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ELŐSZÓ
„Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. 

Kiváltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete for-
rásából. Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten mindig 
kész meghallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját, és mi mégis 
oly kevés hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé vigyük kívánságainkat. Vajon 
mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértésnek kitett em-
beriségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal többet óhajt nékik 
adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak, és oly 
kishitűek…

A gonosz sötétsége körülveszi azokat, akik az imát elhanyagolják. A kísértés 
szavai, melyeket Sátán súg a fülükbe, bűnre csábítják őket azért, mert az ima 
magasztos kiváltságát nem használják fel állandóan. Miért is vonakodnak Isten 
gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az ima kulcs a hit kezében, amely 
megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható kincseinek forrásai 
vannak felhalmozva. Folytonos ima és buzgó éberség nélkül abban a veszélyben 
vagyunk, hogy hanyagokká leszünk, és az egyenes ösvényről letérünk. Ellenfe-
lünk folytonosan akadályozni akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy 
a bensőséges imát és hitet nélkülözve, ne jussunk ahhoz a kegyelemhez és erőhöz, 
mellyel a kísértéseket legyőzhetjük.” – JVÚ 71.

Nagy kiváltságunk, hogy imával Istenünk, mennyei Atyánk elé jöhetünk. 
Időnként előfordulhat, hogy nem tudunk megfelelően letérdelni és imádkozni, de 
még így is társaloghatunk Istennel. Ő, aki tudja, hogy mivel lássunk el bennünket 
oly bőségesen amit mi ki sem gondolhatunk, meghallgatja és megválaszolja imá-
inkat, ha nem is úgy ahogyan mi szeretnénk, de úgy ahogyan ő a legjobbnak látja. 
Ha legfontosabb és általános szokássá tesszük az imát, akkor oly természetessé 
válik számunkra, hogy Istenhez fordulunk vezetésért, mint ahogyan a növények 
fordulnak a nap felé. „Egyetlen őszinte ima sem vész el. A mennyei kórus himnu-
szán át Isten meghallja a leggyengébbek jaját is. Ha csendes kamránkban kiöntjük 
szívünket, vagy az úton járva fohászt mondunk, szavunk eljut a világegyetem 
Urához. Lehet, hogy emberi fül nem hallja imánkat, de nem vész bele a néma-
ságba, és az élet zaja sem nyomja el. Semmi sem fojthatja el a lélek sóvárgását. 
Az utca lármáján és a tömegek kavargásán át eljut a menny trónusához. Istenhez 
szólunk, és Ő hallja imánkat.” – KP 116.

Isten segítsen bennünket, hogy ezen negyedéves leckéket tanulmányozva 
megtanuljunk jobban bízni mennyei Atyánkban és legyen töretlen az Istennel 
való közösségünk!

A Generál Konferencia Szombatiskolai Osztálya
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2018. július 7.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Moldova és a Kelet-európai Unió 
Média Osztálya részére

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek 
nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazt, a mit én parancsoltam néktek.” 
(Mt 28:19, 20)

Jézus megbízatását megvizsgálva Moldo-
va és Ukrajna elkötelezte magát az evangélium 
hirdetésére minden rendelkezésünkre álló esz-
közzel. Olyan időt élünk ma, amikor az internet és 
az elektronikus média vált az információ legfőbb forrásává sokak számára 
területünkön.

Ennek felismerésére 2012 szeptember 17-én egy mini stúdió kezdte meg 
működését Kisinyov-ban (Moldova). Videókat készítettünk itt, amelyeket 
az interneten közzétettünk. Ezen időszak alatt 650 videó készült román és 
orosz nyelven. Az orosz nyelvet választottuk a legfőbbnek, mert ez a legel-
terjedtebb Eurázsiában és a leggyakoribb anyanyelv Európában. Közel 300 
millióan használják az oroszt anyanyelvként vagy első idegen nyelvként. 

Ukrajnában vallási összejövetelekről közvetítünk adásokat 2012 óta 
a YouTube csatornánkon keresztül (SDARM_UA). több mint 2000 vide-
ót tettünk közzé a csatornán. A következő témákat érintették a videók: 
egészséges életmód, evangelizálás, hitelvek, a reformáció története, ifjúsági 
témák és keresztény zene. A hallássérültek részére is készültek Szombati 
Bibliai Tanulmányok és bibliaórák. Most azt tervezzük, hogy weboldalt ké-
szítünk, ahol majd megosztunk missziós videókat és bibliai tanulmányokat 
a hitetlenek részére hang és videó formájában. Van olyan tervünk is, hogy 
elindítunk egy internetes rádiót különböző korosztályok számára. 

A megvalósításokhoz egy stúdiót kell létrehoznunk és további felsze-
relések, valamint világítás is szükséges. Azonban anyagi eszközeink kor-
látozottak. Ezért fordulunk hozzátok hittestvéreink, akik világszerte éltek, 
hogy támogassatok bennünket ebben a munkában! Köszönjük nagylelkű 
segítségeteket munkánk anyagi támogatásában!

A Moldovai és Kelet-európai Unió Média Osztálya
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MI AZ IMA?
„Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én 

hozzád imádkozom!” (Zsol 5:3)
„Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak, ez az ima.” – JVÚ 70.

Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 70-79. (Az ima: magasztos kiváltságunk)

Vasárnap  Július 1.
1. ISTENHEZ BESZÉLNI
a. Hogyan beszéltek első szüleink Istennel? Hogyan szüntette meg a bűn 

ezt a lehetőséget? 1Móz 1:27-30; 3:8-10; 1Tim 2:5.

„Ádám törvényszegése után az Úr már nem szólt közvetlen módon az em-
berhez. Az emberi faj Krisztus kezébe lett helyezve és minden összeköttetés 
rajta keresztül jutott el a világhoz.” – FE 237.
b. Milyen kiváltságról gondoskodott Isten, amely által bűnös voltunk elle-

nére is kötetlenül személyes kapcsolatba lehetünk vele? Jn 16:23.ur, 24; 
Mt 7:7, 8. 

„Az ima a lélek lélegzetvétele. Ez a titka a lelkierőnek. Semmilyen más 
eszköz nem tudja helyettesíteni; megőrzi a lélek egészségét. Az ima közvetlen 
összeköttetésbe hozza a szívet az élet forrásával és erőt ad a keresztény tapasz-
talatoknak. Ha az imát elhanyagoljuk vagy csak alkalomszerűen imádkozunk, 
akkor elveszítjük kapcsolatunkat Istennel; a lelki képességek életereje elvész, a 
vallásos tapasztalatok nélkülözik az egészséget és az erőt…

Csak Jézust szemlélve kívánunk hasonlóvá lenni Hozzá, és csak ha felis-
merjük igazságosságát, akkor éhezzük és szomjúhozzuk, hogy rendelkezzünk 
az igazságossággal, és Isten csak akkor teljesíti szívünk kívánságát, ha komo-
lyan imádkozunk.

Isten követei időzzenek sokáig Vele, ha eredményesen akarnak dolgozni.” 
– ESz 159. 

2018. július 7.
Szombat

Napnyugta: H  20:42
Ro 21:16

1. Tanulmány

Máté evangéliuma 7:7, 8.
7  Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.8  Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

1.Mózes 1:27-30; 3:8-10.
1:27  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.1:28  És megáldá Isten őket, és monda nekik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.1:29  És monda Isten: Íme néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.1:30  A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn.3:8  És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.3:9  Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda neki: Hol vagy?3:10  És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.

János evangéliuma 16:23.ur, 24.
23  ...Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.24  Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

1.Timótheus 2:5.
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
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Hétfő  Július 2.
2. A KOMMUNIKÁCIÓ ELENGEDHETETLEN A BARÁTSÁGHOZ 
a. Isten szeretné, ha barátja lennél. Milyen három fontos alkotóeleme van 

ennek a kapcsolatnak? Jn 15:13-15.

„Minden barátság hatással van ránk. Azt, hogy mennyire kerülünk be-
folyás alá, a meghittség mélysége, az érintkezés tartóssága, barátaink iránti 
szeretetünk és tiszteletünk mértéke határozza meg. Így, ha megismerjük 
Krisztust és Ővele barátkozunk, olyanokká válhatunk, mint Ő, az egyedül 
tökéletes példakép.

Közösség Krisztussal – kimondhatatlanul becses érték! Ez a közösség a 
kiváltságunk, ha keressük, s ha meghozunk érte bármilyen áldozatot, hogy 
részesüljünk benne.” – 5B 161. 
b. Mennyi ember számára kínálja fel Isten ezt a kapcsolatot? Jn 3:16. 

Mondj példát arra, aki elfogadta Isten barátságának ajánlatát? Jak 2:23.

c. Hogyan kezdődik egy barátság? Péld 18:24. Milyen cselekedet elmarad-
hatatlan ahhoz, hogy Istennel barátságot teremtsünk? Fili 4:6.

„Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. 
Kiváltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete 
forrásából. Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten 
mindig kész meghallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját, 
és mi mégis oly kevés hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé vigyük kíván-
ságainkat. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és 
kísértésnek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete 
sokkal többet óhajt nékik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis 
oly keveset imádkoznak, és oly kishitűek?! Az angyaloknak öröm Istent szol-
gálni és közelében tartózkodni. Legnagyobb örömük, hogy Istennel közös-
ségben lehetnek; ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy szükségük van arra a 
segítségre, melyet egyedül Ő adhat, elégedetteknek látszanak Isten Lelkének 
világossága és a vele való közösség hiányában is.” – JVÚ 71.

Példabeszédek 18:24.
Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

János evangéliuma 15:13-15.
13  Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.14  Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek.15  Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.

János evangéliuma 3:16.
Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Filippi 4:6.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Jakab 2:23.
És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
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Kedd  Július 3.
3. A TELJES ÁTADÁS
a. Hányszor imádkozott Jézus a Gecsemáné kertben ugyanazért a nehéz-

ségért? Változtak-e szavai ima közben? Mt 26:39, 42, 44.

„Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Emberi lénye háromszor 
riadt vissza ettől az utolsó, minden ténykedését megkoronázó áldozattól. Lé-
lekben most az emberi nemzetség egész története még egyszer elvonul a világ 
Megváltójának szeme előtt. Látja, hogy a törvény megszegőinek el kell vesz-
niük, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét. Látja a bűn 
hatalmát. Az elkárhozott világ jajkiáltásai és panaszkodásai a szíve mélyéig 
hatolnak. Látja a világ fenyegető végzetét és meghozta döntését. Megmenti az 
embereket a kárhozattól, bármibe is kerül ez neki! Elfogadja vérrel való meg-
keresztelését, hogy általa az elkárhoztatásra szánt milliók örök életet nyer-
hessenek! Krisztus elhagyta mennyei otthonát, ahol csak tisztaság, boldogság 
és dicsőség honol, hogy megmentsen egy elveszett juhot, a bűn által elesetté 
lett világot. Krisztus nem tér el a küldetésétől. Ő szerzi meg az engesztelést az 
emberi nemzetségnek, amely a bűnben elesett. Imádsága most csak azt fejezi 
ki, hogy alárendelte magát sorsának, hogy nem futott meg feladata, küldetése 
teljesítése elől: ’Ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen 
meg a te akaratod’ (Mt 26:42).” – JÉ 596.
b. Hogyan rendelte alá magát Jézus az Atyja akaratának? Mt 26:39.ur. Jézus 

imáját meghallgatva az Atya megóvta-e fiát a kereszttől? Mt 26:45, 46; 
Rm 8:32.er.

c. Mit tanít nekünk Jézus megalázkodó imája? Jak 4:6-8.

„Nehéz számunkra, hogy megalázkodjunk és énünket a keresztre adjuk, 
de ha munkánkat teljesen alárendeltük Istennek, aki ismeri gyengeségeinket 
és bűnös voltunkat, akkor ő a legjobb utat választja, hogy megvalósuljon a 
kívánt eredmény. Ezen állandó küzdelem és egyszerű hit által járt Istennel 
Énók. Mindezt mi is megtehetjük.” – RH June 22, 1886.

„Az Úr meg fogja tenni részét, ha az ember átadja magát a Szentlélek 
vezetésének. Ha szívvel-lélekkel odaszenteljük magunkat Istennek, akkor ő 
megteszi amit mondott – akik szorgalmasan keresik istent azok megtalálják.” 
– 10MR 96, 97.  

Máté evangéliuma 26:39,42,44.
39  És egy kissé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem amint te.42  Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.44  És ott hagyva őket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.

Máté evangéliuma 26:39.ur.
...ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem amint te.

Máté evangéliuma 26:45,46.
45  Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nekik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Íme, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik.46  Keljetek fel, menjünk! Íme elközelgett, aki engem elárul.

Róma 8:32.er.
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta...

Jakab 4:6-8.
6  De majd nagyobb kegyelmet ad; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.7  Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.8  Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
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Szerda  Július 4.
4. ÁLLHATATOS KÖNYÖRGÉS A NEHÉZSÉGBEN
a. Hogyan imádkozott Jákob, amikor visszaúton volt Palesztinába az atyai 

házhoz és meghallotta, hogy az ő testvére Ézsau 400 férfival közeledik, 
hogy találkozzanak? 1Móz 32:9-11. 

b. Miután ajándékot küldött Ézsau számára, hogy lecsillapítsa, hogyan 
helyezte Jákob Isten elé félelmeit és aggodalmát? Hós 12:4. Milyen áll-
hatatosságot és határozottságot nyilvánított ki Jákob? 1Móz 32:24-31.

„Jákób átküldte családját a folyó gázlóján, és ő egyedül hátra maradt. El-
határozta, hogy az éjszakát imában tölti. Arra vágyott, hogy egyedül lehessen 
Istennel. Isten meglágyíthatja Ézsaú szívét. Isten volt a pátriárka egyedüli 
reménye.” – PP 157.  
c. Isten válasza Jákob imájára, hogyan változtatta meg mindkettőjüket? 

1Móz 32:31; 33:4. 

„Ekkor világosan Jákób elé tárult, mi volt az a hiba, ami bűnéhez, az el-
sőszülöttségi jog csalás általi megszerzéséhez vezetett. Nem bízott Isten ígé-
reteiben, hanem a saját erőfeszítéseivel akarta elérni azt, amit Isten a maga 
idejében és módján valósított volna meg. A bocsánat bizonyságául neve, 
amely bűnére emlékeztetett, győzelmére emlékeztető névre változott. ’Nem 
Jákóbnak mondatik ezután a te neved – mondta az Angyal – hanem Izraelnek; 
mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél’ (1Móz 33:28).

Jákób megkapta azt az áldást, amelyre lelke vágyott… 
Mialatt Jákób az Angyallal küzdött, Isten egy másik mennyei követet kül-

dött Ézsaúhoz. Álmában Ézsaú látta öccsét, aki húsz évig atyja házától távol, 
számkivetésben élt; látta, mennyire fáj neki anyja halála; látta őt Isten serege-
itől körülvéve. Ezt az álmot Ézsaú elmondta katonáinak, és azt a parancsot 
adta, ne ártsanak Jákóbnak, mert atyja Istene van vele.” – PP 158-159.

1.Mózes 32:24-31.
24  Jákób pedig egyedül marada és tusakodik vala ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig.25  Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben.26  És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.27  És monda neki: Mi a te neved? És ő monda: Jákób.28  Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.29  És megkérdé Jákób, és monda: Mondd meg, kérlek, a te nevedet. Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldá őt ott.30  Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert látám az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem.31  És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.

1.Mózes 32:31; 33:4.
32:31  És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.33:4  Ézsaú pedig eleibe futamodék és megölelé őt, nyakába borult, s megcsókolá őt, és sírának.

Dániel 12:4.
Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött neki. Béthelben találta meg őt, és ott beszélt velünk.

1.Mózes 32:9-11.
9  És monda Jákób: Óh én atyámnak Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene, Jehova! ki azt mondád nekem: Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól teszek veled:10  Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél; mert csak pálcámmal mentem vala által ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem.11  Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsaú kezéből; mert félek ő tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe.
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Csütörtök  Július 5.
5. EGY IGAZI KAPCSOLAT MEGVÁLTOZTATJA AZ ÉLETET
a. Mit tud rólunk Isten? Mt 6:8.ur. Mi a legnagyobb szükségletünk? 

Ez 36:26, 27.

„A szív megváltozására van szükség, amit egyedül akkor érhetünk el, ha 
személyesen folyamodunk Istenhez áldásért és erőért, valamint ha buzgón 
imádkozunk azért, hogy kegyelme ránk áradhasson és jellemünk átalakuljon. 
Erre a változásra van ma szükség, s e tapasztalat elnyerésére szívbeli komoly-
sággal és kitartó igyekezettel kell törekednünk. Őszintén kellene kérdeznünk, 
hogy mit kell tennünk üdvösségünk érdekében.” – 1Sz 179.
b. Honnan tudjuk, hogy Istennek elkészített válasza van mielőtt még 

imádkoznánk? Ésa 65:24; Mt 6:8. Mi Isten célja az imával? Jn 14:13, 14. 

„Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha 
szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem 
hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le 
hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá.” – JVÚ 70.

„Az imádságnak nem az a célja, hogy Istenben változást munkáljon, az 
imádság célja az, hogy bennünket összhangba hozzon Vele. Az ima nem he-
lyettesítheti kötelességeinket.” – YI August 18, 1898.

Péntek  Július 6.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi történik velünk, ha nem sikerül valódi kapcsolatot fenntartanunk Isten-

nel ima által?
2. Miért szükséges az ima ahhoz, hogy Istennel baráti kapcsolatban lehessünk?
3. Hogyan élte át Krisztus az Atya akaratának való engedelmes megalázkodást 

a Gecsemáné kertjében?
4. Kihez fohászkodott Jákób miközben az angyallal küzdött?
5. Miért imádkozunk oly sokat, ha Isten úgy is tud rólunk mindent?

Ésaiás 65:24.
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.

Ezékiel 36:26,27.
26  És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.27  És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Máté evangéliuma 6:8.ur.
...mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

János evangéliuma 14:13, 14.
13  És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.14  Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
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2018. július 14.
Szombat

Napnyugta:  H 20:37
Ro 21:11

DÁVID IMA ÉLETE
„Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; 

Isten a mi menedékünk.” (Zsol 62:9)
„Dávid imában folyamatosan kapcsolatban volt Istennel. Bizalmát Istenbe 

vetette, és tökéletesen járt előtte.” – ST August 17, 1888.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 667-677. (Dávid bűne és bűnbánata)

Vasárnap  Július 8.
1. IMA AZ ÜLDÖZÉSBEN 
a. Hogyan bánt Dáviddal Saul? 1Sám 19:9,10; 23:7,8.

„Sámuel halála után Dávidnak néhány hónapig nyugalma volt. Újból 
visszatért a zifeusok pusztájának magányába. A zifeusok, mivel azt remélték, 
hogy elnyerhetik a király jóindulatát, értesítették Sault Dávid rejtekhelyéről. 
Ez a hír felébresztette Saulban a szunnyadó szenvedély gonosz démonát. Is-
mét összehívta fegyvereseit és Dávid üldözésére vezette őket. Saul szándékáról 
a barátok értesítették Isai fiát.” – PP 622.
b. Hogyan imádkozott Dávid, amikor Saul vadászott rá? Hogyan vetette 

alá magát Dávid Isten akaratának? Zsol 7:1-6, 18.

„Egyedül Krisztus hatalma korlátozza az ellenség erejét. Ez fontos igazság, 
amelyet mindenkinek szem előtt kellene tartania. Sátán pillanatnyi megállás 
nélkül ügyködik, szerte jár a világon, keresve, kit nyeljen el (1Pt 5:8). De a 
hitből fakadó buzgó ima meghiúsítja még a legnagyobb erőfeszítéseit is. Ezért, 
testvéreim, ’vegyétek föl a hit pajzsát, amivel a gonosz minden tüzes nyilát 
elolthatjátok’ (Ef 6:16).” – 5B 214.

2. Tanulmány

1.Sámuel 19:9,10; 23:7,8.
19:9  Az Istentől küldött gonosz lélek azonban megszállta Sault, mikor házában ült és dárdája kezében vala; Dávid pedig pengeté a hárfát kezével.19:10  Akkor Saul a dárdával Dávidot a falhoz akará szegezni, de félrehajolt Saul elől, és a dárda a falba verődött. Dávid pedig elszalada, és elmenekült azon éjjel.23:7  Megmondák akkor Saulnak, hogy Dávid Kehillába ment; és monda Saul: Kezembe adta őt az Isten, mert ott szorult, mivel kulcsos és záros városba méne.23:8  És összegyűjté Saul a harcra az egész népet, hogy Kehillába menjen, és körülfogja Dávidot és az ő embereit.

Zsoltárok könyve 7:1-6,18.
1  Dávid siggajonja, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt.2  Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem,3  Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító.4  Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben.5  Ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet:6  Akkor ellenség üldözze lelkemet s érje el és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Szela.18 Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének.
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Hétfő  Július 9.
2. DÁVID BUKÁSA
a. Hogyan jellemzi Dávidot a Biblia? 1Sám 13:13, 14; 1Kir 11:38.

„Dávidot akkor mondták Isten szíve szerint való embernek, amikor még 
Isten tanácsa szerint járt el minden dolgában. Mikor azonban a bűn útjára 
lépett, megszűnt igaznak lenni, mindaddig, amíg bűnbánattal vissza nem tért 
az Úrhoz.” – PP 673.

„Isten szerette Dávidot, de nem azért mert tökéletes volt, hanem mert nem 
állt ellene makacsul kijelentet akaratának. Nem lázadt fel Isten dorgálása ellen… 

Dávid nagyot hibázott, de amilyen nagy volt bűne, olyan nagy volt szégyene 
és bűnbánata is. Nincs másik olyan ember mint Dávid, aki megalázkodóbb lett 
volna mikor felfogta bűnét. Erősnek mutatta önmagát, de nem abban, hogy 
mindenkor ellene tudna állni a kísértésnek, hanem hogy hajlandó bevallani 
és mélyen megbánni bűnét. Soha nem vesztette el Isten iránti bizalmát, aki 
feddését prófétájának szájából hallhatta. Dávid nem gyűlölte meg ezért Isten 
prófétáját. Azért is szerette Isten Dávidot, mert ő bízni tudott annak kegyelmé-
ben, akit szeretett, akinek szolgált, akit tisztelt.” – PH028 1890, p. 16.
b. Milyen bűnét szerette volna eltitkolni Dávid? 2Sám 12:9.

c. Hogyan reagált Dávid, amikor kiderült bűne? Hogyan ismerte el vét-
kességét? 2Sám 12:13; Zsol 51:5, 6.

„Dávid történetének e szakasza nagy jelentőségű a bűnbánó bűnös szá-
mára. E, az emberiség harcáról, kísértéseiről, az Isten előtti őszinte bűnbá-
natról és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitről adott egyik legerőteljesebb 
szemléltetés. Évszázadokon át a bűnbe esett és vétkük terhe alatt küzdő lelkek 
számára bátorításul szolgált. Isten gyermekeinek ezrei, akik bűnbe estek és 
kétségbeesésükben már-már feladták a küzdelmet, megemlékeztek arról, 
hogy Dávid őszinte bűnbánatát és beismerését Isten miként fogadta el, noha 
szenvedett törvényszegéséért; és így bátorságot merítettek a bűnbánatra és 
erőt kaptak ismét Isten parancsolatainak útján járni.” – PP 677.

1.Sámuel 13:13, 14.
3  Akkor monda Sámuel Saulnak: Esztelenül cselekedtél; nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatát, melyet parancsolt neked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett.14  Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked.

2.Sámuel 12:9.
Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos őelőtte? A hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg.

2.Sámuel 12:13.
Mert te titkon cselekedtél; de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekeszem azt.

1.Királyok 11:38.
És ha te minden parancsolataimnak engedéndesz, és járándasz az én utaimban, és azt cselekedénded, ami tetszik nekem, megőrizvén az én rendelésimet és parancsolataimat, amint Dávid, az én szolgám cselekedett: én veled leszek, és építek neked állandó házat, amint Dávidnak építettem, és neked adom az Izraelt.

Zsoltárok könyve 51:5, 6.
5  Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.6  Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
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Kedd  Július 10.
3. BOCSÁNATÉRT ESEDEZÉS
a. Miután Dávid megbánta bűnét, milyen két dologért könyörgött? Zsol 

51:1-4; 1Jn 1:9.

„Minden elkövetett bűn Istenre hat vissza a sértett félről. Ezért esdekel 
Dávid bocsánatért, de nem a paptól, hanem az ember Teremtőjétől kéri. Így 
imádkozik: ’Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mér-
hetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat!’ (Zsol 51:3).” – 5B 463.
b. Hol található a tisztátalanság? Jer 17:9; Mk 7:21-23.

„Sokan közületek megtarthatják a vallás fogalmát fejükben, a külső vallá-
sosságot, mikor a szív nem tisztult meg. Isten viszont a szívet nézi. ’Nincsen 
olyan teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt mindenek meztele-
nek és leplezetlenek annak szeme előtt, akiről mi beszélünk.’ Megelégszik-e 
mással, mint a belsőnkben élő igazsággal? Minden igazán megtért ember 
magán fogja viselni az érzéki gondolkodás felett kivívott győzelem félreérthe-
tetlen jelét.” – 1B 99.
c. Dávid melyik imáját szükséges naponta elismételnünk? Zsol 51:12-14.

„Sokan légből kapott, igazi alapok nélküli reménységre támaszkodnak. A 
forrás nem tiszta, ezért az abból eredő patakok sem azok. Tisztítsd meg a 
forrást, és a patakok is tiszták lesznek. Ha szívünk igaz, szavaink, ruházatunk, 
tetteink mind igazak lesznek. Hiányzik belőletek az igazi istenfélelem… 

Láttam, hogyan tehetünk szert erre a kegyelemre. Menj be szobádba, s kö-
nyörögj Istenhez: ’Teremts bennem új szívet, óh Isten, és az erős lelket újítsd 
meg bennem.’ Légy lelkiismeretes és őszinte! Sokat tehet az igaznak odaadó 
könyörgése. Ha imádkozol, küzdj, mint Jákob! Gyötrődj. Jézus a kertben nagy 
vércseppeket izzadt. Neked is meg kell feszítened erődet. Ne gyere ki szobád-
ból, míg Istenben erősnek nem érzed magad. Aztán légy éber, s míg őrködsz 
és imádkozol, el tudod nyomni gonosz hajlamaidat. Isten kegyelme meg tud, 
és meg is fog jelenni benned.” – 1B 96-97.

Zsoltárok könyve 51:1-4.
1  Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;2  Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.3  Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!4  Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;

Zsoltárok könyve 51: 12-14.
12  Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.13  Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.14  Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

Jeremiás 17:9.
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?

Márk evangéliuma 7:21-23.
21  Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,22  Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:23  Mind ezek a gonoszságok belülről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.

1.János 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Szerda  Július 11.
4. AZ ISTEN IRÁNTI HÁLAADÁS
a. Mit ismert el Dávid Isten áldásaival kapcsolatban? 1Kró 29:11-14.

„Isten elhinti áldásait mindenütt útjainkon… Dönthetünk úgy, hogy sirán-
kozunk, sóhajtozunk, bosszankodunk, botladozunk minden lépésünknél, de 
úgy is, hogy összegyűjtjük az illatos virágokat és örvendünk az Úr áldásainak, 
hogy jósága miatt oly kellemessé teszi menny felé vezető utunkat.” – OHC 245.

„Amennyire átadjuk magunkat Istennek az emberek szolgálatára, annyira 
ragadhatjuk meg Istent…

Senki sem áraszthatja szívéből és életéből másokra Isten áldásának folya-
mát, hogy önmaga ne részesüljön gazdag jutalomban.” – GH 83.
b. Hogyan fejezte ki Dávid az Isten iránti érzelmeit? Zsol 31:20-24; 57:11.

„A hála- és dicsénekek hangját meg kell hallják a sötétben ülők. Azzal 
fejezzük ki hálánkat az evangélium örömhíréért, az ígéretekért és a bizonyos-
ságokért, hogy igyekszünk jót tenni másokkal. Ez az igyekezetünk a mennyei 
igazságos tettek sugarait hozza el a megfáradt, kétségekkel küzdő, szenvedő 
lelkeknek – akár a fáradt, szomjas utasnak a buzgó forrást. A könyörület és 
szeretet minden tetténél Isten angyalai vannak jelen.” – 9B 31.
c. Mi az amiért hálásak lehetünk még? Zsol 103:10-14; Jer 31:34.ur. 

„Feledkezzünk el önmagunkról és keressük az alkalmat még a kicsiny dol-
gokban is, hálát adva a másoktól kapott jóindulatért, és vigyázzunk az alkal-
makra, hogy megvidámítsunk másokat és könnyítsünk, enyhítsünk bánatukon 
és terhükön, a tapintatos kedvesség és szeretet apró tetteinek cselekvésével. E 
gondos figyelmességek, melyek családunkban kezdődnek, túlterjednek a csalá-
di körön, mely az élet boldogságának tartalmát kiegészíti. Ám e kicsiny dolgok 
elhanyagolása az élet keserűségét és szomorúságát fokozza.” – BO 360. 

1.Krónika 29:11-14.
11  Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, tied! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett!12  A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése.13  Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet;14  Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való [ajándék] adására, amint tettünk? Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most neked.

Zsoltárok könyve 31:20-24; 57:11.
31:20  Mily bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.31:21  Elrejted őket a te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől.31:22  Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!31:23  Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.31:24  Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek!57:10  Hálát adok neked, én Uram, a népek között, és zengedezek neked a nemzetek között.

Zsoltárok könyve 103:10-14.
10  Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.11  Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.Zsolt 103:12  Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.13  Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.14  Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

Jeremiás 31:34.ur.
...mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.
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Csütörtök  Július 12.
5. SZABADÍTÁSÉRT IMÁDKOZNI
a. Milyen szavakkal imádkozott Dávid azért, hogy Isten megszabadítsa 

ellenségeitől? 2Sám 22:1-7, 18-20. 

b. Dávidhoz hasonlóan, miként imádkozzunk, hogy megszabaduljunk a 
bűntől? Zsol 6:5; 25:20; Mt 6:13.

„Sokan csak azért fogadják el az evangéliumot, hogy megmeneküljenek 
a szenvedéstől, nem pedig azért, hogy megszabaduljanak a bűntől. Egy ideig 
örvendenek, mert úgy vélik, hogy a vallás megóvja őket a nehézségektől és 
próbáktól. Amikor életük felhőtlen, talán állhatatos keresztényeknek látsza-
nak. A kísértések pergőtüzében azonban elbuknak. Gyalázatot nem tudnak 
elviselni Krisztusért. Ha Isten Igéje rámutat valamilyen dédelgetett bűnükre, 
vagy önmegtagadást és áldozatot kíván, háborognak. Életük gyökeres meg-
változtatása túl sok erőfeszítésbe kerülne. A pillanatnyi nehézségeket nézik, és 
megfeledkeznek az örök valóságokról.” – KP 26-27.

„Amikor földi áldásokért imádkozunk, lehet, hogy a válasz késik, vagy 
Isten valami mást ad, mint amit kértünk. Nem így van, ha a bűntől való sza-
badulásért könyörgünk. Az Ő akarata az, hogy megtisztítson minket a bűntől, 
gyermekeivé fogadjon, képessé tegyen szent életet élni.” – JÉ 214. 

Péntek  Július 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Mi korlátolja sátán erejét? Hogyan tud Krisztus legjobban segíteni bennünket?
b. Miért szerette Isten Dávidot?
c. Hogyan imádkozzunk, ha tiszta szívet szeretnénk?
d. Hogyan fejezhetjük ki a gyakorlatban Isten iránti hálánkat? Mi lesz az 

eredménye? 
e. A nehézségektől való szabaduláson túl, milyen további dologra kell még 

törekednünk? 

2.Sámuel 22:1-7, 18-20.
1  Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.2  És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nekem.3  Az Isten az én erősségem, őbenne bízom én.; Pajzsom nekem ő s üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam.; Az én üdvözítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.4  Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretreméltó;; És megszabadulok ellenségeimtől.5  Mert halál hullámai vettek engem körül,; Az istentelenség árjai rettentettek engem;6  A pokol kötelei vettek körül,; S a halál tőrei estek reám.7  Szükségemben az Urat hívtam,; S az én Istenemhez kiáltottam:; És meghallá lakóhelyéről szavamat,; S kiáltásom eljutott füleibe.18  Hatalmas ellenségeimtől megszabadított engem; Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.19  Reámtörtek nyomorúságom napján,; De az Úr gyámolóm volt nekem.20  Tágas helyre vitt ki engem,; Kiragadott, mert jóakaróm nekem.

Zsoltárok könyve 6:5; 25:20.
6:5  Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért;25:20  Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.

Máté evangéliuma 6:13.
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
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2018. július 21.
Szombat

Napnyugta:  H 20:31
Ro 21:05

IMÁK A ZSOLTÁROKBAN
„Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lel-

kem hozzád, oh Isten!” (Zsol 42:2)
„Isten Lelke felhívta figyelmet arra, hogy mennyi bátorítást kaptunk a 

Zsoltárok könyvében… Ha népünk megértené, hogy mennyi lehetőség van a 
hit növekedésében és az imában, akkor határozott változás történne gyüleke-
zetünkben. Az elcsüggedtek és gondterheltek felülkerekedhetnének csügge-
désükből és örömük az Úrban lehetne.” – AUCR April 29, 1907.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 8 kötet, 270-278. (Isten személyes lény)

Vasárnap  Július 15.
1. ELJUTNI A KEGYELEM TRÓNJÁHOZ 
a. Milyen dolgokat említett meg Dávid a zsoltárokban a keresztény élet 

tapasztalatairól? Zsol 25:16-18; 28:2, 7, 8.

b. Mire számíthat egy bűnbánó bűnös, ha őszintén könyörög Isten bocsá-
natáért? Zsol 51:1-8.

„[A Dávidéhoz hasonló] bűnbánat felette áll saját erőnknek; csak egyedül 
Krisztus által érhető el, aki felment a magasságba, és ajándékokat adott az 
embereknek.

Éppen e tekintetben tévednek sokan, és ezért nem nyerik el azt a segítséget, 
amelyet Krisztus nékik adni kíván. Úgy vélekednek, hogy addig nem jöhetnek 
Jézushoz, amíg bűnvallomást nem tettek, és hogy épp a bűnbánat egyengeti 
a bűnbocsánat útját. És az tényleg igaz, hogy a bűnbánatnak meg kell előznie 
a bűnbocsánatot, hiszen csak a töredelmes, összetört szív érzi a Megváltó 
szükségességét. De vajon várakoznia kell-e a bűnösnek addig, míg levezekelt, 
hogy Jézushoz jöhessen? Vajon a megkívánt töredelem akadályt képezzen-e a 
bűnös és az Üdvözítő között?” – JVÚ 20.

3. Tanulmány

Zsoltárok könyve 25:16-18.
16  Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.17  Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem.18  Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet.

Zsoltárok könyve 28:2, 7, 8.
2  Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé.7  Az Úr az én erőm és pajzsom, őbenne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.8  Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége.

Zsoltárok könyve 51:1-8.
1  Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;2  Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.3  Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!4  Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;5  Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog].6  Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.7  Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.8  Íme te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem.
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Hétfő  Július 16. 
2. AMIKOR ISTEN MEGBOCSÁT
a. Milyen feltételek mellett kap Istentől kegyelmet a bűnös? Zsol 32:5.

„Egyszerűek, igazak és ésszerűek azok a feltételek, melyek alapján Isten 
kegyelmét elnyerhetjük. Isten nem kíván tőlünk méltatlan vagy lehetetlen 
dolgokat, hogy bocsánatban részesülhessünk. Nem szükséges hosszú és fárad-
ságos zarándoklásokat végeznünk, sem fájdalmas önkínzásoknak alávetnünk 
magunkat, hogy lelkünket a menny és föld Teremtőjének beajánljuk, hogy 
ily módon bűneinket levezekeljük; aki bűnét bevallja és elhagyja: kegyelmet 
nyer.” – JVÚ 30.

„Amikor próbákat és szenvedést enged meg, teszi azt ’javunkra, hogy 
szentségében részesüljünk.’ (Zsid 12:10) Ha hittel elfogadjuk az oly keserűnek 
és súlyosnak látszó próbákat, ezek majd áldásnak bizonyulnak. A földi öröme-
inket megrontó súlyos csapás arra szolgál eszközül, hogy a mennyre irányítsa 
tekintetünket. Sokan soha meg nem ismerték volna Jézust, ha a szomorúság 
rá nem vezette volna őket, hogy nála keressenek vigaszt…

Az Úr fáradozik azokért, akik benne bizakodnak. A hűségesek értékes győ-
zelmeket aratnak, becses leckéket tanulnak meg, értékes lelki tapasztalatokat 
szereznek…

Krisztus fölemeli a megtört szívet és addig nemesíti a bánatos lelket, míg 
csak lakóhelyévé nem teszi azt.” – SD 302.
b. Hogyan közeledett Dávid Istenhez? Milyen választ kapott? Zsol 66:17-20.

„Megváltónk mindenkor kész meghallgatni a töredelmes, bűnbánó szív 
imáját, megsokszorozza hűségesei iránti kegyelmét és békességét. Örömmel 
árasztja rájuk áldásait, amelyekre a gonosszal való küzdelemben szükségük 
van.” – AT 365.
c. Hol a határa Isten bocsánatának? Zsol 103:3, 12-14.

„Hagyjátok, hogy Krisztus, az isteni élet bennetek lakozzon, s általa mennyei 
szeretet nyilatkozzék meg bennetek! Ez ad a kétségbeesetteknek reménységet, s 
a bűnök terhétől görnyedt lelkeknek mennyei békességet.” – GH 118-119.

Zsoltárok könyve 32:5.
Vétkemet bevallám neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.

Zsoltárok könyve 66:17-20.
17  Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt.18  Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.19  Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára.20  Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg] tőlem.

Zsoltárok könyve 103:3, 12-14.
2  Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.12  Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.13  Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.14  Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
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Kedd  Július 17.
3. A HELYES HOZZÁÁLLÁS 
a. Dávid milyen lelkülettel kereste az Urat imában? Gyakorlati élete 

hogyan tükrözte vissza szívének állapotát? Zsol 26:2-5, 8; 119:58.

b. Milyen cselekedetek mutatják meg a belső változást? Ésa 1:16, 17; 
Ez 33:15.

„Bűnvallomást, őszinte bűnbánat és javulás nélkül Isten nem fogad el. Egész 
életünknek át kell alakulnia, és mindazt, ami Istent sérti, el kell hagynunk. Ez 
lesz az eredménye a bűneink felett érzett őszinte bánatunknak.” – JVÚ 32.

„Közösségünk Krisztussal csak úgy lehet tartós és állandó, ha élő hittel pá-
rosul, s minden más kapcsolatot megszüntetünk… De ennek a kapcsolatnak 
ára is van… Küzdelmes munkának kell végbemennie, mind az elkülönülés, 
mind a ragaszkodás, beépülés terén. Önzést, büszkeséget, hiúságot, világiassá-
got – a bűnt, minden formájában – le kell győznünk, ha közösségben akarunk 
élni Krisztussal. Sokan azért tartják a keresztény életet annyira nehéznek, 
azért olyan gyengék és változékony lelkiállapotúak, mert Krisztushoz próbál-
nak csatlakozni anélkül, hogy előzőleg minden kapcsolatot megszakítanának 
melengetett bálványaikkal.” – FLB 221.
c. Hogyan járuljunk Isten elé, mi az Ő kívánsága? Zsol 95:2; 100:4.

„Isten azt kívánja, hogy engedelmes gyermekei igényt tartsanak áldására, s 
dicsérettel és hálaadással járuljanak elébe. Isten az élet és az erő forrása. Gyü-
mölcstermő mezővé tudja tenni a pusztát parancstartó népe számára, mert 
nevének dicsőségét szolgálja. Választott népéért megteszi, aminek minden 
szívet hálára kell ihletni. Ezért elszomorítja, hogy olyan kevés hálát mutatunk 
ki. Azt kívánja, hogy népe erőteljesebben fejezze ki magát, bebizonyítsák, 
hogy tudják, okuk van az örömre és vidámságra. 

Gyakran el kellene ismételni azokat az eseményeket, amelyeken Isten ke-
resztülvitte népét. Az Úr milyen gyakran állíttatott fel útjelzőket az ősi Izrael 
idejében… Szükségünk van arra, hogy gyakran emlegessük Isten jóságát és 
dicsérjük őt csodatetteiért.” – 6B 364-365.

Zsoltárok könyve 26:2-5, 8; 
2  Próbálj meg, Uram, és kísérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.3  Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek.4  Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.5  Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.8  Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.

Zsoltárok könyve 119:58.
Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te ígéreted szerint!

Zsoltárok könyve 95:2; 100:4.
95:2  Menjünk elébe hálaadással; vigadozzunk neki zengedezésekkel.100:4  Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat neki, áldjátok az ő nevét!

Ésaiás 1:16, 17.
16  Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni;17  Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

Ezékiel 33:15.
Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, és meg nem hal.
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Szerda  Július 18.
4. HIT ÉS BIZALOM
a. Milyen szavakkal fejezte ki Dávid az Istenbe vetett hitét? Zsol 27:1-5.

„Istenünk szavára hallgat a menny és a föld, s Ő pontosan tudja, mire van 
szükségünk. Mi csak rövid távolságot látunk be magunk előtt, de ’nincsen oly 
teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek 
és leplezetlenek annak szeme előtt, akiről mi beszélünk.’ (Zsid 4:13) Az Úr 
magasan trónol a föld nyugtalansága fölött. Isteni tekintete előtt nincs titok. 
Nagy és zavartalan örökkévalóságából rendeli el, amit jónak lát.

Az Atya tudta nélkül egyetlen veréb se hull a földre. Sátánt Isten iránti 
gyűlölete arra vezeti, hogy az állatteremtményeket is pusztítsa. Csak Isten 
védő gondoskodása óvja meg a madarakat, hogy öröménekükkel vidíthassa-
nak bennünket. A verebekről sem feledkezik meg: ’Ne féljetek azért; ti sok 
verebecskénél drágábbak vagytok.’ (Mt 10:31)” – 8B 272-273.
b. Hogyan fejezte ki Dávid az Istenbe vetett bizalmát, amikor földi ellenség 

támadta? Zsol 56:3, 10, 12.

„Miért nem mutatjuk meg, hogy élő Megváltónk van, aki a sötétségben és 
a világosságban is velünk jár és bízhatunk benne…

Felhőket láttunk a nap és mi közöttünk, de nem siránkoztunk és nem 
öltöztünk zsákruhába attól való félelmünkben, hogy soha többé nem fogjuk 
látni a napot. Nem aggódtunk e miatt, hanem amennyire csak lehetett derű-
sen várakoztunk amíg a felhők elmentek és ismét előtűnt a nap. Próbáinkban 
és kísértéseinkben hasonlóan kell tegyünk. Úgy tűnhet, hogy felhők zárják 
el tőlünk az igazságosság napjának sugarait, de tudjuk jól, hogy Megváltónk 
nem lesz mindig elrejtve előlünk. Szeretettel és gyöngéd szánakozással tekint 
le ránk. Ne bobjuk el hát bizodalmunkat, amely gazdagon lesz jutalmazva, 
hanem amikor felhők vesznek körül, akkor figyeljünk szemünkkel oda ahol az 
igazságosság napja van és örüljünk annak, hogy élő Megváltónk van. Gondol-
junk vissza arra a világosságra amelynek oly nagyon örültünk, elmélkedjünk 
Jézusról, és akkor megint fénysugarak ragyognak ránk és a sötét gondolatok 
eltűnnek. Krisztusban legyen örömünk és énekeljünk a Sion-hegyére vezető 
utunkon!” – OHC 65.

Zsoltárok könyve 27:1-5.
1  Dávidé.; Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?2  Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - ők botlanak meg és hullanak el.3  Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis [őbenne] bízom én.4  Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.5  Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.

Zsoltárok 56:3, 10, 12.
3  Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten!10  Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.12  Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nekem?
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Csütörtök  Július 19.
5. ISTEN A SZOMJÚHOZÓNAK INNI AD
a. Milyen buzgalom kísérje imáinkat? Zsol 42:1-5.

„Vegyük le magunkról azt a fásult és tétlen magatartásunkat amibe estünk, 
és imádkozzunk úgy, mint aki komolyan gondolja imáját! ’Igen hasznos az 
igaznak buzgóságos könyörgése.’ [Jak 5:16] A hit megragadja Isten ígéreteit és 
buzgón hangsúlyozza fohászát, azonban ha megreked az ember élete, akkor az 
áhítat hatása formálissá és erőtlenné válik.” – GW92 426.
b. Milyen biztosítékunk van, ha próbáink és küzdelmeink közepette Istenhez 

közeledünk? Zsol 77:1, 2, 15, 16. 

„Mindenki számára, aki el akarja érni Isten vezető kezét, az a legmélyebb 
csüggedés órája, amikor a legközelebb van az isteni segítség. Később hálásan 
tekint vissza útjának legsötétebb szakaszára. ’Meg tudja szabadítani az Úr a 
kegyeseket a kísértésekből’ (2Pt 2:9). Ő minden kísértésből és próbából erő-
sebb hittel, gazdagabb tapasztalatokkal fogja kihozni az embert.” – JÉ 445.

„Krisztus minden próbában segítséget nyújt, ha kérjük. Szemeink meg-
nyílnak, és meglátjuk az Igében feljegyzett ígéreteket: a gyógyítás ígéreteit. 
A Szentlélek megtanít arra, hogyan hasznosítsunk minden áldást, hogy azok 
a bajok ellenszerévé legyenek. Minden keserű pohárra, amely ajkunkhoz ér, 
találhatunk egy-egy gyógyító ágat.” – NOL 172.

Péntek  Július 20.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit hibáznak el sokan ahhoz, hogy megkapják a megígért áldást?
2. Nagy önfeláldozások helyett inkább milyen lépést tegyünk meg ahhoz, hogy 

kegyelmet és bocsánatot nyerjünk?
3. Mi segít az őszinte bűnbánathoz?
4. Mit tegyünk, ha próbák takarják el szemünk elől az igazságosság napját?
5. Milyen lelkülettel közeledjünk Istenhez? Mi van ígérve azoknak, akik így 

tesznek?

Zsoltárok könyve 42:1-5.
1  Az éneklőmesternek; Kóráh fiainak tanítása.2  Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!3  Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?4  Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor mindennap azt mondták nekem: "Hol van a te Istened?"5  Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban vonultam [ezelőtt] és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.

Zsoltárok 77:1,2,15,16.
1  Az éneklőmesternek, Jedutunnak; Aszáfé, zsoltár.2  Szavamat Istenhez emelem és kiáltok; szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen reám.15  Te vagy az Isten, aki csodát művelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat.16  Megváltottad népedet karoddal a Jákób és a József fiait. Szela.
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2018. július 28.
Szombat

Napnyugta: H 20:23
Ro 20:57

A CSENDES IMA
„Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat 

bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki 
titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Mt 6:6)

„Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohász-
kodásra… Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is 
fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését.” – JVÚ 75. 
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 390-393. (Az alkalmak embere)

Vasárnap  Július 22.
1. IMA MUNKA KÖZBEN
a. Milyen hírek nyugtalanították Nehémiást? Munkaadója hogyan fedezte 

fel aggodalmát? Neh 1:2-4; 2:1, 2.

b. Mit kérdezett tőle a király? Hogyan reagált erre Nehémiás? Neh 2:4. 
Hogyan talált meghallgatásra Nehémiás csendes imája? Neh 2:6.

„Isten embere nem mert válaszolni addig, amíg nem kért eligazítást attól, 
aki Artaxerxes felett áll… Nehémiás ebben a rövid imában a királyok Királyá-
hoz emelkedett, és megnyerte a maga ügyének azt a hatalmat, amely úgy tudja 
alakítani az emberek szívét, mint a folyók vize a medrüket.

A szükség idején mondott nehémiási ima menedék, amit a hívő ember 
igénybe vehet olyan helyzetekben, amikor más formájú imára nincs lehetőség 
A kavargó élet nehézségeivel küzdők és már-már csatát vesztők a kuszaságok 
útvesztőjében felküldhetnek egy-egy fohászt mennyei eligazításért. A tenger 
és a szárazföld utasa nagy veszélyben így bízhatja rá magát a Menny oltalmára. 
A hirtelen nehézségben vagy veszélyben a szív segítségért kiálthat hozzá, aki 
megígérte, hogy hűséges, hívő gyermekei segítségére siet bármikor hívják.” – 
PK 391-392. 

4. Tanulmány

Nehémiás könyve 1:2-4; 2:1, 2.
1:2  És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyámfiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozódtam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől.1:3  És mondának nekem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg!1:4  Hogy pedig meghallám e beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, s böjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt;2:1  És lőn a Niszán [nevű] hóban, Artaxerxész királynak huszadik esztendejében, bor vala őelőtte és én fölvevém a bort, adám a királynak; [azelőtt] pedig nem voltam szomorú őelőtte.2:2  És monda nekem a király: Miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága! És felette igen megfélemlém.

Nehémiás könyve 2:4.
És monda nekem a király: Mi az, amit kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez.

Nehémiás könyve 2:6.
És monda nekem a király (felesége pedig mellette ül vala): Meddig lészen utazásod és mikorra jössz vissza? És tetszék a királynak engem elbocsátani, miután én tudattam vele az időt.
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Hétfő  Július 23.
2. A CSELEKEDET MINT IMA 
a. Mit szándékozott tenni a sírboltok között lévő ördöngös, amikor elő-

ször meglátta Jézust? Mk 5:5-6. 

b. Milyen szavak hagyták el ajkát ima helyett, mivel Sátán meggátolta 
fohászát? Mk 5:7. Mit tett Jézus ezért a goromba és magára maradt em-
berért, valamint ismerőseiért (Mt 8:28)? Mk 5:8. 

„Szavai behatoltak a szerencsétlenek elméjébe. Homályosan felfogták, 
hogy Az áll előttük, aki megmentheti őket a kínzó démonoktól. A Megváltó 
lábához borultak, hogy imádják Őt. Amikor beszélni akartak, irgalomért ese-
dezni, a démonok szóltak belőlük.” – JÉ 280.
c. Mi volt az első következménye a két ember néma imájának? Lk 8:35. 

Milyen tanulságot vonhatunk le a megszállott ember ki nem mondott 
imájából? 

„Senki sem bukhat olyan mélyre, senki sem olyan gonosz, hogy ne talál-
hatna szabadulást Krisztusban. A megszállott ember ima helyett csak Sátán 
szavait tudta kiejteni, a szív kimondatlan kérése mégis meghallgatásra talált. 
Nincs olyan kiáltása a rászoruló léleknek, még ha nem is tudja szavakba önte-
ni, mely észrevétlen maradna. Aki kész szövetségi kapcsolatra lépni a meny-
ny Istenével, azt Ő nem hagyja Sátán hatalmában, sem saját természetének 
gyöngeségeiben. Hívja a Megváltó: ’Fogja meg erősségemet, kössön békét 
velem, békét kössön velem!’ (Ésa 27:5) A sötétség szellemei minden lélekért 
harcolnak, aki egyszer már uralmuk alatt állt, ám Isten angyalai győzedelmes 
erővel vívnak ugyanazért a lélekért. Az Úr így szól: ’Elvétethetik-é a préda az 
erőstől és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai… Így szól az Úr, az erőstől 
elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborga-
tóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.’ (Ésa 49:24-25)” – JÉ 207.

Márk evangéliuma 5:5-6.
5  És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva.6  Mikor pedig Jézust távolról meglátta, oda futamodék, és elébe borula,

Márk evangéliuma 5:7.
És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nekem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.

Márk evangéliuma 5:8.
Mert ezt mondja vala neki: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből.

Máté evangéliuma 8:28.
És amikor eljutott vala a túlsó partra, a gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton.

Lukács evangéliuma 8:35.
Kimenének azért megnézni mi történt; és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál; és megfélemlének.
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Kedd  Július 24.
3. A KI NEM MONDOTT VÁGY A BOCSÁNATÉRT 
a. Mentegette-e magát valamivel a házasságtöréssel vádolt asszony? Jn 8:3-7.

b. Utálatos volt-e Jézus számára az asszony bűne? Magyarázd el válaszodat! 
Zsol 45:8; Zsid 1:8-9.

„[Jézus] nem enyhíti a bűnt, nem csökkenti a bűnösség érzetét, nem el-
ítélni, hanem megmenteni akar. A világ csak lenézni és megvetni tudta ezt a 
tévelygő asszonyt, Jézus azonban a vigasz és remény szavait szólja. A Bűntelen 
Lény szánja a bűnös gyöngeségét, segítő kezét nyújtja neki… 

Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, 
de szereti a bűnöst. Ez a lelkület jellemzi minden követőjét is. A keresztény 
szeretet késedelmes a bírálatban, gyorsan észreveszi a megbánást, kész meg-
bocsátani, bátorítani, a vándort a szentség ösvényére állítani, és lépteit ott 
megerősíteni.” – JÉ 390. 
c. Hogyan reagált Jézus az asszony ki nem mondott kívánságára a bűnbo-

csánatért? Jn 8:10-11.

„Az asszony reszketett a félelemtől Jézus előtt. A szavak: ’aki közületek 
nem bűnös, az vesse rá először a követ’ (Jn 8:7), halálos ítéletként hangzot-
tak fülében. Nem merte a Megváltóra emelni szemét, hanem csöndben várta 
elítélését. Döbbenten nézte, ahogy vádlói szótlanul és zavartan távoznak, 
azután a remény szavai hangzanak el: ’Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé 
ne vétkezzél!’ (Jn 8:11) Szíve felolvadt, Jézus lábához vetette magát, zokogással 
fejezte ki hálás szeretetét, keserű könnyek között vallotta meg bűneit.

Ez számára új élet kezdetét jelentette, a tisztaság és béke Isten szolgálatá-
nak szentelt életét. Ennek az elbukott léleknek a felemelésével Jézus nagyobb 
csodát művelt, mint a legsúlyosabb testi betegség meggyógyításával, mert ha-
lálos lelki kórt űzött el. Ez a bűnbánó asszony az egyik legállhatatosabb követő 
lett. Önfeláldozó szeretettel és odaszentelődéssel hálálta meg a megbocsátó 
kegyelmet.” – JÉ 389-390. 

Zsoltárok könyve 45:8.
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

János evangéliuma 8:3-7.
3  Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,4  Mondának neki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.5  A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?6  Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.7  De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.

János evangéliuma 8:10-11.
10  Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda neki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged?11  Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda neki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

Zsidókhoz írt levél 1:8-9.
8  Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája.9  Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.
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Szerda  Július 25.
4. A VÉGSŐ ELSZÁNTSÁG TETTEI SZÓLNAK
a. Mennyire igyekezett Jézust meglátni egy szegény gutaütött? Lk 5:18-19.

„A gutaütött sok-sok éve nem használta végtagjait. A papok, a bírák, az 
írástudók megvizsgálták az esetét és megállapították, hogy reménytelen. Azt 
mondták róla, hogy saját bűne miatt került ilyen helyzetbe és nincs remény 
számára. Azonban eljutott hozzá a hír, hogy egy Jézus nevezetű ember ha-
talmas munkát végez, aki meggyógyítja a betegeket, de még halottat is feltá-
masztott. ’Hogyan tudnék eljutni hozzá?’ – tette fel a kérdést.

’Mi majd elviszünk hozzá, – mondták barátai – közvetlen eléje. Hallottuk, 
hogy eljön erre a vidékre.’

 Megfogták kétségbeesett társukat és elvitték oda ahol Jézus volt. Azonban 
a sokaság oly szorosan körbefogta az épületet amelyben Jézus volt, hogy lehe-
tetlen volt számukra közelebb kerülni, nem hogy még az ajtót is elérjék. Mit 
tegyenek most? A gutaütött javasolta, hogy bontsák ki a háztetőt, szedjék le a 
cserepeket és a tetőn keresztül engedjék le őt az épületbe.” – FW 67.
b. Hogyan reagált Jézus a gutaütött ki nem mondott vágyára? Lk 5:20. 

Hogyan fedte fel Jézus, hogy ő mindenki gondolatát tudja olvasni, nem 
csak ezekét az emberekét? Lk 5:21-23.

„Jézus jól tudta, hogy mire van szüksége ennek a bűntől beteg embernek. 
Tudta, hogy kínozta-gyötörte saját lelkiismerete, ezért ezt mondta neki: 
’megbocsáttattak néked a te bűneid’. Micsoda megkönnyebbülés érte lelkét! 
Micsoda reménység töltötte be szívét!” – FW 67.
c. Mit fejezett ki Jézus hatalmáról ennek az embernek a meggyógyítása? 

Lk 5:24-26.

„Ő, aki a teremtéskor ’szólt és meglett’, aki ’parancsolt és előállott’ (Zsol 
33:9). Az Ő szava adott életet a bűneiben és vétkeiben holt léleknek is. A test 
meggyógyítása annak az erőnek a bizonyítéka, mely megújította a szívet. 
Krisztus megparancsolta a gutaütöttnek, hogy keljen fel és menjen, ’hogy… 
megtudjátok – mondta – hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnö-
ket megbocsátani’ (Mk 2:10).” – JÉ 217.

Lukács evangéliuma 5:18-19.
18  És íme valami férfiak ágyon egy embert hozának, aki gutaütött vala; és igyekezének azt bevinni és ő elébe tenni.19  De nem találván módot, hogy a sokaság miatt mikép vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre.

Lukács evangéliuma 5:20.
És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak neked a te bűneid.

Lukács evangéliuma 5: 21-23.
21  Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: Kicsoda ez, aki [ily] káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten?22  Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nekik: Mit tanakodtok a ti szívetekben?

Lukács evangéliuma 5:24-26.
24  Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, (monda a gutaütöttnek): Neked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza!25  És [az] rögtön felkelvén azok szemeláttára, fölvevé amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent.26  És az álmélkodás elfogá mindnyájukat, és dicsőíték az Istent, és betelének félelemmel, mondván: Bizony csodadolgokat láttunk ma!
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Csütörtök  Július 26.
5. IMA AZ ÉRINTÉSBEN
a. A 12 év óta nagy beteg asszony, hogyan fejezte ki Jézusnak a gyógyulás 

utáni félénk vágyát? Mk 5:25-29.

„Itt volt az alkalom! A nagy Orvos színe elé került! A zűrzavarban azonban 
nem tudott szólni hozzá, s csupán egy futó pillantást vethetett Jézusra. Félve, 
hogy elveszíti a szabadulás egyetlen lehetőségét, előrefurakodott, s így szólt 
magában: ’Ha csak a ruháját illetem is, meggyógyulok.’ (Mt 9:21) Amikor 
Jézus elhaladt mellette, az asszony kinyújtotta kezét, és sikerült megérintenie 
a Megváltó köntösének szegélyét. Abban a pillanatban érezte, hogy meggyó-
gyult. Életének hite ebben az érintésben összpontosult, s fájdalmát, gyengesé-
gét azonnal a tökéletes egészség életereje váltotta fel. Azonnal egészség és erő 
váltotta fel a gyengeséget és fájdalmat. Életének teljes hitét ebben az egyetlen 
érintésben összpontosította.” – 2SP 320.
b. Jézus hogyan hozta nyilvánosságra az asszony ki nem mondott hittel 

teljes imáját? Mk 5:30-34. Milyen tanulságot vonhatunk le a hittel kap-
csolatban?   

„Jézus nem hagyta megválaszolatlanul a hitből fakadó szavak nélküli imát. 
Megkaphatta áldásait, hiszen szaván fogta Istent és kinyújtotta kezét, hogy 
kapcsolatba léphessen a Megváltóval.” – 2SP 322.

Péntek  Július 27.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen lehetőségünk van nehézség esetére, még ha nincs alkalmunk letérde-

pelni sem? Hogyan tehetjük ezt meg?
2. Meghallja-e Jézus az őszinte szívből fakadó, de titkon mondott hangtalan 

fohászt?
3. Tetteink lehetnek-e olyanok, mint az ima? Hogyan? 
4. Milyen gyógyításra van szükségünk mindannyiunknak? Hogyan szeretne 

segíteni rajtunk Jézus? 
5. Jézus csak az ajkainkról elhangzó szavakat veszi figyelembe vagy szívünk 

gondolatait is? 

Márk evangéliuma 5:25-29.
25  És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,26  És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,27  Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.28  Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.29  És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

Márk evangéliuma 5:30-34.
30  Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?31  És mondának neki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?32  És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.33  Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda neki mindent igazán.34  Ő pedig monda neki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.



 

25

„Minden Isten képmására teremtetett 
emberi lény olyan erővel rendelkezik, amely 
rokon a Teremtőjével – van egyénisége és 
hatalma, hogy gondolkodjon és cselekedjen. 
Azok az emberek, akikben ez az erő kifej-
lődött, felelősséget viselnek, vállalkozásokat 
vezetnek és befolyásolják jellemünket. Az igazi 
nevelés feladata, hogy kifejlessze ezt az erőt, és 
ránevelje az ifjúságot arra, hogy önállóan gondol-
kodjon, ne csak más emberek gondolatait adja vissza… Oktatási intézménye-
ink tanult, de gyenge jellemű emberek helyett erős egyéniségeket bocsáthatnak 
útjukra, akik képesek az önállóan gondolkodni és cselekedni, akik nem rabjai, 
hanem urai a körülményeknek, akik széles látókörűek, tisztán gondolkodnak és 
határozott a meggyőződésük.” – EÉ 13. 

Az oktatási osztály célja, hogy támogassa az ilyen intézményeket. Általános 
és misszió iskolák szükségesek ma sokkal jobban, mint valaha a gyermekeink 
nevelésére. Több mint egy évszázada írta az Úr hírnöke: „Ily módon sokat te-
hetnénk azoknak a gyermekeknek a megmentéséért, akik egyelőre nem tudnak 
eljönni a városokból. Ez olyan ügy, ami megéri a legnagyobb erőfeszítéseket is. 
Egyházi iskolákat kell alapítanunk a városokban élő gyermekek számára, ame-
lyekben gondoskodni kell a legmagasabb műveltség elsajátításához szükséges 
oktatásról.” – Gy 212.

„Ahol kevés a szombatünneplő, a szülők fogjanak össze és alapítsanak is-
kolát. Fogadjanak egy keresztény tanítót, aki megszentelt misszionáriusként 
oktatja majd a gyermekeket és fiatalokat, hogy ők is megszentelt életű bizony-
ságtevőkké váljanak… 

Ha a szülők ráébrednek, hogy ezek a kis oktatási központok mennyire fon-
tosak, s összefognak, hogy végezzék a munkát, amit az Úr szeretne, akkor a 
gyermekeikkel kapcsolatos isteni tervek megvalósulnak.” – Gy 213.

Kérünk benneteket, hogy ezen a szombaton legyetek nagylelkű támogatói 
ennek a munkának, minden gyülekezetünkből, szerte a világon!

Testvéreitek az Oktatási Osztályról

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
misszió iskolákra és oktatási 
programokra

2018. augusztus 4.
szombat
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2018. augusztus  4.
Szombat

Napnyugta: H  20:13
Ro 20:48

5. Tanulmány

A SZEMÉLYES IMA
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgés-

tekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az 
Isten előtt.” (Fili 4:6)

„A rejtett ima a belső életet tartja fenn. Amelyik szív szereti Istent az vá-
gyik a vele való kapcsolatfenntartására és szent bizodalommal támaszkodik 
rá.” – OHC 130.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 91-99. (Kérjünk, hogy adhassunk)

Vasárnap  Július 29.
1. A HELYES TESTTARTÁS IMA KÖZBEN
a. Hogyan helyezkedjünk el az imádkozáshoz? Zsol 95:6; Ef 3:14.

b. Hol és hogyan mondjuk el személyes imáinkat? Mt 6:6.

„Lehetetlenség virágzó lelki életet élnünk, amíg az ima nem elménk rendkí-
vüli igénybevétele. A családi vagy nyilvános ima magában nem elég. Rendkívül 
fontos a titkos ima; magányunkban kitárjuk lelkünket Isten előtt, és magunk 
is szemügyre veszünk minden indítóokot. Titkos ima! Mennyire becses is ez! 
Lelkünk Istennel társalog! Az a titkos ima, ha csakis az imát hallgató Isten hall-
ja. Az ilyen könyörgéseknek nem szabad kíváncsi fülekbe jutni. A titkos imával 
az ember elszigeteli magát a környezet hatásától és izgalmaitól. Nyugodtan, 
mégis buzgón nyúl ki ilyenkor lelkünk Isten után. Gyakran megrontják a tit-
kos imát és édes célját, ha jó hangosan kimondjuk gondolatainkat. Az Istenbe 
vetett nyugodt, csöndes bizalom és hit helyett, mikor a szerény és alázatos 
suttogásban öntjük ki lelkünket, ha e helyett magasra emeljük hangunkat, ha 
felizgatjuk magunkat, akkor a titkos ima elveszti lágyító, szent hatását. Viharos 
érzések kelnek, viharos szavak hangzanak el, ami lehetetlenné teszi felismer-
nünk a halk és szelíd hangot, mely akkor szól lelkünkhöz, amikor titkos, igazán 
szívből fakadó áhítatba merülünk.” – 2B 189-190.

Példabeszédek 95:6.
Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!

Efézus 3:14.
Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

Máté evangéliuma 6:6.
Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
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Hétfő  Július 30.
2. KÖZBENJÁRÓ IMA
a. Miért fohászkodott imában Dániel azt látva, hogy a Jeruzsálem pusz-

tulásáról szóló 70 éves prófécia a vége felé közeledik? Dán 9:3-19. Kit 
tartott bűnösnek és felelősnek ezért a helyzetért? 

  

„A biztos prófétai beszédre alapozott hittel Dániel könyörgött az Úrhoz 
az ígéretek gyors beteljesedéséért, és esedezett Isten becsületének fennma-
radásáért. Imájában teljesen azonosult azokkal, akik nem töltötték be Isten 
szándékát. Bűneiket saját bűneiként vallotta meg…

Jóllehet Dániel már régóta szolgált Istennek, és a menny ’kedves’-nek ne-
vezte, most mégis bűnösként jelent meg Isten előtt, és hangoztatta annak a 
népnek nyomorúságát, amelyet szeretett. Imája ékes és buzgó a maga egysze-
rűségében.” – PK 345. 

„Az Úr, aki meghallgatta Dániel imáját meg fogja hallgatni a tiédet is, ha 
úgy közeledsz hozzá ahogyan Dániel.” – HP 554, 555.
b. Milyen választ kapott Dániel az imájára? Dán 9:20-23.

c. Istennek Lelke hogyan jár közben érettünk? Rm 8:26. Mit szeretne Isten, 
hogy mit tegyünk másokért? Jak 5:16.

„Krisztus, a közbenjáró, és a Szentlétek szüntelenül közbenjárnak az embe-
rért. A Létek nem úgy esedezik értünk mint Krisztus, aki a világ megalapítása 
óta kiontott vérét ajánlja föl hanem a szíveken munkálkodik, imákat és bűn-
bánatot, dicséretet és hálaadást váltva ki. Az ajkunkról szóló hálás köszönet 
annak eredménye, hogy a Szentlélek szent emlékek húrját pendíti meg az 
emberben, fölébresztve a szív zenéjét.” – TII 174.

„Ember és ember között a fellebbezés, kérvény és folyamodvány által arra 
indítja az embert, hogy így szabályozzák a nemzetek ügyeit. Az ima azonban a 
mennyei erőket indítja meg. Csakis az imára kapott ilyen válasz teszi bölcseb-
bé az embert mennyei tudománnyal és teszi képessé arra, hogy a Szentlélekkel 
egységben munkálkodjon, a békesség kötelékeivel egymáshoz kötve. Ima, hit 
és Istenbe vetett bizodalom hozza meg az isteni erőt, amely által az ember 
helyesen ítélheti meg saját értékét vagy értéktelenségét.” – HP 75.

Dániel 9:3-19.
3  És orcámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem [őt] imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban.4  És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait.5  Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől.6  És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének.7  Tied Uram az igazság, mienk pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, a közel és távol valókon, mindama földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek ellened.8  Miénk, oh Uram, orcánk pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened.9  A mi Urunké Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene;10  És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket előnkbe adott, az ő szolgái, a próféták által.11  És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért reánk szakad az átok és eskü, amely meg van írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében; mert vétkeztünk ellene!12  És teljesíté az ő szavait, amelyeket szóla ellenünk és a mi bíráink ellen, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz reánk; mert nem történt olyan az egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben.13  Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind reánk jöve! És az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra.14  Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és azt reánk hozá: mert igaz az Úr, a mi Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik; mert nem hallgattunk az ő szavára.15  Most azért, oh mi Urunk, Istenünk! aki kihoztad a te népedet Egyiptom földéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van: vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk!16  Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyedtől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mi körültünk.17  És most hallgasd meg, oh Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat a te szent helyeden, amely elpusztíttatott.18  Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk és hallgass meg; nyisd meg szemeidet és tekintsd meg a mi pusztulásunkat és a várost, amely a te nevedről neveztetik; mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban [bízva] terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket.19  Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél tennen magadért, oh én Istenem; mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped.

Dániel 9:20-23.
20  És még szólék és imádkozám, és vallást tevék az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről; és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztém az én Istenemnek szent hegyéért.21  És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, akit előbb a látomásban láttam vala, sebességgel repülvén, megillete engem az estvéli áldozat idején.22  És értésemre adá, és szóla nekem és monda: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak.23  A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!

Róma 8:26.
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Jakab 5:16.
Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
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Kedd  Július 31.
3. IMA A MEGSZENTELÉSÉRT
a. Hogyan tanít Jézus imára minket, ha beláttuk bűnös voltunkat? Lk 

18:13.

„Isten nem mond le rólunk bűneink miatt. Követhetünk el hibákat és 
megszomoríthatjuk a Szentlelket, de ha megbánjuk bűneinket és töredelmes 
szívvel jövünk hozzá, Ő nem utasít minket vissza.” – FW 35.

„Amikor kérjük az Urat, hogy szánja meg elesettségünket, és Szentlelke 
által vezéreljen minket, az Úr nem fordít hátat imánknak.” – ICsK Július 18.
b. Milyen hozzáállást mellőzzünk, mint bűnösök? Lk 18:11-12.

„Az önigazultság e kor veszélye, ez választja el az embert Krisztustól. Akik 
saját igazságosságukban bíznak, azok nem érthetik meg, hogy a megváltás 
Krisztus által lehetséges. Bűnnek nevezik az igazságos cselekedetet és igaznak 
a bűnöst. Mivel nem veszik figyelembe Isten erkölcsi mértékét ezért nincs 
helyes megítélésük a törvényszegés gonosz voltáról, nincs helyes felfogásuk a 
törvénynek félelméről.” – FW 96.
c. Milyen ígéret van adva az őszinte bűnbánó imához? Lk 18:14; 1Jn 1:9.

„Az ellenség jön majd hozzád és így szól: ’Nem érdemes imádkozni. Nem 
csináltál-e gonosz dolgot? Nem vétkeztél-e Istennel szemben? Nem tettél-e 
lelkiismereted ellen?’ Válaszolj így neki: ’Igen, de Krisztus meghagyta, hogy 
imádkozzak. Azt mondta ’Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy meg-
bocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.’ ” – BEcho 
February 15, 1893.

„Ő nem küld el senkit, aki töredelmes szívvel jön hozzá. Egyetlen őszinte 
ima sem vész el. A mennyei kórus himnuszán át Isten meghallja a leggyengéb-
bek jaját is. Ha csendes kamránkban kiöntjük szívünket, vagy az úton járva 
felfohászkodunk, szavunk eljut a világegyetem Urához. Lehet, hogy emberi 
fül nem hallja imánkat, de nem vész bele a némaságba, és az élet zaja sem 
nyomja el. Semmi sem fojthatja el a lélek sóvárgását. Az utca lármáján és a tö-
megek kavargásán át eljut a menny trónusához. Istenhez szólunk, és Ő hallja 
imánkat.” – KP 116.

Lukács evangéliuma 18:13.
A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek!

Lukács evangéliuma 18:11-12.
11  A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.12  Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.

Lukács evangéliuma 18:14.
Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

1.János 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Szerda  Augusztus 1.
4. IMA BÖLCSESSÉGÉRT
a. Mit tesz Isten, ha kérünk? Hogyan kérjünk? Jak 1:5-6.

„Nem kell a föld végső határáig elmennünk bölcsességért, mert Isten közel 
van. Nem a képességeid tesznek eredményessé – ha meg is növeled őket – ha-
nem az, amit az Úr tesz érted. Sokkal kevésbé bízzunk abban, amit az ember 
tud tenni, és sokkal inkább abban, amit Isten tehet minden hívő lélekért! Az 
Úr szeretné, ha hittel hozzá fordulnál. Szeremé, ha nagyszerű dolgokat várnál 
tőle. Szeretné megértetni veled mind a földi, mind a lelki dolgokat. Ő fogéko-
nyabbá tehet. Meg tud áldani tapintatossággal és ügyességgel. Képességeiddel 
szolgálj, és bölcsességet Istentől kérj! Ő adni fog.” – KP 96-97.
b. Isten bölcsessége miatt hogyan fogunk eltávolodni másoktól? Zsol 

119:97-100; 5Móz 4:5-9.

„Ahogy a föld a természet törvényeit követve feltárja kincseit, úgy kellett 
volna a népnek az erkölcsi törvénynek való engedelmességükkel Isten jel-
lemvonásait visszatükröznie. Még a pogányok is elismerték volna az élő Isten 
szolgáinak és imádóinak felsőbbrendűségét.” – KP 196. 
c. Hogyan keressük a bölcsességet? Milyen két feltétele van annak, hogy 

Isten bölcsességét adja? Péld 2:1-6.

„Kizárt dolog, hogy ha valaki a Bibliát alázatos, tanulékony szívvel tanul-
mányozza, ne fejlesztené és erősítené az értelmét. Akik kiválóan megismer-
kednek Istennek az Igéjében kinyilatkoztatott bölcsességével és szándékával 
józan, tiszta gondolkozású férfiakká és nőkké válnak és a nagy Nevelő, Jézus 
Krisztus eredményes munkásai lesznek.” – FE 432.

Zsoltárok könyve 119:97-100.
97  Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!98  Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.99  Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.100  Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.

5.Mózes 4:5-9.
5  Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nekem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt.6  Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!7  Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint [mi hozzánk] az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?8  És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?!9  Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.

Példabeszédek 2:1-6.
1  Fiam! ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál,2  Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,3  Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,4  Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:5  Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.6  Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik.

Jakab 1:5-6.
5  Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki.6  De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.
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Csütörtök  Augusztus 2.
5. HÁLAADÓ IMA
a. Miről feledkezünk meg gyakorta személyes imáinkban? Fili 4:6.

„Imáink és áhítataink ne csupán kérésből álljanak! Gondolataink ne 
csupán saját szükségleteinkre irányuljanak, hanem gondoljunk azokra a 
jótéteményekre is, melyeket elvettünk. Túl sokat sohasem imádkozunk, de 
hálánkkal gyakran takarékoskodunk. Napról napra részesedünk Isten ke-
gyelmének ajándékaiban, és mégis mily kevés hálát tanúsítunk iránta, mily 
keveset magasztaljuk és dicsőítjük azért, amit velünk cselekedett.” – JVÚ 78.
b. Miért lehetünk hálásak minden nap? Zsol 68:20; JerSir 3:22-25.

Ha érzékeinket nem tompította volna el a bűn és a Sátán által elénk tartott 
sötét képek szemlélése, akkor szívünkből állandóan izzó hálaadás fakadna 
Isten iránt, aki teljességgel meg nem érdemelt jóval halmoz el bennünket 
naponta. A megváltottak örökös éneke fogja dicsérni az Urat, aki szeretett és 
megmosott minket a bűntől saját vérében. Ha ezt az éneket fogjuk énekelni 
Isten trónja előtt, akkor azt most itt kell megtanulnunk.” – TMK 168.

Péntek  Augusztus 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért fontos, hogy személyes imánkat titokban tegyük?
2. Milyen erőt kaphatunk imáinkra való válaszként? Hogyan használhatjuk fel 

ezt másokért?
3. Milyen imára válaszol késlekedés nélkül Isten?
4. Mikor lesz látható rajtunk Isten imádatának és szolgálatának jó következ-

ményei? 
5. Milyen éneket kell megtanuljunk itt a földön, hogy mi is énekelhessünk a 

megváltottakkal a mennyben?  

Zsoltárok könyve 68:20.
Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.

Filippi 4:6.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Jeremiás siralmai 3:22-25.
22  Az Úr egyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!23  Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!24  Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.25  Jó az Úr azoknak, akik várják őt; a léleknek, amely keresi őt.
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IMA ÖSSZEJÖVETELEK
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton 

lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik 
az én mennyei Atyám.”  (Mt 18:19)

„Nagyon szükséges a titkos ima, azonban arra is szükség van, hogy néhány 
keresztény összejöjjön és egyesülve könyörögjenek Istenhez.” – HP 91.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek, 2. kötet, 577-582. (Imaórák);    

   In Heavenly Places, pp. 91–93.

Vasárnap  Augusztus 5.
1. MIÉRT JÁRJUNK IMA ÖSSZEJÖVETELRE
a. Mi a célja az ima összejövetelnek? Miért fontos, hogy ott legyünk? 

1Thess 5:11; Zsid 10:25.

„Minden erőnket feszítsük meg, hogy szívünk Jézussal a közösséget fenn-
tartsa. Keressük az alkalmakat az imára, bárhol kínálkozzék is. Azok, akik 
igazán törekszenek az Istennel való közösségre, rendszeresen felkeresik az 
imagyülekezéseket, mindenben eleget tesznek kötelezettségeiknek, és leg-
komolyabb buzgalommal igyekeznek az összes áldásokat elnyerni! Minden 
alkalmat felhasználnak, hogy rájuk ragyogjon a mennyei fény sugara.

Azért gyűlünk egybe, hogy építse egyik a másikat a gondolatok és a nézetek 
kicserélése által; hogy erőt, világosságot és bátorságot vegyünk, megismerve 
egymás reménységét és törekvéseit; buzgó, szívből jövő, hitben felajánlott 
imáink által megújuljunk és erőt nyerjünk a mi erőnk Forrása révén. Ezek az 
összejövetelek legyenek a legkülönlegesebb alkalmak.” – HP 91.

„Bár serkent minket, hogy ne hanyagoljuk el a testvéreinkkel az összejöve-
teleket, ezeknek nem kizárólagos célja a mi felüdülésünk. Ihlessen bennünket 
lobogó lelkesedéssel, hogy továbbadjuk az elnyert vigasztalást.” – 6B 365.

2018. augusztus  11.
Szombat

Napnyugta: H  20:02
Ro 20:37

6. Tanulmány

1.Thessalonika 5:11.
Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is.

Zsidókhoz írt levél 10:25.
El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.
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Hétfő  Augusztus 6.
2. AZ IMAÓRA MENETE
a. Milyen szabályok szerint tartsunk ima összejövetelt? 1Kor 14:40.

„Ne tegyük fáradtságossá az értekezlet és ima óráit. Ha csak lehetséges, 
korlátozzuk egy óra hosszára; s ha valaki félórát, vagy akár tizenöt percet 
késik, ne várjunk rá. Ha csak ketten is vannak jelen, igényt tarthatnak az ígé-
retekre. Ha csak lehet, kezdjük a kijelölt időben az összejövetelt, akár kevesen 
vannak jelen, akár sokan. Tegyük félre az alakiságot s a hideg merevséget, és 
mindenki végezze időhúzás nélkül a rá eső részt… 

A világosság alapján amit kaptam, az összejöveteleink legyenek lelkiek, 
meghitt légkörűek és rövidek.” – 2B 577. 578.
b. Hogyan tekinti Isten a hosszúra nyújtott nyilvános imát? Mt 6:5.

„A közös alkalmakon ne legyen hosszabb tíz percnél az ima. Miután vál-
toztattunk testhelyzetünkön és énekléssel vagy buzdító szavakkal megtörtük 
az egyformaságot, ha valaki még imádkozni szeretne, akkor engedjétek, hagy 
imádkozzon… 

Némelyek mégsem magánimában tárják egyéni bajaikat Isten elé, hanem 
az imaórákra tartogatják, ott érik utol magukat néhány napra az imádkozás-
sal. Ezeket az összejövetelek és imaórák gyilkosainak nevezhetnénk. Nem 
fényforrások, senkit sem üdítenek fel. Hideg, merev imáik és hosszas, elcsé-
pelt bizonyságtételeik csak árnyékot vetnek maguk körül. Mindenki örül, ha 
végre befejezték, s akkor is csaknem lehetetlen lerázni azt a hideget és sötétet, 
melyet imáik és beszédeik árasztanak az összejövetelre.” – 2B 578. 579.
c. Hogyan tanította Jézus a tanítványokat imádkozni az általik tartott 

gyűlésen? Mt 6:7.

„Mikor Krisztus tanított, nem rövidítette meg az időt az imádkozással. 
Nem kényszerített rájuk, mint a farizeusok, hosszú, fárasztó szertartásokat és 
imákat.” – 2B 580.

1. Korinthus 14:40.
Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.

Máté evangéliuma 6:5.
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

Máté evangéliuma 6:7.
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
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Kedd  Augusztus 7.
3. TAPASZTALATOK MEGOSZTÁSA
a. Mire legyünk hajlandóak az imaórán? Mk 5:19.mr; Mal 3:16.

„Aki előre halad a keresztény ösvényen, annak olyan lelki tapasztalattal 
kell és fog is rendelkezni, mely új és értékes a többiek számára is. Az élő ta-
pasztalat napi próbákból, konfliktusokból, kísértésekből, erős igyekezetből, 
győzelmekből tevődik össze, és mély békét s örömet nyer a Jézus által. Ha 
egyszerű szavakkal elmondjuk az ilyen élményeket, világosságot, erőt és is-
mereteket nyújt, ami másoknak is segíteni fog az istenes életben.” – 2B 579.

„Naponta többet tanulhatunk mennyei Atyánkról, s újabb és újabb tapasz-
talatot szerezhetünk kegyelméről. Így arra vágyunk majd, hogy beszéljünk 
szeretetéről, s ha így cselekszünk, szívünk felmelegszik és felbátorodik. Ha 
többet gondolnánk Jézusra és kevesebbet magunkra, ha többet beszélnénk 
róla és kevesebbet magunkról, akkor jobban érezhetnénk jelenlétét is…

Ne egy személy tegyen bizonyságot Jézusról, hanem mindenki aki szereti 
Istent, tanúskodjon kegyelme és igazsága nagy értékerői.” – HP 92.
b. Tapasztalataink megosztásán túl, milyen további dologgal tudjuk még 

elősegíteni az imaórát? Zsol 35:18; 107:31-32.

„Ha növekszel a kegyelemben, akkor örömmel veszel részt a vallási ösz-
szejöveteleken, és örömmel teszel bizonyságot Krisztus szeretetéről a gyü-
lekezet előtt… Milyen hatalmas erőt kölcsönöznek a remény, a bátorítás és 
helyes irányítás szavai annak, aki hajlamos az erkölcsromboló szokásokra! Ha 
szándékod jó és állhatatosan kitartasz mellette, akkor befolyásoddal lelkeket 
vezethetsz a helyes útra. A jó cselekedeteknek, amelyeket véghezvihetsz, nin-
csenek korlátaik.” – TMK 161.

„Isten azt kívánja, hogy engedelmes gyermekei igényt tartsanak áldására, 
s dicsérettel és hálaadással járuljanak elébe. Isten az élet és az erő forrása… 
Választott népéért megteszi, aminek minden szívet hálára kell ihletni. Ezért 
elszomorítja, hogy olyan kevés hálát mutatunk ki. Azt kívánja, hogy népe erő-
teljesebben fejezze ki magát, bebizonyítsák, hogy tudják, okuk van az örömre 
és vidámságra.” – 6B 364.

Malakiás 3:16.
Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték őelőtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét.

Márk evangéliuma 5:19.mr.
...Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.

Zsoltárok 35:18; 107:31-32.
35:18  Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.107:31  Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért!107:32  És magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének ülésében!
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Szerda  Augusztus 8.
4. KIS CSOPORTOS IMAÓRÁK
a. Milyen példát hagyott ránk négy fiatal, akik az iskolában imádkoztak 

együtt? Dán 2:13-18.

„Dániel és társai is halálra voltak kárhoztatva a hamis prófétákkal együtt; 
azonban Dániel Istenben bízva, a király elé lépett és haladékot kért, hogy az 
álmot, valamint annak megfejtését közölhesse. 

Az uralkodó engedett Dániel kérésének, mire ő három társát magához véve, 
ügyüket Isten elé tárta, bölcsességet és értelmet kérve a világosság forrásától. 
Jóllehet a király udvarában ezek az ifjak folytonos kísértéseknek voltak kitéve, 
Isten iránti felelősségükről mégsem feledkeztek meg soha. Szilárdan meg vol-
tak arról győződve, hogy Isten gondviselése helyezte Őket felelős állásaikba 
s el voltak tökélve, hogy igazságát hűségesen kinyilvánítják s művét elvégzik. 
Istenben bíztak. A veszedelem idején hozzá folyamodtak segedelemért és az 
Úr készséggel sietett segítségükre.” – MÉ 27-28. 

„Meghajtott térdeiken könyörögtek, hogy Isten adjon erőt és bölcsességet 
számukra, mert egyedül ez segíthet szükségükben.” – SD 216. 
b. Milyen választ kaptak imájukra? Dán 2:19, 46-49.

„Isten szolgái nem hiába fohászkodtak. Mivel mindig Istent tisztelték, Isten 
is megtisztelte őket a szükség idején. A titkot Isten kinyilatkoztatta Dánielnek, 
aki azonnal sietett, hogy a király elé juthasson.” – MÉ 28.
c. Milyen tanulságot vonhatunk le Dániel és társai imájából? Mt 18:20.

„Nagyon szükséges a titkos ima, azonban arra is szükség van, hogy né-
hány keresztény összejöjjön és egyesülve könyörögjenek Istenhez. Jézus jelen 
van az ilyen kis csapatban és az emberek szeretete elmélyül a szívben, a Lélek 
megmutatja hatalmas erejét, hogy az ember – mint eszköz – megmenthesse 
azt ami elveszett.” – LHU 358.

Dániel 2:13-18.
13  És a parancsolat kiméne, hogy öljék meg a bölcseket; és keresik vala Dánielt és az ő társait, hogy megölettessenek.14  Ekkor Dániel bölcsen és értelmesen felele Arióknak, a királyi testőrség fejének, aki kiment vala, hogy megölesse a babiloni bölcseket.15  Szóla és monda Arióknak, a király főemberének: Miért e kegyetlen parancsolat a királytól? Akkor Ariók elmondá a dolgot Dánielnek.16  És beméne Dániel, és kéré a királyt, hogy adjon neki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak.17  Ekkor Dániel haza méne, és elmondá e dolgot Ananiásnak, Misáelnek és Azariásnak, az ő társainak:18  Hogy kérjenek az egek Istenétől irgalmasságot e titok végett, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt.

Dániel 2:19,46-49.
19  Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Áldá akkor Dániel az egek Istenét.46  Akkor Nabukodonozor király arcra borula és imádá Dánielt, és meghagyá, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak neki.47  Szóla a király Dánielnek, és monda: Bizonnyal a ti Istenetek, ő az isteneknek Istene, és a királyoknak ura és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot!48  Akkor a király fölmagasztalá Dánielt, és sok nagy ajándékot ada neki, és hatalmat adott neki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek elöljárójává tevé őt.49  És Dániel kéré a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére; Dániel pedig a király udvarában vala.

Máté evangéliuma 18:20.
Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
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Csütörtök  Augusztus 9.
5. A SÁTOROS ÖSSZEJÖVETELEN 
a. Krisztus imájához hasonlóan, milyen előfeltétele van imáinknak? Zsol 

133:1; Ef 4:3.

b. Hogyan valósulhat meg ez az előfeltétel egy sátoros összejövetelen? Mt 
18:19; Péld 24:6.ur. Milyen hatással lehet ez a jelenlévőkre?

„A tábori összejövetelen fáradozók gyakran gyűljenek egybe imádkozni és 
tanácskozni, hogy értelmesen dolgozhassanak. Az összejöveteleken nagy az 
elfoglaltság. Igehirdetőink ennek ellenére is gyűljenek egybe naponta imád-
kozni, és megbeszélést tartani. Gondoskodjatok róla, hogy minden jól men-
jen, hogy egymás mellett álljatok, váll-váll mellett haladjatok előre, nem pedig 
le-lekanyarodva az útról – ahogyan nekem elmondták. Mikor így dolgoztok, 
akkor egység lesz a szívekben, s egységesek lesznek a tettek is. Az egység cso-
dálatos eszköz lesz, hogy az emberek áldására legyünk. 

A lelkészek, mielőtt megkezdenék az előadást, szakítsanak időt, bölcsessé-
get és erőt kémi Istentől. A korábbi időkben gyakran félrevonultak, és együt-
tesen imádkoztak. Addig könyörögtek, míg a Szentlélek válaszolt imájukra. 
Majd ragyogó arccal visszatértek, és szavuk hatalommal telített volt. Meg-
érintették hallgatóik szívét, mert a Lélek, mely megáldotta őket, felkészítette 
az embereket az üzenet befogadására. A mennyei mindenség sokkal jobban 
egyengeti az emberek előtt a megtérés útját, mint gondolnánk.” – 6B 50.

Péntek  Augusztus 10. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen áldások nyerhetők az imaórákon való részvétel folyamán?
2. Mennyi időt töltsünk imában? Miért?
3. Miért osszuk meg tapasztalatainkat az imaórán?
4. Milyen tanulság vonható le Dániel és három társának ima összejöveteléről?
5. Miért szükséges az összejövetel alkalmával, hogy a lelkészek gyakran össze-

gyűljenek imára és tanácskozásra? 

Zsoltárok könyve 133:1.
Grádicsok éneke Dávidtól. Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!

...a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.

Efézus 4:3.
Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.

Máté evangéliuma 18:19.
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.
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A NYILVÁNOS IMA
„És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, 

akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.” (Mt 6:7)
„Legyen az imánk rövid, s alkalomhoz illő. Hagyjuk a fárasztó imákat a 

belső szobára, ha valaki ilyeneket akar elrebegni. Engedjük be inkább szí-
vünkbe Isten Lelkét, s az majd elsöpri a külső formaságot.” – 4B 71.
Javasolt olvasmány: Az Evangélium Szolgái, 110-112. (Nyilvános imák)

Vasárnap  Augusztus 12.
1. IMA AZ ISTENTISZTELETEN
a. Milyen legyen magatartásunk a nyilvános istentiszteleten? Hogyan szó-

lítsuk meg Istent? Zsol 96:9.

„Alázatosság és tisztelet jellemezze azoknak a viselkedését, akik Isten elé 
járulnak. Jézus nevében bizalommal járulhatunk Elébe, de nem közeledhe-
tünk vakmerő elbizakodottsággal, mintha Vele egyenrangúak volnánk. Van-
nak, akik úgy beszélnek a hozzáférhetetlen világosságban lakozó mindenható 
Istenhez, mintha hozzájuk hasonló, vagy éppenséggel alacsonyabb rendű lény 
lenne.” – PP 218. 
b. Milyen legyen testtartásunk a nyilvános ima alkalmával, amely megfe-

lel ennek a magatartásnak? Zsol 95:6; Apcs 20:36; 21:5.

„Több levélben kérdezték már, hogy milyen testhelyzetet kell felvennie 
annak, aki imádságban szól a világegyetem Fejedelméhez. Honnan vették a 
testvérek azt az elképzelést, hogy állva kell imádkozni Istenhez? Egyszer fel-
kértek valakit, aki öt évig tanult Battle Creek-ben, hogy imádkozzon, mielőtt 
beszédet intéztem a néphez. Amikor megláttam, hogy állva akarja imára 
nyitni ajkát, felindult lelkem arra indított, hogy nyílt dorgálással megfeddjem. 
Nevén szólítottam, és ezt mondtam: ’Ereszkedj térdre!’ Ez a mindenkori he-
lyes testtartás.” – 2Sz 293.

2018. augusztus 18.
Szombat

Napnyugta: H  19:50
Ro 20:26

7. Tanulmány

Zsoltárok könyve 96:9.
Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!

Zsoltárok könyve 95:6.
Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!

Apostolok cselekedetei 20:36; 21:5;
20:36  És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe.21:5  Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.
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Hétfő  Augusztus 13.
2. RÖVID ÉS LÉNYEGRE TÖRŐ
a. Milyen példát hagyott ránk Jézus a nyilvános imára vonatkozóan? Mt 

6:9-13.

„Az Úr imájának nem az volt a célja, hogy gépiesen elismételjük, hanem 
annak szemléltetése, hogy milyen legyen az imánk – egyszerű, buzgó, átfogó. 
Egyszerű fohásszal mondd el az Úrnak szükségleteidet és köszönd meg irgal-
masságait.” – 6B 357.

„Krisztus tanítványainak elméjébe véste, hogy röviden imádkozzanak, tér-
jenek egyenesen a tárgyra, és semmi több. Megadja imáik hosszát és lényegét, 
kifejezve vágyukat a földi és lelki áldások után, s hálájukat is. Mennyi mindent 
is magában foglal az Úr mintaimája! Magába foglalja minden ember valósá-
gos szükségleteit. Általában egy-két perc elég hosszú idő az imára.” – 2B 581.
b. A nyilvános beszéd szabályaiból, melyik alkalmazható a nyilvános imá-

inkra is? Péld 10:19. Miért hosszú némely nyilvános ima? 

„Sehol sincs helyük a hosszúra nyújtott, száraz beszédeknek és imának, de 
különösen mellőzzük az ilyen gyülekezéseknél. Eltűrjük, hogy a tolakodók 
és beszédesek kiszorítsák a szerényebbek és szégyenlősebbek bizonyságtéte-
lét. Általában a legfölületesebbeknek van a legtöbb mondanivalójuk. Imájuk 
mondanivalója hosszúra nyúlik, s gépies is. Kifárasztják az angyalokat és 
embereket, akik hallgatják őket. Legyen az imánk rövid, s alkalomhoz illő. 
Hagyjuk a fárasztó imákat a belső szobára, ha valaki ilyeneket akar elrebegni. 
Engedjük be inkább szívünkbe Isten Lelkét, s az majd elsöpri a külső forma-
ságot.” – 4B 70-71.

„Gyakran a titkos egyéni ima elhanyagolása miatt mondanak hosszú, 
unalmas imákat a nyilvánosság előtt. A prédikátorok ne akarják az egész 
héten elmulasztott kötelességeiket imáikba belevinni és ezáltal remélni, hogy 
hanyagságukat jóvátették és lelkiismeretüket megnyugtatták. Az ilyen imák 
gyakran mások lelki hanyatlását idézik elő.” – ESz 110.

„Különösen a nyilvánosság előtt helytelenek az unalmas, prózai prédiká-
cióhoz hasonló imák. Egy rövid, buzgósággal és hittel elmondott ima meglá-
gyíthatja a hallgatók szívét; azonban a hosszú imák alatt türelmetlenül várják, 
hogy elhangozzék az utolsó szó.” – ESz 112. 

Példabeszédek 10:19.
A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.

Máté evangéliuma 6:9-13.
9  Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;10  Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.11  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.12  És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;13  És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
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Kedd  Augusztus 14.
3. AZ ALÁZATOS IMA
a. Milyen magatartást kerüljünk az ima alatt? Mt 6:5, 7, 8.

„Ám sokan száraz, prédikációhoz hasonló módban imádkoznak. Ők az 
emberekhez, és nem Istenhez imádkoznak. Ha valóban Istenhez imádkoz-
nának, s ha tudnák, mit művelnek, megrettennének vakmerőségüktől, mert 
az ima külsőségei között lényegében Istent oktatják ki, mintha a minden-
ség teremőjének külön leckéztetésre lenne szüksége a világban végbemenő 
események általános kérdésiről. Az ilyen imák olyanok, akár a zengő érc és 
pengő cimbalom. Figyelmen kívül is hagyják őket a mennyben. Isten angyalai 
belefásulnak az ilyesmibe, mint azok a halandók is, akik kénytelenek végig-
hallgatni.” – 2B 581-582.

„Ne tartsunk hosszas imákban szentbeszédet az Úrnak. Kérjük az élet 
kenyerét, ahogy az éhes gyermek kér apjától. Isten megad minden szükséges 
áldást, ha egyszerűen és bízva kérjük.” – 5B 146.
b. Mit értékel Isten igazán? 1Pt 3:4; Jak 4:6. Akkor hogyan imádkozzunk? 

„Az ima a lélek legszentebb tevékenysége. Az ima legyen őszinte, alázatos, 
buzgó – tárja fel a megújult szív kívánságait Isten szent jelenlétében. Ha az es-
deklő tudja, hogy Isten jelen van, megfeledkezik önmagáról. Nem kíván majd 
emberi képességeket fitogtatni, nem az emberek fülét akarja gyönyörködtetni, 
hanem áldást nyerni, amelyre lelke vágyakozik.” – 5B 147.
c. Mikor nem hallgatja meg Isten a nyilvános helyen elmondott imánkat? 

Zsol 66:18.

„Ha igazságtalanságot rejtegetünk szívünkben, és tudatosan vétkezünk, az 
Úr nem hallgathat meg bennünket; csak a bűnbánó és összetört szív imája 
kedves előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot jóvátettünk, remél-
hetjük, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Érdemeink sohasem ajánlanak 
bennünket Isten kegyelmébe; egyedül Krisztus érdeme és szolgálata vált meg, 
és az Ő vére tisztít meg bennünket; a mi munkarészünk az, hogy az imameg-
hallgatás feltételeinek eleget tegyünk.” – JVÚ 72.

Zsoltárok könyve 66:18.
Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.

Máté evangéliuma 6:5, 7, 8.
5  És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.7  És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.8  Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Jakab 4:6.
De majd nagyobb kegyelmet ad; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.

1.Péter 3:4.
Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.
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Szerda  Augusztus 15.
4. ISTEN VEZETŐ EMBEREINEK IMÁJA
a. Milyen példát hagyott ránk Salamon király a templom felszentelése 

alkalmából mondott imájával? 2Kró 6:12-13. 

„A templom felszentelésekor Salamon szembeállt az oltárral. A templom-
udvaron volt egy bronz állvány, melyre felállva Salamon égnek emelte kezeit, 
megáldotta a hatalmas izraeli közösséget, és az egész Izrael állva várt…

’Salamon pedig egy széket csináltatott, amelyet a tornácznak közepén he-
lyeztetett el… Felálla abba, és térdeire esvén az egész Izráel gyülekezete előtt, 
kezeit az ég felé kitérjeszté’ (2Kró 6:13).” – 2Sz 294.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből az imából? 2Kró 6:14-42.

„Az akkor felajánlott hosszú ima az alkalomnak megfelelő volt. Az Isten 
által ihletett imában egyszerre volt jelen a fennkölt kegyesség és a mélységes 
alázat.” – 2Sz 294.
c. Hogyan válaszolt Isten Josafát nyilvánosan mondott alázatos imájára 

szabadításért (2Kró 20:5-12). Mit tett Josafát Isten válaszára? 2Kró 
20:14-19.

„A templom udvarán a nép előtt állva, Josafát imában öntötte ki lelkét. 
Isten ígéreteire hivatkozva ismerte be Izráel tehetetlenségét… 

Josafát bizalommal mondhatta az Úrnak: ’csak rád tekintünk’. Éveken át 
arra oktatta a népet: bízzon abban, aki a letűnt korokban oly sokszor köz-
belépett, hogy megóvja választottait a teljes pusztulástól, és most, amikor az 
ország veszélyben volt, Josafát nem volt egyedül. ’Eközben a júdaiak vala-
mennyien ott álltak az Úr színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal 
együtt’ (2Kró 20:13). Közösen böjtöltek és imádkoztak; együtt könyörögtek az 
Úrhoz, zavarja össze ellenségeiket Jahve nevének megdicsőítésére.” – PK 125.

2.Krónika 6:12-13.
12  És oda állott Salamon az Úr oltára elé, az Izrael egész gyülekezetével szemben, és kezeit kiterjesztette.13  Salamon pedig egy széket csináltatott vala rézből, amelyet a tornácnak közepén helyeztetett el, melynek hossza öt sing, szélessége is öt sing, magassága pedig három sing vala. Felálla abba, és térdeire esvén az egész Izrael gyülekezete előtt, kezeit az ég felé kiterjeszté,

2.Krónika 6:14-34. 
14  És monda: Oh Uram, Izraelnek Istene, nincsen hozzád hasonló Isten sem mennyben, sem földön, aki megtartod a te fogadásodat és irgalmasságodat a te szolgáidhoz, akik te előtted teljes szívvel járnak!15  Ki megtartottad a te szolgádnak, az én atyámnak, Dávidnak, amit szólottál neki; mert te magad szólottál, és kezeiddel beteljesítéd, amint e mai napon megtetszik.16  Most azért, oh Uram, Izraelnek Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak ígértél, mondván: Nem fogy el előttem a te magodból való férfiú, aki az Izraelnek királyi székében üljön; csakhogy a te fiaid őrizzék meg az ő útjukat, hogy az én törvényemben járjanak, mint te én előttem jártál.17  Most azért, oh Uram, Izraelnek Istene, bizonyosodjék meg a te beszéded, melyet szólottál volt a te szolgádnak, Dávidnak!18  (Avagy lakozhatnék-e valósággal az Isten e földön az emberek között? Ím az egek és az egeknek egei téged be nem foghatnak, mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem.)19  És tekints a te szolgád könyörgésére és imádságára, oh én Uram Istenem, meghallgatván kiáltását és könyörgését, amellyel könyörög a te szolgád előtted!20  Hogy a te szemeid éjjel és nappal figyelmezzenek e házra, e helyre, amelyről azt mondottad, hogy nevedet abba helyezénded, meghallgatván könyörgését a te szolgádnak, amikor e helyen könyörögne.21  Hallgasd meg azért a te szolgádnak és a te népednek Izraelnek könyörgését, amikor könyörögni fognak e helyen; hallgasd meg a te mennyei lakhelyedből, és meghallgatván őket, légy kegyelmes!22  Mikor valaki vétkezéndik felebarátja ellen, és esküre köteleztetik, hogy megesküdjék, és ő ide jő, megesküszik oltárod előtt ebben a házban,23  Te hallgasd meg a mennyből és vidd véghez, és tégy igaz ítéletet a te szolgáid között, az istentelent megbüntetvén, fejére fordítván az ő útját; és az igazat megigazítván, megfizetvén neki az ő igazsága szerint.24  Mikor pedig megverettetik a te néped, az Izrael az ő ellenségeitől, mivel te ellened vétkeztek; és [hozzád] visszatérve vallást tesznek a te nevedről, könyörögnek és imádkoznak te előtted e házban:25  Te hallgasd meg a mennyből, és bocsásd meg a te népednek, az Izraelnek bűnét, és hozd vissza őket arra a földre, amelyet adtál nekik és az ő atyáiknak.26  Mikor az ég berekesztetik és nem lészen eső, mivel vétkeztek te ellened; és imádkozni fognak e helyen és vallást tesznek a te nevedről és megtérnek bűneikből, mert te sanyargatod őket:27  Te hallgasd meg a mennyből, és légy kegyelmes a te szolgáidnak és a te népednek, az Izraelnek; minekutána őket megtanítándod az igaz útra, amelyen járjanak; és adj esőt a te földedre, amelyet adtál a te népednek örökségül.28  Éhség ha lesz a földön, ha döghalál, aszály, ragya, sáska, cserebogár; ha az ő ellensége szorongatja az ő birodalmának földében; ha bármiféle csapás és nyomorúság [jövend] reájuk:29  Aki akkor könyörög és imádkozik, legyen az bárki; vagy a te néped, az Izrael, ha elismeri ki-ki az ő csapását és fájdalmát, és kezeit e házban kiterjeszténdi:30  Te hallgasd meg a mennyből, a te lakhelyedből és légy kegyelmes, és kinek-kinek fizess az ő utai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered az emberek fiainak szívét;31  Hogy féljenek téged, járván a te utaidon, míg élnek e föld színén, amelyet adtál volt a mi atyáinknak.32  Sőt még az idegent is, aki nem a te néped, az Izrael közül való, ha eljövend messze földről a te nagy nevedért és a te hatalmas kezedért és a te kiterjesztett karodért, mikor ide jutván, könyörögnek e házban:33  Te hallgasd meg a mennyből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád, hogy megismerjék a földnek minden népei a te nevedet, és tiszteljenek téged úgy, mint a te néped, az Izrael, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik e ház, amelyet én építettem.34  Ha a te néped hadba megy ki az ő ellensége ellen azon az úton, amelyen elbocsátod őket; ha könyörögnek, hozzád [fordulván] e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem:

2.Krónika 6:35-42.
35  Te hallgasd meg az égből az ő könyörgésüket és imádságukat, és szerezz nekik igazságot.36  Ha vétkeznek ellened (mert nincsen ember, aki nem vétkeznék) és reájuk megharagudván, az ellenség kezébe adod és őket fogságba viendik azok, akiktől megfogattak, messze földre vagy közelre,37  És ha az [idegen] földön, ahol fogva tartatnak, magukba szállnak, és megtérvén, az ő fogságuk helyén könyörögnek hozzád, és ezt mondandják: Vétkeztünk, hamisan és gonoszul cselekedtünk;38  És megtérendenek te hozzád teljes szívükből és teljes lelkükből az ő fogságuk földében, ahol őket fogva tartják, és könyörögnek [hozzád], az ő földjüknek útja felé [fordulva], amelyet adtál volt az ő atyáiknak, és e város felé, amelyet választottál [magadnak], és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem:39  Hallgasd meg akkor az ő könyörgésüket és imádságukat a mennyből, a te lakhelyedről, és szerezz nekik igazságot, és bocsásd meg a te népednek, hogy ellened vétkezett.40  Most azért, oh én Istenem, legyenek a te szemeid nyitva és füleid legyenek figyelmesek a könyörgésre ezen a helyen.41  És most kelj fel, oh Úr Isten, a te nyugodalmadba, te és a te hatalmasságodnak ládája! A te papjaid, oh Úr Isten, öltöztessenek fel üdvösséggel, és a te szentjeid örvendezzenek a jóban.42  Oh Úr Isten, ne utáld meg a te felkenetett [király]od orcáját; emlékezzél meg Dávidhoz, a te szolgádhoz való nagy irgalmasságaidról!

2.Krónika 20:5-12.
5  És megálla Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetiben, az Úr házában az új pitvar előtt;6  És monda: Oh Uram, mi atyáink Istene! nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben [van] az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna.7  Oh mi Istenünk! nem te űzéd-e ki e földnek lakóit a te néped az Izrael előtt, és nem te adád-e azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké?8  És lakának azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot, mondván:9  Amikor veszedelem jövend mi reánk, háború, ítélet, döghalál vagy éhség, megállunk e házban előtted (mert a te neved e házban van) és amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban: hallgass meg és szabadíts meg [minket].10  És most íme az ammoniták, a moábiták és a Seir hegyén [lakozók], akiknek földjén nem akarád, hogy általmenjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földéből kijöttek, hanem mellettük menének el és nem pusztíták el őket;11  Íme ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, melyet örökségül adtál nékünk.12  Oh mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink.

2.Krónika 20:14-19.
14  Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára (ki Benája fia, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia vala, és az Asáf fia közül való lévita vala) az Úrnak lelke szálla, a gyülekezet közepette,15  És monda: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten.16  Holnap szálljatok szembe velük! Íme ők a Cic hágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben.17  Nem kell néktek harcolnotok, [hanem csak] álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz.18  Akkor Jósafát meghajtá fejét a föld felé, s Júda és Jeruzsálem lakói leborulának az Úr előtt és imádák az Urat.19  A kéhátiták fiai közül és a kóriták fiai közül való léviták pedig felállának, hogy az Urat, Izrael Istenét nagy fennszóval dicsérjék.
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Csütörtök  Augusztus 16.
5. JÉZUS PÉLDÁJA 
a. Mi van feljegyezve Jézus kevés nyilvános imájának egyikéről, milyen 

okból imádkozott? Jn 11:41-43.

„Szemeit felemelve a Megváltó imádkozott: ’Atyám, hálát adok néked, 
hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz 
engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhigyjék, hogy te küldtél 
engem.’ Az imát követő csöndben Jézus hangosan felkiáltott: ’Lázár, jőjj ki!’” 
– 2SP 365.
b. Milyen eredménye lett a hittel mondott imának? Jn 11:44.

„Krisztus csodáinak csúcspontja volt ez és sokak hitét megnyerte. Voltak 
azonban olyanok is a temetőben összegyűlt tömegben, akik látták és hallották 
Jézus csodálatos munkáját, de nem tértek meg, hanem megkeményítették szí-
vüket a látott és hallott tények előtt. Krisztus hatalmának ezen megnyilvánulá-
sa volt az Istentől kapott végső kifejezése arról, hogy ő küldte Fiát a világra az 
emberiség megmentése érdekében. Ha a farizeusok nem hisznek a rendkívüli 
ténynek, akkor nincs olyan mennyei vagy földi erő, amely elszakíthatná őket 
a sátáni hitetlenségtől.” – 2SP 366.

Péntek  Augusztus 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen testhelyzetben mondjunk nyilvános imát? Milyen legyen a mi han-

gunk?
2. Milyen tanulságot vonjunk le abból, ahogyan Jézus tanította imádkozni 

tanítványait? 
3. Hogyan válhat imánk olyanná, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom?
4. Josafát imája miért kapott választ olyan csodálatos módon?
5. Mi volt a célja Jézus rövid imájának Lázár sírja előtt? 

János evangéliuma 11:41-43.
41  Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem.42  Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.43  És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki!

János evangéliuma 11:44.
És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva. Monda nekik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni.
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MÁSOKÉRT IMÁDKOZNI 
„Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, 

hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos kö-
nyörgése.” (Jak 5:16)  

„Kezdj imádkozni lelkekért, közeledj Krisztushoz, közeledj vérző oldalá-
hoz. Szelíd és csendes lelkület ékesítse életedet és szálljon fel Hozzá alázatos, 
komoly kérelmed, hogy adjon neked bölcsességet, nemcsak a magad, hanem 
a mások lelkének eredményes megmentéséhez is.” – ÜI 117.
Javasolt Olvasmány: Próféták és Királyok, 77-88, 99-101. (A tisbei Illés, Szigorú dorgálás; 

Jerzéeltől a Hórebig)

Vasárnap  Augusztus 19.
1. A TÉGED BÁNTÓKÉRT MONDOTT IMA
a. Mennyit szenvedett Jób? Jób 1:13-22; 2:7-10.

b. Mikor ért véget Jób szenvedése? Jób 42:7-10.

„Az Úr akkor hozott szabadulást, akkor távolította el Jóbról a csapást, 
mikor nem csupán magáért, hanem az ellene levőkért is imádkozott. Mikor 
őszintén vágyakozott segíteni az ellene vétkezőkön, maga is segítségben ré-
szesült. Ne csupán magunkért imádkozzunk hát, hanem bántalmazóinkért 
is. Imádkozzatok, imádkozzatok, különösen a gondolataitokban. Ne adjatok 
nyugalmat az Úrnak, mert füle nyitva, hogy meghallja az őszinte, tolakodó 
imát, mikor lélekben megalázkodunk előtte.” – TII 65.
c. Hogyanlett megjutalmazva Jób mivel inkább másokkal törődött és nem 

a saját nagy szenvedésével? Jób 42:11-13.

2018. augusztus 25.
Szombat

Napnyugta: H  19:38
Ro 20:14

8. Tanulmány

Jób könyve 1:13-22.
1:13  Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányai esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyjuknak házában.1:14  És követ jöve Jóbhoz, és monda: Az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettük legelésznek vala.1:15  De a Sabeusok rajtuk ütének és elhajták azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölék meg. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak neked.1:16  Még szól vala ez, mikor jöve egy másik, és monda: Istennek tüze esék le az égből, és megégeté a juhokat és a szolgákat, és megemészté őket. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak neked.1:17  Még ez is szól vala, mikor jöve egy másik, és monda: A káldeusok három csapatot alkotának és ráütének a tevékre, és elhajták azokat; a szolgákat pedig fegyverrel ölék meg, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak neked.1:18  Még ez is szól vala, mikor jöve egy másik, és monda: A te fiaid és leányaid esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyjuknak házában;1:19  És íme nagy szél támada a puszta felől, megrendíté a ház négy szegletét, és rászakada az a gyermekekre és meghalának. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak neked.1:20  Akkor felkele Jób, megszaggatá köntösét, megberetválá a fejét, és a földre esék és leborula.1:21  És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!1:22  Mindezekben nem vétkezék Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedék.

Jób könyve 2:7-10.
2:7  És kiméne a Sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje tetejéig.2:8  És vőn egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ül vala a hamu közepett.2:9  Monda pedig ő neki az ő felesége: Erősen állasz-e még mindig a te feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg!2:10  Ő pedig monda neki: Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-e el? Mindezekben sem vétkezék Jób az ő ajkaival.

Jób könyve 42:7-10.
7  Miután pedig e szavakat mondotta vala az Úr Jóbnak, szóla a Témánból való Elifáznak: Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám, Jób.8  Most azért vegyetek magatokhoz hét tulkot és hét kost, és menjetek el az én szolgámhoz Jóbhoz, és áldozzatok magatokért égőáldozatot; Jób pedig, az én szolgám, imádkozzék ti értetek; mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjem veletek, mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób.9  Elmenének azért a Témánból való Elifáz, a Sukhból való Bildád és a Naamából való Cófár, és úgy cselekedének, amiképpen mondotta vala nekik az Úr, és az Úr tekinte Jóbnak személyére.10  Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.

Jób könyve 42:11-13.
11  És beméne hozzá minden fiútestvére és minden leánytestvére és minden előbbi ismerőse, és evének ő vele együtt kenyeret az ő házában; sajnálkozának felette és vigasztalák őt mindama nyomorúság miatt, amelyet az Úr reá bocsátott vala, és ki-ki ada neki egy-egy pénzt, és ki-ki egy-egy aranyfüggőt.12  Az Úr pedig jobban megáldá a Jób [életének] végét, mint kezdetét, mert lőn neki tizennégyezer juha, hatezer tevéje, ezer igás ökre és ezer szamara.13  És lőn neki hét fia és három leánya.
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Hétfő  Augusztus 20.
2. EGY EGÉSZ VÁROSÉRT MONDOTT IMA
a. Mit tett Ábrahám miután elmondta neki az Úr Sodoma és unokatestvére, 

Lót pusztulásáról való tervét? 1Móz 18:20-25.

„Isten megbecsülte Ábrahámot. Mennyei angyalok látogatták meg őt és 
beszélgettek vele, mint barát a baráttal. Amikor Sodoma megítélése közele-
dett, Isten nem titkolta el Ábrahám elől, és a pátriárka közbenjárt Istennél a 
bűnösökért…

’Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz’ (Zsol 25:14). Ábrahám tisztelte Istent, és 
az Úr tisztelte őt. Bevonta tanácskozásába, és kinyilatkoztatta neki szándékát.” 
– PP 106. 107. 
b. Hogyan könyörgött Istenhez Ábrahám Sodomáért, miközben belátta, 

hogy nem ismeri a város valódi állapotát? 1Móz 18:26-33.

„Bár Lót Sodomába költözött, de nem osztozott lakói gonoszságában. Áb-
rahám azt gondolta, hogy abban a népes városban bizonyára mások is imád-
ják az igaz Istent…  Ábrahám nemcsak egyszer kért, hanem sokszor. Bátrabbá 
vált, amikor kérése teljesült, s addig folytatta a könyörgést, amíg megkapta az 
ígéretet, hogy Isten akkor is megkíméli a várost, ha csak tíz igaz embert talál 
benne. 

A pusztuló lelkek iránti szeretet ihlette Ábrahám imáját. Gyűlölte a romlott 
város bűneit, de arra vágyott, hogy a bűnösök megmeneküljenek. Sodomáért 
való mélységes aggodalma mutatja, hogyan kellene aggódnunk a megrögzött 
bűnösökért. Gyűlölnünk kell a bűnt, de szánnunk és szeretnünk kell a bűnöst. 
Körülöttünk emberek rohannak a reménytelen és félelmetes pusztulásba, 
mint egykor Sodomában… Hol vannak azok, akik alázatosan és rendületlen 
hittel könyörögnek értük Istenhez?” – PP 107-108.
c. Végül hány embert tudott Isten megmenteni Sodomából? 1Móz 19:30.

1.Mózes 18:20-25.
20  Monda azután az Úr: Mivelhogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnük felettébb megnehezedett:21  Alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e vagy nem? tudni akarom.22  És elfordulának onnan a férfiak, és menének Szodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.23  És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe?24  Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az ötven igazért, akik abban vannak?25  Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?

1.Mózes 18: 26-33.
26  És monda az Úr: Ha találok Szodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.27  És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.28  Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-e az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt.29  És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért.30  Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram ha szólok: Hátha találtatnak ott harmincan? És Ő felele: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat.31  És ő monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak: Hátha találtatnak ott húszan? Felele: Nem vesztem el a húszért.32  És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért.33  És elméne az Úr, minekutána elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.

1.Mózes 19:30.
Lót pedig felméne Cóárból, és letelepedék a hegyen, és vele együtt az ő két leánya is, mert fél vala Cóárban lakni; lakozék tehát egy barlangban ő és az ő két leánya.
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Kedd  Augusztus 21.
3. A MEGRÖGZÖTTEKÉRT MONDOTT IMA
a. Milyen büntetés lett ígérve Izráelnek, ha folyamatosan engedetlenek 

Istennel szemben? 5Móz 28:15, 16, 23, 24.

b. Erre az ígéretre alapozva, hogyan imádkozott Illés mivel Izráel szembe-
tűnő engedetlenséget mutatott Isten iránt? Jak 5:17. 

„Gyötrődő lélekkel könyörgött Istenhez [Illés], hogy állítsa meg gonosz útján az 
egykor kedvelt népet. Ha szükséges, látogassa meg ítéletével, hogy a maga valóságában 
ismerjék fel a mennytől való elpártolásukat. Illés megtérésüket szerette volna még mi-
előtt a gonoszságban oly messzire jutnak, hogy az Urat teljes elpusztításukra ingerlik.

Isten meghallgatta Illés imáját. A sokszor elmondott kérlelések, tiltakozások, dor-
gálások nem vezették megtérésre Izráelt. Eljött az idő, amikor Isten az ítélet eszközeivel 
kellett, hogy hozzájuk szóljon. A baál-imádók azt állították, hogy az ég kincsei – a 
harmat és eső – nem Jahvétól származnak, hanem a természetben uralkodó erőktől; 
és hogy a föld a nap teremtő energiája által hozza gazdag gyümölcsét. Ezért Isten átka 
súlyosan nehezedett a megrontott országra… Ameddig bűneiket megbánva nem tér-
nek Istenhez, és nem ismerik el, hogy minden áldás tőle jön, nem hull földjükre sem 
harmat, sem eső.” – PK 77-78.

c. Amikor Izráel elismerte Istent mint leghatalmasabbat, akkor hogyan 
imádkozott Illés és milyen eredménnyel? Jak 5:18; 1Kir 18:42-45.

„Amikor Illés a Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét, 
de ő ennek ellenére is állhatatosan megismételte kérését. Hétszer imádkozott buz-
gón, s még mindig nem volt arra utaló jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. 
Mégis, erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a hatodik alkalommal 
csüggedten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban 
mindaddig kitartott, amíg a válasz meg nem érkezett. Istenünk füle nincs becsukva 
kéréseink előtt. Ha próbára tesszük szavát, az Úr meg fog tisztelni bennünket a 
hitünkért. Azt akarja, hogy minden célunk fonódjon össze az Ő céljaival. Ha ez 
megtörténik, Isten biztonsággal megáldhat bennünket, mert nem fogjuk magunk-
nak tulajdonítani a dicsőséget, hanem Istent dicsőítjük mindenért. Isten nem min-
dig felel azonnal az imánkra, hiszen ha ezt tenné, esetleg természetesnek vennénk, 
hogy jogot formálhatunk minden, ránk árasztott áldására és kegyelmére. Ahelyett, 
hogy önvizsgálatban kutatnánk, nem melengetünk-e valamilyen gonoszságot, és 
nem estünk-e valamilyen bűnbe, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy tőle füg-
günk, és az Ő segítségére van szükségünk. ” – ICsK Március 21. 

5.Mózes 28:15, 16, 23, 24.
15  Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma neked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:16  Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.23  Eged, amely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, amely lábad alatt van, vassá válik.24  Az Úr eső helyett port és hamut ad a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.

1.Királyok 18:42-45.
42  És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborula a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevé;43  És monda az ő szolgájának: Menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és [arrafelé] nézett, és monda: Nincsen semmi. És monda Illés: Menj vissza hétszer.44  És lőn hetedúttal, monda a szolga: Íme egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből. Akkor monda: Menj fel, mondd meg Akhábnak: Fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső.45  És lőn azonközben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült és elment Jezréelbe.

Jakab 5:17.
Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:

Jakab 5:18.
És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.
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Szerda  Augusztus 22.
4. A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVŐKÉRT MONDOTT IMA
a. Mi történt Péterrel? Mit tett a gyülekezet? Apcs 12:1-5.

„Jakab halálát nagy bánat és megdöbbenés kísérte. Amikor Pétert is bebör-
tönözték, akkor az egész gyülekezet böjtölésbe és fohászkodásba kezdett…

Mialatt Péter kivégzését különféle ürüggyel elhalasztották a húsvét utáni 
időre, addig Krisztus gyülekezetének volt ideje a mély önvizsgálatra és a ko-
moly imára. Buzgón könyörögtek böjtöléssel és könnyek között. Szüntelenül 
imádkoztak Péterért. Érezték, hogy nem tudták őt nélkülözni a keresztényi 
munkában, és hogy elérkeztek arra a pontra, ahol Isten segítsége nélkül Krisz-
tus egyháza kihalna.” – 3SP 335, 336.
b. Isten hogyan válaszolt állhatatos népének imáira? Apcs 12:6-12.

c. Milyen ígéreteket kaptunk Istentől amelyek arról biztosítanak bennün-
ket, hogy velünk lesz a nehézségekben? Zsol 28:7; 91:14, 15.

„Sokszor kérnek bennünket, hogy imádkozzunk a szenvedőkért, a szo-
morkodókért, a csüggedtekért; és ez helyes is. Imádkoznunk kell azért, hogy 
Isten árasszon fényt a szomorú lélekbe, és vigasztalja meg azt, akinek fáj a 
szíve. De Isten csak az azokért mondott imát hallgatja meg, akik áldásai előtt 
kitárják szívüket. De miközben imádkozunk e fájó szívűekért, buzdítsuk is 
őket arra, hogy igyekezzenek segíteni a még náluk is nyomorultabbakon! 
Szívükből elszáll a homály, miközben másokon segítenek. Amikor másokat 
bátorítunk azzal a vigasztalással, amelytől mi is megvigasztalódtunk, az áldás 
visszaszáll reánk” – NOL 179.

„Tekintsünk mint hatalmas emlékoszlopokra, jótéteményeinek bizonyíté-
kaira, melyeket az Úr velünk cselekedett, hogy megvigasztaljon és kimentsen 
a pusztító kezéből. Legyenek állandóan élénken emlékezetünkben a kegyelem 
megannyi tanújelei, melyekkel Isten bennünket elhalmozott; a könnyek, me-
lyeket felszárított; a fájdalmak, miket lecsillapított; a veszedelmek, miket elhá-
rított; a szükségletek, miket kielégített és az áldások, melyeket reánk árasztott. 
Ezek erősítsenek zarándoklatunk hátralevő részén!” – JVÚ 95.

Zsoltárok 28:7; 91:14, 15.
28:7  Az Úr az én erőm és pajzsom, őbenne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.91:4  Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége.91:5  Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;

Apostolok cselekedetei 12:1-5;
1  Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül.2  Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel.3  És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.)4  Kit el is fogatván, tömlöcbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni.5  Péter azért őrizteték a fogságban; a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek őérette.

Apostolok cselekedetei 12:6-12.
6  Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal; és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöcöt.7  És íme az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöcben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a láncok kezeiről.8  És monda neki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda neki: Vedd rád felsőruhádat és kövess engem!9  És kimenvén, követé őt; és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.10  Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz; mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utcán előremenének; és azonnal eltávozék az angyal ő tőle.11  És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától.12  És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik; hol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek vala.
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Csütörtök  Augusztus 23.
5. ISTEN NEM FELEDKEZIK EL MÉG HA MÁSOK NEM IS IMÁD-

KOZNAK
a. Mit akartak Pállal amíg a rómaiak vigyáztak rá az ügyének kivizsgálása 

alatt? Apcs 23:12-15.

b. Hogyan mentette meg Isten Pált? Apcs 23:16-22.

„Amikor Pétert bebörtönözték és halálraítélték, akkor hittestvérei éjjel és 
nappal odaadóan imádkoztak Istenhez szabadításáért. Pál érdekében nem 
történt ilyen, akire úgy tekintettek, mint aki hitszegő volt Mózessel szemben, 
és veszélyes tanok tanítója. Nem a véneknek – akiknek tanácsa miatt került 
ebbe a veszélyes helyzetbe – hanem az együtt érző rokonok figyelmességének 
köszönhette, hogy megmenekült a haláltól.” – LP 226.
c. Honnan tudhatjuk, hogy Isten ma sem feledkezik meg hű gyermekeiről? 

Zsid 13:5.ur; Zsol 37:28.

Péntek  Augusztus 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi történt Jóbbal, amikor vádlóiért imádkozott? Milyen tanulságot vonjunk 

le belőle?
2. Mi indította Ábrahámot arra, hogy Sodomáért imádkozzon? Hogyan jutha-

tunk hasonló lelkülethez?
3. Miért kért Illés Istentől népére ítéletet?
4. Milyen imát mondtak Péterért és milyen eredménnyel?
5. Hogyan gondoskodott Isten Pálról, amikor hittestvérei elhagyták?

Zsoltárok 37:28.
Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja.

Apostolok cselekedetei 23:12-15.
12  Midőn pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén, átok alatt kötelezék el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált.13  Többen valának pedig negyvennél, kik ezt az összeesküvést szőtték.14  Ezek elmenvén a főpapokhoz és a vénekhez, mondának: Átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk addig, míg meg nem öljük Pált.15  Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanáccsal egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minekelőtte ő ide érne, készek vagyunk őt megölni.

Apostolok cselekedetei 23:16-22.
16  Meghallván azonban a Pál nőtestvérének fia e cselvetést, megjelenvén és bemenvén a várba, tudtára adá Pálnak.17  Pál pedig egyet a századosok közül magához hívatván, monda: Ezt az ifjat vezesd az ezredeshez; mert valamit akar neki jelenteni.18  Az annak okáért maga mellé vévén őt, vivé az ezredeshez, és monda: A fogoly Pál magához hivatván engem, kéré, hogy ez ifjat hozzád vezessem, mert valamit akar neked mondani.19  Az ezredes pedig őt kézen fogván, és félrevonulván külön, tudakolá: Micsoda az, amit nekem jelenteni akarsz?20  Az pedig monda: A zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap vidd le a tanács elé, mintha valamit tüzetesebben meg akarnának tudakozni őfelőle.21  Te azért ne engedj nekik: mert közülük negyvennél több férfiú leselkedik ő utána, kik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik őt. És immár készen vannak, várakozva a te üzenetedre.22  Az ezredes tehát elbocsátá az ifjat, meghagyván neki, hogy el ne mondd senkinek, hogy ezeket megjelentetted nekem.

Zsidókhoz írt levél 13:5.ur.
...mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;
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2018. szeptember 1.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
központ részére Madagaszkáron

Madagaszkár egy nagy szigetország Afri-
ka délkeleti partjánál. Otthont ad több mint 
ezer féle vadon élő állatnak, amelyek 90%-a 
sehol máshol nem található meg a világon. 
Az esőerdők szigete, gyönyörű tengerpart-
tal és korallzátonyokkal. Közel a forgalmas 
fővároshoz (Antananarivo) van Ambohi-
manga ahol a hegyoldalon fenséges területek 
vannak és temetkezési hely, hatalmas, több száz 
éves baobab fákkal (majomkenyérfa). 

Madagaszkár lakosainak száma 24 millió. A leg-
utóbbi felmérések alapján 55 százalék ragaszkodik hagyományos hitéhez, 40 
százalék keresztény és a maradék 5 százalék muszlim. A madagaszkári keresz-
tények fele protestáns és a másik fele katolikus. Hivatalos nyelve a francia és 
a madagaszkári. 

A reformáció üzenete 2013-ban ért Madagaszkárra, amikor John Bos-
co lelkész Ruandából eljött ide. Egy protestáns család fogadta őt és segített 
szállást találni neki. Az atyafi bemutatott nekik néhány bibliai tanítást és ők 
nagy érdeklődéssel hallgatták a jelenvaló igazságot. Szombatra istentiszteleti 
helyről gondoskodtak ahová meghívták barátaikat gyermekeikkel. Ezen a 
családon keresztül jutott el az ország más részébe is a reformáció üzenete. Egy 
bibliamunkást küldtek Ruandából két brazil önkéntes segítővel. Hat hónap 
kemény munka után 49 személy keresztelkedett meg először. Most több mint 
80 tag van a gyülekezetben és több mint 200 szombatiskola tanuló. Jelenleg 
szerveződik meg hivatalos formában a misszió. 

A tagok elszórtan élnek az országban. Szeretnénk egy központot létrehozni 
Antananarivo-ban, ami a sziget közepén helyezkedik el és misszió munkánk 
középpontjának is ideális. Istentiszteleti hely lenne, valamint nyomtatványo-
kat is készítenénk itt. 

Arra szeretnénk kérni hittestvéreinket szerte a világon, hogy jóindulatúan 
segítsék ezt a tervet. Azért imádkozunk, hogy Isten áldja meg misszió mun-
kájában végzett jótéteményeteket.

„A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.” 
(Péld 11:25)

 
A Madagaszkári misszió hittestvéreinek nevében
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AZ IMA KORLÁTAI
„És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk 

valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.” (1Jn 5:14)
„Isten meghallgatja őket amennyiben Jézusban lakoznak. Hiszen szívesen 

teljesítik akaratát. Imájuk nem formális és szószaporító, hanem igazán aláza-
tos bizalommal jönnek Istenhez, mint a gyermek a gyengéd apához, és kiönti 
szíve fájdalmát, félelmét és bűnét, majd Jézus nevében előadja kívánságait. 
Isten jelenlétéből úgy távoznak, hogy meggyőződtek megbocsátó szeretetéről 
és fenntartó kegyelméről.” – OHC 147.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 441-451. (Lázár, jöjj ki)

Vasárnap  Augusztus 26.
1. ISTEN MŰVÉNEK KÉSLEKEDÉSE
a. Milyen kéréssel ment Jézushoz Mária és Márta? Jn 11:1, 3. Milyen hitről 

tanúskodott ez? 

„Amikor Lázár megbetegedett, [Mária és Márta] üzent Jézusnak: ’Uram, 
ímé, akit szeretsz, beteg.’ Nem volt semmi további üzenet, sem sürgetés, hogy 
jöjjön. Tökéletes bizalomban voltak, hogy szeretett Barátjuk majd jön és 
meggyógyítja testvérüket.” – 21MR 109.
b. Válaszolt-e Jézus a lánytestvérek imájára? Jn 11:6. Mi történt Jézus kés-

lekedése alatt? Jn 11:11-14.

„Amint eltávozott az üzenetvivő, [Mária és Márta] a betegen hirtelen vál-
tozást vettek észre. Láza hirtelen emelkedni kezdett és gyorsan élet-halál közé 
került és a halál győzedelmeskedett. Szívfájdalmak között látták meghalni 
testvérüket.” – 21MR 109.

2018. szeptember 1.
Szombat

Napnyugta: H  19:24
Ro 20:01

9. Tanulmány

János evangéliuma 11:1,3.
1  Vala pedig egy beteg, Lázár, Bethániából, Máriának és az ő testvérének, Márthának falujából.3  Küldének azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, íme, akit szeretsz, beteg.

János evangéliuma 11:6.
Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marada azon a helyen, ahol vala.

János evangéliuma 11:11-14.
11  Ezeket mondá; és ezután monda nekik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt.12  Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul.13  Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól.14  Ekkor azért nyilván monda nekik Jézus: Lázár megholt.
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Hétfő  Augusztus 27.
2. ISTEN CÉLJA A VÁRAKOZTATÁSSAL
a. Miért hagyta Jézus, hogy Lázár meghaljon? Jn 11:4, 15.  

„Értük engedte Lázárt meghalni. Ha a betegség meggyógyításával állítja 
helyre Lázár egészségét, akkor nem vihette volna véghez azt a csodát, mely a 
leghathatósabban bizonyította Isten-voltát.” – JÉ 445. 
b. Milyen tanulságot vonhatunk le Jézus és Lázár esetéből? Zsol 37:5, 7.er.

„Semmi sem sebzi meg úgy a lelket, mint a hitetlenség éles nyila. Amikor 
próba jön – mert jön – akkor ne aggodalmaskodj vagy panaszkodj. A csen-
desség a lélekben sokkal tisztábbá teszi Istennek hangját. ’És örülének, hogy 
lecsillapodtak vala’ (Zsol 107:30). Ne feledd, hogy alant vannak örökkévaló 
karjai. ’Csillapodjál le az Úrban és várjad őt (Zsol 37:7). Isten a kegyelem ta-
pasztalatának kikötőjébe vezet téged.” – HP 269.
c. Miért késlekedik néha Isten imáink megválaszolásával? Zsid 10:35, 36; 

Jób 23:10

„Néha kísért a gondolat, hogy az ígéret ’Kérjetek és adatik néktek; ke-
ressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek” nem teljesedik, ha 
azonnal nem jön válasz a kérésre. Kiváltságunk, hogy különleges áldásokért 
könyöröghetünk és bízhatunk abban, hogy meg is fogjuk kapni. Viszont 
ha nem azonnal kapjuk meg, akkor nem kellene azt gondoljuk, hogy nem 
lett meghallgatva imánk. Megkapjuk még ha késik is. A megváltás tervének 
megvalósulásában Krisztus látja, hogy az ember elbátortalanodhat. Azonban 
nem kell csüggednie. Kegyelméből és szeretetéből folyamatosan biztosítja 
számunkra a lehetőségeket és előjogokat. Mi csak támaszkodjunk az Úrra és 
várjunk türelmesen. Imánkra a válasz talán nem jön oly gyorsan, mint aho-
gyan szeretnénk és lehet, hogy nem is úgy jön ahogyan elvárjuk, azonban 
az Úr tudja, hogy mi a legjobb gyermekei számára, amely sokkal jobb attól 
mint amit mi kértünk, ha csak el nem bátortalanodunk és el nem veszítjük 
bizodalmunkat.” – YI April 6, 1899. 

Jób könyve 23:10.
De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.

Zsoltárok 37:5, 7.er.
5  Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.7  Csillapodjál le az Úrban és várjad őt...

János evangéliuma 11: 4, 15.
4  Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia.15  És örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el ő hozzá!

Zsidókhoz írt levél 10:35,36.
35  Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.36  Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
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Kedd  Augusztus 28. 
3. NEM IMÁDKOZOTT SZABADÍTÁSÉRT
a. Hogyan reagált Jézus emberi természete a konfliktusokra annak kapcsán, 

hogy bűneink miatti áldozat lett? Mt 26:39; Lk 22:42.

„Titokzatos felhő borította be Isten Fiát. A közel állók érezték homályát. 
Jézus elmerült gondolataiban. Végül gyászos hangja törte meg a csendet: 
’Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől 
az órától’ (Jn 12:27). Krisztus a jövőbe tekintve már itta is a keserű poharat. 
Ember volta megborzongott az elhagyatás órájától, mikor látszólag még Isten 
is elhagyja, mikor mindenki látja Őt ostoroztatni, verettetni és kínoztatni. 
Visszarettent a nyilvános megszégyenítéstől, és a szégyenletes, meggyalázó 
haláltól, amikor mint a legnagyobb bűnössel bánnak Vele. A sötétség erőivel 
vívott küzdelmének előrevetülése, az emberi törvényszegés szörnyű terhének 
átérzése és az Atya bűn miatti haragja okozta, hogy Jézus lelke elalélt, és arcát 
a halál sápadtsága lepte el.” – JÉ 528.
b. Annak ellenére, hogy Jézus emberi természete visszavonult az előtte 

lévő konfliktus miatt, hogyan fejezte ki az Atyja előtti megalázkodását? 
Mt 26:42; Jn 12:27.

„A végső válság idején, mikor Jézus szíve és lelke megszakadt a bűn terhe 
alatt, Isten Gábrielt küldte megerősíteni az isteni szenvedőt véráztatta ösvénye 
megjárására. S miközben az angyal támogatja aléló alakját, Krisztus átveszi a 
keserű poharat s beleegyezik kiivásába.” – TII 140.
c. Mit nem kért Jézus az imájában, amely rámutat a teljes megalázkodására 

Atyja előtt? Mt 26:52-54.

„Jézus ráparancsolt Péterre, hogy tegye el kardját, majd így szólt hozzá 
’Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy ad-
jon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál? – majd hozzátette – De mi 
módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni?’ A tanítványuk szíve 
ismét kétségbeesésbe és keserű csalódásba süllyedt, hogy Jézus eltűrte, hogy 
elviszik őt.” – 1SG 48.

Máté evangéliuma 26:39.
Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom.

Máté evangéliuma 26:42.
 Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.

Máté evangéliuma 26:52-54.
52  Akkor monda neki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük.53  Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?54  De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni?

János evangéliuma 12:27.
Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára.

Lukács evangéliuma 22:42.
Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!
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Szerda  Augusztus 29.
4. AZ ÖNIGAZULTAKON VALÓ SEGÍTÉS AKADÁLYA
a. Jeremiás hogyan dorgálta meg az embereket? Jézus hogyan használta 

ismét Jeremiás szavait? Jer 7:3, 4; Mt 21:13.

„A papok és főemberek szívét megkeményítette az önzés és a telhetetlen-
ség. Az Isten Bárányára mutató jelképekből is kereseti lehetőséget csináltak. 
Így a nép szemében az áldozati szolgálat szentségét nagymértékben lerom-
bolták. Jézus felháborodott: tudta, hogy vérét, mely hamarosan kiontatik a 
világ bűneiért, éppoly kevéssé értékelik majd a papok és vének, mint az állatok 
szüntelen kifolyó vérét.” – JÉ 495-496.
b. Miként él ma is ezen feltétel? Jel 3:14-20.

„Isten hű a népével kötött szövetséghez. Szava csalhatatlan. Népe szenve-
dést vont magára, mivel elhagyták Isten tanácsát saját emberi bölcsességük 
miatt. Lehetetlen, hogy imájuk elérje Isten trónját, hiszen könyörgésük en-
gedetlenségre épül. Krisztus lejött a mennyből, hogy Atyja által rábízottakat 
tanítsa családjának bukott tagjai számára. Akik hallják és engedelmeskednek, 
azok biztonságos úton járhatnak… Krisztus ereje által legyőzhetnek minden 
ellenséget.” – RH April 8, 1902. 
c. Milyen utasítást kapott Jeremiás, aki imádkozott a szentség színlelése 

miatt bűnös népért? Jer 7:16. Hogyan imádkozzunk azokért, akik ha-
sonló állapotban vannak? Apcs 26:18.

„Isten felhasználja gyülekezetének tagjait, mint segítő kezet, ha olyan hely-
zetbe hozzák magukat ahol felhasználhatók. Azonban nem fog kapcsolatot 
fenntartani tisztátalan csatornák által, mert az becstelen volna szent nevéhez.” 
– RH April 8, 1902.

„Ha gondosan meg nem őrzik a gyülekezet és a világ közti válaszvonalat, 
ha reformációt nem végeznek, ha meg nem nyitják az ellenség által elvakított 
szemeiket, akkor elvesznek.” – ST July 25, 1892.

Máté evangéliuma 21:13.
És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket.

Jeremiás 7:3, 4.
3  Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen!4  Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!

Jeremiás 7:16.
És te ne imádkozzál e népért, se jajszót, se könyörgést ne emelj értük, és nálam közben ne járj; mert én meg nem hallgatlak téged!

Apostolok cselekedetei 26:18.
Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.

Jelenések könyve 3:14-20.
14  A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:15  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.16  Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.17  Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:18  Azt tanácslom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.19  Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.20  Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
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Csütörtök  Augusztus 30.
5. AZ ISTEN SZERINTI IMA
a. Milyen kikötései vannak az imának? 1Jn 5:14.

„Krisztus nevében imádkozni azonban sokat jelent. Azt jelenti, hogy 
elfogadjuk magatartását, megmutatjuk lelkületét és végezzük munkáját. Az 
Üdvözítő feltételhez köti ígéretét. ’Ha engem szerettek – mondja – az én pa-
rancsolataimat megtartsátok’ (Jn 14:15). Krisztus megment bennünket, nem a 
bűnben, hanem a bűntől. Azoknak, akik szeretik Őt, engedelmességükkel kell 
megmutatniuk iránta érzett szeretetüket.

Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az en-
gedelmesség a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is 
azonosítja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és 
elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeske-
dünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást csak azt, hogy eleget teszünk 
saját indítékainknak. Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus szolgá-
latának a végzésében találja majd meg legnagyobb örömét. Mikor megismer-
jük Istent, mivel éppen az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük Őt, akkor 
életünk a folytonos engedelmesség élete lesz.” – JÉ 574.

„A hittel mondott ima Istentől származó tudomány, olyan tudomány, amit 
mindenkinek meg kell értenie, ha sikeres életet szeretne. Krisztus ezt mond-
ja: ’Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy 
mindazt megnyeritek, és meglészen néktek’ (Mk 11:24). Világossá teszi, hogy 
kérésünk Isten akarata szerint való kell, hogy legyen, azt kell kérnünk, amit 
Ő megígért, és amit kapunk, azt az ő akarata szerint kell felhasználnunk. Ha 
ezek a feltételek teljesülnek, az ígéret biztos.” – Nev 227.

Péntek  Augusztus 31.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi történt míg Jézus késlekedett, hogy találkozzon a beteg Lázárral? Mit 

tettek nőtestvérei?
2. Mi tegyünk, ha imánkra nem úgy és nem akkor kapunk választ, mint 

ahogyan mi szeretnénk? Miért történik ez így?
3. Írd le Jézus szenvedéseit kereszthalálakor! Milyen volt magatartása?
4. Miért nem tud Isten segíteni az önigazultakon? 
5. Mikor adja meg Isten azt amiért imádkozunk? 

1.János 5:14.
És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:
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A SZENTLÉLEKÉRT IMÁDKOZNI
„Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és 

záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.” (Zak 10:1)
„Nekünk is ugyanolyan komolyan kell könyörögnünk a Szentlélekért, mint 

a tanítványok tették pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt a Szentlélekre, 
akkor mi még inkább rászorulunk a segítségére. Sötétség borítja ma a Földet, 
akár egy szemfedő. A hamis tanok sokféle változata, tévtanítások és ördögi 
csalások vezetik félre az embereket. Isten Lelke és hatalma nélkül hiába is 
fáradozunk az igazság terjesztéséért.” – 5B 117.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek a Lelkészeknek, 241-244. (Imádkozzatok a késői esőért)

Vasárnap  Szeptember 2.
1. A MEGÍGÉRT ERŐ
a. Milyen erő van megígérve, ha teljesen Istennek szenteljük magunkat? 

Apcs 1:5, 8. Milyen céllal kaptuk ezt az ígéretet? Lk 6:38.er.

„Nem Istenen múlik, hogy kegyelmének gazdagsága nem árad minden 
emberre. Pedig ajándéka isteni áldás számunkra. Ő bőkezűen adja azt, amit 
sokan sajnos nem értékelnek, és nem szeretnének elfogadni. Ha mindannyian 
készek volnánk Isten kegyelmének elfogadására, akkor mindnyájan betelnénk 
Szentlélekkel. Túl könnyen megelégszünk kevesebbel is, pedig kiváltságunk, 
hogy tapasztaljuk Isten Lelkének hatalmas munkáját.

Ennek az ajándéknak az elfogadásával a többi lelki ajándékot is elnyer-
jük, Krisztus kegyelmének gazdagsága szerint. Ő mindnyájunk szívét betölti 
kegyelmével és áldásaival, a befogadóképességünknek megfelelő mértékben. 
Ne elégedjünk meg annyi áldással, amely éppen megment a halálos szender-
gésből, hanem igényeljük Isten kegyelmének bőségét! ” – ÉÉM Február 22.

„Amit kapunk Istentől, azt kell adnunk másoknak… Aki kegyelmet kapott 
Krisztustól azt nem tudja megtartani magának.” – MM 334.

2018. szeptember 8.
Szombat

Napnyugta: H 19:10
Ro 19:48

10. Tanulmány

Lukács evangéliuma 6:38.er.
Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe.

Apostolok cselekedetei 1:5, 8.
5  Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.8  Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
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Hétfő  Szeptember 3.
2. ELŐKÉSZÜLET, HOGY ISTENI ERŐBEN RÉSZESÜLJÜNK
a. Hogyan kapták meg a tanítványok a megígért áldást? Lk 24:49.

„Krisztus parancsának engedelmeskedve, Jeruzsálemben várták be az 
Atya ígéretét: a Szentlélek kiárasztását. Várakozásukat azonban nem töltötték 
semmittevéssel, hanem amint a jelentés mondja: ’Mindenkor a templomban 
valának, dicsérvén és áldván az Istent.’ (Lk 24:53) Gyakran összegyűltek és 
imáikat Jézus nevében küldték az Atyához.” – AT 23.

„Ha egészen és teljes szívből odaszenteltük magunkat Krisztus szolgálatá-
ra, Isten ezt a tényt Lelkének teljes kiárasztásával ismeri el – azonban ez nem 
történik meg addig, amíg a gyülekezet legnagyobb része nem munkálkodik 
együtt Istennel. Teremtőnk nem áraszthatja ki Lelkét, amikor az önzés ilyen 
nagymértékű, és a kaini lelkület uralkodik: ’Avagy őrizője vagyok-e az én test-
véremnek?’ ” – ÉÉM Február 24.
b. Milyen feltétel alapján kapták meg a tanítványok ezt az erőt? Apcs 2:1.

„Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik 
készséget, hogy az emberek elé állhassanak, és a mindennapi érintkezés 
folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az Üdvözítőhöz 
vezetik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás 
között, és minden elsőbbségi- vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges 
keresztényi közösségben szorosan egybeforrtak…

Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat napjai 
voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket és felülről, az Úrtól kérték a ke-
netet, amely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkákra. Nemcsak a maguk 
számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások lelki üdvéért is.” – AT 24.
c. Hogyan tudunk előkészülni, hogy az erőt megkaphassuk? Apcs 3:19.

„Reformációra és bűnbánatra van szükségünk! Törekedjék mindenki a 
Szentlélek elnyerésére. Krisztus mennybemenetele után Isten szükségesnek 
látta, hogy a tanítványok együtt imádkozzanak – talán tőlünk is azt kívánja, 
hogy több napig keressük Őt imában, és tegyünk félre minden bűnt.” – ÉÉM 
Február 23.

Lukács evangéliuma 24:49.
 És íme én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.

Apostolok cselekedetei 2:1.
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának

Apostolok cselekedetei 3:19.
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
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Kedd  Szeptember 4.
3. A SZENTLÉLEK EREJÉBEN VALÓ RÉSZESÜLÉS
a. Hogyan élték meg a tanítványok a Szentlélek kitöltetését? Apcs 2:2-4. 

Milyen hasonlóságot találhatunk az akkori gyülekezet tapasztalata és 
az utolsó napokban lévő gyülekezet tapasztalata között? 

„A Szentlélek kitöltése az apostolok napjaiban a „korai eső” volt, amely 
hatalmas eredménnyel járt – a „késői eső” azonban még bőségesebb lesz” – 
ÉÉM Február 25.
b. Mit tettek a tanítványok a Szentlélek kiáradása után? Apcs 4:33.

„A tanítványok mindent megtettek a körülöttük élők üdvösségéért. Az 
evangéliumot el kellett vinniük mindenhová, ezért könyörögtek az erőért, 
amelyet Krisztus megígért. Ekkor kiáradt a Szentlélek, és ezrek tértek meg egy 
napon.

Ugyanez megtörténhet most is. Emberi elgondolások helyett hirdessük 
Isten Igéjét! A keresztények tegyék félre a viszálykodást, és adják át magukat 
Istennek az emberek megmentéséért. Kérjük hittel az áldást, és elnyerjük!

Az Isten iránti odaadás indította a tanítványokat arra, hogy hatalmas erővel 
tegyenek bizonyságot az igazságról. Gyújtsa lángra a mi szívünket is ugyanez 
a lelkesedés, és határozzuk el, hogy elmondjuk az embereknek a megfeszített 
Krisztus megváltó szeretetének történetét!” – ÉÉM Február 26.
c. Milyen feltétellel kaphatjuk meg? Jóel 2:15-17.

„Csak azok tudják a Szentlélek erejét felhasználni mindennapi szükséglete-
ikhez és képességeikhez mérten, akik elnyerik a kegyelem naponta megújuló 
támogatását. Ahelyett, hogy a jövőbe tekintenének, amikor a lelkierő áldása 
különös mértékben árad majd ki, és várakozásuk szerint különleges alkalmas-
ságot nyernek a lélekmentésre, inkább naponta átadják magukat Istennek, 
hogy felhasználhassa őket eszközül az Ő szolgálatában. Naponta megragadják 
a szolgálatra kínálkozó alkalmat, naponta bizonyságot tesznek Mesterükről, 
bárhol is vannak, akár otthoni munkájukat végzik, akár másutt dolgoznak.” 
– ÉÉM Február 25.

Jóel próféta könyve 2:15-17.
15  Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést!16  Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.17  A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenük?

Apostolok cselekedetei 2:2-4.
2  És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.3  És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.4  És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok.

Apostolok cselekedetei 4:33.
És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.
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Szerda  Szeptember 5.
4. ÍGÉRET NAPJAINKRA
a. Milyen ígéretet kaptunk napjainkra a Szentlélek különleges erejével 

kapcsolatban? Jóel 2:23.

„A végidőben, amikor Isten műve a földön befejezéshez közeledik, a szent 
életű hívők komoly fáradozásait a Szentlélek hatalma az isteni kegyelem rend-
kívüli jeleivel kíséri majd. A korai és késői eső jelképében – ahogyan az eső 
Keleten a magvetés, illetve az aratás időszakában hullott a földre – a héber 
próféták az isteni kegyelem különleges megnyilatkozásait jövendölték Isten 
gyülekezete számára. A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt 
jelképezte, amely dicső eredményeket érlelt. A Lélek jelenléte az igaz egyház-
ban az idők végezetéig érezhető lesz.

A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígérte 
Isten, amely megelőzi a világ aratásának befejezését, előkészíti a gyülekezetet 
Jézus eljövetelére. Az írás a Léleknek eme kiárasztását a késői eső hullásához 
hasonlítja; és ezért az erőtöbbletért könyörögjenek a keresztények az aratás 
Urához ’a késői eső idején’. Erre ’az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik’. 
’Elküldi nektek az esőt, a korai és késői esőt.’ (Zak 10:1; Jóel 2:23.)” – AT 35-36.
b. Milyen munkát jövendölt meg János? Jel 18:1. Hogyan vehetünk részt a 

negyedik angyal munkájában? 

„Isten Lelke munkálkodik az emberi szívekben, és akik indításainak en-
gednek, azok a világ világosságaivá lesznek. Mindenfelé láthatóak, amint előre 
haladnak, hogy közöljék a kapott világosságot másokkal, úgy ahogy tették azt 
a Szentlélek pünkösdnapi kiáradása után. Miközben szerteszét sugározzák 
fényüket, egyre többet és többet kapnak a Lélek erejéből, s a föld fénylik Isten 
dicsőségétől… 

Százak és ezrek látogatták meg a családokat, és megnyitották előttük Isten 
Igéjét. A szíveket meggyőzte a Szentlélek ereje, és a valódi megtérés lelkülete 
volt tapasztalható. Mindenhol megnyíltak az ajtók az igazság hirdetése előtt. 
Úgy látszott, hogy mennyei világosság árad a Földre.” – ÉÉM Február 28.

Jóel próféta könyve 2:23.
Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

Jelenések könyve 18:1.
És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
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Csütörtök  Szeptember 6.
5. IMA A SZENTLÉLEKÉRT
a. Ismerve a mostani időt, mit szeretne Isten adni számunkra? Zak 10:1.

„A föld termését késői eső szemlélteti azt a lelki kegyelmet, amely az egy-
házat az ember Fiának eljövetelére előkészíti. Ám ha a korai eső nem hullott, 
akkor nincsen élet, a zöld fű nem kel ki. Ha a korai esők nem végezik el mű-
vüket, a késői eső nem érlelheti be a termést…

A keresztény erényeknek állandóan fejlődniük kell, úgyszintén keresztény 
tapasztalatainknak, életmódunknak…

Csak akik kiélik a kapott világosságot, részesülhetnek nagyobb világosság-
ban. Ha nem növekszünk naponta a cselekvő keresztény erényekben, akkor 
nem ismerjük fel a Szentlélek megnyilatkozásait a késői eső által. Lehetséges, 
hogy körülöttünk már hull, de nem vesszük észre, s nem részesülünk benne… 

Most is töredelmes szívvel, a legkomolyabban imádkozzunk, hogy a ké-
sői eső idején a kegyelem záporai hulljanak ránk. Minden gyülekezésünkön, 
amelyen megjelenünk, szálljanak fel imáink, hogy éppen most adjon Isten 
lelkünknek napfényt és harmatot. Mialatt Istentől a Szentlelket kérjük, ben-
nünk szelídséget, alázatosságot munkál, s azt a tudatot, hogy Istentől függünk 
a megérlelő késői eső áldásáért. Ha hittel imádkozunk áldásáért, megkapjuk, 
Isten ígérete szerint.” – BL 241. 242.

Péntek  Szeptember 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért van szükségünk a Szentlélek erejére még jobban, mint a tanítvá-

nyoknak volt? 
2. A tanítványok tapasztalatából milyen tanulságot vonhatunk le a Szentlé-

lek kitöltetésével kapcsolatban?
3. Mit tegyünk ma, ahelyett hogy arra várnánk, hogy egyszer egy csodálatos 

módon majd különleges lelki ajándékokat kapunk, hogy lelkeket nyer-
hessünk?

4. Hogyan válhatunk világossággá a világ számára? Mi történik ha hagyjuk, 
hogy világosságunk ragyogjon?

5. Mit végzett el a korai eső? Milyen kapcsolata van a késői Esővel?

Zakariás 10:1.
Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nekik, és kinek-kinek füvet a mezőn.
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TANÍTS MINKET IMÁDKOZNI
„És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, 

monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imád-
kozni, miképen János is tanította az ő tanítványait.” (Lk 11:1)

„Krisztus imádkozása, Istennel való kapcsolata mélyen érintette a tanít-
ványokat. Egyszer, miután kis időre eltávozott tőlük, imába merülten találták 
meg. Úgy látszik, nem vette észre őket, és hangosan imádkozott tovább. A 
tanítványok mélyen megindultak, és amikor Jézus befejezte imáját, így kiál-
tottak: ’Uram, taníts minket imádkozni!’ ” – KP 91.
Javasolt Olvasmány: Gondolatok a Hegyibeszédről, 105-126. (Mi Atyánk – Az Úr imája)

Vasárnap  Szeptember 9.
1. AZ ÚR IMÁJÁNAK TANULSÁGAI
a. Mit kértek Krisztustól a tanítványok, amikor hallották a különbséget 

az ő imája és a papok imája között? Milyen példát adott nekik az Úr? 
Lk 11:1-4.

b. Hogyan kezdjük az imánkat Jézus tanítása szerint? Kihez imádkoz-
zunk? Mt 6:6, 9. Mit jelent Jézus nevében imádkozni? 

„Krisztus nevében imádkozni azonban sokat jelent. Azt jelenti, hogy 
elfogadjuk magatartását, megmutatjuk lelkületét és végezzük munkáját. Az 
Üdvözítő feltételhez köti ígéretét. ’Ha engem szerettek – mondja – az én pa-
rancsolataimat megtartsátok’ (Jn 14:15). Krisztus megment bennünket, nem a 
bűnben, hanem a bűntől. Azoknak, akik szeretik Őt, engedelmességükkel kell 
megmutatniuk iránta érzett szeretetüket.” – JÉ 574.

„Jézus nevében imádkozni többet jelent, mint nevét említenünk az ima 
elején és végén. Jelenti azt, hogy Jézus lelkülete és indulata uralja imánkat; 
ígéreteit hisszük, kegyelmében bizakodunk, és munkáját végezzük.” – JVÚ 76.

2018. szeptember 15.
Szombat

Napnyugta: H 18:56
Ro 19:35

11. Tanulmány

Máté evangéliuma 6:6, 9.
6  Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.9  Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Lukács evangéliuma 11:1-4.
1  És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda neki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.2  Monda pedig nekik: Mikor imádkoztok, [ezt] mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is.3  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként.4  És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.
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Hétfő  Szeptember 10.
2. IMÁINK MEGVÁLASZOLÁSÁNAK FELTÉTELEI
a. Milyen feltételekkel ad Istent választ imáinkra? 1Jn 3:22; Mt 21:22.

„Isten valamennyi ígéretét feltételhez szabta. Ha az Ő akaratát cselekesz-
szük, ha az igazságban járunk, akkor kérhetünk, amit akarunk és meglesz 
nékünk. Mindaddig, amíg buzgón törekszünk arra, hogy engedelmes életet 
éljünk, Isten hallja az esedezéseinket, de az engedetlenségben nem áldhat meg 
bennünket. Ha azt választjuk, hogy engedetlenek leszünk parancsolataival 
szemben, hangozhatnak kiáltásaink előtte: ’Higgy, higgy, csak higgy’, a válasz 
akkor is ez lesz majd a csalhatatlan isteni szó szerint: ’A hit halott cselekedetek 
nélkül.’ Az efféle hit nem egyéb, mint zengő érc vagy pengő cimbalom. Ah-
hoz, hogy élvezhessük Isten kegyelmének jótéteményeit, nekünk is meg kell 
tennünk a magunk részét: híven kell munkálkodnunk és megtéréshez méltó 
gyümölcsöket kell teremnünk.” – FW 47.
b. Milyen kötelességünk van a szűkölködőkkel szemben? Péld 3:27, 28. 

Milyen visszahatása lesz ránk a szegényekkel való bánásmódunknak? 

„Isten arra kér, hogy tárd szélesre karjaidat a szükségben lévőkért, és le-
gyél gyöngéd együtt érző a bajba kerültekkel vagy nincstelenekkel. Ha nem 
törődsz jajkiáltásukkal, akkor úgy az Úr is elfordul imádtól és nem hallgatja 
meg gyötrelmeidet.” – RH October 6, 1891.
c. Mit szeretne Isten, hogyan működjünk együtt vele mások segítésében? 

1Kor 3:9.

„Isten munkatársai vagyunk. Nem ülhettek tétlenül, várva valami nagy 
alkalomra, amit a Mesterért, mint különleges munkát elvégezhettek. Nem 
hanyagolhatjátok el a közvetlenül az utatokban levő kötelességet, hanem ki 
kell használnotok a körülöttetek nyíló kicsiny lehetőségeket.” – FW 256.

„Miközben imádkozunk e fájó szívűekért, buzdítsuk is őket arra, hogy igye-
kezzenek segíteni a még náluk is nyomorultabbakon! Szívükből elszáll a homály, 
miközben másokon segítenek. Amikor másokat bátorítunk azzal a vigasztalás-
sal, amelytől mi is megvigasztalódtunk, az áldás visszaszáll reánk.” – NOL 179.

Máté evangéliuma 21:22.
És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Példabeszédek 3:27, 28.
27  Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.28  Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, amit kér.

1. Korinthus 3:9.
Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

1.János 3:22.
És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte.
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Kedd  szeptember 11.
3. A MEGFELELŐ TESTTARTÁS IMA KÖZBEN 
a. Az ima közbeni letérdepelést melyik bibliai példa mutatja be úgy mint 

kötelességet és kiváltságot is? 1Kir 8:54-55; Ef 3:14.

„Mind a nyilvános, mind pedig a magánjellegű áhítaton kötelességünk 
meghajtani térdünket Isten előtt, amikor felküldjük hozzá kéréseinket. Ez a 
tettünk kifejezi Istentől való függőségünket.” – 2Sz 294.

 „Jézus, a mi példaképünk ’térdre borulva’ imádkozott (Lk 22:41). Köve-
tőiről olvashatjuk, hogy ők is letérdelve imádkoztak (Apcs 9:40). Pál mondta: 
’meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt’ (Ef 3:14). 
Ezsdrás is térdre esve vallotta meg Isten előtt Izráel vétkeit. (Lásd: Ezsd 9:5.) 
Dániel ’napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét’ 
(Dán 6:11).” – PK 31.
b. Milyen volt Illés testtartása, amikor esőért imádkozott? 1Kir 18:42. 

Ki imádkozott még így? Miért nem jó ez a testtartás nyilvános imá-
hoz? Mt 26:39.

„Gondolkozzunk el azon, milyen árat kellett [Krisztusnak] fizetnie az 
emberiség megmentéséért! Kínszenvedése közben körmeivel belevájt és 
belekapaszkodott a kemény földbe, mintha ezzel akarná megmenteni magát 
attól, hogy távolabb vonszolják Istentől. Az éjszaka dermesztő harmata hullott 
arccal a földre borult alakjára, de Ő észre sem vette. Sápadt ajkáról ez a keserű 
kiáltás szakadt fel: ’Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár’. Azonban 
most is azonnal hozzáteszi: ’Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, 
hanem amint te’ (Mt 26:39).” – JÉ 593.

„Sokat veszít az otthoni istentisztelet, amikor valaki fejét lehajtva halk, 
gyenge hangon beszél, mintha aki most épült fel egy hosszantartó betegség-
ből… Az így elmondott ima megfelelő arra, amit egy kis szobácskában mon-
dunk el, de nem jó egy nyilvános istentiszteletre. Amikor az ott megjelentek 
nem hallják amit mond, akkor hogyan mondjanak arra áment.” – CE 127.
c. Milyen testtartásra kérte meg Jézus a sokaságot mielőtt hálát adott volna 

az élelemért? Jn 6:10-11.

Máté evangéliuma 26:39.
És egy kissé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem amint te.

1.Királyok 8:54-55.
54  És mikor elvégezte Salamon az Úr előtt való minden imádságát és könyörgését, felkele az Úr oltára elől, és megszűnék az ő térdein való állástól, és kezeinek az égbe felemelésétől.55  És felállván megáldá az Izrael egész gyülekezetét, fennszóval ezt mondván:

1.Királyok 18:42.
És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborula a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevé;

János evangéliuma 6:10-11.
10  Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezren.11  Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala.

Efézus 3:14.
Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
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Szerda  Szeptember 12.
4. ALÁZATOS LELKÜLETTEL MONDOTT IMA
a. Hogyan tudjuk kifejezni imánkban az Isten előtti alázatunkat? 1Jn 

5:14-15.

„Jézus szavai így hangzanak: ’Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, 
hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek’ (Mk 11:24). Csak egyetlen 
feltétele van ezen ígéretnek: Hogy Isten akarata szerint kérjük. Mivel pedig 
Isten akarata az, hogy bűneinkből megtisztítson, hogy az Ő gyermekeivé 
tegyen, és hogy képessé tegyen szent életet élni, így tehát kérhetjük ezen áldá-
sokat, és hihetjük, hogy el is nyerjük; sőt már meg is köszönhetjük Istennek 
azokat. Kiváltságunk, hogy Jézus elé lépjünk és bűneinktől megtisztuljunk, 
hogy szégyen és lelkiismeret furdalás nélkül megállhassunk a törvény előtt.” 
– FLB 141.

„Bármilyen utat választ is nekünk Isten, bármilyen ösvényt helyez lábaink 
elé, az az egyetlen biztonságos út. Naponta gyermeki alázattal kell legyünk, 
és imádkozzunk azért, hogy szemeink mennyei gyógyírral legyenek megken-
ve, hogy felismerhessük az isteni akarat jeleire. Ha nem így teszünk, akkor 
gondolataink összezavarodnak, mivel saját akaratunk fog mindent vezérelni.” 
– TMK 249.
b. Hogyan mutatott Mária Isten iránti alázatot? Lk 1:38. Hogyan tudjuk 

mi is megtenni ezt?

c. Mivel jár együtt az igazi megalázkodás? Jak 1:6.

„Mint a menny kegyelmének intézői, kérjünk hittel, majd bizakodva 
várjunk Isten szabadítására. Ne lépjünk közbe a magunk erejével az Úr előtt, 
hogy elérjük, amit óhajtunk. Kérjük Jézus nevében, majd viselkedjünk úgy, 
mintha hinnénk imánk eredményességében.” – 2ÉJE 306.

„Erőtlen, lagymatag imáink nem fognak választ kapni a mennyből. Kéré-
seinket sürgetnünk, siettetnünk kell. Kérj hittel, várj hittel, fogadd hittel és 
örvendj reménységgel! Aki keres az talál! Legyél nagyon megfontolt ebben. 
Keresd Istent teljes szívedből!” – OHC 131.

„Az igaz buzgóságos könyörgése nem hiábavaló. Talán nem úgy érkezik 
a válasz ahogyan várjuk, de jönni fog, mert Isten szava biztos.” – OHC 134.

Lukács evangéliuma 1:38.
Monda pedig Mária: Ímhol az Úrnak szolgálója; legyen nekem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.

Jakab 1:6.
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.

1.János 5:14-15.
14  És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:15  És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle.
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Csütörtök  Szeptember 13.
5. MIKOR IMÁDKOZZUNK

a. A nap mely időpontjában imádkozzunk? Zsol 55:18.

b. Csak ezen időpontok megfelelőek az imához? 1Thess 5:17.

„Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohász-
kodásra… Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is fo-
hászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését, miként Nehémiás is tette, mikor 
kérését Artaxerxes király elé tárta.” – JVÚ 75.

„Beszélhetünk Jézussal, amint vándorutunkon haladunk, és Ő azt ígérte, 
hogy jobb kezünk felől lesz.

Szívünk ápolhatja az Istennel való közösséget, Jézus kíséretében járhatunk. 
Amikor mindennapi foglalkozásunkat végezzük, elsuttoghatjuk szívünk kí-
vánságait úgy, hogy emberi fül nem hallja; azonban ezek közül egy sem hal el, 
egy sem veszhet el. Semmi sem fojthatja el a lélek kívánságait. Felülemelkedik 
az utca zaján, a gépek zakatolásán. Istenhez beszélünk, akinél imáink meg-
hallgatásra találnak.” – ESz 161.

Péntek  Szeptember 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
1. Hogyan kell éljünk, ha Jézus nevében imádkozunk?
2. Mikor válaszolja meg imánkat Isten? 
3. Miért kell letérdelnünk a nyilvános vagy magányos imánk alkalmával?
4. Hogyan fogunk imádkozni, ha alázatos lelkületűek vagyunk? Milyen 

választ leszünk hajlandóak elfogadni?
5. Hogyan tudunk Istenhez imádkozni a napi kötelességeink teljesítése 

közben? 

Zsoltárok 55:18.
Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.

1.Timótheus 5:17.
Szüntelen imádkozzatok.
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IMÁDKOZNI TANULNI 
„Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig 

hirdetem a te csudadolgaidat.” (Zsol 71:17)
„A gyermekeknek otthon és a gyülekezetben kell megtanulniuk imádkozni 

és Istenben bízni… Jöjjetek az Úrhoz alázattal, gyengéd, szeretet teljes szívvel, 
átérezve a kísértéseket és veszedelmeket, amelyek benneteket és gyermeke-
iteket fenyegetnek. Hit által kössétek őket az Úr oltárához és könyörögjetek 
Hozzá, hogy viseljen gondot róluk. Oktasd a gyermekeket arra, hogy saját 
egyszerű szavaikkal imádkozzanak. Mond el neki, hogy Isten örül annak, ha 
felkeresik őt.” – CT 110.
Javasolt olvasmány: Gyermeknevelés, 363-371. (Az ima ereje);     

Pátriárkák és Próféták, 530-535. (A gyermek Sámuel)

Vasárnap  Szeptember 16.
1. TIMÓTHEUS IMÁDKOZNI TANUL
a. Mikor és hol tanult meg Timótheus imádkozni? 2Tim 1:5; 3:14-15. 

„Timótheus atyja görög, anyja zsidó származású volt. Kicsi korától kezdve 
tanítást nyert a Szentírásból. Szülei házában mélységes és józan vallásos élet 
folyt. Anyjának és nagyanyjának az élő Isten igéjébe vetett hite mindig arra 
intette, hogy mily nagy boldogság Isten akaratát teljesíteni. Isten igéje volt a 
zsinórmérték, amely szerint Timótheust ez a két istenfélő nő nevelte. A tőlük 
nyert tanítások hatása és ereje őrizte meg Timótheust, hogy beszéde és jelleme 
őszinte és tiszta maradt; sőt a környező gonosz befolyások sem szennyezték 
be. Így munkálkodott együtt otthon a család Istennel, hogy előkészítsék őt 
felelősségteljes tisztségeinek betöltésére.” – AT 135.

„Timóteus anyja és nagyanyja együtt törekedtek Istennek nevelni a fiút. A 
Biblia volt a tankönyve. Pál, aki az Úrban apja volt, kijelenti: ’Gyerekkorod óta 
ismered a Szentírást.’ ” – TII 210.

2018. szeptember 22.
Szombat

Napnyugta: H  18:41 
Ro 19:21

12. Tanulmány

2.Timótheus 1:5; 3:14-15.
1:5  Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is3:14  De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad,3:15  És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.



636312. Tanulmány - ImÁDKOzNI TANULNI 

Hétfő  Szeptember 17.
2. SÁMUEL IMÁDKOZNI TANUL
a. Tudta-e a gyermek Sámuel, hogy miként ismeri fel Isten hangját és vála-

szát az imájára? 1Sám 3:7. Ismert volt-e abban az időben Isten hangja? 
1Sám 3:1.

„Sámuel gyermek volt még, mikor a legrombolóbb légkör vette körül. 
Olyanokat látott és hallott, amik kínokkal töltötték el lelkét. Hisz Éli fiait, bár 
szent hivatásban szolgáltak, Sátán uralta… Semmi közösséget sem érzett a 
bűnökkel, a legkevésbé sem gyönyörködött ezekben, melyek félelmetes hírek-
kel töltötték be egész Izráelt. Sámuel szerette Istent, olyan közeli kapcsolatban 
tartotta meg a mennyel a lelkét, hogy az Úr hozzá küldött angyalt Éli fiainak 
egész Izráelt megrontó bűnével kapcsolatban.” – 3B 582.

„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.” – PP 543.
b. Hogyan keverte össze Sámuel Isten hangját Éli hangjával, aki tanítója és 

barátja volt? Mit jelentett Éli számára az, hogy Isten Sámuelhez szólt? 
1Sám 3:2-6, 8.

„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.” – PP 542.
c. Mit mondott Isten Sámuelnek miután megértette, hogy ki szól hozzá? 

1Sám 3:11.

1.Sámuel 3:7.
Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki neki az Úrnak igéje.

1.Sámuel 3:2-6, 8.
2  És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, (szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott),3  És az Istennek szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt:4  Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok!5  És Élihez szalada, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem; ő pedig felele: Nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elméne azért és lefeküvék.6  És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdjél le.

1.Sámuel 3:11.
És monda az Úr Sámuelnek: Íme én oly dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele.

1.Sámuel 3:1.
És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilván való látomás.
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Kedd  Szeptember 18.
3. DÁVID IMÁDKOZNI TANUL
a. Amikor Dávid menekült a haragos király elől, milyen kéréssel fordult 

Istenhez? Milyen választ kapott? 1Sám 23:1, 2, 4, 10-12.

„Dávid, akit a király állandóan üldözött, sehol sem talált biztonságos he-
lyet magának. Időközben bátor harcosai csoportjával Kehilla városát megvéd-
te a filiszteusoktól. Nem érezte magát biztonságban azok között sem, akiket 
megszabadított. Ezért elment Kehillából és Zif pusztájában keresett magának 
menedéket.” – PP 613.
b. Miután király lett Dávid és a kísértésben elesett, akkor hogyan imád-

kozott? Zsol 51:1-6, 9.

„Nagy vétke után, amikor a bűnbánat és az önutálat marcangolta, akkor is 
úgy fordult Istenhez, mint legjobb barátjához.” – Nev 143.

„Dávid imája, melyet bűnbeesése után mondott, megismerteti velünk a 
bűn feletti őszinte szomorúság lényegét. Nem látjuk, hogy bűneit elfedezi, 
mentegeti, vagy a fenyegető ítélet elől menekülni igyekezett volna. Dávid látta 
bűneinek nagyságát, a lelkén tapadó szennyet, és átérezte vétkeinek terhét. 
Nemcsak bűnbocsánatért, hanem szívének megtisztításáért is könyörgött.” – 
JVÚ 19.
c. Mit kért Dávid és milyen célból? Zsol 51:14-16.

„Dávid elbukásának történetét Isten figyelmeztetésnek szánta, mert még 
azok sem érezhetik magukat biztonságban, akiket Isten felettébb megáldott és 
pártfogolt, ha elhanyagolják az éberséget és az imádkozást… Ezrek ismerték 
fel, hogy veszedelmük a kísértő hatalmából származik. Dávid elbukása – akit 
az Úr nagyon becsült – felébresztette bennük az önmaguk iránt való bizalmat-
lanságot. Megérezték, hogy egyedül Isten tarthatja meg őket hatalmával, hitük 
által.” – PP 674.

Zsoltárok 51:1-6, 9.
1  Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára;2  Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.3  Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!4  Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;5  Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.6  Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.9  Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

Zsoltárok 51:14-16.
14  Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.15  Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.16  Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.

1.Sámuel 23:1, 2, 4, 10-12.
1  Értesíték pedig Dávidot, mondván: Íme a filiszteusok hadakoznak Kehilla ellen, és dúlják a szérűket.2  Akkor megkérdezé Dávid az Urat, mondván: Elmenjek és leverjem-e ezeket a filiszteusokat? És monda az Úr Dávidnak: Eredj el, és verd le a filiszteusokat, és szabadítsd meg Kehillát.4  Akkor Dávid ismét megkérdezé az Urat, az Úr pedig válaszola neki, és monda: Kelj fel, és menj el Kehillába, mert én a filiszteusokat kezedbe adom.10  És monda Dávid: Uram, Izrael Istene! bizonnyal meghallotta a te szolgád, hogy Saul ide akar jőni Kehillába, hogy elpusztítsa a várost miattam.11  Vajon kezébe adnak-e engem Kehilla lakosai? Vajon lejön-e Saul, amint hallotta a te szolgád? Óh Uram, Izrael Istene, mondd meg a te szolgádnak! És monda az Úr: Lejön.12  És monda Dávid: Vajon Saul kezébe adnak-e Kehilla lakosai engem és az én embereimet? És monda az Úr: Kezébe adnak.
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Szerda  Szeptember 19
4. MANASSÉ IMÁDKOZNI TANUL
a. Ki volt Manassé? Milyen volt ő uralkodásának elején? 2Kró 32:33; 33:1-10.

„Júda országa, amely Ezékiás egész idejében virágzó volt, Manassé gonosz 
uralkodásának hosszú évei alatt újra mélyre süllyedt. A pogányság újjáéledt, 
és sok embert bálványimádásba vitt. ’Manassé tévelygésbe vitte Júdát és Je-
ruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, 
amelyeket kipusztított az Úr Izráel fiai elől’ (2Kró 33:9). Az előbbi nemzedé-
kek dicsőséges világossága után a babona és tévelygés sötétsége következett. 
Súlyos bűnök támadtak, a zsarnokság, sanyargatás, minden jónak gyűlölete 
burjánzott. Elveszett a jogosság, győzött az erőszak.” – PK 239.
b. Milyen próbát adott Isten ennek a büszke királynak, hogy figyelmez-

tesse és imádkozni tanítsa? 2Kró 33:11. Milyen következménnyel járt, 
hogy sokat várt imájával?

„Az Úr megengedte, hogy asszír katonák csapata fogságba ejtse királyukat, 
ezzel jelezte, mi történik a néppel, ha továbbra sem akar megtérni. ’bilincsbe 
verték, és elvitték Babilonba’, ideiglenes fővárosukba. Ez a megpróbáltatás 
észre térítette a királyt. ’Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és 
igen megalázta magát ősei Istene előtt. És miután imádkozott hozzá, megkö-
nyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába, Jeruzsálem-
be. Így tudta meg Manassé, hogy az Úr az Isten’ (2Kró 33:11–13). Bűnbánata 
azonban, bármilyen őszinte is volt, túl későn történt ahhoz, hogy megmentse 
az országot az éveken át folytatott bálványimádó szokások romboló hatásától. 
Sokan megbotlottak és végleg elestek.” – PK 240.
c. Mi volt a következménye Manassé újonnan megtalált imaéletének? 2Kró 

33:12, 13, 15, 16. Hogyan ismerték őt halála idején? 2Kró 33:18, 19.

2.Krónika 32:33.
Meghala pedig Ezékiás az ő atyáival, és eltemeték őt a Dávid fiainak sírjaihoz vivő feljárón, és mind az egész Júda és Jeruzsálem nagy tisztességet tettek neki az ő halálának idején. És uralkodék Manasse, az ő fia helyette.

2.Krónika 33:1-10.
1  Tizenkét esztendős vala Manasse, mikor uralkodni kezdett volt, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.2  És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött vala.3  Mert a magaslatokat ismét megépíté, amelyeket Ezékiás az ő atyja [azelőtt] elrontott vala, és oltárokat emele Baálnak, Aserákat is plántála, és tisztelé az ég minden seregeit, és szolgála azoknak.4  Sőt az Úr házában is építe oltárokat, amelyről az Úr azt mondotta volt: Jeruzsálemben lészen az én nevem örökké.5  És építe oltárokat az ég minden seregeinek, az Úr házának mindkét pitvariban.6  És fiait átvitte a tűzön a Hinnom fiának völgyében; és az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngösöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indítaná.7  A faragott bálványt, amelyet csináltatott vala, az Úr házában állítá fel, amelyről azt mondá az Isten Dávidnak, és az ő fiának, Salamonnak: E házban és Jeruzsálemben, amelyet választottam az Izrael minden nemzetségei közül, helyeztetem az én nevemet mindörökké;8  És nem űzöm ki az Izraelt e földről, melyet adtam volt a ti atyáitoknak; de csak úgy, ha ők is mind megtartándják, amelyeket nekik Mózes által parancsoltam, minden törvényt, rendeléseket és ítéleteket;9  De Manasse elcsábítá Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált volt az Izrael fiai elől.10  És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét; de nem figyelmezének reá.

2.Krónika 33:11.
Reájuk hozá azért az Úr az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták és vasba vervén megkötözék őt két lánccal, és Babilóniába vivék.

2.Krónika 33: 12, 13, 15, 16.
12  Mikor pedig nagy nyomorúságban volna, fohászkodék az Úrhoz az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt.13  És könyörögvén hozzá megkegyelmeze neki, és meghallgatván könyörgését, visszahozá őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismeré meg Manasse, hogy az Úr az [igaz] Isten.15  És eltávolítá az idegen isteneket és a bálványt az Úr házából, és minden oltárt, amelyet az Úr házának hegyén és Jeruzsálemben emeltetett, kihányatá azokat a városon kívül.16  És megépíté az Úr oltárát, és áldozék rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal, és megparancsolá Júdának, hogy szolgáljanak az Úrnak, Izrael Istenének.

2.Krónika 33:18, 19.
18  Manassénak pedig többi dolgai, Istenéhez való könyörgése, a próféták intése, akik az Úrnak, Izrael Istenének nevében szólának neki, íme meg vannak írva az Izrael királyainak dolgai között.19  Az ő könyörgése pedig, és hogy [az Isten] mint kegyelmezett volt meg neki, s az ő minden bűne és vétke; és a helyek, amelyeken magaslatokat épített volt, s Aserákat és bálványokat állított fel, minekelőtte megalázta volna magát: íme meg vannak írva a Hózai beszédei között.
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Csütörtök  Szeptember 20.
5. A POGÁNYOK IMÁDKOZNI TANULNAK
a. Hogyan fogadta el a pogány Naámán Istent? 2Kir 5:1, 9-15.

„Ez a kislány otthonától távol raboskodott, de bizonyságot tett Istenről. 
Egyike volt azoknak, akik öntudatlanul betöltötték azt a célt, amelyért Isten 
Izráelt népéül választotta. Amikor e pogány házban szolgált, megszánta 
gazdáját… Tudta, hogy Elizeus mennyei erőt kapott, és hitte, hogy ez az erő 
Naámánt is meggyógyíthatja.

A fogoly leány magatartása abban a pogány házban nagyszerűen tanúsítja, 
milyen befolyása van a gyermekkorban kapott otthoni nevelésnek.” – PK 154.
b. Mi vezette Nabukodonozort, a pogány uralkodót arra, hogy alázatosan 

bízzon Istenben? Megalázkodása után milyenné vált hite? Dán 4:25-33. 
Dán 3:32-33; 4:34.

„Nabukonodozor király, aki előtt Dániel oly sokszor tiszteletet tanúsított 
Isten neve iránt, végül is szíve mélyéből megtért s megtanulta ’dicsérni, ma-
gasztalni és dicsőíteni a mennyei királyt’.

A babiloni király Isten tanúja lett. Hálatelt szívből fakadó, őszinte és ékesz-
szóló bizonyságot tett, hogy része lehetett az isteni természet irgalmában és 
kegyelmében, igazságosságában és békéjében.” – TII 102.

Péntek  Szeptember 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan nevelte Timótheust anyja és nagyanyja Isten számára? 
2. Miért Sámuellel vette fel Isten a kapcsolatot?
3. Hogyan fejezi ki Dávid őszinteségét imája bűnbeesése után? Válasz nélkül 

hagyta-e imáját Dávid Barátja? 
4. Mit tanít számunkra Manassé imája Istenről?
5. Isten bizonyságtevői, hogyan vették rá a hitetlen uralkodókat, hogy Isten-

hez fohászkodjanak?

2.Királyok 5:1, 9-15.
1  És Naámán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyrabecsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát; és az a férfi vitéz hős, [de] bélpoklos volt.9  És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt.10  És külde Elizeus követet ő hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz.11  Akkor megharaguvék Naámán és elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván, segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a [beteg] helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést.12  Avagy nem jobbak-e Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment.13  De hozzá menének az ő szolgái, és szólának neki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-e meg? Mennyivel inkább, amikor [csak] azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?14  Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult.15  Azután visszatért egész kiséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megálla előtte, és monda: Íme, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben! Azért most vedd el, kérlek, [ez] ajándékot a te szolgádtól.

Dániel 4:25-33.
25  Mindez betelék Nabukodonozor királyon.26  Tizenkét hónap múlva a babiloni királyi palotán sétála.27  Szóla a király és mondá: Nem ez-e ama nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére?28  Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szálla le az égből: Neked szól, oh Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled.29  És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és hét idő múlik el feletted, amíg megesméred, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja.30  Abban az órában betelék a beszéd Nabukodonozoron: és az emberek közül kivetteték, és füvet evék mint az ökrök, és égi harmattal öntözteték az ő teste, mígnem szőre megnöve, mint a saskeselyű [tolla], és körmei, mint a madarakéi.31  És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajöve, és áldám a felséges [Istent], és dicsérém és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökkévaló hatalom és országa nemzedékről-nemzedékre [áll].32  És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná és ezt mondaná neki: Mit cselekedtél?33  Abban az időben visszatére hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem, és méltóságom is visszatére hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkeresének engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nekem.

Dániel 3:32-33; 4:34.
3:32  A jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni.3:33  Mely nagyok az ő jelei és mely hatalmasak az ő csodái! az ő országa örökkévaló ország és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll.4:34  Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
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AZ IMA – MINT AZ ÉLET ÚTJA
„Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én 

imádságomat.” (Zsol 6:10)
„Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, 

amikor az utcán jártok, és amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok! 
A szív szótlan fohásza szálljon fel folytonosan segítségért, világosságért, erőért, 
ismeretért! Legyen minden lélegzetvétel egy-egy imádság!” – NOL 368-369.
Javasolt olvasmány: Jézus Vezető Út, 87-96. (Öröm az Úrban)

Vasárnap  Szeptember 23.
1. AZ ÁLLANDÓ IMA
a. Hogyan tudunk egész nap imádkozni? 1Thess 5:17. Ez azt jelenti, hogy 

mást ne tegyünk egész nap csak imádkozzunk?

„Életünk legyen hasonló Krisztus életéhez, mind a magányban, mind a 
tömegben. Aki csupán imádkozik, de nem cselekszik, az csakhamar felhagy 
az imával is, vagy pedig imája külső formasággá válik. Mihelyt kivonják az 
emberek magukat a társadalmi élet és a keresztényt terhelő kötelezettségek 
teljesítése, valamint a kereszthordás alól, mihelyt megszűnnek a legkomolyab-
ban fáradozni Urukért és Mesterükért, ki érettük dolgozott, bármily hűséges 
munkások voltak is, többé nincs miért imádkozniuk, és semmi sem készteti 
őket áhítatra. Imájuk egyéni és önző lesz.” – JVÚ 75.
b. Hol kezdődik ez a munka? Péld 23:7.er; 2Kor 10:5.

„Hacsak eltökélt erőfeszítést nem teszünk, hogy Krisztusra összpontosulja-
nak gondolataink, a kegyelem nem tud megjelenni életünkben. Az értelemnek 
részt kell venni a lelki hadviselésben. Minden gondolatot vessünk a Krisztus 
iránti engedelmesség fogságába. Minden szokást hozzunk Isten ellenőrzése 
alá.” – HP 164.

Napnyugta: H 18:27
Ro 19:07

2018. szeptember 29.
Szombat

13. Tanulmány

Példabeszédek 23:7.er.
Mert mint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő...

2.Korinthus 10:5.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

1.Timótheus 5:17.
Szüntelen imádkozzatok.
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Hétfő  Szeptember 24. 
2. AZ ERŐTELJES IMA 
a. Sok zsoltárnak mi a témája, amelyek legtöbbjét Dávid király írta? Zsol 

61:1-2.; 69:14.

b. Milyen további célja volt a zsoltároknak? Zsol 144:9; 149:1.

„Kevés olyan módszer van, amivel hatékonyabban tudnánk memorizálni 
az Ige szavait, mint ha énekben ismételjük azokat. Az ilyen dalnak hatalmas 
ereje van. Hatalma van ahhoz, hogy legyőzze durva és faragatlan természe-
tünket, hogy élénkítse gondolkodásunkat és együttérzést ébresszen bennünk, 
elő segítse a közös munkát és kiűzze a borúlátást a bal sejtelmekkel együtt, 
amelyek rombolják bátorságunkat, elszívják erőnket…

Az istentisztelet részeként az énekkel is ugyanúgy dicsőítjük az Urat, mint 
az imával. Sőt, az ének sokszor maga is ima. Ha a gyermeket megtanítjuk arra, 
hogy ezt felismerje, többet fog gondolkodni az énekek szövegén és jobban be 
tudja fogadni azok erejét.” – Nev 145. 146.
c. Kik voltak még az Ótestamentumban lévő királyok, akik erőteljes imát 

mondtak? 1Kir 3:6-9; 2Kir 19:15-19; 2Kró 20:5-12. Hogyan lehet bele-
foglalni imáinkba a Szentírást? 

„Van egy áldás amelyhez mindenki hozzájuthat, ha a megfelelő módon 
keresi. Ez Isten Szentlelke, amely áldás magával hoz minden további áldást. 
Ha úgy jövünk Istenhez, mint kisgyermek, könyörögve kegyelméért, erejéért, 
és megváltásáért, nem a mi javunkra, hanem hogy mások számára áldás le-
hessünk, akkor nem fog elutasítani bennünket. Ezután tanulmányozzuk Isten 
Igéjét, hogy megismerjük miként ragadhatjuk meg ígéreteit és tarthatunk 
igényt azokra. Így leszünk boldogok.” – HP 113.

„Isten gyönyörűsége, ha jellemtulajdonságait gyermekeinek adhatja. Sze-
retné látni, hogy elérjék a legmagasabb életszintet. Ha hitben megragadják 
Krisztus erejét, ha ígéretei megvalósításáért könyörögnek, ha sajátjukként 
igénylik, ha úgy esdik és sürgetik a Szentlélek kiárasztását, hogy Isten meg 
nem tagadhatja, akkor tökéletessé lesznek Őbenne.” – AT 349.

Zsoltárok 61:1-2; 69:14.
61:1  Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé.61:2  Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre. 64:4  Akik megélesítik nyelvüket, mint a szablyát; irányozzák nyilokat, keserű beszédüket.

Zsoltárok 144:9; 149:1.
144:9  Isten! Új éneket éneklek neked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged;149:1  Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

1.Királyok 3:6-9.
6  És monda Salamon: Te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen [ő is] járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad neki ezt a nagy irgalmasságot, hogy neki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint e mai napon megtetszik.7  És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni.8  És a te szolgád a te néped között van, amelyet te [magadnak] választottál, nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt.9  Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?

2.Királyok 19:15-19.
15  És monda az Úr neki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor oda jutándasz, kenjed királlyá Hazáelt Szíriában;16  És Jéhut, a Nimsi fiát kenjed királlyá Izraelben, és Elizeust, az abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe.17  És lészen, hogy aki megmenekedik Hazáel fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg.18  De meghagyok Izraelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.19  És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt; és Illés hozzá méne, és az ő palástját reá veté.

2.Krónika 20:5-12.
5  És megálla Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetiben, az Úr házában az új pitvar előtt;6  És monda: Oh Uram, mi atyáink Istene! nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben [van] az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna.7  Oh mi Istenünk! nem te űzéd-e ki e földnek lakóit a te néped az Izrael előtt, és nem te adád-e azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké?8  És lakának azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot, mondván:9  Amikor veszedelem jövend mi reánk, háború, ítélet, döghalál vagy éhség, megállunk e házban előtted (mert a te neved e házban van) és amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban: hallgass meg és szabadíts meg [minket].10  És most íme az ammoniták, a moábiták és a Seir hegyén [lakozók], akiknek földjén nem akarád, hogy általmenjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földéből kijöttek, hanem mellettük menének el és nem pusztíták el őket;11  Íme ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, melyet örökségül adtál nékünk.12  Oh mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád [néznek] a mi szemeink.
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Kedd  Szeptember 25.
3. A MEGVÁLASZOLT IMÁK EMLÉKMŰVE 
a. Miután Isten csodálatosan átvitte Izráelt a Jordánon, mire kérte őket? 

Józs 4:1-9.

„De még mielőtt a papok kijöttek volna a mederből, hogy ez a nagy csoda 
soha feledésbe ne merüljön, az Úr fölszólította Józsuét, válasszon tizenkét fér-
fit a tizenkét törzsből, hogy ki-ki hozzon magával egy-egy követ a mederből, 
ahol a papok álltak, vigyék azokat Gilgálba, s emeljenek ott emlékezetet annak 
emlékére, hogy Isten száraz lábbal vitte át Izráelt a Jordánon. Ez örökre em-
lékezteti majd őket a csodára, melyet az Úr értük tett. Évek multával gyerme-
keik megkérdezik majd őket az emlékmű felöl, s akkor elismételhetik nekik a 
csodálatos történetet, míg csak kitörölhetetlenül emlékezetébe nem vésődik a 
mindenkori legutóbbi nemzedéknek.” – 4B 158.
b. Életünk mely dolgaira nem szabad állandó figyelmet adnunk? Zsol 

25:7; 79:8.

„Nem bölcs dolog, ha állandóan a múlt szomorú emlékeire gondolunk, ha 
az élet csalódásait és igazságtalanságait idézzük emlékezetünkbe, ha mindad-
dig beszélünk róluk és panaszkodunk, amíg csüggedés vesz rajtunk erőt. Az 
elcsüggedt lelket sötétség veszi körül, mely kizárja szívéből Isten világosságát, 
és mások életútjára is árnyékot vet.” – JVÚ 89.
c. Mivel foglalkozzunk inkább? Zsol 105:5; Zsid 12:2, 3.

„Hála legyen az Úrnak a szemünk elé tárt kellemes és barátságos emlé-
kekért! Olyképpen gyűjtsük egybe szeretetből fakadó ígéreteit, hogy azok 
minden időben szemünk előtt legyenek. Isten Fia elhagyja Atyja trónját, és 
istenségét emberi alakba öltözteti, hogy az embert Sátán hatalmából megvált-
hassa; győzelme megnyitja számunkra az egeket, és bepillantást enged az is-
teni dicsőség birodalmába; az elbukott emberiség megmenekülése az örvény-
ből, melybe bűnei sodorták; Istennel való közösségének újbóli visszaállítása, 
amikor a Megváltóba vetett hit által megállja a hit próbáját, Krisztus igazságát 
ölti magára és trónjához emeltetik fel – mindezek olyan képek, melyeket Isten 
azért tár szemeink elé, hogy felettük gondolkozzunk.” – JVÚ 89.

Zsoltárok 25:7; 79:8.
25:7  Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!79:8  Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről; siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon.

Zsoltárok 105:5.
Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.

Józsué könyve 4:1-9.
1  Mikor pedig az egész nép teljesen általment vala a Jordánon, szóla az Úr Józsuénak, mondván:2  Vegyetek magatokhoz a népből tizenkét férfiút, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből.3  És parancsoljátok nekik, mondván: Vegyetek fel innét a Jordán közepéből, arról a helyről, ahol bátorsággal állanak a papok lábai, tizenkét követ, és vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol megháltok ez éjszaka.4  Előhívá azért Józsué a tizenkét férfiút, akiket az Izrael fiai közül rendelt vala, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből;5  És monda nekik Józsué: Menjetek át az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepébe, s vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ az ő vállára, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint,6  Hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok, mondván: Mire valók néktek ezek a kövek?7  Mondjátok meg nekik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, mikor általment a Jordánon; ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökre.8  És úgy cselekedének Izrael fiai, amint megparancsolta vala Józsué, és felvevének a Jordán közepéből tizenkét követ, amint megmondotta vala az Úr Józsuénak, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, és általhozák magukkal az éjjeli szállásra és ott letevék azokat.9  Tizenkét követ állíta fel Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol állottak vala a frigyládát vivő papok lábai; ott is vannak mind e mai napig.

Zsidókhoz írt levél 12:2, 3.
2  Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.3  Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.
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Szerda  Szeptember 26. 
4. REMÉNNYEL MONDOTT IMA
a. Milyen tapasztalatuk volt a tanítványoknak az imával? Jn 16:24.er.

„Mikor a tanítványok mégsem ismerték meg az Üdvözítő határtalan 
erőforrásait és hatalmát, akkor azt mondotta nekik: ’Mostanáig semmit sem 
kértetek az Atyától az én nevemben’ (Jn 16:24). Krisztus megmagyarázta ezzel 
tanítványainak, hogy ismeretük titka abban van, hogy az ő nevében mindig 
és minden körülmények között erőt és kegyelmet kérhetnek az Atyától… 
A mennyben minden őszinte imádság meghallgatásra talál. Lehet, hogy ezt 
az imádságot nem mondják el gördülékenyen, folyékonyan, de ha ebben az 
imádságban benne van az imádkozó szíve, akkor ez az imádság felszáll ab-
ba a szentélybe, ahol Jézus szolgál, és Ő jelenti ezt az imádságot az Atyának 
egyetlen ügyetlen, dadogó szó nélkül, szépen, és az teljes lesz tökéletessége 
tömjénének jó illatával.” – JÉ 572-573.
b. Hogyan bátorította Jézus őket arra, hogy imában közeledjenek az Atyához? 

Jn 14:13-14; 16:24.mr. 

„’Amit csak kértek imában, elnyeritek, ha hittel kéritek.’ (Mt 21:22) Ígéret 
ez, melyet mindenható Megváltónk megadhat, megad a benne bízóknak. Mint 
a menny kegyelmének intézői, kérjünk hittel, majd bizakodva várjunk Isten 
szabadítására. Ne lépjünk közbe a magunk erejével az Úr előtt, hogy elérjük, 
amit óhajtunk. Kérjük Jézus nevében, majd viselkedjünk úgy, mint akik hiszik 
imáik eredményességét.” – 2ÉJE 306-307.

„Kedves hittestvérek, amit mi szeretnénk az egy élő, küzdő, és növekvő hit 
Isten ígéreteiben, amely a tiéd és az enyém is.” – PUR December 26, 1912
c. Mi szerepe van a reménységnek miközben imában közeledünk Istenhez? 

Hogyan jöjjünk elé? Rm 5:5; Zsid 4:16.

„Semmi sem erősíti meg a lelket, hogy ellenálljon sátán kísértésének az 
élet nagy küzdelmeiben, mint ahogyan Isten alázatos keresése, elé helyezve 
lelkünket tehetetlenségében és várni, hogy Isten lesz segítőnk és védelme-
zőnk.” – SD 121. 

János evangéliuma 16:24.er.
Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben...

János evangéliuma 16:24.mr.
...kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

János evangéliuma 14:13-14.
13  És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.14  Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

Róma 5:5.
A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

Zsidókhoz írt levél 4:16.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
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Csütörtök  Szeptember 27.
5. A GYÓGYÍTÓ IMA
a. Melyik ígéretre tarthatunk igényt, hogy megerősödhessünk az ellenséggel 

való küzdelmünkben? Ésa 40:29; 41:10; Zsol 31:25.

„Aki Immánuel véráztatta zászlaja alatt szolgál, olyan munkát végez, amely 
hősies erőfeszítést és türelmes kitartást igényel. Azonban a kereszt harcosa 
bátran kiáll az első vonalba. Ha az ellenség támadásba megy át, az erődhöz 
fordul segítségért; miután az Úr elé tárta igéjében adott ígéreteit, a pillanat 
szükségleteinek megfelelően erősítést nyer. Felismeri, hogy a győzelemhez 
felülről jövő erőre van szüksége; amelyet ha kivív, nem készteti öndicséret-
re, hanem arra, hogy annál jobban támaszkodjék a Mindenhatóra. Ezzel a 
hatalommal egybekapcsolódva, olyan bensőséggel hirdetheti az üdvüzenetet, 
hogy áthatja mások lelkületét is.” – AT 238.
b. Milyen további ígéretekre tarthatunk igényt imában, hogy megerősöd-

hessünk a bűnnel való küzdelemben? Józs 1:9; Ésa 49:25; 1Kor 15:57.

„Hatalmas erőforrás Ő, akire minden bajban számíthatunk! Szívünknek 
nem kell kétségeskednie. Az ember tévedő, makacs, lázadó, és kihívóan visel-
kedik Istennel szemben, de az Úr kedves, türelmes, gyengéd és részvétteljes 
irántunk. Az Ő rendelkezésére áll az ég és a föld, tudja, mire van szükségünk, 
még mielőtt kimondanánk a kívánságainkat.” – ÉÉM Január 6.

Péntek  Szeptember 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért nem szükséges visszahúzódnunk a az emberektől és egész életünket 

imában töltenünk? 
2. Hogyan foglaljuk imáinkba Isten Igéjét? Miben segít ez nekünk?
3. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, hogy Izráel emlékműveket állított, 

mivel vezette őket? Hogyan tudunk hasonlót tenni mi is?
4. Hogyan tudjuk legyőzni a kísértéseket? 
5. Hogyan segít bennünket a küzdelmeinkben Istennek ereje?  

Zsoltárok 31:25.
Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat!

Józsué könyve 1:9.
Avagy nem parancsoltam-e meg neked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

Ésaiás 40:29; 41:10.
40:29  Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.41:10  Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

Ésaiás 49:25.
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.

1. Korinthus 15:57.
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT, 70-79. (AZ IMA: MAGASZTOS KIVÁLTSÁGUNK)

Isten szól hozzánk a természet, a kinyilatkoztatás, gondviselése és Lelkének 
befolyása által. Mindez azonban nem elégséges; előtte nekünk is ki kell tárni 
szívünket. A helyes lelki élet fejlődéséhez szükséges, hogy valóságos összeköt-
tetésben legyünk mennyei Atyánkkal. Ha szívünk hozzá vonzódik, és műveit, ir-
galmasságát, áldásait állandóan szemünk előtt is tartjuk, ez még nem jelenti azt, 
hogy vele érintkezünk, hogy közösségben vagyunk vele. Hogy ezt elérhessük, 
mindennapi életünkben is hozzá kell folyamodnunk tanácsért.

Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szük-
séges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy 
ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, 
hanem bennünket emel fel őhozzá.

Mikor Krisztus e földön járt, imádkozni tanította tanítványait. Arra oktatta 
őket, hogy mindennapi szükségleteiket vigyék Isten elé, és összes gondjaikat 
őreá vessék. Az az ígérete, hogy imájukat és kérésüket meghallgatja, biztosíték 
a mi számunkra is.

Jézus maga is gyakran imádkozott, amikor közöttük járt. Magára vette fogyat-
kozásainkat, gyengeségeinket, és áhítattal kért mennyei Atyjától támogatást és 
segítséget, hogy kötelességeire és próbáira felvértezze. Minden tekintetben Ő a 
mi példaképünk, gyengeségünkben testvérünk, aki „megkísértetett mindenek-
ben hozzánk hasonlóan” (Zsid 4:15), de mint az egyedüli bűntelen, természete 
visszariadt a gonosztól; lelki fájdalmakat és kínokat szenvedett el a bűnös világ-
ban. Emberi mivolta az imát szükségletévé és kiváltságává tette. Atyjával való 
közösségében vigaszt és örömet talált. Ha tehát az emberiség Megváltója, az 
Isten Fia, szükségét érezte az imának, mennyivel inkább fontos, hogy mi, bűnös, 
gyenge emberek is felismerjük annak szükségét, hogy bensőségesen és állandó-
an imádkozzunk Istenhez!

Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. Ki-
váltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete forrásá-
ból. Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten mindig kész 
meghallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját, és mi mégis oly 
kevés hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé vigyük kívánságainkat. Vajon mit 
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gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértésnek kitett embe-
riségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal többet óhajt nékik 
adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak, és 
oly kishitűek?! Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni. 
Legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben lehetnek; ám e föld fiai, akik-
nek pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül Ő adhat, 
elégedetteknek látszanak Isten Lelkének világossága és a vele való közösség hi-
ányában is.

A gonosz sötétsége körülveszi azokat, akik az imát elhanyagolják. A kísér-
tés szavai, melyeket Sátán súg a fülükbe, bűnre csábítják őket azért, mert az 
ima magasztos kiváltságát nem használják fel állandóan. Miért is vonakodnak 
Isten gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az ima kulcs a hit kezében, amely 
megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható kincseinek forrásai 
vannak felhalmozva. Folytonos ima és buzgó éberség nélkül abban a veszélyben 
vagyunk, hogy hanyagokká leszünk, és az egyenes ösvényről letérünk. Ellenfe-
lünk folytonosan akadályozni akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy 
a bensőséges imát és hitet nélkülözve, ne jussunk ahhoz a kegyelemhez és erő-
höz, mellyel a kísértéseket legyőzhetjük.

Vannak feltételek, melyek alapján elvárhatjuk, hogy Isten meghallgatja imá-
inkat. Az első feltétel az, hogy segítségének szükségét érezzük és felismerjük. 
Hisz megígérte: „Vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizet a szárazra”(Ésa 44:3). 
Azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és akik szívük mélyéből vágya-
koznak Isten után, biztosak lehetnek, hogy Isten megelégíti őket. De a szívnek 
nyitva kell lennie Isten Lelkének befolyása előtt, hogy az isteni áldásokat befo-
gadhassa.

Nagy ínségünk már önmagában is olyan érv, amely a legbeszédesebben szó-
lal fel érdekünkben. Ámde nékünk kell az Urat keresnünk, hogy érettünk csele-
kedjen. „Kérjetek és adatik néktek”(Mt 7:7). És Ő, „aki az ő tulajdon Fiának nem 
kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele 
együtt mindent minékünk?”(Róm 8:32).

Ha igazságtalanságot rejtegetünk szívünkben, és tudatosan vétkezünk, az Úr 
nem hallgathat meg bennünket; csak a bűnbánó és összetört szív imája kedves 
előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot jóvátettünk, remélhetjük, hogy 
Isten meghallgatja kérésünket. Érdemeink sohasem ajánlanak bennünket Isten 
kegyelmébe; egyedül Krisztus érdeme és szolgálata vált meg, és az Ő vére tisztít 
meg bennünket; a mi munkarészünk az, hogy az imameghallgatás feltételeinek 
eleget tegyünk.

A győzelmes ima másik eleme a hit. „Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 
hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik”(Zsid 11:6). Jézus így 
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szólt tanítványaihoz: „Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt 
megnyeritek, és meglészen néktek” (Mk 11:24).

Az ígéret határtalan, és hű az Isten, aki adta. Ha nem is nyerjük el azon-
nal, amit kérünk, mégis higgyük, hogy az Úr hallja kérésünket, és teljesí-
teni fogja. Sokszor annyira tévedünk, és annyira rövidlátók vagyunk, hogy 
oly dolgokat kérünk, amik a legkevésbé sem válnának áldásunkra. Mennyei 
Atyánk szeretetből úgy válaszol imáinkra, hogy azt adja csak meg, ami ja-
vunkra szolgál, s amit magunk is kívánnánk, ha a Szentlélektől megvilágosít-
va a dolgok valódi állását láthatnánk. Ha imáink látszólag nem részesültek 
meghallgatásban, erősen ragaszkodjunk az ígérethez. A meghallgatás ideje 
bizonnyal el fog jönni, s elnyerjük azokat az áldásokat, melyekre legnagyobb 
szükségünk van. De merészség azt állítani, hogy imánk mindenkor és úgy 
hallgattatik meg, amint és ahogyan kívánjuk. Isten sokkal bölcsebb, semhogy 
tévedhetne, és sokkal jobb, mintsem visszatartson jó adományokat azoktól, 
akik igazságban járnak. Azért bízzatok benne, megvigasztalódva, még akkor 
is, ha imátok nem talál azonnal meghallgatásra. Bízzatok sziklaszilárdan ígé-
retében: „Kérjetek és adatik néktek!”

Ha félelmünkre és kétségeinkre hallgatunk, vagy ha minden titokba bele aka-
runk látni, mielőtt igaz hitünk lenne, nehézségeink mind nagyobbak lesznek. 
Ha gyengeségünk és alárendeltségünk érzetében jövünk Istenhez, kinek tudása 
végtelen, aki összes teremtményeit ismeri, s szava és akarata által kormányoz 
mindeneket, s feltárjuk hitben és alázatosságban mindazt, ami szívünket nyom-
ja, akkor meghallgatja jajkiáltásainkat, és megenyhíti szívünket. A szívből fakadó 
őszinte ima a legszorosabb közösségbe emel bennünket az Örökkévaló Lelké-
vel. Ha pillanatnyilag nincs is rendkívüli bizonyítékunk arra, hogy Megváltónk 
és Üdvözítőnk szeretettel és részvéttel hajol le hozzánk, ez mégis úgy van. Bár 
láthatóan nem érzékeljük jelenlétét, keze mégis szeretettel és szívbéli részvéttel 
megpihen rajtunk.

Ha kegyelmet és áldást kérünk Istentől, szívünket is a szeretet és megbocsá-
tás lelkületének kell áthatnia. Hogy is imádkozhatjuk: „Bocsásd meg a mi vét-
keinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek”(Mt 
6:12), holott haragot tartunk szívünkben? Ha imáink meghallgatását elvárjuk, 
akkor nekünk is éppúgy és olyan mértékben kell megbocsátanunk másoknak, 
amilyen mértékben mi elvárjuk bűneink bocsánatát.

Az imában való kitartás szintén feltétele a meghallgatásnak. Mindig imád-
koznunk kell, ha növekedni akarunk hitben és tapasztalatokban. Állhatatosnak 
kell lennünk az imában (Róm 12:12), és vigyáznunk kell abban hálaadással (Kol 
4:2). Péter így figyelmezteti a hívőket: „Annakokáért legyetek mértékletesek és 
józanok, hogy imádkozhassatok” (1Pt 4:7). Pál apostol is int bennünket: „Imád-
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ságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel 
kívánságaitokat az Isten előtt”(Fil 4:6). Júdás levelében a következőket olvas-
hatjuk: „Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván 
Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében” (Júd 20-21). A 
szüntelen ima a léleknek Istennel való szakadatlan egyesülése; általa az Istentől 
jövő élet árad a mi életünkbe, életünk tisztasága és szentsége viszont Istenhez 
kapcsol bennünket.

Szükséges, hogy kitartóan, szorgalmasan imádkozzunk; ne engedjük, hogy 
ebben bármi is gátoljon. Minden erőnket feszítsük meg, hogy szívünk Jézussal 
a közösséget fenntartsa. Keressük az alkalmakat az imára, bárhol kínálkozzék is. 
Azok, akik igazán törekszenek az Istennel való közösségre, rendszeresen felke-
resik az imagyülekezéseket, mindenben eleget tesznek kötelezettségeiknek, és 
legkomolyabb buzgalommal igyekeznek az összes áldásokat elnyerni! Minden 
alkalmat felhasználnak, hogy rájuk ragyogjon a mennyei fény sugara.

Imádkozzunk a családi körben; de mindenekfelett nem szabad a titkon való 
imát elhanyagolnunk, mert ez lelkünk lehelete, élete. Lehetetlen, hogy lelkünk 
fejlődjék, ha az imát elhanyagoljuk. A családi légkörben és nyilvánosan mondott 
imák nem elegendők. Csendben és egyedüllétben öntsd ki szívedet; imád csak 
annak füléhez jusson, ki azt meghallgatja. Egyetlen kíváncsi fül se hallja meg 
ezen kéréseket. A csendes magányban mentes a lélek az összes külső befolyás-
tól; elsősorban az izgalomtól. Nyugodtan, de buzgón hatoljon fel imád Istenhez! 
Állandó és gyógyító lesz az a befolyás, mely Tőle árad, ki a titkokat látja s akinek 
fülei mindig nyitva vannak azok részére, akik szívük mélyéből hozzá kiáltanak. 
Egyszerű, gyermeki hittel közösséget ápol a lélek Istennel, miáltal isteni fény-
sugarakat fogad magába, melyek erőt és kitartást kölcsönöznek a Sátán elleni 
küzdelemben. Isten a mi erősségünk örökkön örökké!

Imádkozzatok kamráitokban; mindennapi munkátok és hivatástok közben is 
gyakran emeljétek fel szíveteket Istenhez. Így járt Énok is Istennel. A jó illatú ál-
dozathoz hasonlóan szállnak fel ezek az imák a kegyelem trónjához. Kinek szíve 
Istenben nyugszik, azt Sátán soha le nem győzheti.

Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohászko-
dásra. Mi sem gátolhat meg bennünket, hogy szívünket bensőséges imában Is-
tenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is 
fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését, miként Nehémiás is tette, mikor 
kérését Artaxerxes király elé tárta. Az Istennel való benső közösséget mindenütt 
ápolhatjuk. Szívünk ajtaja legyen mindig nyitva, és szüntelenül küldjük fel Jézus-
hoz sóhajtásunkat: „Jöjj és maradj szívemben mint mennyei vendég.”

Lehet, hogy romlott légkör vesz körül bennünket, de mégsem kell annak 
mérgét magunkba szívnunk: élhetünk az égnek tiszta levegőjében. A tisztátalan 
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vágyak és szentségtelen gondolatok minden ajtaját szorosan elzárhatjuk, ha szí-
vünket bensőséges imában emeljük Istenhez. Azok, akik szívüket nyitva tartják 
Isten áldása és segítsége előtt, sokkal szentebb légkörben élnek, mint amely 
őket e földön körülveszi; állandóan közösségük lesz a mennyel.

Jézusról tisztább fogalmakkal kell bírnunk, és helyesebben kell értékelnünk 
az örök valóságok becsét. A megszentelt élet szépségével kell Isten gyermekei 
szívének eltelni, és ezen végcél elérése érdekében a mennyei dolgok feltárásá-
ért, isteni világosságért kell imádkoznunk.

Irányítsuk lelkünket a menny felé, hogy az Úr a mennyei légkörbe vonhas-
son bennünket. Annyira közel juthatunk Istenhez, hogy minden váratlan meg-
próbáltatás alkalmával oly természetesen fordul hozzá szívünk, mint a virág a 
napfény felé.

Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat s 
mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, 
soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem kö-
zömbös gyermekei szükségletei iránt. „Igen irgalmas az Úr és könyörületes” (Jak 
5:11). Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. Vigyétek őhozzá mindazt, ami 
szíveteket nyomja. Senki sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz Ő tart fenn 
világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül 
egyik sem oly jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben. Élettapasztalata-
ink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná; nem lehet olyan 
nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, 
nem kínozhatja gond szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja 
el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. „Meggyógyítja 
a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket”(Zsolt 147:3). Isten és minden egyes 
lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem 
volna, akiért szeretett Fiának életét áldozta.

Jézus így szólt: „...az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, 
hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek; mert maga az Atya szeret titeket” 
(Jn 16:26-27). Megelőzőleg pedig az mondja: „én választottalak titeket..., hogy 
akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek”(Jn 15:16). Ámde 
Jézus nevében imádkozni többet jelent, mint nevét említenünk az ima elején 
és végén. Jelenti azt, hogy Jézus lelkülete és indulata uralja imánkat; ígéreteit 
hisszük, kegyelmében bizakodunk, és munkáját végezzük.

Isten nem kívánja, hogy remeték vagy szerzetesek legyünk, és a világtól visz-
szavonulva szenteljük magunkat az Ő szolgálatára. Életünk legyen hasonló Krisz-
tus életéhez, mind a magányban, mind a tömegben. Aki csupán imádkozik, de 
nem cselekszik, az csakhamar felhagy az imával is, vagy pedig imája külső forma-
sággá válik. Mihelyt kivonják az emberek magukat a társadalmi élet és a keresz-
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tényt terhelő kötelezettségek teljesítése, valamint a kereszthordás alól, mihelyt 
megszűnnek a legkomolyabban fáradozni Urukért és Mesterükért, ki érettük 
dolgozott, bármily hűséges munkások voltak is, többé nincs miért imádkozniuk, 
és semmi sem készteti őket áhítatra. Imájuk egyéni és önző lesz. Nem tudnak 
többé az emberiség szükségleteiért, Isten országának épüléséért és a munkához 
való erőért imádkozni.

Nagy veszteségünk, ha az együttes imát elhanyagoljuk, amely pedig erősí-
tene és bátorítana bennünket Isten szolgálatában. Szívünkben Isten szavának 
igazságai lassanként elvesztik erejüket, fontosságukat és jelentőségüket. Meg-
szentelő befolyásuk nem hat szívünkre, lelki életünk hanyatlik. Egymással való 
érintkezésünk sokat veszít melegségéből a keresztényi együttérzés hiányában. 
Aki csak magának él, nem tölti be azt a hivatást, melyet Isten kijelölt. Ha he-
lyesen ápoljuk természetes társas hajlamainkat, ezáltal összeköttetésbe lépünk 
másokkal, és így kifejlődnek Isten szolgálatára alkalmas erőink.

Ha a keresztények mindennapi érintkezésük közben többet beszélnének 
egymással Isten szeretetéről s a megváltás nagy igazságairól, az erősítésükre és 
vigasztalásukra szolgálna, és szívük felüdülne. Naponként többet tanulhatunk 
mennyei Atyánktól, s naponként jobban tapasztalhatjuk kegyelmét. Ha így élünk, 
akkor mind élénkebbé válik bennünk az a vágy, hogy beszéljünk szeretetéről, s 
ha így cselekszünk, szívünk felmelegszik és felbátorodik. Ha többet gondolnánk 
Jézusra, és többet beszélnénk róla, akkor jobban érezhetnénk jelenlétét is.

Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor kegyelmének bizonyítékait ta-
pasztaljuk, akkor gondolataink állandóan nála időznének; élvezetté válna róla 
beszélni és nevét magasztalni. Szívesen beszélünk mulandó dolgokról, mert ér-
dekelnek minket; szívesen beszélünk barátainkról is, mert szeretjük őket; örö-
müket és bánatukat átérezzük. Ámde végtelenül nagyobb okunk van arra, hogy 
Istent jobban szeressük, mint barátainkat, és ezért a legtermészetesebb dolog 
az volna, hogy gondolatainkban legtöbbet vele foglalkozzunk, szeretetéről, irgal-
masságáról beszéljünk, és mindenhatóságát magasztaljuk. A gazdag ajándékok, 
melyekkel Isten elhalmozott bennünket, ne vegyék annyira igénybe gondolata-
inkat és szeretetünket, hogy többé mit sem adjunk Istennek; ellenkezőleg, ezek 
mindennap őrá figyelmeztessenek, és a hála és a szeretet kötelékeivel fűzzenek 
bennünket mennyei Jótevőnkhöz. Nagyon sokat foglalkozunk a mi nyomorúsá-
gos földi életünkkel. Irányítsuk lelki szemeinket a mennyei szentély nyitott ka-
pujára, ahonnét Krisztus arcáról Isten fénye és dicsősége tükröződik vissza, aki 
„mindenképpen idvezítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez”(Zsid 7:25).

Magasztaljuk Istent többet „kegyelméért, és az emberek fiai iránt való cso-
dadolgaiért” (Zsolt 107:8). Imáink és áhítataink ne csupán kérésből álljanak! 
Gondolataink ne csupán saját szükségleteinkre irányuljanak, hanem gondoljunk 
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azokra a jótéteményekre is, melyeket elvettünk. Túl sokat sohasem imádkozunk, 
de hálánkkal gyakran takarékoskodunk. Napról napra részesedünk Isten kegyel-
mének ajándékaiban, és mégis mily kevés hálát tanúsítunk iránta, mily keveset 
magasztaljuk és dicsőítjük azért, amit velünk cselekedett.

Régente, amikor Izráel fiai istentiszteletre gyűltek egybe, az Úr megparan-
csolta nékik: „És ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, és örven-
dezzetek ti és a ti házatok minden népe, kezetek minden keresményének, ame-
lyekkel megáld téged az Úr, a te Istened” (5Móz 12:7). Amit Isten dicsőségére 
tettünk, azt örömteli szívvel, dicsénekekkel és hálaadással ajánljuk fel; sohase 
szomorúan, búsan.

A mi Istenünk szeretetteljes, irgalmas Atya. Ne essék nehezünkre neki 
szolgálni. Ellenkezőleg, örüljünk és ujjongjunk, hogy szolgálhatunk és részt 
vehetünk munkájában. Isten nem akarja, hogy gyermekei, akiket oly dicsőn 
megváltott, kegyetlen és zsarnok munkaadónak tekintsék. Legjobb barátjuk 
Ő, és mikor Őt imádják, Isten velük van, tőle vigaszt és áldást várhatnak, mely 
szívüket örömmel és szeretettel tölti be. Isten azt akarja, hogy gyermekei az Ő 
szolgálatából vigaszt merítsenek, és inkább örömnek, mint tehernek tekintsék 
az Ő szolgálatát. Legbensőbb vágya, hogy mindazok, akik Őt imádják, szere-
tetének és előrelátásának számos jelét véve, mindennapi munkájukhoz erőt 
merítsenek, és kegyelmet nyerve, hűségesen és becsületesen járhassanak el 
minden dologban.

Gyűljünk Krisztus keresztje alá! A megfeszített Krisztus legyen elmélkedé-
sünk, beszélgetésünk és legszentebb örömünk tárgya. Gondoljunk állandóan 
Isten áldásaira, és ha végtelen szeretetét tapasztaljuk, örömmel tegyünk le min-
dent azokba a kezekbe, melyek érettünk a keresztre szegeztettek.

Szívünk az imának, hálaadásnak szárnyain jöhet közelebb az éghez. A meny-
nyben hálával magasztalják és gyönyörű énekekkel dicsőítik Istent, és midőn mi 
kifejezzük szívünk háláját, istentiszteletünk mindinkább hasonlóbb lesz a meny-
nyei seregéhez. „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem” (Zsolt 50:23), mondja az 
Úr. Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel Alkotónk elé hálával és 
dicsénekekkel (Ésa 51:3).

<<<vissza az 1. tanulmányhoz



79PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 667-677. (DÁVID BŰNE ÉS BŰNBÁNATA)

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 667-677. (DÁVID BŰNE ÉS BŰNBÁNATA)

2 Sámuel 11; 12.
A Bibliának kevés elismerő szava van az emberekről. Kevés helyet biztosít a 

legjobb emberek erényeinek felsorolására, akik valaha is ezen a földön éltek. 
A Biblia ezt szándékosan teszi. Ez az eljárás tanítást tartalmaz. Minden jó tulaj-
donság, amellyel az emberek rendelkeznek, Isten ajándéka. Jócselekedeteiket 
Isten kegyelmével Krisztus által viszik véghez. Mivel mindent Istennek köszön-
hetnek, egyedül őt illeti a tisztelet mindazért, amivé lettek és amit tesznek; ők 
csak eszközök kezében. Sőt mi több - mivel a Biblia történetének minden lec-
kéje tanítja - veszélyes dolog dicsérni vagy felmagasztalni az embereket; mert 
ha valaki szem elől téveszti az Istentől való teljes függősége tényét és saját ere-
jében bízik, biztos, hogy elbukik. Az ember olyan ellenségekkel küzd, amelyek 
erősebbek nála. „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem 
a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói 
ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Ef 6:12). Lehe-
tetlen számunkra saját erőnkkel megállni a küzdelemben. mindaz, ami eltereli 
gondolatainkat Istenről, ami önmagunk felmagasztalásához, vagy önmagunktól 
való függőségünkhöz vezet, az vereségünk útját készíti számunkra. A Biblia az 
emberi erőben való bizalmatlanságot igyekszik belénk nevelni és arra bátorít, 
hogy bízzunk az isteni erőben.

A magabiztosság és önmagasztalás lelkülete készítette elő a Dávid bukásához 
vezető utat. A hízelgés, hatalom és a pompa csábítása hatással volt rá. A szom-
szédos nemzetekkel való kapcsolatai is rossz befolyással voltak. A keleti uralko-
dók között érvényes szokások szerint azok a gonoszságok, amelyeket nem tűrtek 
el büntetés nélkül az alattvalóknál, büntetlenül maradtak a királyoknál. Az ural-
kodónak nem kellett ugyanolyan önmegtartóztatást gyakorolnia, mint alattvaló-
inak. Mindez hajlamossá tette Dávidot arra, hogy csökkenjen érzéke a bűn sú-
lyossága iránt. Ahelyett, hogy alázatosan Jahve hatalmára támaszkodott volna, 
saját bölcsességében és hatalmában kezdett bízni. Abban a pillanatban, amikor 
Sátán el tudja választani a lelket az Istentől, az erő egyetlen biztos forrásától, 
felébreszti az ember testi természetének szentségtelen vágyát. Az ellenség nem 
váratlanul, nem mindjárt a kezdetben, hirtelen és meglepő módon végzi mun-
káját; az alapelvek erődítményeit titokban ássa alá. Látszólag kis dolgokkal kezdi 
munkáját; az Istenhez való hűség és a reá támaszkodás elhanyagolásával, a világ 
szokásainak és gyakorlatának követése iránti hajlammal.

Az ammonitákkal való háború befejezése előtt Dávid Joábra hagyta a had-
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sereg vezetését és visszatért Jeruzsálembe. A szíriaiak már alávetették magu-
kat Izraelnek és az ammoniták teljes veresége is bizonyosnak látszott. Dávidot 
a győzelem gyümölcsei és a bölcs, kiváló képességű uralkodónak kijáró meg-
tiszteltetés vették körül. Amikor átadta magát a pihenésnek és nem őrködött 
éberen magára, a kísértő megragadta az alkalmat és elfoglalta elméjét. Az, hogy 
Isten szoros kapcsolatban volt Dáviddal és igen nagy jóindulatot nyilvánított 
iránta, a legerősebb ösztönző erő kellett volna legyen jelleme szeplőtlen meg-
őrzésére. Amikor azonban kényelmében és biztonságában elengedte Isten ke-
zét, engedett Sátánnak és bűnnel szennyezte be lelkét. Dávid, akit az ég jelölt ki 
népe vezéréül, akit Isten választott ki törvénye végrehajtására, megtörte az Úr 
parancsolatát. A gonosztevők megfélemlítője kellett volna legyen, és ehelyett 
most saját cselekedetével erősítette meg őket.

Korábbi élete veszedelmei között tudatos becsületességgel mindig rá tudta 
bízni ügyét Istenre. Az Úr keze teljes biztonsággal vezette a számára elkészített 
megszámolhatatlan csapdák mellett. Most azonban a bűnös és bűnbánat nél-
küli Dávid nem a mennyből kérte a segítséget és a vezetést, hanem saját maga 
igyekezett kiszabadítani magát azokból a veszedelmekből, amelyekbe bűne so-
dorta. Bethsabé, akinek szépsége csapdának bizonyult számára, a Hitteus Uriás-
nak volt a felesége. Uriás egyike volt Dávid legbátrabb és leghűségesebb tiszt-
jeinek. Senki sem tudta előre, hogy mi lenne a következménye annak, ha a bűn 
kitudódik. Isten törvénye a házasságtörő bűnére halálbüntetést mondott ki. Az 
volt a kérdés, hogy ez a becsületes, büszke katona, akinek a becsületébe ilyen 
szégyenletes módon belegázoltak, vajon nem a király életének elvételével, vagy 
pedig a nép fellázításával áll-e bosszút a rajta esett sérelemért?

Dávid minden erőfeszítése, amit bűne eltitkolása céljából elkövetett, hi-
ábavalónak bizonyult. Kiszolgáltatta magát Sátán hatalmának. Veszedelem 
vette körül. A halálnál keserűbb becstelenséggel kellett szembenéznie. Úgy 
tűnt, hogy a menekülésnek csak egy útja van. Kétségbeesésében sietett gyil-
kossággal tetézni a házasságtörést. Az, aki végrehajtotta Saul megsemmisíté-
sét, most arra törekedett, hogy Dávidot is romlásba döntse. Bár a kísértések 
különbözők voltak, mégis mind Isten törvényének az áthágásához vezettek. 
Dávid úgy okoskodott, hogyha Uriás a csatában esnék el az ellenség kezétől, 
akkor halálának bűne nem tudódna ki, s nem terhelné a királyt. Így Bethsabé 
szabad lenne, és Dávid feleségül vehetné. Ezzel minden gyanú elhárulna róla 
és a tisztessége meg lenne őrizve.

Így lett Uriás saját halálos ítéletének átadójává. ő maga adta át a király pa-
rancsát tartalmazó levelet. „Állassátok Uriást legelöl, ahol a harc leghevesebb és 
háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon” (2Sám 11:15). Joáb, 
akit egy szándékos emberölés bűne már beszennyezett, nem vonakodott enge-
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delmeskedni a király utasításának, és Uriás az Ammon fiainak kardjától esett el.
Mind ez ideig Dávid, mint uralkodó olyan életet élt, amelyhez hasonlót kevés 

uralkodó élt. Azt írták róla, hogy „[...] az egész nép között ítéletet és igazságot” 
(2Sám 8:15) szolgáltatott. Becsületessége megnyerte a nép bizalmát és hűségét. 
Amikor azonban elpártolt Istentől és átadta magát a gonosznak, akkor egy időre 
Sátán eszköze lett; mégis még mindig megtartotta rangját és tekintélyét, amit 
Isten adott neki, és ezért engedelmességet követelt azoktól, akiknek a lelkét ve-
szélybe sodorta engedelmességük által. És Joáb, aki inkább engedelmeskedett a 
királynak, mint Istennek, áthágta Isten törvényét, mert a király parancsolta azt.

Dávidnak Isten adta a hatalmat, ezt azonban csak az Isten törvényével ösz-
szhangban gyakorolhatta. Amikor valami olyat parancsolt meg, ami ellentétben 
állt Isten törvényével, akkor a parancsának való engedelmesség bűn volt. „[...] 
amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek” (Róm 13:1), de nekünk 
nem szabad engedelmeskednünk azoknak a hatalmasságoknak, amelyek azt pa-
rancsolják meg, ami Isten törvényével ellentétes. Pál apostol a korinthusiakhoz 
írt levelében kifejti azt az alapelvet, amelynek az életünket kormányoznia kell. 
Azt mondja: „Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé” (1Kor 11:1).

A végrehajtott parancsról értesítést küldtek Dávidnak, és oly gondosan szö-
vegezték meg, hogy nem keverték bele az ügybe sem Joábot, sem a királyt. Joáb 
ezt mondta a követnek: „Ha az ütközetnek egész lefolyását teljesen előadtad a 
királynak [...] Akkor mond meg: A te szolgád a Hitteus Uriás is meghalt. Elméne 
azért a követ, és mikor megérkezett, elbeszélé Dávidnak mindazt, amivel meg-
bízta volt őt Joáb” (2Sám 11:19-22).

A király válasza ez volt: „Ezt mondjad Joábnak: Ne bánkódjál amiatt; mert a 
fegyver úgy megemészt egyet, mint mást. Fokozzad azért támadásodat a város 
ellen, hogy elpusztítsad azt. Így bíztasd őt” (2Sám 11:25)

Bethsabé a gyász szokásos napjait megtartotta férjéért. E napok eltelte után 
„érette külde Dávid és házába viteté őt és lőn néki felesége, és szüle néki egy 
fiat” (2Sám 11:27). Az, akinek lelkiismerete és tisztességérzete még életveszély-
ben sem engedte meg, hogy kinyújtsa kezét az Úr felkentje ellen, most olyan 
mélyre süllyedt bűnében, hogy rosszat tudott tenni egyik leghűségesebb és 
legbátrabb katonájának, sőt megölette, és még azt remélte, hogy zavartalanul 
élvezi majd bűne jutalmát. Sajnos, hogy „[...] meghomályosodott az arany, elvál-
tozott a szép színarany” (JSir 4:1).

Sátán kezdettől fogva a törvényszegésből eredő nyereséggel kecsegtette az 
embereket. Így csábította el, így vitte bűnre az angyalokat. Így vezette bűnre 
Ádámot és Évát. Így téríti le még ma is az emberek sokaságát Isten ösvényéről. 
A törvény áthágásának útját kívánatosnak tünteti fel, de a „vége a halálra menő 
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út” (Péld 14:12). Boldogok azok, akik - megkockáztatva az ezen az úton való 
járást - megtanulták, hogy milyen keserűek a bűn gyümölcsei és kellő időben 
letértek a bűn útjáról. Isten nagy irgalmasságában nem hagyta, hogy Dávidot a 
bűn csalóka jutalmaival teljes romlásba döntse.

Izrael érdekében is közbe kellett lépnie Istennek. Az idő múlásával ismeretes-
sé lett Dávid bűne, amelyet Bethsabéval követett el. Egyre inkább erőre kapott 
az a gyanú, hogy Uriás halálát Dávid okozta. Ezzel meggyalázta az Urat. Isten 
pártfogolta és felmagasztalta Dávidot, bűne azonban hamisan mutatta be Isten 
jellemét és meggyalázta az ő nevét. Izraelben a kegyesség mértéke egyre ala-
csonyabb szintre süllyedt. Sokak elméjében csökkent a bűntől való irtózás, míg 
azok, akik nem szerették és nem félték Istent, vakmerőbbek lettek törvényének 
áthágásában.

Isten megparancsolta Nátán prófétának, hogy dorgáló üzenetet adjon át 
Dávidnak. Az üzenet a maga szigorúságában rettenetes volt. Kevés uralkodó-
nak adhattak át ilyen feddést úgy, hogy a dorgálónak ne kellett volna életével 
fizetnie. Nátán megingathatatlanul továbbította Isten ítéletét olyan mennyei 
bölcsességgel, hogy elnyerte a király rokonszenvét, felébresztette lelkiismeretét 
és kimondatta önmaga feletti ítéletét. Nátán úgy fordult Dávidhoz, mint népe 
jogainak Istentől kijelölt oltalmazójához. A próféta egy történetet mondott el 
neki a rosszról és az elnyomásról, amely elégtételt követelt.

„Két ember vala egy városban,” - mondta - „egyik gazdag, a másik szegény. A 
gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának. A szegénynek pedig semmije nem 
vala egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált vala, s felne-
velkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott és 
keblén aludt, és néki olyan vala, mintegy leánya. Mikor pedig utazó vendége 
érkezett a gazdagnak: sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek 
ételt készítsen belőle, aki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytől az ő bárá-
nyát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzá ment” (2Sám 12:1-4).

A király haragja felgerjedt és így kiáltott fel: „Él az Úr, hogy halálnak fia az az 
ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivelhogy 
ezt mívelte, és annak nem kedvezett” (2Sám 12:5-6).

Nátán, a szemeit a királyra szegezve, jobb kezét az égre emelve ünnepélyesen 
kijelentette: „Te vagy az az ember! [...] Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, 
oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte?” (2Sám 12:7.9). A bűnös megkí-
sérelheti, amint Dávid is tette, hogy elrejti elkövetett bűnét az emberek elől. A 
bűnösök arra törekedhetnek, hogy bűnös tetteiket örökre elrejtsék az emberek 
elől, de „[...] mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről 
mi beszélünk” (Zsid 4:13). „[...] Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne 
jőne: és oly titok, ami ki ne tudódnék” (Mt 10:26).
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Nátán kijelentette: „Én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és 
megszabadítottalak téged a Saul kezéből [...] Miért vetetted meg az Úrnak be-
szédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte. A Hitteus Uriást fegyver-
rel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül; [...] Ímé én éppen a 
saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem 
el, és adom más felebarátodnak [...] Mert te titkon cselekedtél; de én az egész 
Izráel előtt és napvilágnál cselekeszem azt” (2Sám 12:7-12).

A próféta dorgáló szavai érintették Dávid szívét. Lelkiismerete felébredt. 
Bűne a maga teljes szörnyűségében jelent meg lelki szemei előtt. Remegő ajak-
kal mondta: „Vétkeztem az Úr ellen!” Mindaz a rossz, amit mások ellen cselek-
szünk, a megsértettről mindig Istenre hat vissza. Dávid súlyos bűnt követett el 
úgy Uriás, mint Bethsabé ellen, és ezt mélyen át is érezte. Végtelenül nagyobb 
volt azonban az, amit Isten ellen követett el.

Bár Izraelben nem találhatott volna senkit, aki végrehajtotta volna a halálos 
ítéletet az Úr felkentjén, Dávid mégis remegett, hogy Isten gyors ítélete által 
elveheti életét. Isten még nem bocsátott meg neki, bármelyik pillanatban le-
csaphat rá. Isten azonban a prófétával újabb üzenetet küldött neki: „Az Úr is 
elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni” (2Sám 12:13). De igazságot kellett 
szolgáltatni. A halálbüntetést Isten áthárította Dávidról a bűnből született gyer-
mekre. Így Isten alkalmat adott Dávidnak a bűnbánatra. Gyermeke halála, mint 
büntetésének egy része, számára sokkal keserűbb volt, mint amilyen saját halála 
lett volna. A próféta ezt mondta: „Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra 
az Úr ellenségeinek e dologban: a te fiad is, aki lett néked, bizonnyal meghal” 
(2Sám 12:14).

Amikor gyermeke megbetegedett, Dávid böjtöléssel és mély megalázkodás-
sal könyörgött a gyermek életéért. Levetette királyi ruháit, félretette a koronát 
és éjszakáról éjszakára a földön feküdt és a fájdalomtól megtört szívvel könyör-
gött Istenhez az ő bűnéért ártatlanul szenvedő gyermekéért. „Felkelének azért 
az ő házának vénei és menének ő hozzá, hogy felemeljék őt a földről: de nem 
akará” (2Sám 12:17). Gyakran megtörtént, hogy amikor ítéletet mondtak ki egy 
személyre vagy városra, a megalázkodás és a bűnbánat elhárította a csapást és 
az Örökkévaló Irgalmasság gyorsan megbocsátott és elküldte békekövetét. Ettől 
a gondolattól felbátorodva Dávid kitartott könyörgésében mindaddig, amíg a 
gyermek meg nem halt. Amikor megtudta, hogy a gyermek halott, csendesen 
alávetette magát Isten akaratának. A megtorlásnak ez az első csapása így sújtott 
le rá és ezt a csapást ő maga is igazságosnak tartotta. Dávid azonban, mivel bí-
zott Isten kegyelmében, nem maradt vigasztalás nélkül.

Nagyon sokan, akik már elolvasták Dávid bukásának történetét, megkérdez-
ték: Miért kellett ezt a feljegyzést nyilvánosságra hozni és az emberek elé tárni? 
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Isten miért látta helyesnek a világnak nyíltan megmutatni olyan valaki életének 
sötét szakaszát, akit a menny igen magasra becsült? A próféta Dávidhoz intézett 
feddésében ezt jelentette ki bűnéről: „[...] mivel alkalmat adtál a gyalázásra az 
Úr ellenségeinek e dologban” (2Sám 12:14). Az Istenhez hűtlenekké vált em-
berek az egymást követő nemzedékek élete folyamán gyakran mutattak Dávid 
jellemének erre a sötét foltjára és diadallal, csúfolással így kiáltottak fel: „Íme az 
Isten szíve szerint való ember!” Így hoztak szégyent a vallásra, káromolták Istent 
és az ő szavát, lelküket megkeményítették a hitetlenségben és sokan a kegyes-
kedés álruhájában merészek lettek a bűnben.

Dávid története azonban nem nyújt támogatást a bűnnek. Dávidot akkor 
mondták Isten szíve szerint való embernek, amikor még Isten tanácsa szerint 
járt el minden dolgában. Mikor azonban a bűn útjára lépett, megszűnt igaznak 
lenni, mindaddig, amíg bűnbánattal vissza nem tért az Úrhoz. Isten szava világo-
san kijelenti: „De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszék az Úrnak” 
(2Sám 11:27). Az Úr azt mondta neki a próféta útján: „Miért vetetted meg az Úr-
nak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte? [...] Most azért ne 
távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem” (2Sám 12:9-10). 
Bár Dávid megbánta bűnét és Isten megbocsátott neki és elfogadta őt, de az ál-
tala elvetett mag kikelt kártékony gyümölcsét neki kellett learatnia. A személyén 
és házán végrehajtott ítélet bizonyítja Isten bűntől való irtózását.

Eddig Isten gondviselése megőrizte Dávidot ellenségei összes cselszövése-
itől, ez Saul megfékezésében mutatkozott meg a legjobban. E bűnnel, Dávid 
megváltoztatta Istenhez való viszonyát. Az Úr semmiképpen sem nézhette el 
bűnét. Hatalmát nem használhatta fel arra, hogy Dávidot megvédje a bűn követ-
kezményeitől, mint ahogy megvédte őt Saul gyűlölködésétől.

Dávidban nagy változás ment végbe. Lelkileg megtört bűne tudatától és an-
nak messzire kiható következményeitől. Megalázottnak érezte magát alattvalói 
szemében. Befolyása gyenge lett. Jólétét eddig annak tulajdonították, hogy lel-
kiismeretesen engedelmeskedett az Úr parancsainak. Most azonban alattvalói, 
mivel tudomást szereztek bűnéről, maguk is szabadabban vétkeztek. Tekintélye 
- hogy tiszteletet kapjon fiaitól - saját családjában is lecsökkent. Bűnének tudata 
csendben maradásra késztette akkor, amikor a bűnt kárhoztatnia kellett volna. 
Erőtlen lett ahhoz is, hogy saját családjában, érvényt szerezzen az igazságnak. 
Rossz példája befolyást gyakorolt fiaira és Isten nem lépett közbe, hogy a kö-
vetkezményeket elhárítsa. Hagyta, hogy a dolgok a maguk természetes módján 
folyjanak, és Dávid szigorúan meg lett büntetve.

Elbukása után Dávid egy egész évig látható biztonságban élt. Isten nemtet-
szésének nem volt semmi külső jele. Az isteni ítélet azonban állandóan a feje 
fölött lebegett. Az ítélet és a megtorlás napja gyorsan és biztosan közeledett, 
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amelyet semmiféle bűnbánat nem háríthatott el. Gyötrődés és szégyen volt 
az, ami beárnyékolta földi életét. Azok, akik Dávid példájára való hivatkozással 
próbálják bűnüket kisebbíteni, tanulják meg a Biblia feljegyzéséből, hogy Isten 
törvénye áthágásának, a bűnnek az útja bizony nagyon kemény. Bár a bűnösök 
éppen úgy, mint Dávid, elfordulhatnak a gonoszság útjáról, a bűn következmé-
nyeinek elhordozását még ebben az életben keserűnek és keménynek találják.

Dávid elbukásának történetét Isten figyelmeztetésnek szánta, mert még 
azok sem érezhetik magukat biztonságban, akiket Isten felettébb megáldott és 
pártfogolt, ha elhanyagolják az éberséget és az imádkozást. E lecke áldásnak 
bizonyul azok részére, akik Istentől jövő tanulságként szívükbe fogadják. Nemze-
dékről nemzedékre ezrek ismerték fel, hogy veszedelmük a kísértő hatalmából 
származik. Dávid elbukása - akit az Úr nagyon becsült - felébresztette bennük az 
önmaguk iránt való bizalmatlanságot. Megérezték, hogy egyedül Isten tarthatja 
meg őket hatalmával, hitük által. Ha tudatában vannak annak, hogy egyedül 
Istenben van az erejük és biztonságuk, akkor félnek Sátán területére lépni.

Mielőtt kimondták az isteni ítéletet Dávid ellen, már aratni kezdte törvény-
szegése gyümölcseit. Lelkiismerete nem volt nyugodt. Lelki gyötrődése látható 
a harminckettedik zsoltárban, amelyben ezt mondja: „Boldog az, akinek hamis-
sága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.

Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság 
nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt.

Az ötvenegyedik zsoltár Dávid bűnbánatának a kifejezése, mikor Isten feddé-
séről szóló üzenete eljutott hozzá:

Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságod-
nak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az 
én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; Mert ismerem az 
én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened 
vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy 
beszédedben, és tiszta ítéletedben. Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben 
melengetett engem az anyám. Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a ve-
sékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem 
izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hal-
lass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket 
összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságo-
mat. Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az erős lelket újítsd meg ben-
nem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. 
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével 
támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők 
megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, óh Isten, szabadí-
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tásomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat”.
E szent énekben - amelyet nyilvánosan kellett énekelni a nép nagy összejö-

vetelein az udvar, a papok, a bírák, a fejedelmek és a harcosok jelenlétében, és 
mely ének megőrzi a legutolsó nemzedékig bukásának történetét - Izrael királya 
elbeszélte bűnét, bűnbánatát és reménységét az Isten irgalmassága útján el-
nyerhető bocsánatban. Ahelyett, hogy elrejtette volna bűnös voltát, azt akarta, 
hogy bukásának szomorú története másokat útbaigazítson.

Dávid bűnbánata őszinte és mély volt. Nem tett semmi kísérletet arra, hogy 
elfedezze bűnét. Nem igyekezett megszökni a fenyegető ítélet elől, ez inkább 
imára késztette. Látta Isten ellen elkövetett bűne szörnyűségét; beszennyezett 
lelkét; undorodott a bűntől. Nem csak bocsánatért, hanem szíve tisztaságáért is 
könyörgött. Dávid kétségbeesésében nem adta fel a küzdelmet. Bűneiket meg-
bánó bűnösöknek adott isteni ígéretben meglátta Isten bocsánatát ez és biztosí-
ték volt, hogy neki is megbocsát.

„Mert nem kívánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem 
gyönyörködöl. Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és 
bűnbánó szívet óh Isten nem veted te meg!”

Bár Dávid elbukott, az Úr felemelte őt. Ezután, mint bukása előtt, teljes össz-
hangban volt Istennel és embertársaival. Szabadításának örömében így énekelt:

„Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Beval-
lom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Te vagy 
oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örö-
mével!

Sokan zúgolódnak és igazságtalannak tartják azt, hogy Isten megkímélte Dá-
vidot, akinek olyan nagy volt a bűne; Sault pedig, akinek a bűne sokkal kisebb 
volt, elvetette. Dávid azonban megalázkodott és megvallotta bűnét, míg Saul 
megvetette a feddést és bűnei meg nem bánásával megkeményítette szívét.

Dávid történetének e szakasza nagy jelentőségű a bűnbánó bűnös számára. 
Ez az emberiség harcáról, kísértéseiről, az Isten előtti őszinte bűnbánatról és a 
mi Urunk Jézus Krisztusban való hitről adott egyik legerőteljesebb szemléltetés. 
Évszázadokon át a bűnbe esett és vétkük terhe alatt küzdő lelkek számára báto-
rításul szolgált. Isten gyermekeinek ezrei, akik bűnbe estek és kétségbeesésük-
ben már-már feladták a küzdelmet, megemlékeztek arról, hogy Dávid őszinte 
bűnbánatát és beismerését Isten miként fogadta el, noha szenvedett törvény-
szegéséért; és így bátorságot merítettek a bűnbánatra és erőt kaptak ismét Isten 
parancsolatainak útján járni.

Mindenki, aki Isten dorgálása alatt bűnbánattal és bűnvallással megalázza 
lelkét, amint Dávid is tette, biztos lehet abban, hogy van remény számára. Aki 
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hittel elfogadja Isten ígéreteit, bocsánatot nyer. Az Úr egyetlen őszinte lelket 
sem vet el. Isten ezt az ígéretet adta: „[...] fogja meg erősségemet, kössön békét 
velem, békét kössön velem!” (Ésa 27:5). „Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bű-
nös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, 
mert bővelkedik a megbocsátásban” (Ésa 55:7).

<<<vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 8 KÖTET, 270-278. (ISTEN SZEMÉLYES LÉNY)

„ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN”
Az ige örökkévaló Istenről ír. Ez a jelző felöleli a múltat, a jelent és a jövőt. 

Isten örökkévalóságtól örökkévalóságig létezik. Ő az örökkévaló.
„Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled el-

lenségedet, és ezt mondja: Pusztítsd. És bátorságban lakozik Izráel, egymaga 
lesz Jákob forrása a gabona és a bor földén, és az ő egei harmatot csöpögnek. 
Boldog vagy Izráel! Kicsoda olyan, mint te? Nép, akit az Úr véd, a te segítséged-
nek pajzsa, és aki dicsőségednek fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellensé-
geid, és te azoknak magaslatait taposod.” (5Mózes 33:27–29)

„Minekelőtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva, mind-
örökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Tér-
jetek vissza embereknek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi 
nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket; olyanok, mint 
az álom; mint a fű, mely reggel sarjad; reggel virágzik és sarjad, és estére elher-
vad és megszárad.” (Zsoltár 90:2–6)

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”
„Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vi-

gadjunk minden mi időnkben.
Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendők-

höz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Látassék meg a te műved a te szolgái-
don, és a te dicsőséged azoknak fiain.

És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünk 
munkáját tedd állandóvá nekünk, és a mi kezünk munkáját tedd állandóvá.” 
(Zsoltár 90:12;14–17)

„Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett 
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magára; megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi 
széked eleitől kezdve; öröktől fogva vagy te!” (Zsoltár 93:1,2)

KEGYELME
„Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot 

és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.”
„Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül válasz-

tott magának.”
„Az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat. Hogy kiment-

se lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.
Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk Ő. Csak Őbenne vigad a mi 

szívünk, csak az Ő szent nevében bízunk!” (Zsoltár 33:4,5,12,18–21)
„Megkerestem az Urat, és Ő meghallgatott engem, minden félelmemből ki-

szabadított engem. Akik Őrá néznek, azok fölvidulnak, és arcuk meg nem pirul. 
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.

Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek és 
lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.

Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik Őt félik nincs fogyatkozásuk.
Ha az igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. 

Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.” (Zsoltár 
34:4-10.18,19)

„Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne bízik.” 
(22. vers)

*****
„Könyörületes és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 

Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink 
szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint.

Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az Őt félők iránt. 
Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi 
vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők 
iránt. Mert tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

Az emberek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. 
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. 
De az Úr kegyelme öröktől fogva való az Őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak 
fiain; azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő paran-
csolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” (Zsoltár 103:8–18)
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GONDVISELŐ SZERETETE
Istenünk szavára hallgat a menny és a föld, s Ő pontosan tudja, mire van 

szükségünk. Mi csak rövid távolságot látunk be magunk előtt, de „nincsen oly 
teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és 
leplezetlenek annak szeme előtt, akiről mi beszélünk.” (Zsidókhoz 4:13) Az Úr 
magasan trónol a föld nyugtalansága fölött. Isteni tekintete előtt nincs titok. 
Nagy és zavartalan örökkévalóságából rendeli el, amit jónak lát.

Az Atya tudta nélkül egyetlen veréb se hull a földre. Sátánt Isten iránti gyűlö-
lete arra vezeti, hogy az állatteremtményeket is pusztítsa. Csak Isten védő gon-
doskodása óvja meg a madarakat, hogy öröménekükkel vidíthassanak bennün-
ket. A verebekről sem feledkezik meg: „Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél 
drágábbak vagytok.” (Máté 10:31)

„Áldjad én lelkem az Urat! Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és 
fenséget öltöztél magadra! Aki körülvette magát világossággal, mintegy öltözet-
tel, és kiterjesztette az egeket, mintegy kárpitot; Aki vizeken építi fel az ő palo-
táját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain; Aki a szeleket 
teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgájává.

Ő alapozta meg a földet az ő oszlopain, nem mozdul meg az soha örökké. 
Vízáradattal, mintegy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. 
Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának. He-
gyek emelkednek fel, és völgyek szállnak alá arra a helyre, amelyet megalapoz-
tál nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek 
elborítására.

Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között; 
Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak is megoltsák szomjúsá-
gukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki 
megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te munkáidnak gyümölcséből megelé-
gíttetik a föld.

Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az emberek hasznára, hogy 
eledelt vegyenek a földből. És bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, 
fényesebbé teszi az orcát az olajnál; és kenyeret, amely megerősíti a halandónak 
szívét. Megelégítettnek az Úrnak fái, a Libánon cédrusai, amelyeket plántált; 
Amelyeken madarak fészkelnek: Az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A ma-
gas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke.

Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, amely lenyugvását tudja. 
Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben széjjeljárjanak a mezőnek 
összes vadai; Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Is-
tentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek; az 
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ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvélig.
Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és 

betelt a föld a te gazdagságoddal. És ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne 
a megszámlálhatatlan csúszók; apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák jár-
nak, s cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindezek terád 
néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik és ők takarnak; 
megnyitod kezedet, és megtelnek a te jó voltoddal. Elfordítod orcádat, meghá-
borodnak; elveszted a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te 
lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.

Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az Úr az ő teremtményei-
ben; Aki, ha rátekint a földre, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek 
azok.

Énekelek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, amíg va-
gyok! Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban.” (Zsoltár 
104:1–35)

„Te, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma; aki hegyeket 
épít erejével, körül van övezve hatalommal; aki lecsillapítja a tengerek zúgását, 
és a népek háborgását… Napkelet és nyugat határait megörvendezteted… Meg-
koronázod az esztendőt jó voltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad.” 
(Zsoltár 65:6–12)

„Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyed-
tet. Mindenki szeme tereád vigyáz, és te idejében megadod eledelüket. Megnyi-
tod kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.” (Zsoltár 145:14–16)

HOSSZÚTŰRŐ KÖNYÖRÜLETE
Földi szülő soha olyan komolyan nem kérlelte tévelygő gyermekét, mint az 

kérleli a bűnöst, aki megalkotta őt. Szerető emberi szív soha oly gyöngéden nem 
követte útján hívásával a megátalkodottat.

„És mégsem engem hívtál segítségül Jákob, hanem megfáradtál énbennem 
Izráel.” (Ésaiás 43:22)

„Én népem! Mit vétettem te ellened, mivel fárasztottak el téged?” (Mikeás 6:3)
„Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki 

fiamat.” (Hóseás 11:1)
„Az Úrnak része az ő népe, Jákob néki sorssal jutott öröksége. Puszta földön 

találta őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint 
a szeme fényét. Mint a fészkén fölrebbenő sas, fiai fölött lebeg, kiterjeszti felet-
tük szárnyát, felveszi őket, és tollán emeli őket.” (5Mózes 32:9–11)
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„Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni törvényében.” 
(Zsoltárok 78:10)

„Amint hívták őket, úgy mentek el előlük… Pedig én tanítottam járni Efrai-
mot; ő vette karjaira, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket. 
Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek kötelékeivel… Mert az én népem 
megátalkodottan elfordul tőlem. Ha hívogatják is őt a magasságos Istenhez, sen-
ki sem indul meg rajta.” (Hóseás 11:2–7)

„Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfor-
dítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vette, hogy test ők, 
és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza.” (Zsoltárok 78:38,39)

Noha „fogságba viteti erejét, dicsőségét pedig ellenség ke-zébe”, mégis így 
szól „de kegyelmemet nem vonom meg tőle, és hűséges voltomban nem hazu-
dom.” (Zsoltárok 78:61; 89:34)

„Avagy nem kedves fiam-e nekem Efraim! Avagy nem kényeztetett gyermek-
e? Hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem róla, azért belső 
részeim megindultak rajta.” (Jeremiás 31:20)

„Miként adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izráel?
Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, amilyen Seboim?
Megesett bennem a szívem; fellángolt minden szánalmam! Nem végeztem el 

haragomnak hevét; nem fordulok vissza Efraim vesztére; mert Isten vagyok én, 
és nem ember, a Szent te közötted, és nem haraggal jövök én.” (Hóseás 11:8,9)

„Térj vissza hát, Izráel, az Úrhoz a te Istenedhez, mert elbuktál álnokságod 
miatt! Vegyetek veletek beszédeket, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok 
néki: Végy el minden álnokságot! És fogadd el azt, ami jó… Asszíria nem segít 
meg minket; lóra sem ülünk, és nem mondjuk többé kezünk csinálmányának: 
Istenünk! Mert nálad talál kegyelmet az árva.” (Hóseás 14:1–4)

„Az Urat fogják követni… Rettegve jönnek elő, mint a madár, Egyiptomból, és 
mint a galamb, Assiriának földéből; letelepítem őket házaikban, ezt mondja az 
Úr.” (Hóseás 11:10,11)

„Kigyógyítom őket hűtlenségükből; szeretem őket ingyen kegyelemből, mert 
elfordult tőlük az én haragom. Olyanná leszek Izráelnek, mint a harmat. Virá-
gozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon. Kiterjednek az ő ágai, 
és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libánoné. Visz-
szatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virá-
goznak, mint a szőlő… Efraim így szól: Mi közöm nékem többé a bálványokhoz!? 
Én meghallgatom és figyelek reá. Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprusfa! Tőlem 
származik a te gyümölcsöd!
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Kicsoda bölcs, hogy értse ezeket? Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye 
ezeket?! Bizony igazak az Úrnak útjai, és az igazak járnak azokon, az istentelenek 
pedig elesnek rajtuk.” (Hóseás 14:5–10)

„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége 
maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az 
irgalmasságban!” (Mikeás 7:18,19)

„Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szeret-
telek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” „Megváltotta az 
Úr Jákobot, és kimentet-te a nálánál erősebbek kezéből.” „Siralmukat örömre 
fordí-tom, és megvigasztalom és felvidámítom őket az ő bánatuk-ból.” „És né-
pem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr.” (Jere-miás 31:3,11,13,14)

„Énekelj, Sionnak lánya, harsogj Izráel, örvendj és teljes szívvel vigadj Jeru-
zsálemnek lánya! Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet; 
Izráel királya, az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt! Azon a napon azt 
mondják Jeruzsálemnek: Ne félj! Ne lankadjon kezed, Sión! Az Úr, a te Istened 
közötted van; erős Ő, megtart; örül terajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, 
énekléssel örvendez néked.” (Sofóniás 3:14–17)

„Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, Ő vezet minket mindhalálig.” 
(Zsoltárok 48:14)

<<<vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, 390-393. (AZ ALKALMAK EMBERE)

Nehémiás 1; Nehémiás 2
Nehémiás, a héber foglyok egyike, befolyásos és megtisztelő helyet foglalt el 

a perzsa királyi udvarban. Pohárnokként szabad bejárása volt a királyhoz. Állásá-
nál fogva, valamint képességei és megbízhatósága eredményeként az uralkodó 
barátja és tanácsadója lett. A király kegyének élvezője azonban – jóllehet fény és 
ragyogás vette körül – nem feledkezett el Istenről, sem népéről. Szívében a leg-
mélyebb érdeklődéssel fordult Jeruzsálem felé. Reménysége és öröme e város 
jólétéhez fűződött. Nehémiás által akart Isten áldást hinteni népére atyáik föld-
jén. A perzsa udvarban való tartózkodás készítette fel arra a munkára, amelyre 
Isten elhívta.

A zsidó hazafi Júdából érkező hírvivőktől megtudta, hogy Jeruzsálemre, a 
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kiválasztott városra a próba napjai köszöntöttek. A hazatért foglyokat megpró-
báltatás és gyalázat érte. A templom és részben a város is újjáépült, de a hely-
reállítás munkáját akadályozzák, a templomi szolgálatokat zavarják, és a népet 
nyugtalanítja, hogy a város fala jórészt még mindig romokban hever.

A bánattól lesújtott Nehémiás nem tudott sem enni, sem inni. „...sírtam és 
gyászoltam, böjtöltem...” – mondta. Fájdalmában a mennyei Segítőhöz fordult. 
„...imádkoztam – folytatta – a menny Istene előtt.” Őszintén megvallotta a maga 
és népe bűneit. Esedezett, hogy Isten védje meg Izráel ügyét, adja vissza bátor-
ságukat és erejüket; segítse őket Júda puszta helyeinek felépítésében!

Imádkozás közben Nehémiás felbátorodott és hite megerősödött. Ajka meg-
telt szent érvekkel. Hivatkozott arra, hogy gyalázkodásokat fognak Istenre szór-
ni, ha népe, amely most visszatért hozzá, gyenge és elnyomott marad. Kérte 
az Urat, hogy teljesítse ígéretét: „...ha megtértek hozzám, megtartjátok paran-
csolataimat, és teljesítitek azokat: még ha az ég szélén lennének is azok, akiket 
eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a hely-
re, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye.” Lásd: 5Móz 
4:29–31! Az ígéretet Isten Mózes által küldte Izráelnek, mielőtt Kánaánba lép-
tek. Az ígéret századokon át változatlan maradt. Isten népe most bűnbánattal és 
hittel visszatért Urához. A mennyei ígéret valóra válik.

Nehémiás sokszor öntötte ki szívét népe sorsa miatt. Most, imádkozás köz-
ben, szent elhatározás formálódott lelkében. Eltökélte, hogy ha megkapja a 
király jóváhagyását, valamint a szükséges támogatást eszközök és anyagok be-
szerzésére, vállalja a falak újjáépítését és Izráel nemzeti erejének helyreállítását. 
Kérte az Urat, indítsa a királyt jóindulatra iránta, hogy terve megvalósulhasson. 
„Adj ma sikert szolgádnak – esedezett –, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az 
az ember!”

Nehémiás négy hónapig várt a kedvező alkalomra, amikor feltárhatta kérését 
a királynak. Eközben – jóllehet szívét nehézzé tette a fájdalom – megpróbált 
jókedvű lenni a király jelenlétében. Azokban a fényűző és ragyogó termekben 
mindenkinek vidámságot és jókedvet kellett mutatnia. Fájdalom nem vethetett 
árnyat a királyi felség személyzetének arcára. De amikor Nehémiás visszavonult, 
és senki sem látta, sokat imádkozott, sokszor tett bűnvallomást és sok könnyet 
hullatott, aminek csak Isten és az angyalok voltak tanúi.

A hazafi végül nem tudta már titkolni, hogy valami nyomja szívét. Az álmatlan 
éjszakák és gonddal telt nappalok nyoma ott volt az arcán. A maga biztonságát 
féltő király, aki megszokta az arcokból olvasást és az álarc mögé nézést, észre-
vette, hogy pohárnokát valami titkos bánat emészti. „Miért szomorú az arcod? – 
kérdezte. Hiszen nem vagy beteg! Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága!”
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A kérdés nyugtalansággal töltötte el Nehémiást. Vajon nem lesz-e mérges 
a király, ha meghallja, hogy mialatt udvarnoka neki szolgál, gondolatai messze 
– lesújtott népénél – járnak? Nem játszotta-e el életét ezzel a sértéssel? Vajon 
felborítja-e ez dédelgetett tervét – Jeruzsálem erőssége helyreállítását? „Ekkor 
én nagyon megijedtem” – írja. Remegő ajakkal és könnyes szemmel árulta el, 
hogy miért szomorú. „Örökké éljen a király! – válaszolta. Hogyne volna szomo-
rú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűz 
emésztette meg!”

Amikor a király meghallotta, milyen állapotban van Jeruzsálem, előítélet 
nélkül részvétet érzett. A következő kérdés megadta Nehémiásnak a régóta 
várt lehetőséget: „Mit kívánsz tehát?” Isten embere nem mert válaszolni ad-
dig, amíg nem kért eligazítást attól, aki Artaxerxes felett áll. Szent megbízatást 
kellett teljesítenie, amelyhez segítséget a királytól várt. Tudta, hogy sok múlik 
azon, hogy hogyan tárja az ügyet a király elé, hogy megkapja jóváhagyását és 
támogatását. „Én pedig imádkoztam a menny Istenéhez” – mondta. Nehémiás 
ebben a rövid imában a királyok Királyához emelkedett, és megnyerte a maga 
ügyének azt a hatalmat, amely úgy tudja alakítani az emberek szívét, mint a 
folyók vize a medrüket.

A szükség idején mondott nehémiási ima menedék, amit a hívő ember 
igénybe vehet olyan helyzetekben, amikor más formájú imára nincs lehetőség 
A kavargó élet nehézségeivel küzdők és már-már csatát vesztők a kuszaságok 
útvesztőjében felküldhetnek egy-egy fohászt mennyei eligazításért. A tenger és 
a szárazföld utasa nagy veszélyben így bízhatja rá magát a Menny oltalmára. 
A hirtelen nehézségben vagy veszélyben a szív segítségért kiálthat hozzá, aki 
megígérte, hogy hűséges, hívő gyermekei segítségére siet bármikor hívják. Min-
den helyzetben és körülményben a fájdalomtól és gondtól lesújtott vagy heves 
kísértéstől megtámadott lélek biztonságot, támaszt és segítséget találhat a szö-
vetségét megtartó Isten kimeríthetetlen szeretetében és erejében.

Amikor Nehémiás felfohászkodott rövid imában a királyok Királyához, bátor-
ságot merített, s elmondta kívánságát Artaxerxesnek: szeretné, ha egy időre fel-
mentené udvari kötelezettségei alól. Majd arra kérte a királyt, adjon felhatalma-
zást, hogy Jeruzsálem puszta helyeit felépíthessék és újra erős, védett várossá 
tehessék. Nagyon fontos dolgok múltak a zsidó nép számára ettől a kéréstől. 
„A király megadta ezt nekem – mondta Nehémiás – Istenemnek hozzám való 
jóakarata folytán.”

Miután Nehémiás megkapta a kért segítséget, körültekintően és megfontol-
tan nekifogott, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vállalkozás sike-
rének biztosítására. Mindenre volt gondja. Szándékát még saját honfitársainak 
sem árulta el. Tudta, hogy sokan örülnének sikerének, de félt, hogy egyesek 
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meggondolatlanságból felkeltik ellenségeik féltékenységét és kudarcba fullad a 
vállalkozás.

A király olyan kedvezően fogadta kérését, hogy Nehémiás felbátorodott to-
vábbi segítség kérésére. Katonai kíséretet kért és kapott, hogy küldetésének 
méltóságot és tekintélyt szerezzen, és az útra védelmet biztosítson. Leveleket 
kapott a királytól az Eufráteszen túli tartományok kormányzóihoz, akiknek a te-
rületén át kell haladnia Júdeába vezető útján. A Libánon hegységben levő királyi 
erdő őrének is vitt levelet, amelyben utasította a király, hogy lássa el Nehémiást 
a szükséges faanyaggal. És hogy senki se panaszolhassa be hatásköri túllépésért, 
Nehémiásnak arra is gondja volt, hogy félreérthetetlenül meghatároztassa meg-
bízatását és kiváltságait.

E bölcs előrelátás és határozott cselekvés szolgáljon tanulságul minden ke-
reszténynek. Isten gyermekeinek nemcsak hinni és imádkozni kell, hanem szor-
galmas és körültekintő gonddal cselekedni is. Sok nehézséggel találkoznak, és 
mivel úgy gondolják, hogy az óvatosságnak és a szorgalmas munkának nincs sok 
köze a valláshoz, sokszor akadályozzák a Gondviselés értük végzett munkáját. 
Nehémiás nem gondolta, hogy mindent megtett akkor, amikor az Úr előtt sírt és 
imádkozott. Esedezését szent igyekezettel párosította, és imával kísért komoly 
erőfeszítést tett vállalkozása sikeréért. A gondos megfontolás és a jól átgondolt 
terv ma is éppoly nélkülözhetetlen a szent vállalkozások megvalósításához, mint 
a jeruzsálemi falak újjáépítésének idejében.

Nehémiás nem épített bizonytalanra. A hiányzó eszközöket azoktól kérte, 
akiknek lehetőségük volt, hogy adjanak. Az Úr az igazság ügye érdekében ma 
is kész indítani azok szívét, akiknél javai vannak. Az érte munkálkodók vegyék 
igénybe az Ő késztetésére nyújtott segítséget. Ezek az adományok utat nyithat-
nak, mely által az igazság sok tudatlan országba eljut. Lehet, hogy az ajándékozó 
nem hisz Krisztusban és nem ismeri Igéjét, de emiatt adományait nem szabad 
visszautasítani.

<<<vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 91-99. (KÉRJÜNK, HOGY ADHASSUNK)

Krisztus folyton olyan dolgokat hallott az Atyától, amit elmondhatott ne-
künk. „Az a beszéd, amelyet hallotok - mondta Jézus - nem az enyém, hanem az 
Atyáé.” „Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy 
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Ő szolgáljon” (Jn 14: 24; Mt 20: 28). Nem önmagáért élt, és nem önmagáért 
imádkozott, hanem másokért. Nem önmagával törődött, hanem másokkal. Reg-
gelenként - az Istennel töltött órák után - a menny világosságát hozta az embe-
reknek. Naponta részesült a Szentlélek keresztségében. Az új nap hajnalán az 
Úr felébresztette szendergéséből. Lelkileg megerősítette, hogy szavaival áldást 
áraszthasson másokra. Az üzenetet közvetlenül Isten trónjától hozta, hogy a 
megfáradtaknak és lesújtottaknak azt mondja el, amire szükségük volt. „Az Úr 
Isten bölcs nyelvet adott énnékem - mondta -, hogy tudjam erősítni a megfárad-
tat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, 
miként a tanítványok” (Ésa 50:4).

Krisztus imádkozása, Istennel való kapcsolata mélyen érintette a tanítványo-
kat. Egyszer, miután kis időre eltávozott tőlük, imába merülten találták meg. Úgy 
látszik, nem vette észre őket, és hangosan imádkozott tovább. A tanítványok 
mélyen megindultak, és amikor Jézus befejezte imáját, így kiáltottak: „Uram, 
taníts minket imádkozni!”

Krisztus elismételte nekik a hegyi beszédben már elmondott Miatyánkot. 
Majd egy példázattal szemléltette tanítását.

„Ki az közületek - mondta -, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és 
ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret, mert az én ba-
rátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie; az pedig onnét belülről 
felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én 
gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. 
Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert az barátja, de annak 
tolakodása miatt felkél, és ád néki, amennyi kell.”

Krisztus itt egy olyan embert állít elénk, aki azért kér, hogy legyen mit ad-
nia. Kenyeret kell kapnia, különben nem tudja kielégíteni a későn jövő, fáradt 
vándort. Szomszédja le akarja rázni, de ő nem hagy fel a könyörgéssel, mert 
segítenie kell barátján. Erőszakosságát végül siker koronázza. Megkapja, amire 
szüksége van.

Így kell a tanítványoknak is Isten áldásáért könyörögniük. A sokaság táplálá-
sával és a mennyei kenyérről szóló prédikációjával Krisztus feltárta, hogy nekik - 
mint képviselőinek - mi a feladatuk. Az élet kenyerét kell adniuk az embereknek. 
Ő, aki megszabta munkájukat, tudta, hogy hitük sokszor próbára lesz téve. Gyak-
ran kerülnek váratlan helyzetekbe, és felismerik emberi mivoltuk fogyatékos-
ságait. Kifosztottnak és tehetetlennek érzik magukat, amikor az élet kenyerére 
éhező emberek fordulnak hozzájuk. Lelki táplálékhoz kell jutniuk, különben nem 
lesz mit adniuk. Egyetlen lelket sem kell elküldeniük éhesen; hiszen Krisztus el-
vezette őket a forráshoz, amelyből meríthetnek. A mi emberünk sem küldte el 
barátját, pedig szokatlan időben - éjfélkor - jött hozzá vendégségbe. Nem volt 
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mivel megkínálnia, de elment ahhoz, akinek volt élelme, és addig könyörgött, 
mígnem szomszédja ki nem elégítette szükségletét. És vajon Isten, aki elküldte 
szolgáit, hogy táplálják az éhezőket, ne elégítené ki övéi szükségleteit?

A példázatbeli önző szomszéd nem tükrözi Isten jellemét. A tanulságot nem 
az összehasonlításból, hanem a szembeállításból vonjuk le. Az önző ember en-
ged a zaklatásnak, hogy megszabaduljon a zaklatástól. Isten azonban örömmel 
ad. Tele van szánalommal, és vágyik teljesíteni a hittel hozzá fordulók kéréseit. 
Ad nekünk, hogy szolgálhassunk másoknak, és így hozzá hasonlítsunk.

Krisztus mondja: „Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zör-
gessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a 
zörgetőnek megnyittatik.”

A Megváltó így folytatja: „Melyik atya pedig az közületek, akitől fia kenyeret 
kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? 
Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok 
a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok 
Szentlelket azoknak, akik tőle kérik.”

Krisztus, hogy Isten iránti bizalmunkat erősítse, arra tanít, hogy új néven szó-
lítsuk meg Istent. Olyan néven, amely az emberi szív legdrágább kapcsolataival 
fonódik egybe. Abban a kiváltságban részesít, hogy a végtelen Istent Atyánknak 
szólíthatjuk. Ez a név, ha neki és róla mondjuk, iránta érzett szeretetünk és bizal-
munk jele, velünk való kapcsolatának és törődésének záloga. Az Atya szívesen 
hallja e nevet, ha segítségét és .áldását kérve mondjuk. Azt akarja, hogy bátran 
szólítsuk Atyánknak, és szokjuk meg ezt a megszólítást. Ezért Krisztus újra meg 
újra elismételte.

Isten úgy tekint ránk, mint gyermekeire. Kiemelt a felszínes világból, kivá-
lasztott, hogy a királyi család tagjai, a mennyei király fiai és leányai legyünk. Arra 
kér, hogy bízzunk benne jobban, mint a gyermek földi atyjában. A szülők szeretik 
gyermekeiket, de Isten szeretete nagyobb és mélyebb az emberi szeretetnél. 
Isten szeretete végtelen. Ha a földi szülők tudják, hogyan adjanak jó ajándékot 
gyermekeiknek, mennyivel inkább ad mennyei Atyánk Szentlelket azoknak, akik 
kérnek.

Az imáról adott krisztusi tanítást alaposan át kell gondolnunk. Az ima meny-
nyei tudomány. Krisztus példázata olyan elveket tár fel, amelyeket mindenkinek 
meg kell értenie. Megmutatja, hogy milyen az igazi imádkozó lelkület. Arra tanít, 
hogy kéréseinket kitartóan hozzuk Isten elé, és arról biztosít, hogy Isten hallja és 
meghallgatja az imát.

Imánk ne legyen önző könyörgés, amelyben csupán önmagunknak kérünk. 
Azért kérjünk, hogy adhassunk. Tegyük magunkévá Krisztus életelvét. „Őéret-
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tük - tanítványaimért - odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké le-
gyenek” (Jn 17 :19). Krisztus odaadása és önfeláldozása mutatkozzék meg szol-
gáiban is! Krisztusi engedelmességgel teljesítsük Isten kívánalmait! Nem az a 
küldetésünk a világban, hogy önmagunknak kedvezzünk, hanem hogy Istennel 
együttműködve bűnösöket mentsünk, és ezzel megdicsőítsük Őt. Kérjük Isten 
áldásait, hogy továbbíthassuk őket másoknak! Csak az áldások továbbítása ké-
pesít újabb áldások befogadására. Csak akkor kapunk mennyei kincseket, ha e 
kincseket továbbadjuk környezetünknek.

A példázatbeli esedezőt szomszédja újra meg újra elutasította, de mégsem 
hagyott fel szándékával. Mi sem mindig kapunk azonnal választ imánkra, de 
Krisztus arra tanít, hogy imádkozzunk tovább. Az imának nem az a rendeltetése, 
hogy Istent megváltoztassa, hanem hogy minket összhangba hozzon Istennel. 
Amikor kérünk tőle valamit, talán szükségesnek látja, hogy önmagunkba néz-
zünk, és bűnbánatot tartsunk. Isten próbára tesz; megaláz, hogy meglássuk, mi-
ért nem tud Szentlelke általunk munkálkodni.

Isten feltételekhez köti ígéretei teljesítését. Az ima nem foglalhatja el a köte-
lességteljesítés helyét. „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsá-
tok” - mondja Krisztus. „Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, 
az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem 
azt, és kijelentem magamat annak” (Jn 14:15.21). Aki az ígéretekre hivatkozva, 
de a feltételek teljesítése nélkül kér Istentől, megsérti Jahvét. Krisztus nevének 
emlegetésével formál jogot az ígéretek teljesítésére, de cselekedeteivel nem bi-
zonyítja, hogy szereti Krisztust, és hisz benne.

Jól meg kell vizsgálnunk, hogy milyen alapon közeledünk Istenhez. Sokan 
nem teljesítik az imameghallgatás feltételeit. Ha kérünk, de nem engedelmeske-
dünk, olyan kötelezvényt akarunk az Úrral kiegyenlíttetni, amelynek feltételeit 
mi magunk nem teljesítettük. Az Úr elé tárjuk ígéreteit, és kérjük, hogy teljesítse 
őket. Ha ezt engedetlenségünk ellenére is megtenné, meggyalázná saját nevét.

Az ígéret így hangzik: „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim ben-
netek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek” (Jn 15 : 
7). János pedig ezt mondja: „Arról tudjuk meg, hogy megismertük Őt, ha az Ő 
parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja: Ismerem Őt, és az Ő parancsolatait 
nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az 
Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete” (1 Jn 2: 3-5).

Így szól Krisztus egyik utolsó parancsa tanítványaihoz: „Amint én szerettelek 
titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13: 34). Engedelmeskedünk-e ennek a 
parancsnak, vagy megtűrünk magunkban durva, Krisztustól idegen vonásokat? 
Ha bármivel megbántottunk vagy megsebeztünk másokat, kötelességünk meg-
vallani vétkünket, és keresnünk a megbékélést. Csak akkor járulhatunk hittel Is-



99KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 91-99. (KÉRJÜNK, HOGY ADHASSUNK)

ten elé, ha ennek a feltételnek eleget tettünk.
Sokszor még valamit figyelmen kívül hagynak azok, akik imában keresik az 

Urat. Becsületesek vagyunk-e Istenhez? Malakiás próféta útján az Úr kinyilat-
koztatja: „Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok 
meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, ezt mondja a Seregeknek 
Ura. De azt mondjátok: Miben térjünk meg? Avagy az ember csalhatja-é az Is-
tent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tized-
del és az áldozni valóval” (Mal 3 :7-8).

Isten, akitől minden áldást kapunk, javainkból bizonyos részt igényel. Így gon-
doskodik az evangélium hirdetéséhez szükséges anyagiakról. A tizedrész vissza-
adásával mutatjuk meg, hogy értékeljük Isten ajándékait. De hogyan igényel-
hetjük áldását, ha megtartjuk magunknak azt, ami az övé?! Ha hűtlen sáfárok 
vagyunk a földi dolgokban, hogyan várhatjuk el, hogy megbíz minket a menny 
dolgaival?! Talán itt kell keresnünk a meg nem hallgatott imák titkát.

Az Úr azonban nagyon irgalmas, és kész megbocsátani. Ezt mondja: „Hozzá-
tok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, 
és ezzel próbáljatok meg engem, ... ha nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a 
kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő 
a mezőn ... és boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos 
földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 3 :10-12).

Ez Isten minden kívánalmára vonatkozik. Megígért ajándékait csak akkor 
kapjuk meg, ha engedelmeskedünk. Ez a feltétel. Egész mennyet betöltő áldás 
van Istennél a vele együttműködők számára. Az engedelmesek bátran igényel-
hetik ígéretei teljesítését.

Szilárdan, tántoríthatatlanul kell bíznunk Istenben. Az Úr sokszor késlelteti 
a választ, hogy megpróbálja hitünket és kérésünk őszinteségét. Ha Igéje szerint 
kérünk, higgyünk ígéretében, és imádkozzunk olyan céltudatos kitartással, amit 
nem lehet megtagadni.

Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod. Hanem arra szólít, 
hogy lankadatlanul, állhatatosan imádkozzunk. Ha kitartunk a könyörgésben, 
buzgóságunk erősbödik, és még jobban vágyunk arra, amit kérünk. Krisztus így 
szólt Mártához Lázár sírjánál: „Ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét” 
(Jn 11:40).

Sok embernek nincs élő hite. Ezért nem látják, hogy Isten milyen hatalmas. 
Gyengeségük forrása: hitetlenség. Jobban bíznak saját cselekedeteikben, mint 
abban, amit Isten tehet értük. Megpróbálnak Isten nélkül eredményeket elérni. 
Terveznek, de keveset imádkoznak. Nem bíznak igazán Istenben. Azt gondolják, 
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hogy hisznek, pedig csak a pillanat hatása alá kerültek. Nem ismerik fel, hogy 
mire van szükségük, és hogy Isten kész adni. Ezért nem ismételgetik kéréseiket 
az Úr előtt.

Olyan buzgón és kitartóan kell könyörögnünk, mint az a megszorult barát, aki 
éjfélkor ment kenyeret kérni. Minél buzgóbban és állhatatosabban kérünk, an-
nál szorosabb lelki egységre jutunk Krisztussal. Több áldást kapunk, mert hitben 
erősödtünk.

A mi feladatunk imádkozni és hinni. Legyünk éberek, és imádkozzunk! Vi-
gyázzunk, imádkozzunk, és az imákat meghallgató Istennel együtt dolgozzunk! 
Sose felejtsük el, hogy „Isten munkatársai vagyunk” (1 Kor 3:9). Imáinkkal ösz-
szhangban beszéljünk és cselekedjünk! A próba vagy azt tanúsítja, hogy hitünk 
őszinte, vagy pedig azt, hogy csak formaságból imádkozunk. A kettő között mér-
hetetlenül nagy a különbség.

Problémáinkban és nehézségeinkben ne emberektől várjunk segítséget! Bíz-
zunk teljesen Istenben! Csak gyengülünk, ha másoknak mondogatjuk nehézsé-
geinket, és őket sem erősítjük meg. Lelkünk betegségével, amelyen nem tudnak 
könnyíteni, őket is megterheljük. Tévedő, véges emberekhez fordulunk erőért, 
pedig a tévedhetetlen, végtelen Isten erejében részesülhetnénk.

Nem kell a föld végső határáig elmennünk bölcsességért, mert Isten közel 
van. Nem a képességeid tesznek eredményessé - ha meg is növeled őket -, ha-
nem az, amit az Úr tesz érted. Sokkal kevésbé bízzunk abban, amit az ember 
tud tenni, és sokkal inkább abban, amit Isten tehet minden hivő lélekért! Az Úr 
szeretné, ha hittel hozzá fordulnál. Szeremé, ha nagyszerű dolgokat várnál tőle. 
Szeretné megértetni veled mind a földi, mind a lelki dolgokat. Ő fogékonyabbá 
tehet. Meg tud áldani tapintatossággal és ügyességgel. Képességeiddel szolgálj, 
és bölcsességet Istentől kérj! Ő adni fog.

Krisztus szava legyen biztosítékod! Hiszen azt mondta, hogy fordulj hozzá. 
Vigyázz, hogy soha ne beszélj kétségbeesetten, csüggedten! Ilyen beszéddel so-
kat veszítesz. Hited gyengeségéről teszel bizonyságot, ha a látszatból ítélsz, ha 
a nehézségek és bajok miatt panaszkodsz. Úgy beszélj, és úgy cselekedj, mintha 
kudarcot nem ismerő hited volna! Az Úr erőforrásai gazdagok. Övé a világ. Nézz 
hittel a menny felé! Építs reá, akinél fény, erő és tudás van!

Az őszinte hittel olyan emelkedettség, elvhűség és állhatatosság jár együtt, 
amely sem az idő múlásával, sem a fárasztó munkával nem csökken. „Elfáradnak 
az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; de akik az Úrban 
bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lan-
kadnak meg, járnak, és nem fáradnak el!” (Ésa 40: 30-31.)

Sokan szeremének másokon segíteni, de úgy érzik, hogy nincs hozzá sem tu-
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dásuk, sem lelki erejük. Mondják el kéréseiket a kegyelem trónjánál! Könyörög-
jenek Szentlélekért! Isten állja minden ígéretét. Bibliáddal a kezedben mondd: 
ígéretedre hivatkozom: „Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; 
zörgessetek és megnyittatik néktek.”

Imáinkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szentlélek sugallata 
szerint is. Ez a magyarázata annak, hogy a „Lélek esedezik miérettünk kimond-
hatatlan fohászkodásokkal” (Róm 8: 26). Az ilyen imára Isten örömmel felel. 
Amikor buzgósággal és mélységes áhítattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez 
az áhítat, amelyet Isten ébresztett, biztosítja a választ imánkra, - „véghetetlen 
bőséggel... feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk” (Ef 3 : 20).

Krisztus így szólt: „Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt 
megnyeritek, és meglészen néktek.” „Akármit kértek majd az én nevemben, 
megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” János, a szeretett apos-
tol a Szentlélek sugallatára nagyon érthetően és mély meggyőződéssel mondja: 
„Ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket: és ha tudjuk, hogy 
meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, 
amelyeket kértünk Őtőle” (Mk 11:24; Jn 14:13; 1 Jn 5 :14-15). Tehát ostromold 
kéréseddel az Atyát Jézus nevében! Az Atya becsüli ezt a nevet.

A trónt övező szivárvány záloga annak, hogy Isten hű, és hogy nála nincs vál-
tozás, sem változásnak árnyéka. Vétkeztünk ellene, és nem érdemeljük meg, 
hogy kedvezzen nekünk. De Ő maga tanít a legcsodálatosabb könyörgésre: „A Te 
nevedért kérünk, ne utálj meg, ne engedd, hogy meggyalázzák dicső trónodat! 
Gondolj ránk! Ne bontsd fel a velünk kötött szövetségedet!” (Jer 14 : 21. Új prot. 
ford.) Megígérte, hogy ha méltatlanságunk és bűneink beismerésével hozzá for-
dulunk, figyelmez kiáltásunkra. Trónja becsülete múlik szava beváltásán.

Megváltónk Áronhoz hasonlóan, aki Krisztust szimbolizálta, képviseli minden 
gyermeke ügyét a szenthelyen. Nagy Főpapunk nem felejt el egyetlen szót sem, 
amellyel bizalomra bátorított minket. Az Úrnak gondja van szövetségére.

Mindazok, akik keresik Őt, megtalálják. Mindazoknak, akik zörgetnek, kinyí-
lik az ajtó. Jézus nem fog vonakodni: ne zavarj; az ajtó zárva van; nem akarom 
kinyitni! Senki sem fogja ezt hallani: nem segíthetek rajtad! Akik éjfélkor kérnek 
kenyeret, hogy adhassanak az éhezőknek, azok is kapnak.

A példázatbeli szomszéd, aki az idegen számára kenyeret kér, annyit kap, 
„amennyi kell”. És Isten vajon milyen mértékkel ad nekünk, hogy másoknak ad-
hassunk? „A Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint” (Ef 4 : 7). Az an-
gyalok mélységes érdeklődéssel figyelik, hogyan bánik egyik ember a másikkal. 
Amikor a tévelygők iránti krisztusi szánalmat látnak valakiben, olyan szavakat 
mondatnak velük, amelyek felérnek az élet kenyerével. Isten tehát „be fogja 
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tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus 
Jézusban” (Fil 4:19). Az őszinte, igazi bizonyságtevést gyümölcsözővé teszi az 
eljövendő élet számára. Az Úr igéje igazság lesz a szádban.

A személyes szolgálatot sok titkos imának kell megelőznie, mert a lélekmen-
tés tudományához nagy bölcsesség kell. Mielőtt emberekhez közelednél, be-
szélgess Istennel! A mennyei trón előtt - a kegyelem királyi székénél - készülj fel 
az emberekért végzendő szolgálatra!

Vágyakozz Isten után - az élő Isten után - mélységes sóvárgással! Krisztus éle-
te tanúsítja, hogy mit tehet az ember, ha isteni természet részese lett. Mindaz, 
amit Krisztus kapott Istentől, a mienk is lehet. Tehát kérj, és akkor kapsz. Jákób 
állhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával igényeld mindazt, amit Isten 
megígért!

Az istenfogalom csodálatos szépsége töltse be gondolatvilágodat! Rejtett 
láncszemek kössék össze Jézus életét és a tiédet! Aki szólt, hogy a sötétségből 
világosság ragyogjon, kész bevilágítani szívedbe „ az Isten dicsősége ismereté-
nek a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett” (2 Kor 4:6). A Szentlélek 
rávilágít Isten dolgaira, és eleven erővel beplántálja őket az engedelmes szívbe. 
Krisztus elvezet a Végtelenség küszöbéig. Megláthatod a fátyolon túli dicsősé-
get, és megjelentheted az embereknek annak tökéletes voltát, aki örökké él, 
hogy esedezzék értünk.

<<<vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 577-582 (IMAÓRÁK)

Imaórák
Nemrégiben levelet kaptam egyik nagyra becsült testvérünktől. Azt kérdezi, 

hogyan vezessük az összejöveteleket. Sok imát ajánljunk-e fel, egyiket a másik 
után, majd kis szünet után ugyanúgy folytassuk-e?

Az erről kapott világosságból arra a meggyőződésre jutottam, hogy Isten 
nem várja el tőlünk, hogy azzal tegyük fárasztóvá és unalmassá az imaórákat, 
hogy huzamos időn át térdünkön maradunk, néhány hosszúra nyújtott imára 
hallgatva. A gyöngébbek nem bírják ki a megerőltetést lankadás és kimerülés 
nélkül. Ha hosszú ideig térdelünk; akkor erőt vesz rajtunk a fáradtság; s ami még 
rosszabb, agyunk is annyira bele un és fásul a sok imába, hogy nem merítünk be-
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lőle lelki felüdülést, ezért az imaóra puszta veszteség lesz, mivel bár szellemileg 
és testileg kimerülnek, lelki erőt mégsem nyernek.

Ne tegyük fáradtságossá az értekezlet és ima óráit. Ha csak lehetséges, kor-
látozzuk egy óra hosszára; s ha valaki félórát, vagy akár tizenöt percet késik, ne 
várjunk rájuk. Ha csak ketten is vannak jelen, igényt tarthatnak az ígéretekre. Ha 
csak lehet, kezdjük a kijelölt időben az összejövetelt, akár kevesen vannak jelen, 
akár sokan. Tegyük félre az alakiságot s a hideg merevséget, és mindenki végez-
ze időhúzás nélkül a rá eső részt. Általában ne legyen hosszabb, mint tíz percnyi 
ima. Akkor változtassunk testhelyzetet énekléshez, vagy intő szóhoz, hogy ne 
merevedjünk meg. Ezután, ha még valaki kötelességének érzi, hogy imádkozzék, 
hadd imádkozzanak.

Mindenki tartsa keresztényi kötelességének, hogy röviden imádkozzék. 
Mondd el az Úrnak, amit kívánsz, anélkül, hogy bebolyonganád a világot. Amikor 
magadban imádkozol, előjogod, hogy annyi ideig és olyan aprólékosan imádkozz, 
amennyire tetszik. Felsorolhatod összes rokonodat és barátodat. A hálószobád az 
a hely, ahol személyes bajaidról, próbáidról és kísértéseidről beszámolj. A közös 
istentisztelet nem arra való, hogy szívünk magánügyeit kiteregessük.

Mi az összejövetel célja? Talán az, hogy az Úr tudomására hozzunk dolgo-
kat, hogy imában kioktassuk mindarra, ami eszünkbe jut? Azért jövünk össze, 
hogy gondolataink és tapasztalataink kicserélésével egymás épülését szolgál-
juk; hogy megismerve egymás reményeit és vágyakozásait, erőt, világosságot 
s bátorítást merítsünk. Azért gyűlünk egybe, hogy hittel felajánlott, komoly, 
szívből fakadó imával felüdülést és erőt nyerjünk az erő forrásától. Összejö-
veteleink legyenek a legédesebb órák, s tegye őket kellemessé mindenki, aki 
szereti a vallásos dolgokat.

Némelyek mégsem magánimában tárják egyéni bajaikat Isten elé, hanem az 
imaórákra tartogatják, ott érik utol magukat néhány napra az imádkozással. Eze-
ket az összejövetelek és imaórák gyilkosainak nevezhetnénk. Nem fényforrások, 
senkit sem üdítenek fel. Hideg, merev imáik és hosszas, elcsépelt bizonyságté-
teleik csak árnyékot vetnek maguk körül. Mindenki örül, ha végre befejezték, 
s akkor is csaknem lehetetlen lerázni azt a hideget és sötétet, melyet imáik és 
beszédeik árasztanak az összejövetelre. A nyert fényből írom, hogy összejövete-
leink legyenek lelkiek, meghitt légkörűek és rövidek. Hagyjuk otthon a hidegsé-
get, kevélységet, hiúságot és emberek félelmét. Ne vigyük magunkkal az apró 
nézeteltéréseket és előítéleteket. Akár az egyetértő családban, lakozzék őszinte-
ség, szelídség, bizalom és szeretet fivéreink és nővéreink szívében. Hiszen azért 
jönnek össze, hogy világosságuk egyesítéséből felüdülést és erőt merítsenek.

„Ti vagytok a világ világossága” – mondja az égi tanító. Nem mindenki egy-
formán fejlett a lelki életben. Így más-más tapasztalattal rendelkező hívők jön-
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nek össze, s egyszerűen, őszinte odaadással és alázatos értelemmel megbeszélik 
élményeiket. Aki előre halad a keresztény ösvényen, annak olyan lelki tapasz-
talattal kell és fog is rendelkezni, mely új és értékes a többiek számára is. Az 
életerős tapasztalat napi próbákból, összecsapásokból, kísértésekből, erős igye-
kezetből, győzelmekből tevődik össze, és mély békét s örömet nyer a Jézus által. 
Ha keresetlen szavakkal elmondjuk az ilyen élményeket, világosságot, erőt és 
ismereteket nyújt, ami másoknak is segíteni fog az istenes életben. Legyen az 
istentisztelet figyelmet lekötő és tanulságos azok számára, akik szeretik az isteni 
és mennyei dolgokat.

Jézus, a mennyei tanító, nem húzódott el az emberektől, hanem, hogy javukra 
lehessen, lejött a földre, ahol élnek, hogy életének tisztasága és szentsége rára-
gyoghasson ösvényükre, s bevilágítsa a mennybe vezető utat. A világ Megváltója 
igyekezett érthetően tanítani, hogy mindenki felfoghassa. Urunk legtöbbnyire a 
szabad ég alatt választott helyet a beszédeihez. Úgysem volt olyan terem, mely 
be tudta volna fogadni a sokaságot, hanem szándékosan választotta tanítása 
helyéül a lugasokat és tópartot. Ott belátta a tájat, és felhasználta a hallgatói 
által jól ismert látványokat és eseményeket szemléltetésül a fontos igazságokra. 
Belefoglalta tanításaiba Istennek a természetben felismerhető műveit. A dalai-
kat gondtalanul zengő madarak, a mező szépségesen tündöklő virágai, a tavon 
ringatózó liliomok, az egekbe nyúló fák, a megművelt mező, a ringó búzatáblák, 
a puszta föld, a meddő fa, az örök halmok, a csacsogó csermelyek, a lenyugvó 
nap, az egek színpompája, a felhők aranyló szegélye, – mindezeket felhasználta 
hallgatói szívébe vésni az isteni igazságokat. Összekapcsolta Isten égi és földi 
keze munkáit az igével, melyet értelmükbe szeretett volna vésni; hogy ha bármi-
kor Isten csodálatos művein nyugszik meg tekintetük, eszükbe juttassák a hallott 
tanításokat.

Krisztus mindenkor igyekezett lebilincselővé tenni tanításait. Felismerte a 
percet, mikor a fáradt, éhes sokaság nem bírt több lelki táplálékot befogadni, 
ezért testi szükségleteikről is gondoskodott. Egy alkalommal csodát tett, hogy 
megvendégelje az ötezernyi férfit, aki azért gyűlt össze, hogy meghallgassa az 
ajkáról pergő élet igéit. Jézus, mikor értékes igazságokra tanította a sokaságot, 
mindig figyelembe vette a környezetét. Olyan helyeket választott ki, melyek von-
zók voltak a szemnek, s csodálatot váltott ki a szépség kedvelőinek kebléből.

Itt alakalma nyílt magasztalni Istennek a teremtett világban kitetsző bölcses-
ségét, s úgy tudta fonni szent tanításait, hogy a természetről a természet Istené-
re terelte figyelmüket, így a tájak, fák, madarak, virágok, a halmok, a tó, a kéklő 
égbolt összefonódott előttük a szent igazságokkal, s ezek, mikor rájuk tekinte-
nek, szentté teszi azokat emlékezetükben, Krisztus mennybemenetele után.

Mikor Krisztus tanított, nem rövidítette meg az időt az imádkozással. Nem 
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kényszerített rájuk, mint a farizeusok, hosszú, fárasztó szertartásokat és imákat. 
Hanem megtanította tanítványait a helyes imára. „És mikor imádkozol, ne légy 
olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennáll-
va szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, 
elvették jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba 
és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki 
titkon néz, megfizet néked nyilván. És amikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszé-
dűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattat-
nak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert tudja a ti Atyátok, mire van 
szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben, szenteltessék meg a te neved.”

Krisztus tanítványainak elméjébe véste, hogy röviden imádkozzanak, térje-
nek egyenesen a tárgyra, és semmi több. Megadja imáik hosszát és lényegét, 
kifejezve vágyukat a földi és lelki áldások után, s hálájukat is. Mennyi mindent 
is magában foglal az Úr mintaimája! Magába foglalja minden ember valóságos 
szükségleteit. Általában egy-két perc elég hosszú idő az imára. Előfordulhat, 
hogy az Isten Lelke rendkívüli módon késztet, mikor a könyörgés a Lélek által 
történik. A vágyódó lélek gyötrődni kezd, és Isten után fohászkodik. Lelkünk 
küzd, mint Jákob, s nem nyugszik meg Isten hatalmának rendkívüli megnyilvá-
nulása nélkül. Ez Istennek tetsző ima.

Ám sokan száraz, papoló modorban ajánlanak fel imát. Ezek emberekhez, 
nem Istenhez imádkoznak. Ha valóban Istenhez imádkoznának, s ha tudnák, mit 
művelnek, megrettennének vakmerőségüktől, mert az ima külsőségei között 
lényegében Istent oktatják ki, mintha a mindenség teremőjének külön leckéz-
tetésre lenne szüksége a világban végbemenő események általános kérdésiről. 
Az ilyen imák olyanok, akár a zengő érc és pengő cimbalom. Figyelmen kívül is 
hagyják őket a mennyben. Isten angyalai belefásulnak az ilyesmibe, akár azok a 
halandók, akik kénytelenek végighallgatni.

Jézust gyakorta találták imádkozva. A magános lugasokat és hegyeket keres-
te fel, hogy elmondja Atyjának kéréseit. Mikor a nap gondjai, ügyei véget értek, 
s a fáradt emberek nyugvó helyet kerestek, akkor Jézus imára szentelte idejét. 
Nem akarunk senkit lebeszélni az imáról, nagyon-nagyon szűkében vagyunk az 
imának és virrasztásnak. S még kevesebb az olyan ima, amikor a hívő a Lélek 
által, és értelmesen is imádkozik. A buzgó és erényes ima mindig helyénvaló, és 
sosem fárasztó. Az ilyen imák mindenkor mélyen érintik és felüdítik azokat, akik 
szeretik az Isten tiszteletét.

Valamennyien elhanyagoljuk a titkos imát. Ezért is ajánlanak fel sokan olyan 
hosszúra nyúló, fárasztó, elcsépelt imát az istentiszteleteken. Imáikban sorra 
veszik az elmúlt hét elhanyagolt kötelességeit, körbe-körbe kapkodnak, remél-
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ve, hogy behozzák mulasztásukat. Megnyugtatják rossz lelkiismeretüket, hiszen 
az furdalja őket. Remélik, hogy beimádkozzák magukat Isten kegyeibe. Az ilyen 
imák gyakran másokat is a lelki sötétségnek e síkjára rántanak le. Ha a kereszté-
nyek hazavinnék magukkal Krisztus virrasztásról és imáról szóló tanításait, értel-
mesebben imádnák Istent.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

IN HEAVENLY PLACES, PP. 91–93.

85. fejezet – Az ima összejövetelek különleges alkalmak
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a 

földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei 
Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott va-
gyok közöttük.” (Mt 18:19-20)

Az Úr megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, 
ott lesz közöttük. Az imára összegyűltek az Örökkévaló olajával lesznek megken-
ve. Nagyon szükséges a titkos ima, azonban arra is szükség van, hogy néhány 
keresztény összejöjjön és egyesülve könyörögjenek Istenhez.

Keressük az alkalmakat az imára, bárhol kínálkozzék is. Azok, akik igazán 
törekszenek az Istennel való közösségre, rendszeresen felkeresik az imagyüle-
kezéseket, mindenben eleget tesznek kötelezettségeiknek, és legkomolyabb 
buzgalommal igyekeznek az összes áldásokat elnyerni! Minden alkalmat felhasz-
nálnak, hogy rájuk ragyogjon a mennyei fény sugara.

Azért gyűlünk egybe, hogy építse egyik a másikat a gondolatok és a nézetek 
kicserélése által; hogy erőt, világosságot és bátorságot vegyünk, megismerve 
egymás reménységét és törekvéseit; buzgó, szívből jövő, hitben felajánlott imá-
ink által megújuljunk és erőt nyerjünk a mi erőnk Forrása révén. Ezek az össze-
jövetelek legyenek a legkülönlegesebb alkalmak…

Nem lesz mindenkinek egyforma tapasztalata vallási életében. Azonban akik 
összejönnek különböző alkalmakra, azok egyszerű szavakkal és szerény lelkü-
lettel elbeszélik tapasztalatukat. Aki előre halad a keresztény ösvényen, annak 
olyan lelki tapasztalattal kell és fog is rendelkezni, mely új és értékes a többiek 
számára is. Az élő tapasztalat napi próbákból, konfliktusokból, kísértésekből, 
erős igyekezetből, győzelmekből tevődik össze, és mély békét s örömet nyer a 
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Jézus által. Ha egyszerű szavakkal elmondjuk az ilyen élményeket, világosságot, 
erőt és ismereteket nyújt, ami másoknak is segíteni fog az istenes életben.

Neveld gondolataidat arra, hogy szeresse a Bibliát, az ima összejöveteleket, 
az elmélkedés óráit, de leginkább azt amikor a lélek Istennel társalog.

86. fejezet – Az ima közösség áldásai
„Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallga-

tott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az 
ő nevét.” (Mal 3:16)  

Ha a keresztények összejönnének, s beszélgetnének Isten szeretetéről és a 
megváltás drága igazságairól, akkor szívük felfrissülne és egymást is felüdítenék. 
Naponta többet tanulhatunk mennyei Atyánkról, s újabb és újabb tapasztalatot 
szerezhetünk kegyelméről. Így arra vágyunk majd, hogy beszéljünk szeretetéről, 
s ha így cselekszünk, szívünk felmelegszik és felbátorodik. Ha többet gondol-
nánk Jézusra és kevesebbet magunkra, ha többet beszélnénk róla és kevesebbet 
magunkról, akkor jobban érezhetnénk jelenlétét is…

Gyűljenek össze kis csoportokban este, délbe vagy kora reggel, hogy tanul-
mányozzák a Bibliát. Legyen ima időpontjuk, amikor a Szentlélek által megerő-
södhetnek, tanulhatnak, és megszentelődhetnek… Ha megnyitod ajtódat ez 
előtt, akkor nagy áldás fog érni. Isten angyala fognak megjelenni az ilyen össze-
jövetelen. Az élet fájának leveleivel fogsz táplálkozni. 

Az a tény, hogy az Úr megjelent, mint aki hallgatja az ő tanúinak szavait, az 
annyit jelent, hogy Jézus közöttünk van. Ő mondja: „Ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Ne egy személy tegyen 
bizonyságot Jézusról, hanem mindenki, aki szereti Istent, tanúskodjon kegyelme 
és igazsága nagy értékerői.

A közös ima erős kötelékekkel köti a szíveket Istenhez. Ha nyíltan és bátran 
megvalljuk Krisztust, ha jellemünkben szeretetét, szelídségét és alázatát ismerik 
fel, akkor a szentség szépsége másokat is vonzani fog.

Isten megemlékezik majd azokról, akik egybegyűlnek, hogy az ő nevéről gon-
dolkozzanak, és megőrzi őket a végső tűztől. Drága ékkövek lesznek ők az Úr 
szemében… Az Isten szolgálata nem hiábavaló. Felbecsülhetetlen jutalom vár 
azokra, akik életüket az ő szolgálatának szentelték.

87. fejezet – A komoly, imádkozó hívők lánca
„Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen 

és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is.” (2Thess 3:1)     
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Isten népe tartson most sűrűn komoly, őszinte ima alkalmakat. A gondolatok 
legyenek folyton imában foglalatosak. Otthon és a gyülekezetben hangozzanak 
el mély imák azokért, akik az Ige hirdetésére adták magukat. A hívők úgy imád-
kozzanak, mint a tanítványok tették Krisztus mennybemenetele után. 

A komoly imádkozó hívők láncként övezzék körbe a világot. Minden ima le-
gyen alázatos. Néhány hittestvér jöjjön össze, hogy a Szentlélekért imádkozzon. 
Akik nem tudnak elmenni otthonról, azok gyűjtsék egybe a gyerekeket és együtt 
tanuljanak imádkozni. Tartsanak igényt a Megváltó ígéretére: „Ahol ketten vagy 
hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Semmi más nem szükséges a munkában, mint hogy Istennel kapcsolatot 
tartsunk fenn. Gyűljünk össze imára és kérjük az Urat, hogy nyisson utat, hogy 
az igazság bejusson azokba az erődítményekbe ahová Sátán trónját felállította, 
és eloszoljon az általa húzott sötétség azok útjáról, akiket szeretne becsapni és 
elpusztítani. Van ígéretünk: „Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” 
(Jak 5:16)

Az Úr imája a könyörgés tökéletes példája. Milyen egyszerű és mégis átfogó. 
Tanulmányozza mindenki az abban lévő alapelemeket. Isten népének imájára 
angyalok lettek elküldve mennyei áldásokkal… A mindennapi imák és odaszen-
telés által mindenki összekapcsolhatja magát mennyei Atyjával, hogy így gazdag 
áldásaiban részesülhessen…

Mennyivel másként tennénk, ha Isten elhúzná a fátyolt, amely eltakarja őt 
szemünk elől és megláthatnánk amint trónján ül a magas és szent helyen, de 
nem csendes pompában, hanem körbevéve tízezerszer tízezer és ezerszer ezer 
szent és boldog lénnyel, akik parancsát várják.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁI, 110-112. (NYILVÁNOS IMÁK)

A nyilvános imák rövidek és alkalomhoz illőek legyenek. Isten nem akarja, 
hogy az ima ideje unalmassá váljon a hosszú kérések miatt. Jézus nem kénysze-
rítette követőit fárasztó ceremóniákra és hosszú imákra. „És mikor imádkozol 
- mondta Ő -, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az 
utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek.” 
(Mt. 6:5)
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A farizeusoknak meghatározott idejük volt az imára, és ha abban az időben 
házon kívül voltak - mint ez gyakran előfordult -, megálltak, bárhol is voltak: az 
utcán, piacon, a siető embertömeg között, és elmondták formális imáikat. Az 
ilyen ima, amely pusztán az öndicsőítés kedvéért hangzik el, Jézus kíméletlen 
feddését váltotta ki. A nyilvános imákat nem helytelenítette, hiszen Ő is imádko-
zott tanítványaival és a tömeggel, csak azt hangsúlyozta tanítványainak, hogy az 
ilyen imák rövidek legyenek.

Néhány perc elég bármilyen egyszerű nyilvános imához. Előfordulhat olyan 
eset, amikor Isten Lelke a kérést különleges módon fogalmazza meg. A sóvárgó 
emberi lélek gyötrődve Istenhez sóhajt fel; Jákóbhoz hasonlóan tusakodik és 
nem nyugszik meg, míg Isten hatalmának különleges megnyilatkozását nem ta-
pasztalja. Ilyenkor helyénvaló lehet a hosszabb imádság.

Sok unalmas ima hangzik el, amelyek az Úrnak tartott előadáshoz hasonlí-
tanak inkább, nem pedig kéréshez. Akik ilyen imákat mondanak, jobb lenne, ha 
ilyenkor arra az imádságra korlátoznák magukat, amelyet Jézus a tanítványok-
nak tanított. A hosszú imák elfárasztják a hallgatókat és nem készítik elő őket 
arra, hogy az utána következő tanításra figyeljenek.

Gyakran a titkos egyéni ima elhanyagolása miatt mondanak hosszú, unalmas 
imákat a nyilvánosság előtt. A prédikátorok ne akarják az egész héten elmulasz-
tott kötelességeiket imáikba belevinni és ezáltal remélni, hogy hanyagságukat 
jóvátették és lelkiismeretüket megnyugtatták. Az ilyen imák gyakran mások lelki 
hanyatlását idézik elő.

Mielőtt a prédikátor a szószékre megy, keresse Istent az ő belső szobájában és 
lépjen Vele szoros összeköttetésbe. Ott felemelheti szomjúhozó lelkét Istenhez 
és a kegyelem harmatcseppjei által felüdülhet. Ezután a Szentlélektől felkenve, 
a lelkekért viselt felelősség tudatában, hallgatóit nem fogja addig elbocsátani, 
amíg be nem mutatta Jézus Krisztust, a bűnös egyetlen menedékét. Abban a 
tudatban, hogy ezeket a lelkeket talán már sohasem látja, úgy beszél majd, hogy 
megérintse szívüket. A Mester, aki ismeri az emberi szíveket, kijelentést ad neki 
és segíti őt, hogy a kellő időben és hatalommal szóljon.

Tisztelet az imában
Néhányan az alázat jelének tartják, ha Istent olyan közönséges módon szólít-

ják meg, mintha emberi lénnyel beszélnének. Isten nevét szentségtelenítik meg 
azáltal, hogy szükségtelenül és tiszteletlenül ismétlik imájukban a „Mindenható 
Isten” kifejezést - azokat a tiszteletet keltő, megszentelt szavakat, melyeket az 
ajak csak szelíd hangon és szent félelemmel ejtsen ki.

Fellengzős kifejezések nem illenek az imába, akár nyilvánosan, családi kör-
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ben vagy belső szobánkban mondjuk el. Különösen a nyilvános imák hangoz-
zanak egyszerű szavakkal, hogy mindenki megérthesse és együtt imádkozhassa 
velünk.

A hit szívből jövő imáját meghallgatja a menny és a Földön megválaszolja 
azt. Isten tudja az emberiség szükségleteit. Előbb tudja, mint ahogy kérjük tőle. 
Látja a lélek harcát a kételyekkel és a kísértéssel. Észreveszi a kérő őszinteségét. 
Elfogadja a lélek alázatát és szenvedését. Így szól: „Arra tekintek én, aki szegény 
és megtört lelkű, és aki beszédemet rettegi.” (Ésa. 66:2)

Előjogunk, hogy bizalommal imádkozzunk, ahogyan a Lélek megfogalmazza 
kéréseinket. Szükségleteinket egyszerűen vigyük az Úr elé, és ígéreteire olyan 
hittel támaszkodjunk, hogy a jelenlevők tapasztalják, megtanultunk imában az 
Úrnál lenni. Ekkor felbátorodnak és hisznek abban, hogy az Úr jelen van az ösz-
szejövetelen; és kitárják szívüket, hogy az áldást elnyerjék. Jobban hisznek majd 
őszinteségünkben és készségesen hallgatják majd az adott tanácsokat.

Imáink gyengédek és szeretetteljesek legyenek. Ha az Üdvözítő szeretetének 
mélyebb és bővebb ismeretét óhajtjuk, akkor Istenhez kiáltunk nagyobb böl-
csességért. Ha volt valaha szükség megindító imákra és prédikációkra, úgy az 
ma van. Minden dolog vége elérkezett. Ó, bárcsak látnánk annak a szükségessé-
gét, hogy teljes szívből keressük az Urat! Akkor meg is találnánk Őt.

Vajha az Úr megtanítaná népét imádkozni! Bárcsak iskolai tanítóink és gyüle-
kezeti prédikátoraink naponként tanulnának Krisztus iskolájában! Azután majd 
komolyan imádkoznak és kéréseik meghallgatásra találnak. Akkor az Igét hata-
lommal tudják hirdetni.

Magatartásunk ima közben
Mind a nyilvános, mind a magánjellegű áhítatnál kiváltságunk, hogy meg-

hajtsuk térdünket az Úr előtt, ha imában hozzá közeledünk. Jézus, a mi példa-
képünk „térdre esvén, imádkozott” (Lk. 22:41). A tanítványokról is feljegyezték, 
hogy ők is „térdre estek, és imádkoztak” (Ap. csel. 20:36; 21:5; 9:40). Pál kije-
lentette: „meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt” (Ef. 
3:14). Ezsdrás térdelt, amikor bevallotta Izráel bűneit Isten előtt (lásd: Ezsd. 9:5). 
Dániel „háromszor napjában térdeire esett, könyörgött és dicséretet tett az ő 
Istene előtt” (Dn. 6:10).

Az Isten iránti igazi tiszteletet fogja bennünk életre kelteni az Ő felmérhetet-
len nagysága és jelenlétének tudata. Minden szívben mély benyomást keltsen a 
láthatatlan Isten jelenléte. Az ima órája és helye szent, mert Isten ott tartózko-
dik; és mivel a tisztelet a magatartásban és a viselkedésben nyilvánul meg, az ér-
zés, amelyet kelt, még mélyebb lesz. „Szent és rettenetes az Ő neve!” - mondja 
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a zsoltáríró. Az angyalok eltakarják orcájukat, ha nevét kiejtik. Milyen tisztelettel 
kellene akkor ajkunkra venni Őt nekünk, akik bukott és bűnös teremtmények 
vagyunk!

Jó volna, ha idős és ifjú elgondolkodna a Szentírás szavain, melyek bemutat-
ják, hogy miként tekintsünk azokra a helyekre, melyeket Isten különleges jelen-
léte szentel meg. „Oldd le a te saruidat lábaidról - parancsolta Isten Mózesnek az 
égő csipkebokornál -, mert a hely, amelyen állsz, szent föld.” (II. Móz. 3:5) Jákób 
azután, hogy látomásban látta az angyalokat, felkiáltott: „Az Úr van e helyen, és 
én nem tudtam... nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és a mennynek kapuja.” 
(I. Móz. 28:16-17)

Az Úr az Ő szent templomában, hallgasson előtte az egész Föld! (Hab. 2:20)
*****
Különösen a nyilvánosság előtt helytelenek az unalmas, prózai prédikációhoz 

hasonló imák. Egy rövid, buzgósággal és hittel elmondott ima meglágyíthatja a 
hallgatók szívét; azonban a hosszú imák alatt türelmetlenül várják, hogy elhan-
gozzék az utolsó szó. Ha a prédikátor a belső szobájában kellő ideig tusakodott 
volna Istennel, hogy hitben megragadhassa az ígéretet: „Kérjetek, és adatik”, 
akkor az összejövetelen azonnal a tárgyra térne és komolyan, hittel imádkozna 
kegyelemért önmaga és hallgatói részére.

<<<vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, 77-88, 99-101. (A TISBEI ILLÉS)

1 Királyok 17:1-7.
Akháb korában Jordántól keletre, Gileád hegyei között élt egy hívő, imádkozó 

ember, akinek rettenthetetlen szolgálata által akarta Isten a hitehagyás gyors 
terjedését megállítani Izráelben. A tisbei Illés minden neves várostól távol élt, 
nem töltött be semmilyen magas állást, de azzal a biztos tudattal kezdte el a reá 
bízott munkát, hogy Isten elkészíti előtte az utat, és gazdag eredményt ad neki. 
Szavából hit és erő áradt. Egész életét a reformációs munkára szentelte. Beszé-
de kiáltó szó volt a pusztában, amellyel a bűnt akarta feddni és a gonoszság 
áradatát visszafordítani. A bűn ostorozójaként ment az emberekhez, de üzenete 
mégis Gileád balzsamát kínálta a gyógyulásra vágyó bűnbeteg lelkeknek.

Illés szomorúan és felháborodva látta, hogy Izráel egyre mélyebbre süllyed a 
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hitehagyásban. Isten a múltban nagy dolgokat cselekedett népéért. Megszaba-
dította őket a szolgaságból, és „a pogányok országát adta nekik, ...hogy megtart-
sák rendelkezéseit és megfogadják tanításait...” (Zsolt 105:44–45). Jahve áldást 
hozó szándékáról azonban most majdnem elfeledkeztek. A hitetlenség acélfal-
ként állt a választott nép és erejének Forrása közé. Hegyi magányából Illés meg-
rendülve figyelte a hitehagyást. Gyötrődő lélekkel könyörgött Istenhez, hogy 
állítsa meg gonosz útján az egykor kedvelt népet. Ha szükséges, látogassa meg 
ítéletével, hogy a maga valóságában ismerjék fel a mennytől való elpártolásu-
kat. Illés megtérésüket szerette volna még mielőtt a gonoszságban oly messzire 
jutnak, hogy az Urat teljes elpusztításukra ingerlik.

Isten meghallgatta Illés imáját. A sokszor elmondott kérlelések, tiltakozások, 
dorgálások nem vezették megtérésre Izráelt. Eljött az idő, amikor Isten az ítélet 
eszközeivel kellett, hogy hozzájuk szóljon. A baál-imádók azt állították, hogy az 
ég kincsei – a harmat és eső – nem Jahvétól származnak, hanem a természet-
ben uralkodó erőktől; és hogy a föld a nap teremtő energiája által hozza gazdag 
gyümölcsét. Ezért Isten átka súlyosan nehezedett a megrontott országra. Izráel 
hitehagyó törzseinek látniuk kellett, milyen hiábavaló dolog földi áldásokat várni 
a Baáltól. Ameddig bűneiket megbánva nem térnek Istenhez, és nem ismerik el, 
hogy minden áldás tőle jön, nem hull földjükre sem harmat, sem eső.

Illés kapta azt a feladatot, hogy adja át a menny ítéletét meghirdető üzenetet 
Akhábnak. Nem igyekezett az Úr követe lenni; az Úr kereste meg. Mivel féltet-
te az Úr ügyének becsületét, nem tétovázott. Számított arra is, hogy a gonosz 
király csakhamar életére tör. Mégis engedelmeskedett a mennyei felhívásnak. 
Azonnal útnak indult. Éjjel-nappal ment, amíg Samáriába jutott. Nem kért bebo-
csátást a palotába. Arra sem várt, hogy szabályszerűen bejelentsék. A próféták 
szokásos durva öltözékében, észrevétlenül haladt el az őrök mellett, és egy kis 
ideig csak állt a megdöbbent király előtt.

Illés nem mentegette váratlan megjelenését. Izráel uralkodójánál nagyobb 
valaki bízta meg, hogy szóljon. Kezét a menny felé emelve, ünnepélyesen hivat-
kozott az élő Istenre, és határozottan kijelentette, hogy a magasságos Isten bün-
tetése nemsokára utoléri Izráelt. „Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek 
a szolgálatában állok hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem 
eső, hanem csak az én szavamra.”

Illést Isten csalhatatlan szavába vetett erős hite indította arra, hogy ezt az 
üzenetet átadja. Ha nem bízott volna teljesen abban, akinek szolgált, soha nem 
jelent volna meg Akháb előtt. Samáriába vezető útján Illés bővizű folyók, zöl-
dellő dombok és pompás erdők mellett haladt el. Úgy tűnt, hogy odáig nem jut 
el az aszály. Minden, amin a szeme megpihent, szépségbe öltözött. A próféta 
talán azon tűnődött, hogyan száradhatnak ki a szüntelen áramló folyók, hogyan 
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égetheti ki az aszály ezeket a dombokat és völgyeket. De nem adott helyet a 
hitetlenségnek. Tökéletesen elhitte, hogy Isten megalázza a hitehagyó Izráelt, 
és a büntetés megtérésre indítja. A menny kiadta a parancsot. Isten beszéde 
nem vallhat kudarcot. Illés életét kockáztatva bátran teljesítette megbízatását. 
A küszöbön álló ítélet meghirdetése úgy érintette a gonosz királyt, mint a derült 
égből a villámcsapás. De még mielőtt Akháb magához tért volna megdöbbené-
séből és válaszolhatott volna, Illés eltűnt olyan hirtelen, ahogyan jött. Nem várta 
meg az üzenet hatását. Az Úr előtte ment és egyengette útját. „Eredj el innen, 
menj kelet felé – parancsolta a prófétának –, és rejtőzz el a Kerit-patak mellett, a 
Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, 
hogy gondoskodjanak ott rólad.”

A király szorgalmasan tudakozódott a próféta után, de nem találta meg. Jé-
zabel királyné haragra gerjedt az üzenet miatt, amely bezárta a menny kincseit. 
Időt nem veszítve tanácskozott Baál papjaival, akik vele együtt átkozták a prófé-
tát és dacoltak Jahve haragjával. Szerették volna megtalálni a csapás meghirde-
tőjét, de csalódniuk kellett. A hitehagyás miatt kimondott ítéletet mások előtt 
titkolni sem tudták. Az a hír, hogy Illés leleplezte Izráel bűneit és megjövendölte 
hamar bekövetkezett büntetésüket, gyorsan elterjedt az egész országban. Egye-
sek félni kezdtek, de általában gúnnyal fogadták a menny üzenetét és kinevet-
ték.

A próféta szavai azonnal teljesedtek. Akiknek először kedvük volt az elemi 
csapás gondolatán gúnyolódni, azoknak nemsokára okuk volt komolyan elgon-
dolkozni. Néhány hónap múlva kiszáradt a föld, amelyet sem harmat, sem eső 
nem öntözött. A növények elhervadtak. Amint múlt az idő, az emberemlékezet 
óta szüntelenül hömpölygő folyók apadtak, a patakok pedig kiszáradtak. A né-
pet vezetőik mégis arra buzdították, hogy bízzanak Baál hatalmában. Ne törőd-
jenek Illés üres jóslatával! A papok még mindig azt bizonygatták, hogy az eső 
Baál hatalmának köszönhető. Ne féljetek Illés Istenétől! Ne reszkessetek szavá-
tól! – biztatták őket. Baál meghozza az aratást a maga idejében, és gondoskodik 
emberről, állatról.

Istennek Akhábhoz küldött üzenete alkalmat adott Jézabelnek és papjainak, 
valamint Baál és Asera minden követőjének arra, hogy próbára tegyék isteneik 
hatalmát. Bizonyítsák be – ha tudják –, hogy nem igaz, amit Illés mond! A bál-
ványimádó papok százainak állításával szemben Illés próféciája egyedül állt. Ha 
a próféta kinyilatkoztatása ellenére Baál mégis tud harmatot és esőt adni, ha a 
folyókból továbbra is vizet hoz elő, s a növények virulnak, akkor imádja őt Izráel 
királya, és a nép is mondja: isten ő!

Baál papjai elhatározták, hogy tévedésben tartják a népet. Továbbra is áldo-
zatokat mutattak be isteneiknek. Éjjel-nappal kérték őket, üdítsék fel a földet. A 
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papok megpróbálták drága áldozatokkal lecsillapítani isteneik haragját. Jó ügy-
höz méltó kitartással és buzgósággal járkáltak pogány oltáraik körül, és buzgón 
imádkoztak esőért. A megítélt országban éjszakáról éjszakára széltében-hosszá-
ban hangzott kiáltásuk és könyörgésük. De nem jelentek meg a felhők a nappali 
égen, hogy eltakarják a nap égető sugarait. Sem harmat, sem eső nem üdítette 
fel a szomjas földet. Jahve szava változatlanul megáll! Tehetnek Baál papjai min-
dent, amit csak tudnak!

Elmúlt egy év, és nem esett eső. A föld tikkadt volt, mintha tűz perzselte vol-
na. A nap égető forrósága elpusztította azt a kevés növényt is, ami még megma-
radt. A folyók kiapadtak. Bőgő csordák és bégető nyájak meggyötörten kószáltak 
ide-oda. Az egykor virágzó mezők, mint az izzó sivatagi homok, sivár pusztaság-
gá lettek. A bálványimádásra szentelt ligetekben nem volt levél; az erdő csontvá-
zakhoz hasonló fái nem adtak árnyékot. A levegő száraz és fojtó volt. Porfelhők 
vakították az ember szemét, és szinte elállították a lélegzetét. Az egykor virágzó 
városok és falvak a kesergés helyévé lettek. Az éhség és szomjúság iszonyú ha-
lállal sújtotta az embert és az állatot. Az éhség – minden borzalmával – egyre 
jobban közeledett.

Isten hatalmának e bizonyítékai ellenére sem tért meg Izráel. Nem tanulta 
meg azt a leckét, amelyre Isten meg akarta tanítani. Nem értették meg, hogy Ő, 
aki a természetet teremtette, törvényeit is kezében tartja. Áldás vagy pusztulás 
eszközévé teheti őket. Büszkeségükben és hamis imádatuktól megtébolyultan 
nem akartak Isten erős keze alatt megalázkodni. Kezdtek valami más okot keres-
ni, amelyre szenvedésüket ráfoghatnák.

Jézabel nem volt hajlandó elismerni, hogy az aszály Jahve büntetése. Ma-
kacsul kitartott elhatározásában, hogy szembeszáll a menny Istenével. Szinte 
egész Izráellel együtt azzal vádolta Illést, hogy ő az oka minden gyötrelmüknek. 
Nem tett-e vajon bizonyságot istentiszteleti formáik ellen? Ha eltehetnék az út-
jukból – okoskodott Jézabel –, isteneik haragját lecsillapíthatnák, és gyötrelmeik 
véget érnének.

A királyné unszolására Akháb mindent megtett a próféta rejtekhelyének fel-
derítésére. Követeket küldött a környező népekhez – közelre és távolra –, hogy 
keressék meg azt az embert, akit gyűlölt, de akitől félt is. Aggodalmában a leg-
alaposabb nyomozást végeztette. A környező országoknak meg kellett esküdni-
ük, hogy nem tudnak semmit a próféta hollétéről. A kutatás azonban nem járt 
eredménnyel. A próféta biztonságban volt a király haragjától, akinek bűnei a 
megsértett Isten ítéletét hozták az országra.

Jézabel tehát kudarcot vallott Illés elleni próbálkozásában. Ezért úgy állt bosz-
szút, hogy halálos ítéletet mondott Jahve minden prófétájára, aki Izráelben volt. 
Egy sem maradhat életben! A felbőszült asszony Isten sok szolgájának lemészár-
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lásával valósította meg szándékát. De nem halt meg mindegyik. Abdiás, Akháb 
házának gondviselője – aki hű volt Istenhez –, „magához vett száz prófétát”, és 
saját élete kockáztatásával „elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, és 
ellátta őket kenyérrel és vízzel” (1Kir 18:4).

Az éhínség második éve is elmúlt. A könyörtelen ég azonban az eső semmi 
jelét nem mutatta. Az aszály és éhínség országszerte tovább pusztított. Apák és 
anyák nem tudtak gyermekeik szenvedésén enyhíteni. Szemük előtt haltak meg. 
A hitehagyó Izráel még mindig nem volt hajlandó megalázkodni Isten előtt. To-
vább zúgolódott Illés ellen, akinek szava hozta ezt a rettenetes büntetést. Úgy 
tűnt, képtelenek meglátni szenvedésükben és gyötrelmükben a megtérésre hí-
vást, Isten közbelépését, hogy megóvja őket a végzetes lépéstől, amellyel túllép-
nék Isten bocsánatának határát.

Izráel hitehagyása félelmesebb veszedelem volt, mint az éhínség minden 
borzalma. Isten meg akarta szabadítani a népet tévhitétől. Szerette volna meg-
értetni velük, hogy az a valaki, akinek életüket és mindent köszönhetnek, szám-
adásra fogja szólítani őket. Megpróbálta elvesztett hitüket újra feléleszteni. 
Ezért szükségszerű volt a nagy megpróbáltatás.

„Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az 
Úr –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. ...Hagyjatok fel vétkeitekkel, 
amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért hal-
nátok meg, Izráel háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát – így szól az én 
Uram, az Úr –, térjetek hát meg és éljetek!” „Térjetek meg, térjetek meg gonosz 
útaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?” (Ez 18:23, 31–32; 33:11).

Isten követeket küldött Izráelhez. Általuk kérte őket, hogy térjenek vissza 
hozzá. Ha felfigyeltek volna a hívásra, ha Baált otthagyva az élő Istenhez tértek 
volna, soha nem hangzott volna el Illés ítéletet hirdető üzenete. De az intések, 
amelyek az élet illatát jelenthették volna, a halál illatát hozták. Önérzetükben 
sértették meg őket, és megharagudtak a követekre. Most pedig mélységesen 
gyűlölték Illés prófétát. Ha kezükbe került volna, örömmel adták volna át Jéza-
belnek – mintha elhallgattatásával szavai teljesedését meggátolhatnák! A súlyos 
csapás ellenére is szilárdan megmaradtak bálványimádásukban. Így növelték a 
gonoszságot, amely a menny büntetését hozta az országra.

A lesújtott Izráel gyógyulásához csak egyetlen út vezetett. Meggyógyul, ha 
teljes szívéből az Úrhoz tér és elfordul bűneitől, amelyek a Mindenható bünteté-
sét hozták reá. Neki szólt az ígéret: „Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, 
vagy parancsolok a sáskának, hogy leegyék a földet, vagyha dögvészt bocsátok 
népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha 
imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meg-
hallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat” 
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(2Krón 7:13–14). Elő kellett idézni ezt az áldott célt, és Isten továbbra is vissza-
tartotta tőlük a harmatot és az esőt, amíg határozott reformáció nem történik.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, 99-101. (SZIGORÚ DORGÁLÁS)

1 Királyok 17:8-24; 18:1-19.
Illés egy ideig a hegyekben, a Kérit patak mellett rejtőzködött. Hónapokon át 

Isten csodálatosan ellátta táplálékkal. Később, amikor a tartós szárazság miatt a 
patak kiszáradt, Isten megparancsolta szolgájának, hogy pogány földön keressen 
menedéket. „Kelj föl – mondta –, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj 
ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.”

Ez az asszony nem volt zsidó. Soha nem részesült azokban a kiváltságokban 
és áldásokban, amelyeket Isten választott népe élvezett. De hitt az igaz Isten-
ben, és követte mindazt a fényt, amely ösvényére hullott. Most pedig, amikor 
Illés nem volt biztonságban Izráel földjén, Isten elküldte ehhez az asszonyhoz, 
hogy nála találjon menedéket.

„Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, 
éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt 
mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az 
elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat 
kenyeret is magaddal.”

Ezt a nyomor sújtotta hajlékot az éhínség különösen érzékenyen érintette. 
Szánalmasan sovány készletük már-már kifogyott. Illés jövetele, pont azon a na-
pon, amikor az özvegy már aggódva látta, hogy kénytelen feladni a létért való 
harcot, végsőkig próbára tette az élő Isten gondviselő hatalmába vetett hitét. De 
ebben a rettenetes szorult helyzetben is bizonyságot tett hitéről, mert teljesítet-
te az idegen kívánságát, aki azt kérte, ossza meg vele utolsó falatját.

Az özvegy így válaszolt, amikor Illés ételt és italt kért tőle: „A te Istenedre, 
az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marok liszt van a 
fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab 
fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesz-
szük, azután meghalunk.” Illés ezt mondta neki: „Ne félj, csak menj, és tégy úgy, 
ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! 
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Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az Úr, Izráel Istene: A 
lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a 
földre.”

Ennél nagyobb hitpróba nem érhette! Az özvegy eddig minden idegenhez 
szívélyes és nagylelkű volt. Most is tekintet nélkül az őt és gyermekét érhető 
szenvedésre, abban bízva, hogy Izráel Istene kielégíti minden szükségletét, e leg-
nagyobb próbára vendégszeretettel válaszolt, „és az Illés beszéde szerint járt el.”

Bámulatos az a vendégszeretet, amelyet ez a föníciai asszony tanúsított Isten 
prófétája iránt, és csodálatos az a jutalom, amit hitéért és nagylelkűségéért ka-
pott. „És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztesfazék 
nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmon-
dott Illés által.

Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának 
a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony 
így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy 
emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat?

Ő ezt mondta neki: Add ide a fiadat! És elvette az öléből, felvitte a felső szo-
bába, ahol lakott, és az ágyra fektette. ...Azután háromszor ráborult a gyermek-
re, és ...kiáltott az Úrhoz: ...Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig vissza-
tért a gyermekbe, és az föléledt.

Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az 
anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad! Az asszony így felelt Illésnek: Most 
már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje!”

A sareptai özvegy megosztotta utolsó falatját Illéssel. Viszonzásul Isten meg-
őrizte az asszony és gyermeke életét. Isten nagy áldást ígér mindazoknak, akik a 
próba és szükség idején megértik és segítik a náluk szegényebbeket. Isten nem 
változik. Hatalma nem csökkent Illés ideje óta sem. Nem kevésbé biztos ma sem 
az ígéret, mint amikor Megváltónk mondta: „Aki befogad egy prófétát azért, 
mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap...” (Mt 10:41).

„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtu-
kon kívül – angyalokat vendégeltek meg” (Zsid 13:2). Ezek a szavak semmit sem 
vesztettek érvényükből az idő múlásával. Mennyei Atyánk most is áldást rejtő 
alkalmakat helyez el gyermekei útján. Akik élnek ez alkalmakkal, nagy örömre 
lelnek. „Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölra-
gyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az 
Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, 
olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz” 
(Ézsa 58:10–11).
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Krisztus ma ezt mondja hűséges szolgáinak: „Aki titeket befogad, az engem 
fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem.” Nem 
marad észrevétlenül és jutalom nélkül egyetlen kedves cselekedet sem, amely 
az Ő nevében történik. Ez a kedves elismerés érvényes Isten családjának legy-
gyengébb és legigénytelenebb tagjára is. „Aki pedig csak egyetlen pohár friss 
vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, – akik gyermekek a hitben és Krisztus 
ismeretében – semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát” (Mt 10:40, 42).

Az aszály és éhínség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy 
Izráel népe megtérjen a bálványimádásból és ragaszkodjon Istenhez. A próféta 
türelmesen várt, amíg az Úr keze súlyosan ránehezedett a szenvedő országra. 
Szíve összeszorult a fájdalomtól, amikor látta, hogy mindenütt nő a szenvedés és 
a nyomor. Azt kívánta, bárcsak gyors reformációt tudna indítani. Isten azonban 
maga vitte véghez tervét, szolgája pedig nem tehetett mást, csak imádkozott 
tovább hittel, és várta, amíg eljön a határozott cselekvés ideje.

Az Akháb korában uralkodó hitehagyás sokéves gonoszság következménye 
volt. Ahogy múltak az évek, Izráel lépésről lépésre tért le a helyes útról. Amint 
egyik nemzedék követte a másikat, Izráel nem volt hajlandó az egyenes úton jár-
ni. Végül a nép nagy többsége meghódolt a sötétség hatalma előtt, és elfogadta 
vezetését.

Hozzávetőleg egy évszázad telt el azóta, hogy – Dávid király uralkodása alatt 
– Izráel népe örömteli dicshimnuszát énekelte a Magasságosnak, és elismerte, 
hogy tőle van minden áldás, amelyben napról napra részesül. Figyeljük csak 
éneküket, amelyben megfogalmazódik imádatuk:

„...szabadító Istenünk!... Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod. Gondos-
kodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van 
vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit 
megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét 
megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Lege-
lők sarjadnak a pusztán, ujjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a 
völgyeket gabona borítja, ujjonganak és énekelnek” (Zsolt 65:6–14).

Izráel akkor elismerte, hogy Isten „fundálta a földet.” Hitüket ebben az ének-
ben fejezték ki:

„Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. 
Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszéledtek. A hegyek fölemel-
kedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál 
nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet” (Zsolt 104:6–9).

A végtelen Isten nagy hatalma határt szab a természeti erőknek a földön, a 
tengerben és az égen. Ezeket az erőket felhasználja teremtményei boldogításá-
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ra. „Gazdag kincsesháza” ajtaját szélesre tárja, „és idejében ad esőt... és meg-
áldja” az ember kezének „minden munkáját” (5Móz 28:12).

„Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. 
Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fö-
löttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek... Füvet sarjasztasz 
az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a 
földből és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olaj-
nál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét...

Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele 
van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger! Számtalan lény 
nyüzsög benne: kisebb és nagyobb állatok... Mindezek arra várnak, hogy ide-
jében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak 
javaiddal” (Zsolt 104:10–15, 24–28).

Izráelnek bőven volt miért örülnie. Az a föld, ahova az Úr vitte őket, tejjel-
mézzel folyó ország volt. Pusztai vándorlásuk alatt az Úr azzal bátorította a né-
pet, hogy olyan országba viszi, ahol soha nem kell szenvedniük az eső hiánya 
miatt. „Mert az a föld, ahova most bemégy, hogy birtokba vedd – mondta nékik 
–, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a ma-
got, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahova 
most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes föld, az égből hulló eső 
vize itatja. Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel 
tartja azt Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig” (5Móz 11:10–12).

Amikor Isten bőséges esőt ígért, az engedelmességet szabta feltételként. 
„Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek 
– nyilatkoztatta ki az Úr –, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szív-
vel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, 
korai és kései esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok 
füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és jóllakhatsz.

Vigyázzatok – figyelmeztette az Úr a népet – hogy szívetek el ne csábítson 
benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le 
azok előtt, mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem 
lesz eső, és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó 
földről, amelyet az Úr ad nektek” (5Móz 11:13–17).

„De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek szavára, ha nem tartod meg, és 
nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megpa-
rancsolok neked – hangzott az óvó intés a zsidóknak –, ...az ég olyan lesz, mint 
az érc, alattad a föld pedig olyan, mint a vas. Eső helyett homokot és port ad 
földedre az Úr, az égből száll rád, míg el nem pusztulsz” (5Móz 28:15, 23–24).
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Ezek szerepelnek Jahve bölcs tanácsai mögött, amelyeket az ősi Izráelnek 
adott. „Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket – parancsolta 
választott népének –, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a hom-
lokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, 
és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz” (5Móz 11:18–19). Világos parancsok 
voltak ezek. Mégis, ahogy a századok múltak, és egyik nemzedék a másik után 
szem elől tévesztette a lelki jóléte érdekében hozott intézkedéseket, félő volt, 
hogy a hitehagyás romlásba taszító hatásai az isteni kegyelem nyújtotta korláto-
kat mind elsöprik.

Ezért történt, hogy Isten legszigorúbb büntetésével látogatta meg népét. Illés 
jövendölése félelmetesen teljesedett. Három éven át városról városra, ország-
ról országra keresték a csapás meghirdetőjét. Akháb felszólítására sok uralkodó 
megesküdött a becsületére, hogy a különös próféta nem található a fennható-
sága alatt álló területen. Mégis tovább keresték, mert Jézabel és a Baál prófétái 
halálosan gyűlölték Illést. Semmilyen fáradságot nem sajnálva igyekeztek hatal-
mukba keríteni. És az eső még mindig nem esett.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, 99-101. (JERZÉELTŐL A HÓREBIG)

1 Királyok 18:41-46; 19:1-8.
Baál prófétái megölésével hatalmas lelki megújulás útja nyílt meg az észa-

ki királyság tíz törzse között. Illés rávilágított hitehagyásukra. Felszólította őket, 
alázzák meg magukat és térjenek az Úrhoz. A menny ítéletét végrehajtotta. A 
nép beismerte bűneit. Megvallották, hogy atyáik Istene az élő Isten. Most pedig 
a menny visszavonja az átkot, és megújulnak az élet földi áldásai. A földet felüdí-
ti az eső. „Menj föl, egyél, és igyál – mondta Illés Akhábnak –, mert eső zúgása 
hallatszik.” Ezután a próféta felment a hegy tetejére imádkozni.

Nem az előjelek alapján mondta Illés olyan biztosan Akhábnak, hogy készül-
jön fel az esőre. A próféta nem látott semmiféle felhőt az égen, nem hallott 
mennydörgést sem. Csupán azt mondta, amire a maga erős hite nyomán az Úr 
Lelke késztette. Egész nap rendíthetetlenül hajtotta végre Isten akaratát, és ta-
núsította fenntartás nélküli hitét Isten jövendöléseiben. Tudta, hogy most – mi-
után megtett minden tőle telhetőt – a menny gazdagon fogja árasztani az előre 
jelzett áldásokat. Az az Isten, aki a szárazságot küldte, bő esőt ígért az igaz tettek 
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jutalmaként. Illés most várt a megígért záporra. Alázatosan „arcát a térdei közé 
hajtotta”, s közbenjárt Istennél a bűnbánó Izráelért.

Illés újra és újra elküldte szolgáját oda, ahonnan kilátás nyílt a Földközi-ten-
gerre, hogy megtudja, van-e valami látható jele annak, hogy Isten meghallgatta 
imáját. A szolga minden esetben azzal tért vissza, hogy „nincs ott semmi”. A pró-
féta nem vesztette el türelmét, sem hitét, hanem buzgón tovább imádkozott. 
A szolga hatszor tért vissza azzal, hogy nincs jele esőnek a réz színű égen. Illés 
tántoríthatatlanul újból elküldte; és a szolga most ezzel a hírrel jött vissza: „Most 
egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből.”

Ez elég volt. Illés nem várt arra, hogy sűrű felhők tornyosuljanak az égen. Eb-
ben a kis felhőben hite szakadó esőt látott; és hitével összhangban cselekedett. 
Gyorsan elküldte szolgáját Akhábhoz ezzel az üzenettel: „Fogj be, és menj le, míg 
fel nem tartóztat az eső!”

Isten azért használhatta fel Illést Izráel történetének ezekben a válsággal ter-
hes óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, hitével megragadta a 
menny ígéreteit, és rendíthetetlenül esedezett addig, amíg Isten nem válaszolt 
könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden bizonyította, hogy Isten meghall-
gatta. A menny pártfogásának legkisebb jelére is kész volt mindent vállalni. Amit 
Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szol-
gálatban, amelyet Isten művében kapott. Hiszen ezt mondja a Szentírás a Gileád 
hegyei közül jött prófétáról: „Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor 
buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három 
évig és hat hónapig” (Jak 5:17).

Ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten Igéje 
ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Ez a hit szorosan ösz-
szekapcsol Istennel, és erőt ad, hogy megbirkózzunk a sötétség hatalmaival. Isten 
gyermekei „hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyer-
tek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek 
meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futa-
mították meg” (Zsid 11:33–34). Hit által nekünk is el kell jutnunk a csúcsra, oda, 
ahova Isten akar elvezetni. „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk 9:23).

A hit az eredményes ima elengedhetetlen feltétele. „...aki az Istent keresi, 
annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” „Az 
iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint 
kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat 
minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle” (Zsid 11:6; 1Jn 
5:14–15). Jákób kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el 
kéréseinket az Atyának, igényelve mindazt, amit megígért. Trónja méltósága 
múlik szava teljesedésén.
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Kármel körül már sűrűsödtek az éjszaka árnyai, amikor Akháb lefelé indult a 
hegyről. „Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy 
eső lett. Aháb harci kocsira szállt, és Jezréelbe ment.” Amint a sötétben, az át-
láthatatlan esőben a királyi város felé tartott, nem látta az utat maga előtt. Illés 
Isten prófétájaként ezen a napon megszégyenítette Akhábot alattvalói előtt, és 
megölte bálványimádó papjait, de elismerte őt Izráel királyának. Hódolata jeléül 
az Istentől kapott erővel a királyi hintó előtt szaladt. Mutatta az utat a királynak 
egészen a város kapujáig.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 441-451. (LÁZÁR, JÖJJ KI)

Lukács 10:38-42; János 11:1-44.
Jézus egyik legállhatatosabb tanítványa a bethániai Lázár volt. Első találkozá-

suk óta erősen hitt Krisztusban, mélyen szerette, csakúgy, mint őt a Megváltó. 
Krisztus Lázárért művelte legnagyobb csodáját. A Megváltó mindenkit megáld, 
akinek segítségére van szüksége, az egész emberi családot szereti, de egyesek-
hez különlegesen gyengéd kapcsolat fűzi. Szívét erős érzelmi szálak kötötték a 
bethániai családhoz, s egyikükért tette legfenségesebb csodáját.

Lázár otthonában Jézus gyakran talált nyugalmat. A Megváltónak nem volt 
saját otthona, barátainak, tanítványainak vendégszeretetétől függött, s gyakran, 
ha elfáradt és emberi társaságra vágyott, boldoggá tette, hogy ebbe a békés ott-
honba menekülhetett, távol a dühös farizeusok gyanakvásától és féltékenységé-
től. Itt őszinte, tiszta, szent barátságot alakíthatott ki. Egyszerűen, tökéletesen, 
szabadon beszélhetett, mert tudta, hogy szavait megértik és meg is őrzik.

Megváltónk értékelte a csöndes otthont és az érdeklődő hallgatókat. Vágyott 
az emberi gyöngédségre, udvariasságra, érzelmekre. Akik befogadták a mennyei 
oktatást - melyet mindig kész volt előtárni -, nagy áldásban részesültek. Amint a 
sokaság követte Krisztust a nyílt mezőkön, Ő bemutatta nekik a természet vilá-
gának szépségeit. Szerette volna felnyitni értelmük szemét, hogy lássák, miként 
tartja fenn Isten keze a világot. Felhívta hallgatóinak figyelmét a lágyan hulló 
harmatra, az apró esőcseppekre és a ragyogó napsugárra - melyeket jók és go-
noszok egyaránt kapnak -, hogy az emberek értékeljék Isten jóságát, jótétemé-
nyeit. Szerette volna, ha a nép tökéletesebben megérti a gondoskodást, melyet 
Isten minden teremtett lénynek nyújt. A sokaság azonban nehezen értette ezt 
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meg, és Krisztus a bethániai otthonban lelt nyugalmat a közélet fárasztó küzdel-
mei után. Itt olyanoknak nyitotta meg a Gondviselés könyvét, akik értékelték 
azt. E magánbeszélgetései során azt is feltárta hallgatóinak, amit meg sem kísé-
relt volna elmondani a vegyes sokaságnak. Barátainak nem kellett példázatok-
ban beszélnie.

Amikor Krisztus ismertette csodálatos tanításait, Mária tisztelettudó és oda-
adó hallgatóként lábánál ült. Egy alkalommal Márta, akit lefoglalt az étel elké-
szítése, Krisztushoz fordult: „Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem 
magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen 
nékem” (Lk 10:40). Ez Krisztus első bethániai látogatásának idején történt. A 
Megváltó és tanítványai épp megérkeztek Jerikóból, kimerítő gyalogutat tettek 
meg. Márta mindent megtett, hogy kényelembe helyezze őket, s ebbeli igyeke-
zetében megfeledkezett a Vendégének kijáró figyelemről. Jézus szelíd, türelmes 
hangon válaszolt: „Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: de egy a 
szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle” (Lk 
10:41-42). Mária elraktározta emlékezetében a Megváltó ajkáról elhangzó drága 
igéket, melyek a világ legértékesebb ékszereinél is drágábbak voltak számára.

Az „egy dolog”, melyre Mártának szüksége volt, a csendes, odaadó lelkület 
és a mélységesebb vágyakozás a jövővel, a halhatatlan élettel kapcsolatos isme-
retek után, valamint a lelki előrehaladáshoz szükséges kegyelem után. Kevésbé 
kellett aggódnia a mulandó dolgok miatt, s többet törődnie a maradandókkal. 
Jézus megtanítja gyermekeit, hogy minden lehetőséget megragadjanak, ami-
kor olyan ismereteket szerezhetnek, melyek bölccsé teszik őket az üdvösségre. 
Krisztus ügyének gondos, tettrekész munkásokra van szüksége. Széles területek 
nyílnak meg a Márták előtt, akik buzgón akarják végezni a vallásos munkát. Elő-
ször azonban üljenek le Máriával Jézus lábához. Krisztus kegyelme szentelje meg 
a szorgalmat, az igyekezetet, az energiát - ekkor az élet legyőzhetetlen erővé 
válik a jó számára.

Bánat ülte meg a békés otthont, ahol Jézus megpihent. Lázárt hirtelen beteg-
ség sújtotta, s nővérei e szavakkal üzentek a Megváltónak: „Uram, ímé, akit sze-
retsz, beteg” (Jn 11:3). Látták, milyen heves betegség támadta meg testvérüket, 
de tudták, hogy Krisztus megmutatta: képes mindenféle betegséget meggyógyí-
tani. Hitték, hogy együttérez velük fájdalmukban, ezért nem sürgették azonnali 
eljövetelét, hanem ezt a bízó üzenetet küldték: „Akit szeretsz, beteg.” Úgy gon-
dolták, azonnal válaszol az üzenetre, és amint lehet, eljön hozzájuk Bethániába.

Nyugtalanul vártak egy szót Jézustól. Amíg az életnek csak egy szikrája pislo-
gott fivérükben, imádkoztak és figyelték, jön Jézus. A küldött azonban Nélküle 
tért vissza. Ezt az üzenetet hozta: „Ez a betegség nem halálos” (Jn 11: 4), ezért 
ragaszkodtak reményükhöz, hogy Lázár élni fog. Szelíden próbálták a remény és 
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bátorítás szavait szólni a szinte öntudatlan szenvedőnek. Keserűen csalódtak, 
amikor Lázár meghalt, de érezték Krisztus fenntartó kegyelmét, és ez megóvta 
őket attól, hogy bármivel megvádolják a Megváltót.

Amikor Krisztus meghallotta az üzenetet, a tanítványoknak úgy tűnt, hűvö-
sen fogadta. Nem mutatta ki a bánatot, amit elvártak volna Tőle. Rájuk nézett 
és így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy 
dicsőíttessék általa az Istennek Fia” (Jn 11:4). Két napig ott maradt, ahol addig 
tartózkodott. Ez a késlekedés rejtély volt a tanítványok számára. Micsoda vigasz-
ként hatott volna jelenléte a bánatos családra - gondolták. A tanítványok jól is-
merték erős érzelmi kötődését a bethániai családhoz, s meglepődtek, amiért 
nem válaszolt a szomorú üzenetre: „Akit szeretsz, beteg” (Jn 11: 3).

A két nap során úgy tűnt, Krisztus figyelmen kívül hagyja az üzenetet, nem is 
beszélt Lázárról. A tanítványok Keresztelő Jánosra, Jézus előfutárára gondoltak. 
Csodálkoztak, miért engedte Jézus - akinek volt ereje hatalmas csodákat művel-
ni -, hogy János börtönben sínylődjék, és erőszakos halállal haljon meg. Ilyen erő 
birtokában miért nem mentette meg Krisztus János életét? A kérdést gyakran 
felvetették a farizeusok, akik ezt megfellebbezhetetlen érvként hozták föl Krisz-
tus Istenfiúságával szemben. A Megváltó figyelmeztette tanítványait a próbákra, 
veszteségekre, üldöztetésre. Elhagyná őket a próbában? Néhányan megkérdez-
ték, nem hibázta-e el küldetését? Mindannyian mélyen megrendültek.

Két napi várakozás után Jézus így szólt tanítványaihoz: „Menjünk ismét Júde-
ába” (Jn 11:7). A tanítványok feltették a kérdést, ha Jézus Júdeába akar menni, 
miért várt két napot? Leginkább azonban az aggódás foglalkoztatta őket Krisz-
tusért és önmagukért. Csak veszélyt láttak azon az úton, melyen épp elindultak. 
„Mester, - mondták - most akarnak vala téged megkövezni a Júdabeliek, és újra 
odamégy? Felele Jézus: Avagy nem tizenkét órája van-é a napnak?” (Jn 11:8-9). 
Atyám vezetése alatt állok, amíg az Ő akaratát cselekszem, életem biztonságban 
van. Az én napom tizenkét órája még nem telt le. Napom utolsó szakaszához 
érkeztem, de amíg valamennyi időm is hátra van, addig biztonságban vagyok.

„Ha valaki nappal jár, - folytatta - nem botlik meg, mert látja e világnak vilá-
gosságát” (Jn 11:9). Aki Isten akaratát cselekszi, az Isten által kijelölt ösvényen 
jár, az nem botlik meg, nem esik el. Isten vezérlő Lelkének világossága tisztán 
érzékelteti kötelességét, és egyenesen vezeti munkája végeztéig. „De aki éjjel 
jár, megbotlik, meri nincsen abban világosság” (Jn 11:10). Aki a maga választotta 
ösvényen jár, ahová Isten nem hívta, az megbotlik. Számára a nap éjbe fordul, s 
bárhol jár, nem lesz biztonságban.

„Ezeket mondá; és ezután monda nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de 
elmegyek, hogy felköltsem őt” (Jn 11:11). „Lázár, a mi barátunk, elaludt. „Mi-
lyen érzékletes szavak! Milyen tökéletes együttérzés! A tanítványok arra a ve-
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szélyre gondoltak, mely Mesterüket a jeruzsálemi úton fenyegeti, s csaknem 
elfeledkeztek a gyászoló családról. Nem így Krisztus. A tanítványok érezték a 
feddést. Csalódtak, mert Krisztus nem válaszolt azonnal az üzenetre. A kísértés 
azt sugallta, hogy Ő mégsem szereti oly gyöngéden Lázárt és nővéreit, mint hit-
ték, máskülönben sietett volna vissza a küldönccel. E szavak azonban: „Lázár, a 
mi barátunk, elaludt” (Jn 11:11), felébresztették a helyes érzéseket agyukban. 
Meggyőződtek róla, hogy Krisztus nem feledkezett meg szenvedő barátairól.

„Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jé-
zus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól” (Jn 
11:12-13). Jézus az alvással szimbolizálja a halált hivő gyermekei számára. A ha-
lottak elrejtették életüket Krisztussal Istenben, és az utolsó trombitaszóig Őben-
ne alszanak.

„Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt. És örülök, hogy nem 
voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. De menjünk el őhozzá!” (Jn 11:14-15). 
Tamás csak a halált látta Mestere előtt, ha Júdeába megy, de összeszedte magát, 
és így szólt a többi tanítványhoz: „Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele” (Jn 
11:16). Ismerte a zsidók Krisztus iránti gyűlöletét. Szándékuk az volt, hogy véget 
vessenek életének, ezt a célt azonban még nem érték el, mert a Neki szabott 
időből még hátravolt egy kevés. Ezen idő alatt Jézus mennyei angyalok őrizete 
alatt állt, s még Júdeában sem - ahol a rabbik összeesküdtek ellene, hogyan fog-
hatnák el és adhatnák halálra - eshetett bántódása.

A tanítványok elámultak Krisztus szavain: „Lázár megholt. És örülök, hogy 
nem voltam ott” (Jn 11:14-15). Szándékosan maradt volna távol a Megváltó 
szenvedő barátainak otthonától? Látszólag magára hagyta Máriát, Mártát és a 
szenvedő Lázárt. Valójában nem voltak egyedül. Krisztus látta az egész színteret, 
és Lázár halála után kegyelmével támogatta a gyászoló nővéreket. Jézus látta 
megtört szívük bánatát, amikor testvérük erős ellenségével, a halállal küzdött. 
Érezte a fájdalom minden nyilát, midőn így szólt tanítványaihoz: „Lázár meg-
holt” (Jn 11:14). Krisztusnak azonban nemcsak a szeretett bethániaiakra kellett 
gondolnia, hanem szem előtt kellett tartania tanítványainak oktatását is. Képvi-
selniük kell majd Őt a világ előtt, hogy az Atya áldása mindenkire kiáradhasson. 
Az ő kedvükért engedte Lázárt meghalni. Ha a betegség meggyógyításával állítja 
helyre Lázár egészségét, akkor nem vihette volna véghez azt a csodát, mely a 
leghathatósabban bizonyította Isten-voltát.

Ha Krisztus a betegszobában lett volna, Lázár nem halt volna meg, mert Sá-
tánnak nem lett volna hatalma felette. A halál nem célozhatta volna dárdáját 
Lázárra az Életadó jelenlétében. Ezért Krisztus távolmaradt. Elviselte, hogy az 
ellenség gyakorolja hatalmát, így legyőzöttként vethette vissza. Megengedte, 
hogy Lázár áthaladjon a halál területén, s a szenvedő nővérek lássák testvérüket 
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a sírban feküdni. Krisztus tudta, hogy amikor fivérük halott arcába néznek, Meg-
mentőjükbe vetett hitük súlyosan megpróbáltatik. Azt is tudta azonban, hogy a 
most folytatott küzdelemben hitük sokkal nagyobb erővel fog felragyogni. Ő is 
érezte a fájdalom minden nyilallását, melyet ők elviseltek. Késlekedésével nem 
szerette kevésbé őket. Tudta, hogy elnyerik a győzelmet maguknak, Lázárnak, 
Neki és tanítványainak is.

„Tiérettetek, hogy higgyetek” (Jn 11:15). Mindenki számára, aki el akarja érni 
Isten vezető kezét, az a legmélyebb csüggedés órája, amikor a legközelebb van 
az isteni segítség. Később hálásan tekint vissza útjának legsötétebb szakaszára. 
„Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből” (2Pét 2:9). Ő minden 
kísértésből és próbából erősebb hittel, gazdagabb tapasztalatokkal fogja kihozni 
az embert.

Krisztus azért indult késlekedve Lázárhoz, mert kegyelmi célja volt azokkal, 
akik még nem fogadták el Őt. Azért várt, hogy Lázár halálból való feltámasztásá-
val a makacs, hitetlen népének újból bizonyítsa: Ő valóban „a feltámadás és az 
élet” (Jn 11:25). Nem akarta feladni a reményt a néppel, Izrael házának szegény, 
tévelygő juhaival kapcsolatosan. Megszakadt a szíve megtéretlenségük miatt. 
Kegyelmében még egyszer bizonyítani akarta nekik, hogy Ő a Helyreállító, aki 
egyedül képes világosságra hozni az életet és a halhatatlanságot. Ez olyan bi-
zonyíték volt, melyet nem magyarázhattak félre a papok. Ezért késlekedett Bet-
hániába menni. Lázár feltámasztásával koronázta meg csodáit, Isten pecsétjét 
helyezte ezzel munkájára, isteni jogcímére.

Útban Bethániába Jézus szokása szerint szolgálta a betegeket, a szükséget 
szenvedőket. Amikor a városba ért, hírvivőt küldött a nővérekhez érkezésének 
üzenetével. Krisztus nem ment azonnal a házba, hanem megállt az út mentén 
egy csöndes helyen. A zsidók barátaik vagy rokonaik elhunytakor nagyszabású, 
feltűnő ceremóniát rendeztek, és ez nem volt összhangban Krisztus lelkületével. 
Hallotta a fizetett siratók jajveszékelését, és nem akart ilyen zűrzavarban talál-
kozni a nővérekkel. A gyászoló barátok közt voltak a család rokonai is, akik közül 
többen felelős, magas pozíciót töltöttek be Jeruzsálemben. Ezek közül néhányan 
Krisztus legádázabb ellenségei voltak. Krisztus átlátta szándékukat, ezért nem 
ismertette meg Magát rögtön.

Az üzenetet oly halkan adták át Mártának, hogy mások nem hallották a szo-
bában. A bánatába temetkező Mária sem hallott semmit. Márta azonnal felkelt 
és kiment, hogy találkozzék Urával. Mária azt hitte, hogy Lázár sírjához megy, 
ezért nem szólt utána.

Márta sietett Jézus elé, szívét ellentmondó érzelmek gyötörték. Jézus arcán 
ugyanazt a gyöngédséget, szeretetet látta kifejeződni, amit mindig. Rendület-
lenül bízott Benne, drága, és Jézus által is szeretett testvérére gondolt. Szívbe 
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markoló fájdalommal, amiért Krisztus nem jött előbb, de mégis reménykedve 
- Ő még most is megvigasztalhatja őket valahogyan - szólt: „Uram, ha itt lettél 
volna, nem halt volna meg a testvérem” (Jn 11: 21). A gyászolók által keltett 
kavarodásban a nővérék újra és újra e szavakat ismételték.

Jézus emberi és isteni együttérzéssel tekintett a fájdalmas, gondterhelt arc-
ba. Márta nem szándékozott felidézni a múltat. Szenvedélyes szavai mindent ki-
fejeztek: „ Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” (Jn 11:21). 
Ám amikor a szerető arcba nézett, hozzátette: „De most is tudom, hogy amit 
csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten” (Jn 11:22).

Jézus így bátorította hitét: „Feltámad a te testvéred” (Jn 11:23). Válasza nem 
azonnali változás reményét kívánta felcsillantani. Márta gondolatait testvérének 
jelenlegi újjáteremtésén túlra terelte - az igazak feltámadására. Tette ezt azért, 
hogy Lázár feltámadásában Márta az összes igaz halottak feltámadásának zálo-
gát lássa, biztosítékot, hogy ez be fog következni a Megváltó ereje által.

Márta így felelt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon” 
(Jn 11:24).

Jézus továbbra is a helyes irányba akarta terelni hitét, ezért kijelentette: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Krisztusban van az eredeti, nem köl-
csönvett, nem mástól származó élet. „Akié a Fiú, azé az élet” (1Jn 5:12). Krisztus 
istensége az örök élet biztosítéka a hívő számára. „Aki hisz énbennem - mondta 
Jézus - ha meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hi-
szed-é ezt?” (Jn 11:25-26) Krisztus itt előretekint második eljövetelének idejére. 
Akkor a meghalt igazak feltámadnak romolhatatlanságban, az élő igazak pedig 
elragadtatnak a mennybe, anélkül, hogy megízlelnék a halált. A csoda, mellyel 
Krisztus feltámasztotta Lázárt a halálból, az összes elhalt igazak feltámasztását 
jelképezi. Szavai és cselekedetei által Jézus a feltámadás Szerzőjének jelenti ki 
magát. Ő, aki hamarosan kereszthalált halt, ott állt a halál kulcsaival a sír legyő-
zőjeként, s kinyilvánította: joga és hatalma van, hogy örök életet adjon.

A Megváltó szavaira: „Hiszed-é ezt?” (Jn 11:26) Márta így felelt: „Igen, Uram, 
én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra jövendő vala” 
(Jn 11:27). Nem fogta fel Krisztus szavait teljes jelentőségükben, de megvallotta, 
hogy hisz istenségében, s bízott abban, hogy Ő mindent képes megtenni, ami 
csak jónak látszik Neki.

„És amint ezeket mondotta vala, elméne, és titkon szólítá az ő testvérét Má-
riát, mondván: A Mester itt van és hív téged” (Jn 11:28). Olyan halkan adta át 
az üzenetet, ahogy csak lehetett, mert a papok és főemberek lesték a kínálkozó 
alkalmat, hogy letartóztassák Jézust. A siratók jajveszékelése miatt nem lehetett 
hallani Márta szavait.
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Mária, amint meghallotta az üzenetet, gyorsan felkelt, s várakozó arccal el-
hagyta a szobát. A gyászolók azt hitték, a sírhoz megy zokogni, és követték. Ami-
kor Mária odaért, ahol Jézus várta, letérdelt, és remegő hangon mondta: „Uram, 
ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem” (Jn 11:32). Bántotta a 
siratók jajgatása, néhány csöndes szót szeretett volna váltani egyedül Jézussal. 
Tudta azonban, hogy egyesek irigységet, féltékenységet melengetnek szívükben 
Krisztussal szemben, ezért visszatartotta magát: nem öntötte ki teljesen bánatát.

„Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbú-
sula lelkében és igen megrendüle” (Jn 11:33). Olvasott az összegyűltek szívében. 
Látta, hogy sokan csak tettetik, mutatják a fájdalmat: Tudta, hogy a társaságban 
egyesek - akik most képmutatóan sírnak - régóta tervezgetik nemcsak a hatal-
mas Csodatevő halálát, hanem azét is, Aki majd feltámad a halálból. Krisztus 
leránthatta volna róluk a színlelt bánat leplét. Mégis fékezte jogos felháboro-
dását. Az asszony miatt, aki bánatosan térdelt lábánál, s igazán hitt Benne, nem 
mondta ki, amit igazság szerint kimondhatott volna.

„Hová helyeztétek őt? - kérdezte - Mondának néki: Uram, jer és lásd meg!” 
(Jn 11:34). Együtt mentek a sírhoz. Tragikus jelenet volt. Lázárt nagyon szeret-
ték, nővérei megtört szívvel siratták, barátai pedig elvegyítették könnyeiket a 
gyászoló nővérekével. Az emberi szenvedés láttán, és amiatt, hogy a lesújtott 
barátok gyászolják a halottat, miközben ott áll a világ Megváltója - „Könnyekre 
fakadt Jézus” (Jn 11: 35). Bár Isten Fia volt, magára öltötte az emberi természe-
tet, s megindította az emberi bánat. A szenvedés mindig együttérzést keltett 
szelíd, szánakozó szívében. Sírt a sírókkal, örült az örvendezőkkel.

Jézus azonban nemcsak a Mária és Márta iránti emberi együttérzésből sírt. 
Könnyeiben a fájdalom annyival múlta felül az emberi fájdalmat, amennyivel 
az ég magasabb a földnél. Krisztus nem Lázárért sírt, hiszen éppen elő akarta 
hívni a sírból. Azért sírt, mert sokan, akik most Lázárt gyászolják, hamarosan 
eltervezik az Ő halálát, aki a feltámadás és az élet. Mennyire képtelenek voltak 
a hitetlen zsidók helyesen értelmezni könnyeit! Egyesek, akik csak a helyszínt, a 
külső körülményeket látták, mint szomorúságának egyetlen okát, halkan megje-
gyezték: „Ímé, mennyire szerette őt!” (Jn 11:.36). Mások el akarták vetni a hitet-
lenség magvait a jelenlévők szívébe, s csúfolódva kérdezték: „Nem megtehette 
volna-é ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?” (Jn 11:37). 
Ha Krisztusnak volt hatalma, hogy megmentse Lázárt, miért hagyta szenvedni 
és meghalni?

Krisztus prófétai szemmel látta a farizeusok és szadduceusok ellenségessé-
gét. Tudta, hogy halálát tervezgetik. Tudta, hogy egyesek - akik látszólag most 
oly együttérzőek - hamarosan bezárják maguk előtt a menny ajtaját és Isten 
városának kapuját. Az elkövetkező esemény - megaláztatása és megfeszítése - 
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Jeruzsálem lerombolását fogja eredményezni, s akkor senki sem fogja siratni 
a halottakat. A Jeruzsálemre váró leszámolás világosan eléje rajzolódott. Látta, 
amint a várost körülveszik a római légiók. Tudta, hogy sokan, akik most Lázárért 
sírnak, meghalnak majd Jeruzsálem ostromában - és remény nélkül halnak meg.

Krisztus nemcsak az elébe táruló kép miatt sírt. Korszakok bajának súlya 
nyomta. Látta a szörnyű következményeket, melyeket Isten törvényének áthá-
gása okoz. Látta, hogy a világtörténelemben Ábel halálával kezdődően szaka-
datlan a harc a jó és a gonosz között. Végigtekintett az eljövendő éveken, és 
szenvedést, szomorúságot, könnyeket, halált látott - ez lesz az ember sorsa. Va-
lamennyi korban, országban élt emberi család kínja átjárta szívét. A bűnös faj 
bajai lelkére nehezedtek, s könnyeinek forrása feltört, amikor arra vágyott, hogy 
minden bánaton enyhítsen.

„Jézus pedig újra felindulva magában, odamegy vala a sírhoz” (Jn 11:38). 
Lázárt egy sziklabarlangba temették, melynek nyílásához nehéz követ henge-
rítettek. „Vegyétek el a követ” (Jn 11:39) - mondta Krisztus. Márta azt gondol-
ta, hogy csak egy pillantást szeretne vetni a halottra, s ellenkezett, mondván, 
hogy a testet már négy napja eltemették, s romlásnak indult. Ez az állítás még 
Lázár feltámasztása előtt hangzott el, így Krisztus ellenségei nem mondhatták, 
hogy csalás történt. Azelőtt a farizeusok hamis állításokat szivárogtattak ki Isten 
erejének csodás megnyilatkozásait illetően. Mikor Krisztus életre keltette Jairus 
leányát, így szólt: „A gyermek nem halt meg, hanem alszik” (Mk 5:39). Minthogy 
csak rövid ideig volt beteg, és halála után rögtön feltámadt, a farizeusok elhí-
resztelték: a gyermek nem halt meg, Krisztus Maga mondta, hogy csak elaludt. 
Azt a látszatot próbálták kelteni, hogy Krisztus nem tud betegséget gyógyítani, 
hanem a vak véletlen játszott közre csodáiban. Ebben az esetben azonban nem 
tagadhatták, hogy Lázár halott.

Amikor az Úr dolgozni akar, Sátán mindig indít valakit az ellenkezésre. „Vegy-
étek el a követ” (Jn 11:39) - mondta Krisztus. Amennyire csak lehet, készítsétek 
az utat munkámhoz. Márta határozott, törekvő természete azonban ekkor meg-
mutatkozott. Nem akarta, hogy a romlásnak indult test napvilágra kerüljön. Az 
emberi szív nehezen fogja fel Krisztus szavait, s Márta hite nem ragadta meg 
ígéretének igazi jelentését.

Krisztus a legmesszebbmenő gyöngédséggel feddte meg Mártát. „Nem 
mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?” (Jn 
11:40.) Miért kételkednél hatalmamban? Miért szállsz szembe utasításaimmal? 
Szavamat adtam. Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Természeti lehetet-
lenségek nem akadályozhatják a Megváltó munkáját. A kétkedés, a hitetlenség 
nem egyenlő az alázatossággal. Az igazi alázatosság, az ÉN igazi alárendelése 
akkor valósul meg, ha feltétlenül hiszel Krisztus szavában.

XXXVI. A GYÓGYSZEREK (TABLETTÁK)
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„Vegyétek el a követ” (Jn 11: 39). Krisztus megparancsolhatta volna a kőnek, 
hogy mozduljon el, s az engedett volna szavának. Utasíthatta volna a Mellette 
álló angyalokat, hogy tegyék ezt meg. Parancsára láthatatlan kezek távolították 
volna el a követ. Azonban emberi kezeknek kellett elvenniük azt. Krisztus így 
mutatta be, hogyan működik együtt az ember Istennel. Amit emberi erő meg-
tehet, azt nem isteni erő hivatott megtenni. Isten nem mellőzi az emberi segít-
séget. Erősíti, együttműködik vele, amikor az ember felhasználja a kapott erőt, 
képességeket.

A parancsnak engedelmeskednek. A követ elgördítik. Minden nyíltan, szaba-
don történik. Mindenki láthatja, nem követnek el csalást. Lázár teste ott nyug-
szik a sziklasírban, hidegen, némán, holtan. A gyászolók jajgatása elcsitul. A tár-
saság meglepetve és várakozón állja körül a sírt, várják, mi fog következni.

Krisztus nyugodtan áll a sír előtt. Szent ünnepélyesség árad minden jelen-
lévőre. Krisztus közelebb lép a sírhelyhez. Szemét az égre emeli és így szól: 
„Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem” (Jn 11:41). Krisztust el-
lenségei nem sokkal ezelőtt vádolták istenkáromlással, s köveket ragadtak, hogy 
megkövezzék, mert Isten Fiának vallotta Magát. Azzal vádolták, hogy Sátán ha-
talmával művel csodákat. Itt pedig Krisztus Atyjának jelenti ki Istent, s tökéletes 
bizalommal hozza nyilvánosságra, hogy Ő Isten Fia.

Krisztus minden tettében együttműködött Atyjával. Mindig gondosan ki-
emelte, hogy nem önállóan dolgozik: csodáit hit és ima által műveli. Krisztus 
szerette volna, ha mindenki megismeri Atyjához fűződő kapcsolatát. „Atyám, 
- mondta - hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy 
te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy 
elhiggyék, hogy te küldtél engem” (Jn 11:41-42). A tanítványok és a nép ezzel 
kapták a legmeggyőzőbb bizonyítékát a Krisztus és Isten között fennálló kapcso-
latnak.

„És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki!” (Jn 11:43). Tiszta, 
átható hangja átjárja a halott fülét. Amint beszél, az istenség átvillan az em-
beren. Isten dicsősége világítja meg arcát, az emberek látják rajta hatalmának 
biztosítékát. Minden szem a barlang bejáratára szegeződik. Minden fül odafor-
dul, hogy meghallja a legkisebb neszt is. Mély, fájdalmas érdeklődéssel várja 
mindenki Krisztus istenségének próbáját, a bizonyítékot, mely vagy alátámasztja 
állítását, hogy Ő Isten Fia, vagy örökre kioltja a reményt.

Zaj hallatszik a csöndes sírboltból, s aki halott volt, ott áll a sír ajtajában. 
Mozgásában akadályozza a halotti ruha, melyben eltemették, s Krisztus így 
szól az álmélkodó szemlélőkhöz: „Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni” (Jn 
11:44). Ismét megmutatja, hogy az emberi munkásoknak együtt kell működniük 
Istennel. Embereknek kell dolgozniuk az emberekért. Lázárt megszabadítják, s 
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ott áll a gyászolók előtt, nem betegségtől senyvedőn, legyengült, remegő vég-
tagokkal, hanem mint élete teljében levő férfi, nemes férfikorának erejében. 
Szeme értelemtől csillog, szeretetet sugároz Megváltója felé. Jézus lábához veti 
magát, imádja Őt.

A szemtanúknak először a szavuk is elállt a csodálkozástól. Ezután következik 
a kifejezhetetlen örvendezés és hálaadás. A nővérek Isten ajándékaként kap-
ják vissza testvérük életét, s örömkönnyek közepette, megtört szívvel fejezik 
ki köszönetüket a Megváltónak. Mialatt azonban a fivér, a nővérek, a barátok 
örvendeznek, hogy újra együtt lehetnek; Jézus visszavonul. Amikor keresik az 
Életadót, már sehol sem találják.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK A LELKÉSZEKNEK, 241-244. (IMÁDKOZZATOK A 
KÉSŐI ESŐÉRT)

IMÁDKOZZATOK A KÉSŐI ESŐÉRT
„Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr, villámlást szerez, és zápor-

esőt ad nekik.” „Mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői 
esőt hullat nektek.” Keleten a korai esőt a vetés idején kapják. Ez a mag csírázása 
érdekében szükséges. A termékenyítő záporok hatására kikel a gyenge hajtás, 
a fű. A késői eső az évszak vége felé hull, megérleli a magvat az aratásra. Az Úr 
a természetnek ezeket a jelenségeit használja fel, hogy a Szentlélek munkáját 
szemléltesse. Először harmat és eső száll, hogy a mag kicsírázzék, majd pedig 
beérik a termés, így adja Isten a Szentlelket, hogy a lelki növekedés folyamatát 
munkálja, fokról fokra. A termés beérése szemlélteti Isten kegyelmének bevég-
zett művét a lélekben. A Szentlélek ereje által Istennek erkölcsi képe tökélete-
sedjék a jellemben. Teljesen át kell alakulnunk Krisztus hasonlatosságára.

A föld termését késői eső szemlélteti azt a lelki kegyelmet, amely az egyházat 
az ember Fiának eljövetelére előkészíti. Ám ha a korai eső nem hullott, akkor 
nincsen élet, a zöld fű nem kel ki. Ha a korai esők nem végezik el művüket, a 
késői eső nem érlelheti be a termést.

A folyamat ez: „Terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát 
a kalászban.” A keresztény erényeknek állandóan fejlődniük kell, úgyszintén ke-
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resztény tapasztalatainknak, életmódunknak. Erre pedig minden erőnkkel töre-
kedjünk, ezért, hogy megdicsőítsük Krisztusnak, Üdvözítőnknek tanítását.

Sokan nem részesültek a korai esőben, mert nem fogadták be. Nem része-
sültek mindabban a jótéteményben, amelyről Isten gondoskodott számunkra. 
Elvárják, hogy azt a hiányukat majd a késői eső kipótolja. Majd amikor a kegye-
lem a legnagyobb bőségben árad, akkor szándékoznak szívüket megnyitni, hogy 
befogadják. Félelmes hibát követnek el. Isten által az ember szívén megkezdett 
műnek, nevezetesen, hogy világosságát és ismeretét adta, állandóan fejlődnie, 
haladnia kell. Minden egyénnek tudnia kell saját szükségletét. Üresítsük ki szí-
vünket minden szennytől, s tisztítsuk meg a Lélek templomául. Bűnvallomásuk 
és bűntelen életük, komoly imaélet és énüknek odaszentelése által készültek 
el a tanítványok a Szentlélek kiáradására, pünkösd napjára. Ugyanennek kell 
történnie csak nagyobb terjedelemben, napjainkban. Az ember, mint eszköz, 
csak kérje az áldást, s várja az Urat, hogy benne művét befejezze. Isten kezdte 
meg a munkát, Ő végzi is be, teszi tökéletessé az embert Jézus Krisztusban. Ám 
nem szabad elhanyagolnunk a korai eső által szemléltetett kegyelmet. Csak akik 
kiélik a kapott világosságot, részesülhetnek nagyobb világosságban. Ha nem nö-
vekszünk naponta a cselekvő keresztény erényekben, akkor nem ismerjük fel 
a Szentlélek megnyilatkozásait a késői eső által. Lehetséges, hogy körülöttünk 
már hull, de nem vesszük észre, s nem részesülünk benne.

Sohasem nélkülözhetjük azt a segítséget, mellyel megindultunk. A korai eső 
idején kapott áldásokra mindvégig szükségünk van. Ám ezek egyedül nem ele-
gendők. Egyrészt, mialatt ápoljuk a korai eső áldását, ne tévesszük szem elől azt 
a tényt, hogy a késői eső áldása tölti meg a kalászokat és érleli a termést. A késői 
eső nélkül a termés nem érik be, s a magvető munkája hiábavalónak bizonyul. 
Isteni kegyelem szükséges a kezdetben, majd pedig a haladás minden egyes lé-
pésnél, és csak isteni kegyelem fejezheti be a művet. Gondtalanságnak nincs he-
lye. Sose felejtsük el Krisztus figyelmeztetését: „Vigyázzatok és imádkozzatok.” 
„Vigyázzatok és mindenkor imádkozzatok.” Fejlődésünkhöz, haladásunkhoz lé-
nyeges, hogy minden pillanatban összeköttetésünk legyen a mennyel. Lehet, 
hogy Isten Lelkének bizonyos mértékével bírtunk, ám ima és hit által állandóan 
törekedjünk a Lélek nagyobb mértékére. Törekvéseinkben ne lanyhuljunk. Ha 
nem haladunk, ha magatartásunkkal nem járulunk hozzá, hogy mind a korai, 
mind a késői esőben részesüljünk, akkor elvesztjük lelkünket, de a felelősség 
bennünket terhel.”

Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején!” Ne nyugodjatok elégedetten, hogy 
az idők rendje szerint megjön az eső. Kérjetek! A mag növekedése és beéré-
se nem a földművestől függ. Csak Isten érlelheti meg a termést. Ám az ember 
együtt működése szükséges. Isten műve megköveteli tőlünk, hogy elménket 
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használjuk, hitünket gyakoroljuk. Keresnünk kell Isten kegyét, teljes szívünkkel, 
hogy a kegyelem záporai reánk hulljanak. Használjunk fel minden alkalmat, hogy 
az áldások árjában részesüljünk. Krisztus mondotta: „Ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” A gyülekezet tanácsülései, 
a sátortáborozások olyan alkalmak, amelyeken személyes munkát végezhetünk 
lelkekért, egyben Isten adta alkalmak, hogy a korai és késői esőt hullassa.

Ám senki se gondolja, hogy a gyülekezések látogatásával minden köteles-
ségét teljesítette. E gyülekezések puszta látogatása önmagában nem hozhat 
áldást. Nem változhatatlan törvény, hogy akik az általános vagy helyi gyüleke-
zéseket látogatják, a mennyből bőséges ellátást kapnak. A körülmények kedve-
zőknek látszanak, hogy az ég a kegyelem gazdag záporát hullassa, ám Isten az, 
aki esőt parancsol. Ezért a könyörgésben meg ne restüljünk. Ne bízzuk magun-
kat teljesen a gondviselés megszokott rendjére. Imádkozzunk, hogy Isten nyis-
sa meg az élet vizének forrását. Most is töredelmes szívvel, a legkomolyabban 
imádkozzunk, hogy a késői eső idején a kegyelem záporai hulljanak ránk. Min-
den gyülekezésünkön, amelyen megjelenünk, szálljanak fel imáink, hogy éppen 
most adjon Isten lelkünknek napfényt és harmatot. Mialatt Istentől a Szentlelket 
kérjük, bennünk szelídséget, alázatosságot munkál, s azt a tudatot, hogy Istentől 
függünk a megérlelő késői eső áldásáért. Ha hittel imádkozunk áldásáért, meg-
kapjuk, Isten ígérete szerint.

Zakariás próféta szemlélteti a Szentléleknek szüntelen áramlását, közlését 
az egyházzal, olyan jelképpel, mely számunkra bátorító tanulságot tartalmaz. A 
próféta mondja: „majd visszatére az angyal, aki beszélt vala velem, és felkölte 
engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. És monda nekem: Mit látsz te? És 
mondám: Látok íme egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta 
pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején 
vannak, és mellette két olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig 
annak baloldalán. És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, 
mondván. Mik ezek, Uram? És felele, és szóla nekem, mondván: Az Úrnak be-
széde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én 
lelkemmel! Azt mondja a Seregeknek Ura. ... És felelék és mondám néki: Micso-
da az olajfának az a két ága, amelyek a két arany cső mellett vannak, és öntik 
magukból az aranyat? ... És monda nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, 
akik az egész föld Ura mellett állnak.”

A két olajfából az arany olaj átömlik arany csöveken át a gyertyatartó olajtar-
tójába, onnan pedig a szentélyt megvilágító arany lámpásokba. Ehhez hasonló-
an, az Isten színe előtt álló két felkenttől, Lelke átárad emberekbe, akik magukat 
az Ő szolgálatára szentelték. A két felkentnek a hivatása, hogy Isten népének 
világosságot és erőt közvetítsen. Azért, hogy számunkra áldást nyerjenek, ott 
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állnak Isten színe előtt, ahogyan az olajfák átürítik aranyukat az arany csövek-
be, a mennyei küldöttek is közlik mindazt, amit Istentől vettek. A menny egész 
kincstára arra vár, hogy igényeljük és elnyerjük, s mihelyt az áldást elvettük, a 
magunk részéről is közölnünk, továbbítanunk kell. Így veszik táplálékukat a szent 
lámpások, s így válik az egyház a világosság hordozójává e világon.

Napjainkban ennek a feladatnak, munkának végzését várja el az Úr minden 
lélektől, mialatt a négy angyal a földnek szélét tartja, hogy mindaddig ne fújja-
nak, amíg Isten elpecsételi szolgáit, homlokukon. Kedvteléseink űzésére nincs 
idő. A lélek lámpását tartsuk jó karban. Tápláljuk a kegyelem olajával. Minden 
óvintézkedést tegyünk meg, hogy a lelki hanyatlást meggátoljuk, nehogy az Úr-
nak nagy napja készületlenül találjon bennünket, mint éjszakai tolvaj. Istennek 
minden tanúja dolgozzék, az Isten rendelte vonalon. Szerezzünk naponta mély-
séges, élő tapasztalatokat a tökéletes keresztény jellem kialakítása útján. Ré-
szesüljünk naponta a szent olajban, hogy másoknak is juttathassunk. Aki csak 
akarja, mindenki a világosság hordozója lehet a világ számára. Jézusban tűnjünk 
el, merüljünk el teljesen. Fogadjuk el az Úr szavát, tanácsként, tanításként és 
adjuk tovább örömmel. Imádkozzunk sokat, szükségünk van rá. Krisztus paran-
csa: „Szüntelenül imádkozzatok,” nevezetesen emeljük fel lelkünket Istenhez, 
minden hatalom és eredmény Forrásához.

Lehetséges, hogy már hosszú ideje a keskeny utat járjuk, ám de ezt ne tartsuk 
biztosítéknak, hogy mindvégig követni is fogjuk. Ha Lélek közösségében Istennel 
jártunk, ezt azért tehettük, mert naponta hittel kerestük Őt. A két olajfából a 
csöveken keresztül ömlő olaj hozzánk is eljutott. Ám akik nem élnek imaéletet, 
nem várhatják el, hogy részesülnek a jóság, türelem, hosszan tűrés, gyengéd-
ség, szeretet aranyolajában.

Mindenki szakadjon el a világtól, amely telve gonoszsággal. Ne csupán bizo-
nyos ideig járjunk Istennel, majd azután távozunk Tőle, hogy magunk gyújtotta 
szikráink fényében járjunk. Szilárd kitartás, állandó hitélet, ez a cél. Dicsőítsük 
Istent, hirdessük dicsőségét, éspedig szent jellemünkkel. Egyikünk sem arathat 
győzelmet, kitartó, fáradhatatlan igyekezet nélkül a cél értékéhez mérten, amely 
az örökélet.

Jelenleg a kegyelem idejét éljük, a Szentlélek kitöltésének idejét. Kérjük ál-
dásait. Ideje, hogy sokkal odaadóbbak legyünk. Reánk bízta Isten a fáradságos, 
de boldog, dicső művet, nevezetesen, hogy Krisztust kinyilatkoztassuk a sötét-
ségben szenvedőknek. Hivatásunk, hogy a különleges, korszerű igazságokat hir-
dessük. Mindehhez a Lélek kiárasztására szorulunk. Imádkozzunk érte. Az Úr 
elvárja, hogy kérjük Tőle. Ez idáig még nem tettük teljes szívvel.

Mit mondhatok hittestvéreimnek az Úr nevében? Igyekezetünk hogyan 
aránylott ahhoz a világossághoz, amelyet az Úr kegyelméből adott? Formasá-
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gokra, vagy külsőségekre nem hagyatkozhatunk. Amire szükségünk van, Isten 
Szent Lelkének elevenítő befolyása. „Nem erővel és nem hatalommal, hanem 
az Én Lelkem által, mondja a Seregeknek Ura.” Szüntelenül imádkozzatok, mun-
kálkodva vigyázzatok, imáitokkal összhangban. Mialatt imádkoztok, higgyétek, 
bízzatok az Úrban. Itt a késői eső ideje, amikor az Úr gazdagon árasztja Lelkét. 
Buzgón imádkozzatok, s a Lélek erejében vigyázzatok.

*****
Hogyan kövessük Őt, hogy Tőle tanuljunk, a mi Tanítónktól? Kutathatjuk Igé-

jét, megismerkedhetünk életével és műveivel. Fogadjuk szavait mint lelkünk 
kenyerét. Bármilyen hatáskörben, ahova léphetünk, az Úr Jézus nyomdoka-
it követhetjük, s jól tesszük, ha lábnyomában járunk. Ápoljuk azt a lelkületet, 
amellyel Ő beszélt, tárjuk fel az igazságot, ahogyan Jézusban van. Kövessük Őt, 
különösen abban, hogy legyen szívünk tiszta, szerető szív. Rejtsük el énünket 
Krisztussal együtt Istenben, s akkor, ha Krisztus, a mi Életünk megjelenik, mi is 
megjelenünk Vele együtt dicsőségben. 

<<<vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

GONDOLATOK A HEGYIBESZÉDRŐL, 105-126. (MI ATYÁNK – AZ ÚR 
IMÁJA)

Ti azért így imádkozzatok (Mt 6:9)
Üdvözítőnk két alkalommal mondta el ezt az imát. Először a Hegyi Beszédben 

az egybegyűlt tömeg jelenlétében, másodszor pedig néhány hónappal később, 
csupán tanítványai előtt. Tanítványai egy ideig távol voltak tőle, s mikor vissza-
tértek, látták, hogy Mesterük mélyen elmerülve beszélget Atyjával. Jelenlétüket 
észre sem vette, s fennhangon folytatta imáját. Mennyei világosság ragyogta be 
arcát. Úgy látszott, mintha közvetlenül a Láthatatlan színe előtt állna, s olyan élő 
erő nyilatkozott meg szavaiban, mintha Isten személyes közelségében beszélne.

Ez a jelenet a tanítványok szívét mélyen meghatotta. Gyakran észrevették, 
hogy Mesterük néha több órát tölt el egyedül, Atyjával beszélgetve. A nappalt 
arra fordította, hogy a körülötte szorongó tömegnek szolgáljon, s hogy a rabbik 
végzetes tévedéseit leleplezze. Ez a végtelen munka azonban annyira kimerítet-
te, hogy anyja és testvérei, sőt gyakran tanítványai is attól tartottak, hogy életébe 
kerülhet. De azt is észrevették, hogy egy-egy fáradságos nap végeztével, amikor 
Istennel imában töltött órái után visszatért, arcáról boldog béke sugárzott, je-



136 11. TANULmÁNY JAVASOLT OLVASmÁNYA 

lenléte felüdítette környezetét. Az Atyával eltöltött reggeli órák tették lehetővé, 
hogy az embereknek mennyei világosságot vigyen. Szavainak és cselekedetei-
nek erejét a tanítványok már régen ezekkel az imaórákkal hozták kapcsolatba, s 
most, amikor könyörgését figyelték, szívük megalázkodott, és szent félelemmel 
telt meg. Meggyőződve saját fogyatkozásaikról és ínségükről — mikor imáját be-
fejezte — ezzel a kéréssel járultak elé: „Uram, taníts minket imádkozni” (Lk 11:1).

Jézus nem tanította őket új imára. Csak megismételte azt, amire már előző-
leg oktatta őket, mintha csak mondani akarta volna: „Csak meg kell értenetek, 
amit már eddig előtökbe adtam; mély az értelme, s még nem merítettétek ki.”

Üdvözítőnk nem korlátozta az imát kizárólag ezekre a szavakra. Mint egy az 
emberek közül, feltárta előttük az imáról alkotott felfogását, a szavakat, amelyek 
olyan egyszerűek, hogy egy kisgyermek is megértheti, és mégis olyan tartalma-
sak, hogy értelmét a legkiválóbb elme sem képes teljesen felfogni. Arra tanít 
bennünket, hogy hálaadással járuljunk Istenhez, ínségünket tárjuk fel előtte; 
bűneinket valljuk be néki, s ígéretére támaszkodva, kegyelméért esedezzünk.

Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk (Mt 6:9/a)
Jézus arra tanít bennünket, hogy Atyját Atyánknak nevezzük. Ő nem szégyell 

minket testvéreinek nevezni (Zsid 2:11). Szíve annyira kész, és úgy vágyakozik 
minket az isteni család tagjaként üdvözölni, hogy mindjárt a megszólításban, 
amellyel Istenhez közeledünk, biztosít bennünket mennyei összetartozásunkról 
— „Mi Atyánk!”.

Ennek ad hangot az a csodás igazság, amely csupa bátorítás és vigasz, hogy 
Isten éppúgy szeret bennünket, mint tulajdon Fiát. Mindezt a tanítványokért 
mondott utolsó imájában is kifejezte Jézus: „És szeretted őket, amiként engem 
szerettél” (Jn 17:23).

E világot Sátán bitorolja, és kegyetlen zsarnokként uralkodik felette; Jézus 
azonban szeretettel vette körül, és újból összekapcsolta Jahve trónjával. A kéru-
bok, szeráfok és Isten el nem bukott angyalainak megszám1álhatatlan serege 
zengett hálaéneket Istennek és a Báránynak, amikor bizonyossá vált a győzelem. 
Örvendeztek, hogy az elveszett emberiség előtt megnyílt az üdvösség útja, és a 
föld felszabadulhat végre a bűn átka alól.

Mennyivel inkább örülnie kellene azoknak, akik ajándékba kapták ezt a ha-
tártalan szeretetet! Hogy is kételkedhetnénk és élhetnénk tovább is bizonyta-
lanságban, és hogyan érezhetnénk magunkat árváknak? A törvényszegők érdek-
ében öltött Jézus emberi természetet, és hasonló lett hozzánk, hogy ezáltal örök 
békénk és biztonságunk legyen. Van Szószólónk a mennyekben, s aki Őt sze-
mélyes megváltójául elfogadja, soha nem árvul el, hogy bűneinek terhét maga 
hordozza.
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„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk.” „Ha pedig gyermekek, örökö-
sök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt 
szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg.” „És még nem lett nyilvánvaló-
vá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk 
őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van” (1Jn 3:2; Róm 8:17).

Az Istenhez való közeledés első lépése: felismerni és hinni „Istennek irántunk 
érzett szeretetét” (1Jn 4:16), mert szeretetének vonzereje késztet bennünket 
arra, hogy hozzá járuljunk.

Isten szeretetének felismerése arra késztet bennünket, hogy lemondjunk 
az önzésről. Amikor Istent Atyánknak nevezzük, elismerjük, hogy Isten minden 
gyermeke olyan, mintha testvérünk lenne. Valamennyien része vagyunk az em-
beriségnek, és mindannyian egy család tagjai vagyunk. Foglaljuk imáinkba fele-
barátainkat csakúgy, mint önmagunkat, mert senki sem imádkozik helyesen, aki 
csak önmagára kér áldást.

A mindenható Isten — mondta Jézus — abban a kiváltságban részesít ben-
nünket, hogy Atyánknak szólíthatjuk. Jól gondoljátok meg, hogy ez mi mindent 
foglal magában! Földi szülők soha nem fohászkodtak még úgy eltévelyedett 
gyermekükért, mint Alkotónk imádkozik a bűnösért. A bűneikben megátalko-
dottak megtéréséért még a leggyengédebb emberi szeretet sem munkálkodik 
úgy, mint Isten. Ő ott lakik minden egyes házban, minden kiejtett szót meghall, 
figyel minden egyes imára, segít minden lélek gondján, csalódásait hordozza; 
megfigyeli az atya, anya, testvér, barát és szomszéd iránt tanúsított viselkedést. 
Minden ínségünkben gondoskodik rólunk. Kegyelmének árjai állandóan folynak, 
hogy szükségleteinket kielégítsék.

Ha Istent Atyánknak nevezzük, akkor gyermekeinek tekintjük magunkat, 
mint akiket bölcsessége vezet, s akik minden dologban engedelmeskedni aka-
runk neki, jól tudva, hogy szeretete változhatatlan. Terveit örömmel tesszük ma-
gunkévá, s mint Isten gyermekei, az Ő tiszteletét, jellemét, gyermekeit és mun-
káját tartjuk életünkben a legfontosabbnak. Örömmel ismerjük el és tiszteljük 
Atyánkhoz és családjának minden egyes tagjához való tartozásunkat.

„Ki vagy a mennyekben.” Ő, akire Krisztus szavai szerint fel kell tekintenünk, „a 
mi Atyánk”, „az égben van, és amit akar, azt megcselekszi”. Oltalmában biztonság-
ban vagyunk: „Mikor félnem kellene is, én bízom tebenned” (Zsolt 115:3; 56:4).

Szenteltessék meg a te neved (Mt 6:9/b)
Isten nevének megszentelése azt kívánja, hogy a legfelsőbb Lényről mon-

dott minden egyes szavunk a legtiszteletteljesebb legyen. „Szent és rettenetes 
az Ő neve” (Zsolt 111:9). Soha, semmilyen körülmények között ne ejtsük ki köny-
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nyelműen Isten nevét; mindig tisztelettel szóljunk hozzá! Amikor imádkozunk, 
a Mindenható fogadótermébe lépünk, tehát szent félelemmel közelítsünk felé. 
Színe előtt az angyalok eltakarják arcukat. A kérubok és a ragyogó szent szeráfok 
ünnepélyes tiszteletadással közelednek trónjához. Mennyivel inkább tisztelet-
tudóan kellene megjelenni nekünk — halandó, bűnös lényeknek — Urunk és 
Alkotónk előtt!

Isten nevének megszentelése azonban ennél sokkal többet jelent. Krisztus 
kortársaihoz hasonlóan a tisztelet számtalan külső jelével halmozhatjuk el Is-
tent, mégis állandóan megszentségteleníthetjük nevét. Az Úr neve: „Irgalmas és 
kegyelmes, nagy irgalmasságú és igazságú... aki megbocsát hamisságot, vétket 
és bűnt” (2Móz 34:5— 6). Krisztus gyülekezetéről írva van: „És így fogják nevez-
ni: az Úr a mi igazságunk.” Ezt a nevet kapja Krisztus valamennyi követője. Isten 
gyermekeinek öröksége ez. A család az atya nevét viseli. Amikor Isten Izraelt sok 
szenvedéssel látogatta meg, Jeremiás próféta így imádkozott: „Mi a te nevedről 
neveztetünk; ne hagyj el minket” (Jer 14:9).

Ezt a nevet tiszteletben tartják az ég angyalai és az el nem bukott világok 
lakói. Azért, mikor imádkozol — „szenteltessék meg a te neved” —, azt kéred, 
hogy ebben a világban, általad legyen megszentelt. Isten téged — emberek és 
angyalok előtt — gyermekének ismert el, könyörögj tehát, hogy szégyent ne 
hozz „arra a szép névre, amelyről neveztettek” (Zak 2:7)! Isten képviselőjeként 
küld téged e világba, nyilatkozzék meg hát az Ő neve életed minden egyes rész-
ében! Ez az imakérés azt kívánja tőled, hogy Isten jellemével bírj. Csak akkor 
szentelheted meg és nyilatkoztathatod ki a világ előtt az Ő nevét, ha életed és 
jellemed Isten életét és jellemét szemlélteti. Mindezt pedig Krisztus kegyelmé-
nek és igazságának elfogadása által teheted meg.

Jöjjön el a te országod (Mt 6:10/8)
Isten az Atyánk, aki szeret bennünket, és gondoskodik gyermekeiről, mint a 

világegyetem hatalmas Királya. Birodalmának érdeke a mi érdekünk is. Munkál-
kodjunk vele együtt országa építésén!

Krisztus tanítványai a dicsőség országának közeli eljövetelét várták. Ám ami-
kor Jézus őket erre az imára tanította, egyben arra is utalt, hogy most még nem 
jön el; eljöveteléért — mint egy ezután bekövetkező eseményért — imádkozza-
nak. De ez az ima mégis ígéretet jelentett részükre, mert bár napjaikban még 
nem érhetik meg országa eljövetelét, Jézus parancsának ténye, hogy annak el-
jöveteléért imádkozzanak, bizonyítéka volt, hogy az Isten által meghatározott 
időben biztosan eljön.

Isten országa most épül fel, amint napról napra adják át magukat a bűnnel 
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és lázadással telt szívek a szeretet uralmának. De az Ő dicsősége országának 
teljes felállítása csak Krisztus második eljövetelekor valósul meg itt a földön. „Az 
ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik 
a magasságos egek szentei népének” (Dán 7:27). Öröklik azt az országot, amely 
számukra a világ kezdetétől fogva készíttetett (Mt 25:34); Krisztus ekkor állítja 
fel királyságát, és veszi át uralmát.

A mennynek kapui újból feltárulnak, és Üdvözítőnk tízezerszer tízezer és sok 
ezer szent kíséretében, mint a királyok Királya és uraknak Ura jön el. Akkor Jah-
ve, az „Úr lesz az egész földnek királya” (Zak 14:9). Akkor az „Úr is egy lesz, és az 
ő neve is egy”. „Imé az Isten sátora az emberekkel van, s velök lakozik, és azok az 
ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenük” (Jel 21:3).

De eljövetele előtt — mondta Jézus — „Az Isten országának ez az evangéli-
uma hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek” (Mt 24:14). Or-
szága nem jön el előbb, amíg kegyelmének örömhíre fel nem hangzott a föld 
minden részén; országának eljövetelét siettetjük tehát, ha Istennek átadjuk ma-
gunkat, és lelkeket nyerünk meg az igazságnak. Akik magukat teljesen felajánlják 
szolgálatára, s így szólnak: „Ím, itt vagyok, küldj engemet”, s akik készek tevé-
kenykedni embertársaikért — „megnyitni szemeiket, hogy sötétségből világos-
ságba és Sátánnak hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és 
a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek...” —, csakis azok imádkozhatják 
őszintén: „jöjjön el a te országod” (Ésa 6:8; Apcs 26:18).

Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is (Mt 6:10/b)
Isten akarata szent törvényében jut kifejezésre. Törvényének alapelve egyút-

tal a menny alapelve is. Isten angyalai sem jutnak magasabb rendű ismeretre, 
minthogy Isten akaratát megismerjék; a legmagasztosabb szolgálat, amely fog-
lalkoztatja őket, hogy az Ő akaratát teljesítsék.

A mennyben azonban semmilyen szolgálatot nem végeznek a törvény kény-
szerének szellemében. Mikor Sátán Isten törvénye ellen fellázadt, a törvény fo-
galma az angyalok előtt teljesen újszerű volt. Addig egyáltalán nem is hallottak 
róla. Szolgálatukban nem szolgák, hanem fiak; a legtökéletesebb egység uralko-
dik köztük és Teremtőjük között. Nekik az engedelmesség nem teher; Isten iránti 
szeretetük minden szolgálatukat örömmé változtatja. Így van mindenki, akiben 
Krisztus, a dicsőség reménye lakozik. Visszhangzanak benne az Úr szavai: „Hogy 
teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem 
közepette van” (Zsolt 40:9).

Könyörgésünkben — „Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a 
földön is” — azt kérjük, hogy a földön szűnjék meg a gonosz uralma, hogy Isten 
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a bűnt mindörökre kiirtsa, és állítsa fel az igazság országát. Akkor mind a föl-
dön, mind a mennyben megtelik minden „a jóban való teljes gyönyörűséggel” 
(2Thess 1:11).

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma (Mt 6:11)
Az Úr imájának első fele Isten nevére, országára és akaratára vonatkozik: 

hogy neve megszenteltessék, hogy országa eljöjjön, s hogy akarata legyen meg. 
Ha ily módon Isten szolgálatát tettük legfőbb ügyünkké, bizalommal kérhetjük, 
hogy szükségleteinkről is megemlékezzék. Ha önző énünket megtagadtuk, és Is-
ten gyermekeivé lettünk, akkor Isten családjának tagjai vagyunk, és Atyánk há-
zában minden a miénk. Isten minden kincse rendelkezésünkre áll, úgy a jelen, 
mint az eljövendő világé is. Az angyalok szolgálata, a Szentlélek adományai és 
szolgáinak munkája: minden értünk történik. Miénk a világ és mindaz ami azt 
betölti, feltéve, hogy a javunkat szolgálja. Még a gonosz ellenségeskedése is ál-
dásunkra van, mert a menny számára nevel bennünket. „Ha Krisztuséi vagytok, 
úgy minden a tiétek” (1Kor 3:23, 21).

Mi azonban még a kiskorú gyermekekhez hasonlítunk, akik nem vehetik bir-
tokukba atyai járandóságukat. Isten még nem bízta ránk dicső örökségünket, 
nehogy Sátán becsapjon bennünket is, mint Ádámmal és Évával tette az Éden-
kertben. Viszont Krisztus megőrzi részünkre, így a gonosz nem férhet hozzá. A 
gyámság alatt levő gyermekekhez hasonlóan, napról napra csak annyit kapunk 
örökségünkből, amennyire szükségünk van; ezért mindennap kérnünk kell: „A 
mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” Nem szabad elkedvetlened-
nünk, ha Isten egyszerre nem ad feleslegesen a következő napra is. Isten bizto-
sított bennünket ígéretében: „Nem hagylak el, és nem feledkezem meg rólad.” 
Dávid is így szólt: „Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy 
elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé” (Zsolt 37:25). 
Isten hollókat küldött Illés táplálására a Kérit-patakhoz, s egyetlen önfeláldozó 
gyermekéről sem fog megfeledkezni. Aki igazságban jár, arról mondja az Írás: 
„Kenyerét megkapja, vize el nem fogy.” „Nem szégyenülnek meg a veszedel-
mes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban.” „Aki az ő tulajdon fiának nem 
kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele 
együtt mindent minékünk” (Ésa 33:16; Zsolt 37:19; Róm 8:32). Krisztus könnyí-
tett özvegy anyjának gondjain és terhein, segítségére volt a názáreti háztartás 
vezetésében; részvétet érez minden anya iránt, aki nehéz munkával keresi meg 
gyermekei kenyerét. Ő, aki megkönyörült a tömegen, „mert elbágyadt és elerőt-
lenedett”, ma is részvétet érez a szenvedő szegények iránt; kezeit állandóan ki-
nyújtja feléjük, sőt még imájában is figyelmeztet, amellyel tanítványait oktatta, 
hogy emlékezzünk meg a szegényekről.

Amikor könyörgünk: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, 
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nem csak magunkért, hanem másokért is imádkozunk, s ezzel elismerjük, hogy 
amit Isten nekünk ad, nem kizárólag a miénk. Isten azért bíz ránk javakat, hogy 
az éhezőket is tápláljuk. Isten felüdíti a nyomorgókat javaival, s így szól: „Mikor 
ebédet vagy vacsorát készítesz, hívd a csonkabonkákat, a szegényeket, a sántá-
kat és vakokat: És boldog leszel, mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert 
majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor” (Lk 14:12—14).

„Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy 
mindenben mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben 
legyetek.” „Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, 
bőven is arat” (2Kor 9:8, 6).

Könyörgésünk a mindennapi kenyérért nem csak a testünknek naponta szük-
séges táplálékot foglalja magában, hanem a lelki táplálékot is, az örök élet el-
nyerése céljából. Jézus megparancsolta: „Munkálkodjatok, ne az eledelért, mely 
elvész, hanem az eledelért, mely megmarad az örök életre.” „Én vagyok amaz 
élő kenyér, mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké” 
(Jn 6:27, 51). Üdvözítőnk az élet kenyere, s ha szeretetét felismerjük, magunkba 
fogadjuk Őt, és ekkor az a kenyér táplál bennünket, amely a mennyből szállt alá.

Krisztust szavai által fogadhatjuk magunkba; Isten azért adta nekünk Szent-
lelkét, hogy igéit megértesse velünk, hogy igazságait szívünkbe vésse. Imádkoz-
zunk naponta, amint olvassuk a Szentírást, Isten pedig elküldi majd a Lelkét, 
hogy kijelentse azokat az igazságokat, amelyek megerősítenek bennünket, lel-
künket pedig felkészíti a szükség napjára.

Isten a mi javunkra úgy rendelkezett, s arra is tanít, hogy naponként imád-
kozzunk mind a testi, mind a lelki hiányok kielégítéséért. Azt szeretné, ha be-
látnánk, hogy állandóan az Ő gondviselésétől függünk. Ezért kíván velünk mind 
szorosabb kapcsolatba lépni. Ha Krisztussal — az ima és a szent igazságok kuta-
tása által — közösségbe jutunk, akkor mint éhezőket táplál, és mint szomjazókat 
üdít fel az élet vízéből.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik 
ellenünk vétkeztek (Mt 6:12)

Jézus azt tanítja, hogy Isten csak úgy adhat bűnbocsánatot, ha mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Csupán Isten szeretete az, ami bennünket 
hozzá vonz, s ha ez az erő a szívünket érintette, az szeretetet kell, hogy ébresz-
szen bennünk embertársaink iránt is. Ha másokkal nem vagyunk irgalmasok, el-
zárjuk szívünket Isten kegyelme elől. Mintha Krisztus követőit éppen ettől a bűn-
től kellene leginkább megóvni, éppen mintha ez a bűn döntene a legnagyobb 
veszélybe, mely szívünket a mennyei világosság, szeretet és béke elől elzárja.

Jézus ezért hangsúlyozottan kijelentette imája végén: „Mert ha megbocsát-
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játok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti menynyei Atyátok. 
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyá-
tok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket” (Mt 6:14—15). Aki nem hajlandó meg-
bocsátani, önmaga elől zárja el azt a forrást, amelyből egyedül nyerhet isteni 
irgalmasságot. Sohase gondoljuk, hogy jogunk van a megbocsátást visszatarta-
ni azokkal szemben, akik bennünket megsértettek, mert az ellenünk elkövetett 
igazságtalanságaikat nem akarják beismerni. Valóban az lenne a kötelességük, 
hogy alázatos szívvel megbánják és beismerjék bűneiket; viszont mi ettől füg-
getlenül legyünk irgalmasok azokkal, akik ellenünk vétkeztek, akár beismerték 
bűneiket, akár nem! Ha mégoly súlyos volt is a megbántás, ne szomorkodjunk, 
ne sajnálkozzunk önmagunk felett, hanem úgy bocsássunk meg mindazoknak, 
akik velünk szemben igazságtalanok voltak, mint ahogy mi szeretnénk, hogy Is-
ten megbocsássa az ellene elkövetett bűneinket!

A megbocsátás sokkal többet jelent, mint sokan gondolják. Mikor Isten kije-
lenti, hogy számtalan vétkünket megbocsátja — elképzeléseinken felül —, még 
hozzáfűzi: „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok 
az én útaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akké-
pen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál” (Ésa 
55:7—9). Isten megbocsátása nem pusztán egy bírósági, jogi aktus, amellyel a 
bűntetés alól felment; ő nemcsak megbocsátja a bűnt, hanem meg is akar sza-
badítani tőle. A megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. Dávid tény-
leg tapasztalta ezt, amikor így imádkozott: „Tiszta szívet teremts bennem, óh 
Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem” (Zsolt 51:12). Máshol pedig így szól: 
„Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, oly messzire veti el tőlünk a mi 
vétkeinket” (Zsolt 103:12).

Isten Krisztusban önmagát áldozta vétkeinkért. Elszenvedte a kínos kereszt-
halált, hordozta a bűn terhét, mint „igaz a nem igazakért”, hogy irántunk érzett 
szeretetét kinyilatkoztassa, és ezáltal magához vonzzon bennünket. Így szólt: 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, 
miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek” (Ef 4:32). Hagyjátok, 
hogy Krisztus, az isteni élet bennetek lakozzon, s általa mennyei szeretet nyilat-
kozzék meg bennetek! Ez ad a kétségbeesetteknek reménységet, s a bűnök ter-
hétől görnyedt lelkeknek mennyei békességet. Ha Istenhez közeledünk, csak úgy 
nyerhetünk bűnbocsánatot, ha mi is készek vagyunk irgalmasságot cselekedni.

Ahhoz, hogy elfogadhassuk Isten megbocsátó szeretetét, és másnak is köz-
vetíthessük, elsősorban arra van szükségünk, hogy Isten hozzánk való szeretetét 
felismerjük, és higgyünk abban. Sátán ezernyi cselfogással él, hogy e szeretet 
felismerését megakadályozza, s azt akarja elhitetni velünk, hogy hibáink és bű-
neink rettenetesek. Szerinte lehetetlen, hogy Isten az imáinkra figyeljen, hogy 
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bennünket megáldjon, és megmentsen. Önmagunkban valóban csak gyengesé-
get láthatunk, s nincs semmink, amivel jogot formálhatnánk Isten kegyelmére. 
Sátán erővel azt akarja velünk elhitetni, hogy hiába fáradozunk, jellemhibáinkat 
megváltoztatni úgysem tudjuk. Mikor Istenhez közeledünk, az ellenség a fülünk-
be súgja: „Imádnak semmi értelme nincs, mert ilyen és ilyen gonoszságokat kö-
vettél el. Vajon nem vétkeztél-e Isten ellen, s nem cselekedtél-e saját lelkiisme-
reted figyelmezetése ellen?” Mi azonban mondhatjuk neki: „Jézus Krisztusnak, 
Isten Fiának vére megtisztít bennünket minden bűnünktől” (1Jn 1:7). Éppen ak-
kor, amikor érezzük, hogy vétkeztünk, s ezért nem tudnánk imádkozni, akkor van 
itt a legfőbb ideje, hogy imádkozzunk. Lehet, hogy szégyenkezünk, és mélyen 
megalázottnak érezzük magunkat, mégis imádkoznunk és hinnünk kell. „Igaz be-
széd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy 
megtartsa a bűnösöket, akik között első vagyok én” (1Tim 1:15). A bűnbocsánat 
és az Istennel való kiengesztelődés nem szolgálataink jutalma, nem érdemként 
adja Isten a bűnös embernek, hanem olyan ajándék, amely Krisztus szeplőtlen 
életszentségéből fakad.

Sohase akarjuk kisebbíteni bűneinket, ne igyekezzünk mentegetni, hanem 
tekintsünk úgy rájuk, mint ahogy Isten látja, ha mégoly nehéz is így tenni! Egye-
dül a Golgota tárhatja fel előttünk a bűn rettenetes súlyát. Ha önmagunknak 
kellene bűneinket hordoznunk, súlya alatt összeroskadnánk. Krisztus, az ártat-
lan Bárány állt helyünkre, és hordozta bűneinket, noha minket illetne a bün-
tetés. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és 
megtisztítson minket minden hamisságtól” (1Jn 1:9). Dicső igazság! — Ő eleget 
tesz saját törvényének, de igazságos és következetes marad. Mégis igazzá tesz 
mindenkit, aki Krisztusban hisz. „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja 
a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét!? Nem tartja meg haragját 
örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban” (Mik 7:18).

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól (Mt 
6:13/a)

A bűnre való csábítás: kísértés. Ez azonban nem Istentől, hanem Sátántól és 
szívünk gonosz gondolataiból ered. „Az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő 
maga pedig senkit sem kísért” (Jak 1:13).

Sátán azért igyekszik bennünket megkísérteni, hogy jellemünk gonoszsága 
angyalok és emberek előtt nyilvánvalóvá váljék, s ezáltal ránk — mint jogos tu-
lajdonára — igényt tarthasson. Zakariás jelképes jövendölésében Sátán Isten 
angyalának jobbján áll; vádolja Józsuát, a főpapot, akinek ruhája szennyes, és 
igyekszik megakadályozni azt a munkát, amelyet az angyal Józsuán végezni akar. 
Nagyszerűen mutatja mindez Sátán álláspontját a lelkekkel szemben, akiket 
Krisztus magához akar vonzani. Az ellenség először elcsábít, azután pedig az 
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egész világ előtt megvádol bennünket, hogy nem vagyunk méltók Isten szere-
tetére. De az Úr így szólt Sátánnak: „Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dor-
gáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott 
üszög-é ez?” Józsuához pedig így szólt: „Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, 
és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged” (Zak 3:1—5).

A végtelenül szerető Isten Lelkének drága ajándékait akarja bennünk kifej-
leszteni. Megengedi, hogy akadályokba ütközzünk, hogy viszontagságok, sőt ül-
dözések érjenek, de nem azért, hogy átkunkra, hanem hogy áldásunkra szolgál-
janak. Minden sikeresen kiállott kísértés és minden hősiesen legyőzött akadály 
újabb tapasztalattal gazdagít bennünket, és hozzájárul jellemünk fejlesztéséhez. 
A kísértésnek ellenálló lélek, Isten ereje által, ég és föld előtt nyilvánítja ki, hogy 
Jézus kegyelme éltető erő.

Bár a kísértésektől nem kell megijednünk, még ha olyan nagyok is, mégis kér-
jük Istent, hogy őrizzen meg bennünket az olyan helyzettől, amelyben szívünk 
gonosz vágyai tévútra vezetnének. Amikor azt az imát mondjuk, amelyre Jézus 
tanított bennünket, átadjuk magunkat Isten vezetésének, és kérjük, hogy biztos 
utakon vigyen előre. Ha így, áhítattal könyörgünk, lehetetlen, hogy ugyanakkor 
a magunk választotta utakon haladjunk. Megvárjuk majd, hogy az Ő keze vezes-
sen, és figyelünk, amikor azt mondja: „Ez az út, ezen járjatok” (Ésa 30:21).

Nem válik javunkra, ha habozunk, és mérlegeljük az előnyöket, amelyeket 
Sátán ajánlatai nyújthatnak nekünk. A bűn szerencsétlenségbe és becstelenség-
be dönt minden egyes megtévedt lelket; elvakító, csábító ereje behízelgő déli-
bábokat fest, amivel lenyűgöz bennünket. Ha Sátán területére merészkedünk, 
többé nem vagyunk biztonságban, hatalmából nem menekülhetünk. Amennyire 
lehetséges, minden rést zárjunk el, amelyen át a kísértő hozzánk férhetne.

Ez az ima: „Ne vígy minket a kísértésbe” — ígéretet tartalmaz. Ha Istennek 
adjuk át magunkat, miénk az ígéret: „Hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb 
kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést 
is megadja majd, hogy elszenvedhessétek” (1Kor 10:13).

A gonosz elleni egyedüli védelmünk az, ha Krisztus szívünkben lakozik — az Ő 
igaz szentségébe vetett hit által. A kísértésnek csak azért van felettünk hatalma, 
mert az önzés még mindig szívünkben él. Ha azonban Isten végtelen szerete-
tét megismertük, akkor az önzés gyűlöletes és visszataszító mivoltában tűnik 
majd fel előttünk; vágyakozni fogunk, hogy lelkünkből kiirtsuk. Miként Krisztust 
is megdicsőítette a Szentlélek, ugyanúgy nemesíti és győzi meg a mi szívünket 
is, olyannyira, hogy a kísértések erejüket veszítik, s Krisztus kegyelme átalakítja 
jellemünket.

Krisztus sohasem hagy el egyetlen lelket sem, akiért meghalt. Az ember a 
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kísértések között elbukhat, és elhagyhatja Őt, de Krisztus sohasem fordul el 
azoktól, akikért a váltságdíjat saját életével fizette meg. Ha lelki szemeink látó-
képessége élesebb lenne, akkor láthatnánk a lelkeket, akik a gondok terhétől és 
a bánattól elkeseredve a halált kívánják. Azonban láthatnánk angyalokat is, akik 
ezeknek a megkísértett és az örvény szélén álló lelkeknek a segítségére sietnek, 
a démonokat elűzik, és védenceiket ismét biztos alapra helyezik. E két sereg 
között vívott küzdelem éppoly valóságos, mint két földi hadsereg harca. E lelki 
harcok kimenetelétől függ örök sorsunk.

Ránk is vonatkoznak Üdvözítőnknek Péterhez intézett szavai: „Ímé a Sátán ki-
kért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én imádkoztam érted, hogy el 
ne fogyatkozzék a te hited” (Lk 22:31, 32). Hála Istennek, Ő nem hagyott magunk-
ra, mert „úgy szerette [...] e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16). Jó Atyánk nem 
hagy el bennünket, Isten és az ember ellenségével folytatott küzdelmünkben; 
„ímé — mondja — adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapod-
jatok és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek” (Lk 10:19).

Legyetek összeköttetésben az élő Istennel, akkor erősen fogja kezeteket, 
és nem ereszti el. Ismerjétek fel Isten irántunk érzett szeretetét, és higgyetek 
abban! Majd meggyőződtök róla, hogy ez a végtelen szeretet áthatolhatatlan 
védőbástya, amelyen elakad Sátán minden terve és támadása. „Erős torony az 
Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen” (Péld 18:10).

Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség (Mt 6:13/b)
Az Úr imájának utolsó mondata — csakúgy, mint az első — újból a mi meny-

nyei Atyánkra mutat, akinek hatalma mindent felölel, s akinek neve: a Legdi-
csőbb. Az Üdvözítő a tanítványokra váró éveket nem olyannak látta, mint ahogy 
ők elképzelték — a világi gazdagság és dicsőség napsugaraiban —, hanem az 
emberi gyűlölet és az ördögi harag sötétségében. Előre látta, hogy a nemzetiségi 
viszály és nyugtalanság között tanítványai állandó veszedelemben élnek majd. 
Tudta, hogy tanítványai meglátják Jeruzsálem és a templom pusztulását is. Lát-
niuk kell majd az istentisztelet megszűnését, s azt is, hogy Izrael hogyan szóródik 
szét és hányódik majd, mint egy elhagyott parton heverő roncs, szerte a népek 
között. Így szólt: „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről.” „Mert 
nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dög-
halálok és földindulás mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete” 
(Mt 24:6—8). Krisztus követői ne féljenek attól, hogy reményük hiábavaló volt, 
vagy hogy Isten megfeledkezett a földről; mert a hatalom és a dicsőség mégis az 
Úré, akinek tervei feltartóztathatatlanul valósulnak meg. A tanítványokat ez az 
ima arra tanítja, hogy a gonosz uralmán és hatalmán túl az ő Urukra, Istenükre 
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tekintsenek. Őreá, akinek országa és uralma mindenek felett áll, aki Atyjuk és 
Barátjuk örök időkön át.

Jeruzsálem pusztulása előképe annak a pusztulásnak, amely az egész világot 
éri. A jövendölések, amelyek Jeruzsálam lerombolásakor részben teljesedtek, 
még inkább vonatkoznak az utolsó időkre. Nagy és ünnepélyes események kü-
szöbén állunk; olyan válság áll előttünk, amilyet a világ még nem látott. Azonban 
mind a tanítványokra, mind reánk nézve becses az az ígéret, hogy Isten országa 
mindenek felett uralkodni fog. Teremtőnk tartja kezében a bekövetkező esemé-
nyek sorozatát. A mennyei Fenség felügyelete alatt áll úgy az egyes nemzetek 
sorsa, mint gyülekezetének ügye is. Az isteni Tanító — terve kivitelére vonatko-
zólag — minden egyes eszközének azt mondja, amit mondott egykor Czírusnak: 
„Felöveztelek téged, bár nem ismertél” (Ésa 45:5).

Ezékiel próféta látomásában egy kéz jelent meg az angyal szárnya alatt; ez 
arra tanítja Isten szolgáit, hogy Isten hatalma által munkájuk sikerrel jár. Akiket 
Isten követeiként használ fel, ne gondolják, hogy az Úr munkája csupán tőlük 
függ! Ne hordják halandó lények a munkáért való felelősség terhét, mert Isten 
nem alszik és nem szunnyad, hanem állandóan tervei keresztülvitelén munkál-
kodik. Ő viszi majd munkáját előbbre. Az istentelenek szándékát meghiúsítja, és 
megzavarja azok tanácsát, akik Isten népe ellen veszedelmet koholnak. A Min-
denható, a seregek Ura a kérubok között trónol ma is, és megvédi gyermekeit a 
nemzetek minden viszálya és lázongása között. Az egek Ura, a mi Megváltónk, 
mérlegel minden kísértést, és őrködik, mint ötvös az izzó érc fölött. Sőt, még ha 
a királyok erődítései el is pusztulnának, ha a haragnak nyilai átszúrnák is ellen-
ségeinek szívét, Isten népe biztonságban él az Ő kezeiben.

„Óh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, 
sőt minden, valami a mennyben és a földön van, tied; ...a te kezedben van mind 
az erősség, mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztalta-
tása megerősíttetése” (1Krón 29:11— 12).

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
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12. Tanulmány javasolt olvasmánya

GYERMEKNEVELÉS, 363-371. (AZ IMA EREJE)

Az ima ereje

A közös imádság szükségessége — Minden család - tudva, hogy „a bölcsesség 
kezdete az Úrnak félelme” - emeljen oltárt, ahonnan imáik felszállnak Istenhez. 
Akiken a gyermekek oktatásának és nevelésének felelőssége nyugszik, azoknak 
mindenkinél nagyobb szükségük van a vallás nyújtotta erőre és bátorításra. Is-
ten nem fogadhatja el munkájukat, ha saját példájuk és mindennapi életük azt 
sugallja gyermekeiknek, akik felnéznek rájuk és útmutatást várnak tőlük, hogy 
Isten nélkül is nyugodtan élhetnek. Ha őket csupán erre az életre nevelik, akkor 
nem készülnek fel az örökkévalóságra. Úgy fognak meghalni, ahogyan éltek: Is-
ten nélkül, s lelkük elvesztéséért a szülőket vonják felelősségre. Apák és anyák! 
Keressétek Istent reggel és este a családi oltárnál, hogy megtanulhassátok, ho-
gyan neveljétek gyermekeiteket bölcsen, gyengéden és szeretettel.

A családi áhítat elhanyagolása — Most van itt az ideje, hogy minden otthon 
az imádság háza legyen. Mindenfelé általános hitetlenség uralkodik, s burjánzik 
a gonoszság. A romlottság szinte észrevétlenül fertőzi meg a lelket, s felszínre 
tör, Isten elleni lázadást szülve a mindennapi életben. Az erkölcsi erők bűntől 
megkötözve Sátán uralma alatt állnak. A lélek a kísértések játékszerévé válik, 
s hacsak egy hatalmas kar nem nyúl érte, hogy megmentse, az ember vakon 
megy, amerre csak a lázadók vezére irányítja őt.

E félelmetes és veszedelmes idők közepette mégis vannak hitvalló kereszté-
nyek, akik nem tartanak naponta családi áhítatot. Nem tisztelik otthonukban 
Istent, és nem tanítják gyermekeiket, hogy szeressék és féljék a Mindenhatót. 
Sokan annyira eltávolodtak már Tőle, hogy úgy érzik, túlságosan bűnösök ah-
hoz, hogy közeledhessenek Hozzá. Nem tudnak „bizalommal a kegyelem kirá-
lyiszékéhez járulni”, „tiszta kezeket emelve föl, harag és versengés nélkül” (Zsid. 
4:16;I.Tim. 2:8). Nincs élő kapcsolatuk Istennel. A kegyesség látszatával bírnak, 
annak ereje nélkül.

Az elgondolás, miszerint nincs szükség az imára, Sátán egyik leghatásosabb 
fegyvere a lelkek elpusztítására. Az ima: közösség Istennel, a bölcsesség, erő, 
béke és boldogság forrásával.

Az ima nélküli otthon tragédiája — Nincs semmi, ami olyan nagy szomorú-
ságot okozna nekem, mint egy imádság nélküli otthon. Egyetlen éjszakára sem 
érzem magam biztonságban egy ilyen házban, s ha nem remélném, hogy talán 
segíthetek a szülőknek, hogy ráébredjenek hanyagságuk szomorú következmé-
nyeire, nem is maradnék ott egy percig sem! E hanyagság a legjobban a gyere-
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keken látható, mert nem tanulják meg félni Istent.
A formális ima nem elfogadható — Sok esetben a reggeli és esti áhítat nem 

más, mint csupán formai, unalmas és monoton frázisok ismételgetése, amely-
ben nem fejeződik ki a hála lelkülete vagy a valódi szükség érzése. Az Úr nem 
fogadhat el ilyen szolgálatot. Ugyanakkor soha nem veti meg a szelíd és alázatos 
szívet és a töredelmes lelket. Szívünk megnyitása mennyei Atyánk előtt, teljes 
függőségünk tudata, szükségleteink feltárása, hálás szeretetünk és hódolatunk 
kifejezése - ez a valódi imádság.

Az otthon legyen az imádság háza! — Akik vallják, hogy úgy szeretik Istent, 
mint régen a pátriárkák, emeljenek oltárt az Úrnak mindenütt, ahol felütik sátra-
ikat. Ha valaha, úgy éppen ma van a legfőbb ideje, hogy minden otthon az imád-
ság háza legyen. A szülők emeljék fel szívüket gyakran és alázatosan Istenhez 
önmagukért és gyermekeikért. Az apa - mint a család papja - vigye áldozatát Is-
ten oltárára reggel és este, miközben az anya és a gyermekek imában és dicsérő 
énekekben csatlakozzanak hozzá. Ilyen otthonokban szívesen tartózkodik Jézus.

Minden család tartsa emlékezetében, hogy nagyon szoros kapcsolatban kell 
állniuk a mennyel. Az Úr különleges figyelemmel kíséri földi családja gyermeke-
inek életét. Illatos tömjénfüstként száll fel hozzá az imádkozók fohásza. Szálljon 
hát fel Istenünkhöz minden család könyörgése reggel és napnyugtakor, Jézus 
érdemeire hivatkozva. Reggelenként és esténként az egész világmindenség az 
imádkozó családokra figyel.

Angyalok őrzik az Istennek szentelt gyermekeket — Mielőtt reggel munkába 
indulna a család, gyűljenek egybe, és az apa, vagy ha ő nincs jelen, az anya kö-
nyörögjön buzgón Istenhez, hogy őrizze őket a nap folyamán. Jöjjetek alázato-
san, szívetek teljen meg gyengéd szeretettel, és gondoljatok az ezernyi veszélyre 
és kísértésre, amely reátok és gyermekeitekre leselkedik. Kérjétek Istent, hogy 
viselje gondját családotoknak. Szolgáló angyalok fogják őrizni azokat a gyerme-
keket, akiket ily módon ajánlanak fel Istennek.

Az ima sövényként veszi körül a gyermekeket — A keresztények első gondo-
lata minden reggel Isten legyen. Az e világban végzett munka és egyéb érdekek 
mind másodlagos dolgok. A gyerekeket meg kell tanítani, hogy becsüljék és tisz-
teljék az imádság óráját... A keresztény szülők feladata, hogy reggel és este buz-
gó ima és állhatatos hit által védőfalat állítsanak gyermekeik köré. Türelmesen 
kell oktatgatni őket, fáradhatatlanul tanítani, hogyan élhetnek Istennek tetsző 
életet.

Az áhítatnak legyen meghatározott ideje! — Minden családban legyen meg-
határozott ideje a reggeli és esti áhítatnak. Helyénvaló, hogy a szülők még reg-
geli előtt maguk köré gyűjtsék gyermekeiket, megköszönve mennyei Atyjuknak, 
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hogy megőrizte őket az éjszaka folyamán, s hogy segítségét és védelmét kérjék 
az előttük álló nap nehézségeihez. Ugyanígy, amikor eljön az este, úgy illik, hogy 
szülők és gyerekek újra egybegyűljenek Őelőtte, s megköszönjék az elmúlt nap 
áldásait.

Ne a körülmények uralkodjanak! — A családi áhítatot nem szabad a körülmé-
nyektől függővé tenni. Nem engedhetjük, hogy időnként elmaradjanak az imák, 
s a sok tennivaló miatt elhanyagoljuk az imádságot. Ha így teszünk, azt a benyo-
mást keltjük gyermekeinkben, hogy az imának nincs különösebb jelentősége. 
Isten gyermekei számára az ima nagyon sokat jelent - hálaáldozatok szállnak fel 
az Úrhoz este és reggel az igaz keresztények házaiból. A zsoltáríró mondja: „Jöj-
jetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! 
Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk néki zengedezésekkel!” (Zsolt. 95:1-2)

Apák és anyák, bármennyire is rátok nehezedik a mindennapi tennivalók ter-
he, soha ne mulasszátok el összegyűjteni családotokat Isten oltára előtt! Kérjé-
tek otthonotokra a mennyei angyalok oltalmát! Ne feledjétek, hogy szeretteitek 
mindnyájan kísértéseknek vannak kitéve.

Ha arra törekszünk is, hogy vendégeink kényelmesen és jól érezzék magu-
kat, mégsem hanyagolhatjuk el Isten iránti kötelezettségeinket. Az áhítat és ima 
órájáról nem mondhatunk le semmi más kedvéért. Ne húzzuk el olyan sokáig a 
beszélgetést és a szórakozást, hogy azután mindannyian túl kimerültek legyünk 
ahhoz, hogy az áhítat idejében örömünket leljük. Az estének egy korai órájá-
ban, amikor sietség nélkül, odafigyelve imádkozhatunk, hálaadással tárjuk fel 
könyörgésünket és emeljük fel szavunkat boldogan, köszönettel Istenhez.

Mindazok, akik keresztényekhez jönnek látogatóba, lássák meg, hogy az 
imádság órája a nap legbecsesebb, legszentebb és legboldogabb órája. Az áhítat 
felemelő és nemesbítő hatást gyakorol mindenkire, aki részt vesz benne. Békét 
és nyugalmat hoz, amely jót tesz a léleknek.

A gyermekek tiszteljék az áhítat óráját! — Gyermekeiteket neveljétek arra, 
hogy törődjenek másokkal, legyenek gyöngédek, segítőkészek, s mindenekfö-
lött tiszteljék a vallásos dolgokat, vegyék komolyan Isten kívánalmait! Tanítsátok 
meg őket arra, hogy tartsák tiszteletben az imádság óráját! Kívánjátok meg tő-
lük, hogy keljenek időben s vegyenek részt a családi áhítaton.

Tegyétek az áhítat óráját érdekessé! — Az apa, a család papja vezesse a reg-
geli és esti áhítatot. Semmi ok nincs arra, hogy ne ez legyen a nap legérdekesebb 
és legélvezetesebb órája. Istenre hozunk szégyent, ha mégis szárazan és unal-
masan zajlik. Legyen a családi istentisztelet rövid, de lelkesítő. Ne engedjétek, 
hogy gyermekeitek vagy a család bármely tagja távol maradjon azért, mert fá-
radt, vagy hiányzik belőle az érdeklődés. Ha túl hosszú fejezetet olvasunk, ha túl 
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sokáig tart a magyarázat vagy az ima, akkor a drága szolgálat fárasztóvá válik, s 
mindenki megkönnyebbül, amikor véget ér.

A család vezetői fordítsanak különleges figyelmet arra, hogy az áhítat órá-
ja mindenki számára érdekes legyen. Egy kis gondossággal és némi előkészü-
lettel kellemessé tehetők ezek az összejövetelek, s csak az örökkévalóság te-
szi majd nyilvánvalóvá, milyen áldásos, jó hatással vannak az egész családra. 
Az apa válasszon ki egy érdekes és könnyen érthető igeszakaszt. Néhány vers 
elegendő egy-egy tanítás alátámasztásához, melyet a nap folyamán mindenki 
jól átgondolhat s meg is valósíthat. A témával kapcsolatban kérdezni is lehet. S 
elhangozhatnak rövid, de érdekes és hasznos megjegyzések, esetleg képekkel 
vagy szemléltetőeszközökkel is ábrázolhatunk egy-egy eseményt. Legalább két-
három versszakot énekeljünk el valamelyik lelkesítő hívő énekből, majd röviden 
és lényegretörően imádkozzunk. Aki imádkozik, ne foglaljon bele az imájába 
mindent, ami az eszébe jut, hanem próbálja a lehető legegyszerűbb szavakkal 
kifejezni Isten iránti háláját és mondjon köszönetet az áldásokért.

Ahhoz, hogy felkeltsük és megerősítsük a Biblia tanulmányozásának szere-
tetét, fontos az áhítatok megszervezése. A reggeli és esti istentisztelet órái a 
nap legkedvesebb és leghasznosabb időszakai legyenek! Gondoskodjunk róla, 
hogy ezeket a drága perceket ne zavarják kellemetlen gondolatok. Értsük meg, 
hogy a szülők és gyermekek azért gyűlnek össze, hogy találkozzanak Jézussal, 
és meghívják otthonukba a szent angyalokat! Ezek az áhítatok legyenek rövi-
dek, élénkek, változatosak, és mindenkor alkalmazkodjanak a körülményekhez! 
Vegyen részt mindenki a Biblia olvasásában! Tanulják meg Isten törvényét, és 
azután gyakran ismételjék át! Növeli a gyermekek érdeklődését, ha megengedik 
nekik, hogy néha ők válasszák ki a felolvasandó szöveget. Kérdezzétek őket a 
felolvasott bibliaversekkel kapcsolatban, s engedjétek őket is kérdezni, ha va-
lamit nem értenek. Néhány szóval magyarázzátok meg a szakasz jelentését. Az 
áhítatot nem szabad hosszúra nyújtani. A kicsinyek is vegyenek részt az imában 
és csatlakozzanak az énekléshez, még ha csak egyetlen szakasz éneklésével is.

Imádkozzatok világosan és jól érthetően! — Mutassatok jó példát gyerme-
keiteknek azzal, hogy világosan és jól érthetően imádkoztok. Tanítsátok őket, 
hogy emeljék fel fejüket a székről, ami előtt térdelnek, s ne takarják el arcukat 
kezeikkel. Így, egyszerű szavakkal Isten elé járulhatnak, s imájuk összhangban 
lesz az Úr imájával, amelyet tanítványainak mondott példaként.

A zene hatalma — A bibliai énekekről szóló feljegyzések telve vannak buzdí-
tással a zene és az ének használatára. Ez áldást jelent. A zenét azonban gyakran 
megrontják és gonosz célok szolgálatába állítják, s így a kísértések egyik legcsá-
bítóbb eszközévé válik. Helyesen felhasználva Isten értékes ajándéka, amelynek 
célja, hogy gondolatainkat magasrendű és nemes témákra irányítsa, s hogy lel-
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künket ihlesse és felemelje.
Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lel-

ki igazságokat. A szorongatott, a kétségbeesés határán álló hívőnek eszébe jut 
Isten néhány igéje, esetleg egy régen elfelejtett gyermekkori ének, s a kísértés 
erejét veszti felette. Megújult élete által új célkitűzéseket, bátorságot és örömet 
tud adni másoknak is.

Az ének nevelő hatásának értékét sohase veszítsük szem elől! Énekeljünk 
otthonunkban kedves, tiszta énekeket, s akkor majd kevesebb ítélkező, megrovó 
szó hangzik el, helyettük inkább több reményt, vidámságot és örömet árasztunk 
mindenfelé. Énekeljünk az iskolában, így a gyermekeket közelebb vonjuk Isten-
hez és egymáshoz.

Az ének - mint az istentisztelet szerves része - ugyanolyan fontos eleme a val-
lásos szolgálatnak, mint az ima. Ha a gyermeknek megtanítjuk ezt, akkor többet 
gondol majd az énekelt szavak jelentőségére, és fogékonyabb lesz irántuk.

Hangszerekkel és énekléssel — Reggel és este gyűljetek össze gyermekeitek-
kel együtt Isten dicsőítésére, Igéjének olvasására és az Őt magasztaló énekek 
éneklésére. Tanítsátok a kicsinyeket Isten törvényének ismétlésére! Ne feledjé-
tek, milyen utasítást kaptak az izráeliták erre vonatkozóan: „...gyakoroljad ezek-
ben a te fiaidat, szólj ezekről, amikor házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, és 
mikor lefekszel és mikor felkelsz.” Mózes azt is parancsolta a zsidóknak, hogy ze-
nésítsék meg Isten törvényének szavait. Míg a nagyobb gyermekek hangszeren 
kísérték, addig a kisebbek együtt énekelve vonultak s lelkesen zengték a törvény 
szavait a zene dallamára. Így a gyermekkorban megtanult parancsolatok később 
is mélyen megmaradtak emlékezetükben.

Ha szükséges volt, hogy Mózes által a parancsolatok szent énekben öltsenek 
testet - hogy a pusztában vonulva énekeljék a gyerekek egyik verset a másik 
után -, milyen fontos lesz számunkra ebben az utolsó időben, hogy Isten szavára 
oktassuk gyermekeinket! Kérjük az Úr segítségét, hogy gyermekeinket a törvény 
megtartására tanítsuk. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy otthonunkat 
betöltse az ilyen zene, s hogy Isten beléphessen oda.

A gyerekek is vegyenek részt a családi áhítaton. Hozza mindenki a Bibliáját és 
olvasson fel egy-két verset. Énekeljünk el egy jól ismert éneket, azután imádkoz-
zunk. Az imára Krisztustól kaptunk példát. Az Úr imája nem gépies ismételgetés 
céljából adatott, hanem annak szemléltetése, hogy milyen legyen az imádság: 
egyszerű, buzgó, világos. Járuljatok alázatosan az Úr elé, mondjátok el egysze-
rűen szükségleteiteket, s köszönjétek meg irgalmasságát. Ezzel Jézust látjátok 
vendégül mind otthonotokban, mind pedig szívetekben. A családi áhítaton nem 
helyénvaló a hosszú, távoli dolgokról szóló ima, mert ahelyett, hogy előjognak 
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és áldásnak tekintenék, fárasztónak fogják érezni az áhítat óráját. Tegyük a csa-
ládi istentiszteletet érdekessé és örömtelivé.

Több ima - kevesebb büntetés — Sokkal többet kellene imádkoznunk! Óriási 
erő és áldás rejlik a közös családi imában gyermekeinkért - és gyermekeinkkel. 
Ha a saját gyerekeim valami rosszat csináltak, először kedvesen és nyugodtan 
megbeszéltük a dolgot, azután imádkoztam velük, s ezek után soha, egyszer sem 
láttam szükségesnek, hogy megbüntessem őket. Szívük meglágyult a Szentlélek 
hatására, aki válaszként érkezett közösen mondott imáinkra.

A magányos ima haszna — Földi életében Jézus a magányos ima óráiban ka-
pott bölcsességet és erőt. Ifjúságunk kövesse példáját, és találjon alkalmat a 
hajnal és szürkület egy csendes órájában a mennyei Atyával folytatott beszélge-
tésre! Az egész napon át emeljék fel szívüket Istenhez, aki minden lépésünknél 
ezt mondja: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Iste-
ned, megerősítelek, sőt megsegítelek és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ésa. 
41:10) Ha gyermekeink életük hajnalán megtanulhatnák ezt a leckét, milyen 
frissességet és erőt, mekkora örömet és békességet hozna az életükbe!

A menny kapui nyitva állnak minden anya előtt — Amikor keresztsége után 
Jézus térdre borult a Jordán partján s az emberiségért imádkozott az Atyához, az 
egek megnyíltak, és a Szentlélek galamb formájú, aranyként tündöklő fényárban 
ölelte körül a Megváltó alakját, s egy hang hallatszott a mennyből: „Ez az én 
szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt. 3:17)

Mekkora jelentőségű esemény ez számotokra? Azt jelenti, hogy a menny 
nyitva áll mindenki előtt, s hogy imáink ott meghallgatásra találnak. Azt jelenti, 
hogy elfogadtak bennünket Isten szeretett Fiában. A menny kapuja nyitva áll 
minden anya számára, aki le szeretné tenni terheit a Megváltó lábai elé. Azt je-
lenti, hogy Krisztus emberi karjával átölelte az egész emberi fajt. Isteni karjával 
pedig megragadta az örökkévalóság trónját, összekapcsolta az embert Istennel, 
s a mennyet a földdel.

A keresztény anyák imája nem kerüli el az Atya figyelmét, aki azért küldte el 
Fiát erre a földre, hogy megváltsa az Ő népét. Nem fordul el a hozzá esedezők-
től, s nem hagyja őket egyedül a Sátán elleni küzdelemben. A ti dolgotok, hogy 
hittel és kitartóan munkálkodjatok, Isten pedig megerősíti kezeiteket.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
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12. Tanulmány javasolt olvasmánya

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 sze-

rette és félte az Urat. Felesége, Anna, szintén istenfélő, kegyes asszony volt. Ne-
mes 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 Siló-
ban 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 elkesered-
ve 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 



154 12. TAnULMÁnY jAvASoLT oLvASMÁnYA 

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 ma-
gadtól” (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 asszony-
nak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam ed-
dig” (1Sám 1:15-16).

A főpap mélységesen megrendült, mert Isten embere volt; és dorgálás he-
lyett 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 el-
válasszák, teljesítette fogadalmát. Gyermekét az anyai szív minden vonzalmával 
szerette; amint figyelte napról napra fejlődő erejét és hallgata gyermeki cseve-
gését, 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 könyö-
rögtem, 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 en-
gedékeny 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! Sen-
ki 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 ő ítéli meg. 
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[...] 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 lá-
bait megoltalmazza, De az istentelenek setétségben némulnak el, Mert nem az 
erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr, akik vele versengenek, megrontja, Meny-
nydörög 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 gyer-
mek 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 el-
vált 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 ne-
mes és hű legyen. Nem kért fia számára világi nagyságot, hanem azért könyör-
gött, 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 le-
gyen 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 ma-
gaslatokhoz 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 ifjú-
ságra. 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 gyermek-
kel, és mit cselekedjék ő?” (Bír 13:12). Figyeljen gondosan az Isten Igéjében levő 
oktatásra, és a szükségnek megfelelően bölcsességet kap.

„A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedék és kedves volt mind az 
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Úr, mind az emberek előtt” (1Sám 2:26). Bár Sámuel ifjú korát az Isten imádá-
sára 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 gyöngé-
debben, 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 vol-
tak és nem mindig kellemesek, de ő a legjobb tudása szerint készségesen vé-
gezte 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 mun-
katársává, aki alkalmassá tette, hogy nagy munkát végezzen Izraelért.

Ha a gyermekeket megtanítanák arra, hogy a mindennapi kötelességek sze-
rény 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 kapcso-
latba 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 felfüggesz-
tette a világokat az űrben, ugyan az a kéz az, mely mezők liliomait finoman kidol-
gozta. És amiképpen Isten az ő hatáskörében tökéletes, azonképpen kell nekünk 
is tökéleteseknek lennünk a mi körünkben. Az arányos emberi jellem szépsége 
a személyes kötelességek végzéséből formálódik. Ezért életünket a legnagyobb 
és legkisebb részleteiben hűség kell jellemezze. A kicsiny dolgokban való becsü-
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letesség, 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 mun-
kájában. 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 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS VEZETŐ ÚT, 87-96. (ÖRÖM AZ ÚRBAN)

Isten arra hívta el gyermekeit, hogy Krisztust képviseljék, bemutassák az Úr 
jóságát és irgalmasságát. Miként Jézus is kinyilatkoztatta nékünk az Atya jelle-
mét, úgy kell nékünk is kinyilatkoztatnunk a világnak, mely nem ismeri benső-
séges, irgalom-teljes szeretetét. „Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy 
küldtem én is őket e világra; Én ő bennök, és te énbennem; ...hogy megismerje 
a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17:18, 23). Pál apostol így szól Jézus tanít-
ványaihoz: „Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak... levele vagytok”, „amelyet 
ismer és olvas minden ember” (2Kor 3:3, 2). Jézus minden egyes gyermeke nyílt 
levél a világnak. Ha Krisztus követői vagytok, Isten annak a családnak, háznak, 
utcának és városnak, melyben éltek, bennetek egy levelet küld. Jézus, ki benne-
tek lakozik, általatok kíván szólni azokhoz, akik Őt még nem ismerik. Lehet, hogy 
a Bibliát nem olvassák, lapjairól a hozzájuk szóló hangot nem hallják; az Isten 
műveiből kiáradó szeretetet nem látják. Ha azonban Krisztus őszinte tanítványai 
vagytok, lehetséges, hogy általatok istenismeretre jutnak; felfogják jó voltát, 
megnyerhetők, hogy Istent szeressék és néki szolgáljanak.

A keresztények hivatása, hogy a menny felé vezető úton a világosság hordo-
zói legyenek, és a Krisztusról rájuk sugárzó fényt szétárasszák az egész világra. 
Legyen életük és jellemük olyan, hogy általa Krisztusról és szolgálatáról az em-
berek helyes fogalmat alkothassanak.

Ha tényleg Krisztust képviseljük, Isten szolgálatát oly vonzónak tűntetjük fel, 
amilyen az a valóságban. Keresztények, akik állandóan szomorkodnak, zúgolód-
nak és panaszkodnak, helytelen színben tüntetik fel Istent és a keresztény éle-
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tet. Azt a benyomást keltik, mintha Istennek nem tetszene gyermekeit boldog-
nak látni, és így hamis bizonyságot tesznek mennyei Atyánkról.

Sátán ujjong, ha Isten gyermekeinek hitét megingathatja vagy őket kétségbe 
ejtheti. Örömére szolgál, ha bizalmatlanok vagyunk Istennel szemben, és kétel-
kedünk abban, hogy Ő készséges és hatalmas minket megvásárolni. Örül, ha azt 
hisszük, hogy Isten atyai gondoskodásával kárunkat okozza. Sátán úgy tűnteti fel 
előttünk Istent, mintha semmi részvéttel és irgalommal nem viseltetne irántunk. 
Istenre vonatkozólag állandóan elferdíti az igazságot; Istenről helytelen fogal-
makkal tölti be képzeletünket. Ahelyett, hogy elmélkednénk mennyei Atyánkra 
vonatkozó igazságokon, Sátán hamis sugalmazásaira hallgatunk, és miközben 
bizalmatlankodunk Isten iránt és zúgolódunk ellene, nevére szégyent hozunk. 
Sátán törekszik a vallásos életet komorrá, bússá tenni, hogy fáradságosnak és 
nehéznek tűnjék fel. Ha pedig a keresztény életében a vallást ilyen színben mu-
tatja be, hitetlensége által Sátán csalását támogatja.

Sokan, életútjukon gyakran foglalkoznak hibáikkal, gyengeségeikkel, fogyat-
kozásaikkal, csalódásaikkal, és szívük csüggedt. Európai tartózkodásom alatt egy 
ilyen lélektől levelet kaptam, melyben kétségbeesésében vigasztalást kért tő-
lem. A levél vétele utáni éjjelen álmot láttam. Nagy kertben jártam, melynek 
tulajdonosa körülvezetett mindenfelé. Én virágokat szedtem és kellemes illatuk-
ban gyönyörködtem, amikor hittestvérem, akitől az említett levelet kaptam, és 
aki szintén mellettem haladt, a jelentéktelen tövisekre figyelmeztetett, melyek 
útját állták. Szomorúan állott ott és panaszkodott. Nem követte a vezetőt a he-
lyes ösvényen, hanem a tövisek és csalánok között botorkált ide s tova. „Nem 
szomorú-e - így panaszkodott -, hogy ezt a szép kertet így elcsúfítják a tövisek és 
a csalánok?” A vezetőnk így felelt: „Ne vesződj a tövisekkel, melyek csak megse-
beznek! Szedd inkább a rózsákat, liliomokat és szegfűket!”

Nemde ti is szereztetek már életetekben szép tapasztalatokat? Vajon nem él-
tetek-e már át olyan becses időszakokat, amikor szívetek örömrepesve köszön-
tötte Isten Lelkét? Ha visszapillantotok a múlt eseményeire, nem jut-e sok drága 
és fenséges tapasztalat eszetekbe? Nem állnak-e Isten ígéretei - nyíló virágokhoz 
hasonlóan - életetek útján mindenütt? Akarjátok-e szíveteket örömest betölteni 
szépségükkel és pompájukkal?

A tövisek és csalánok csak megsebeznek és fájdalmat okoznak; s ha ezeket 
gyűjtitek és másoknak is adjátok, megvetitek Isten javait, és másokat is távol 
tartotok az élet útjától.

Nem bölcs dolog, ha állandóan a múlt szomorú emlékeire gondolunk, ha az 
élet csalódásait és igazságtalanságait idézzük emlékezetünkbe, ha mindaddig 
beszélünk róluk és panaszkodunk, amíg csüggedés vesz rajtunk erőt. Az elcsüg-
gedt lelket sötétség veszi körül, mely kizárja szívéből Isten világosságát, és má-
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sok életútjára is árnyékot vet.
Hála legyen az Úrnak a szemünk elé tárt kellemes és barátságos emlékekért! 

Olyképpen gyűjtsük egybe szeretetből fakadó ígéreteit, hogy azok minden idő-
ben szemünk előtt legyenek. Isten Fia elhagyja Atyja trónját, és istenségét em-
beri alakba öltözteti, hogy az embert Sátán hatalmából megválthassa; győzelme 
megnyitja számunkra az egeket, és bepillantást enged az isteni dicsőség biro-
dalmába; az elbukott emberiség megmenekülése az örvényből, melybe bűnei 
sodorták; Istennel való közösségének újbóli visszaállítása, amikor a Megváltóba 
vetett hit által megállja a hit próbáját, Krisztus igazságát ölti magára és trónjá-
hoz emeltetik fel - mindezek olyan képek, melyeket Isten azért tár szemeink elé, 
hogy felettük gondolkozzunk.

Ha Isten szeretetében kételkedünk avagy ígéreteivel szemben bizalmatlanko-
dunk, szégyent hozunk rá, és elszomorítjuk Szentlelkét. Milyen fájdalmas érzé-
sek hasogatnák az anya keblét, ha gyermekei állandóan arról panaszkodnának, 
hogy anyjuk rosszakarójuk, holott egész életét gyermekei javára áldozta, hogy 
minden kényelmet megszerezzen számukra?! Feltéve, hogy kétségbe vonják 
anyjuk szeretetét, az anya szíve bizonyára megszakadna. Mit érezne az az atya, 
akit gyermekei ilyen bánásmódban részesítenének? És mit gondoljon mennyei 
Atyánk, ha nem bízunk szeretetében, mely arra indította, hogy egyszülött Fiát 
halálra adja érettünk, hogy ezáltal örök életet nyerjünk? Az apostol így ír: „Aki 
az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi-
módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?”(Róm 8:32). És mégis 
mily sokan mondják tetteikkel, sőt szavaikkal is: „Ez nem rám vonatkozik. Talán 
másokat igen, de engem nem szeret az Isten.”

Mindez saját lelketeknek árt, mert a kétkedésnek minden szava meghívó 
Sátán kísértései számára; megerősíti bennetek a kétkedés iránti hajlamot, és 
tovaűzi tőletek a szolgáló angyalokat. Ha Sátán kísért titeket, a kétely vagy hi-
tetlenség egyetlen szavát se ejtsétek ki. Ha sugalmazásait meghalljátok, bizal-
matlanság és lázadó gondolatok támadnak szívetekben. Ha érzelmeiteket kife-
jezésre juttatjátok, akkor a kétely minden egyes szava nemcsak magatoknak árt, 
hanem olyan magvetés lesz, mely mások szívében is gyökeret ver és mérges 
gyümölcsöt terem; lehetetlen lesz saját szavaitok káros hatását ellensúlyozno-
tok. Magatok talán kigyógyulhattok a kísértésekből, és kiszabadulhattok Sátán 
csapdájából, de mások, megfertőzve káros befolyástoktól, talán többé soha 
nem tudnak a hitetlenség tőréből kiszabadulni, melybe a ti hitetlenségetek ve-
zették őket. Milyen fontos tehát, hogy csak olyan dolgokról beszéljünk, melyek 
lelki erőt és életet lehelnek.

Az angyalok figyelik, meghallgatják, milyen jelentéseket adtok a világnak 
mennyei Mesteretekről. Társalgástok róla folyjon, aki az Atya előtt közbenjár. Ha 
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barátaitokat üdvözölve kezeteket nyújtjátok, legyen Isten dicsérete szívetekben 
és ajkatokon. Így azok gondolatai is Jézusra fognak irányulni.

Mindenkit érnek megpróbáltatások, fájdalmak és szomorúságok, melyeket 
nehéz elviselni; kísértések környékeznek, melyeknek nehéz ellenállni. Ne egy-
másnak panaszoljátok el gondjaitokat, hanem vigyétek imáitokban Isten elé! 
Legyen életszabályotok, hogy kétely vagy csüggedés egyetlen szavát sem ejtitek 
ki ajkatokon! Nagyban hozzájárulhattok mások életének felvidításához, ameny-
nyiben őket a remény és vigasz szavaival megerősítitek.

Sok derék lélek van rettenetes kísértéseknek kitéve. Gyakran közel vannak 
az eleséshez, az önmagukkal és Sátánnal vívott küzdelemben. Ne csüggesszétek 
el őket nehéz harcaikban! Bátorítsátok őket reményt keltő szavakkal, amelyek 
buzdítóan hatnak rájuk. Ha így cselekesztek, Krisztus fénye sugárzik szét rólatok, 
„mert közülünk senki sem él önmagának”(Róm 14:7). Öntudatlanul is szétáradó 
befolyásunk vagy buzdítani és erősíteni fog másokat, vagy pedig elcsüggeszt, és 
Krisztustól és igazságától tovaűz.

Sokan tévesen képzelik el Krisztus jellemét és életét. Azt hiszik, hogy nem 
volt életében melegség és napfény, hogy mindig komoly, szigorú és örömtelen 
volt. Ilyen komor nézetek gyakran az egész keresztény élettapasztalatot beár-
nyékolják.

Gyakran hallhattuk, hogy Jézus sírt, de sohasem látták őt nevetni. Üdvözítőnk 
tényleg a fájdalmak embere volt; ismerte a gondot és szomorúságot, mert szíve 
minden emberi nyomor előtt nyitva volt. Bár élete az önmegtagadás élete volt, 
melyet fájdalom és gond árnyékolt be, de kedélye, lelkülete nem volt nyomott. 
Arcvonásai nem mutattak haragot és bosszúságot, hanem mindig békések, de-
rűsek voltak. Szívéből az élet kimeríthetetlen forrása áradt, s bárhová ment is, 
oda nyugalmat, békét, örömöt és vidámságot vitt.

Üdvözítőnk élete állandóan a legmélyebb és legszentebb komolyságot árasz-
totta, de sohasem volt szomorú vagy komor. Azok életét, akik Őt mintaképüknek 
tekintik, szent és komoly célok fogják betölteni; személyes felelősségük teljes 
tudatában lesznek. A könnyelműségtől tartózkodnak, többé nem találnak örö-
met hangos mulatozásokban, nyers tréfálkozásban. Jézus Krisztus hite a vizek 
árjához hasonló békét nyújt. Az öröm fényét nem oltja el, s a mosolyt nem ham-
vasztja el az arcokról. Krisztus nem azért jött a földre, hogy néki szolgáljanak, ha-
nem hogy Ő szolgáljon; s ha szeretete uralja szívünket, példáját követni fogjuk.

Ha főként embertársaink szeretetlen, rosszakaratú eljárására gondolunk, le-
hetetlen, hogy őket úgy szeressük, mint ahogy Krisztus szeretett bennünket. Ha 
azonban gondolkozunk Krisztusnak irántunk tanúsított csodálatos irgalmassá-
gán, ezt a lelkületet árasztjuk másokra is. Szeressük és becsüljük egymást annak 
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ellenére, ha látjuk is egymás hibáit és fogyatkozásait! Gyakoroljuk az alázatossá-
got; a saját erőnkben ne bizakodjunk, és mások gyengeségeit türelmesen szen-
vedjük el! Ez kiöli a szűkkeblűséget és az önzést, és nemessé, nagylelkűvé tesz.

A zsoltáros így énekel: „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál 
és hűséggel élj!” (Zsolt 37:3). „Bízzatok Istenben”. Minden napnak megvan a 
maga terhe, gondja és fáradsága; és milyen előszeretettel beszélünk ezekről! 
Hány hiábavaló gond hatol szívünkbe, hányszor beszélünk gondjaink terhéről, 
annyira, mintha nem volna szeretetteljes, irgalmas Megváltónk, aki mindig kész 
kérésünket meghallgatni, és minden időben, minden nyomorunkban segítsé-
günkre jönni.

Vannak, akik állandóan félelemben élnek, gondokat okoznak maguknak. Bár 
napról napra láthatják Isten szeretetének kézzelfogható bizonyítékait, állandó-
an örvendhetnek atyai gondviselésének, de mindezt az áldást észre sem veszik. 
Gondolataik állandóan kellemetlen dolgoknál időznek, melyeknek bekövetkezé-
sétől félnek. És ha tényleg vannak nehézségek, azok bár jelentéktelenek, mégis 
elvakítják őket mindazzal szemben, amikért hálásnak kellene lenniük. Ahelyett, 
hogy a felmerülő nehézségek őket Istenhez, az egyedüli Segítőhöz űznék, el-
lenkezőleg, elszakítják őket tőle, mert nyugtalanságot, zúgolódást ébresztenek 
szívükben.

Helyesen cselekszünk-e, ha ilyen hitetlenek vagyunk? Miért lennénk hálátla-
nok, bizalmatlanok? Jézus a mi barátunk; az egész menny élénk részt vesz bol-
dogulásunkban. Ne engedjük, hogy a mindennapi élet viszontagságai és küzdel-
mei kedélyünket izgassák, gondfelhőbe borítsanak! Ha ezt megengedjük, akkor 
állandóan találunk olyasmit, ami kínoz és nyugtalanít. Ne aggodalmaskodjunk, 
mert ez életünket felemészti és sorvasztja, de nem segít terheinket hordozni.

Üzleti, anyagi zavarokkal küzdhetünk, a jövendő sötéten állhat előttünk, 
veszteségek fenyegethetnek bennünket, de ne csüggedjünk, hanem vessük 
gondjainkat Istenre, és legyen szívünk nyugodt és vidám. Imádkozzatok bölcses-
ségért és értelemért, hogy ügyeiteket helyesen vezethessétek, hogy így kárt és 
veszteséget elkerüljetek! Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy kedve-
ző eredményeket érjetek el! Jézus megígérte segítségét, de nektek is törekedne-
tek kell. Ha mennyei Segítőtökben bízva, minden tőletek telhetőt megtettetek, 
akkor nyugodtan várhatjátok az eredményt.

Isten akarata és szándéka nem az, hogy gyermekeit gondok, terhek nyomják. 
De az Úr nem csal meg bennünket. Nem mondja: „Ne féljetek; életetek útján 
nincs semmi veszély.” Tudja, hogy veszedelmek és megpróbáltatások várnak 
ránk, és ehhez mérten bánik velünk. Nem szándéka népét kivenni a bűnnel és 
bajjal telt világból, de rámutat arra a segítségre, amelyben sohasem csalódha-
tunk. Így imádkozik tanítványaiért: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világ-
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ból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól”(Jn 17:15). „E világon nyomorúság-
tok lészen; én meggyőztem a világot”(Jn 16:33).

Hegyibeszédében Jézus fenséges példázatokkal mutatott rá, hogy milyen 
szükséges Istenben bíznunk. Ezen tanítások célja az volt, hogy Isten gyermekeit 
minden időben vigasztalja és bátorítsa, s így érthetően reánk is vonatkoznak. 
Az Üdvözítő híveinek figyelmét az ég madaraira irányítja, melyek gondtalanul 
zengik dalaikat, s bár „nem vetnek, sem nem aratnak”, mennyei Atyánk mégis 
gondoskodik összes szükségleteikről. Az Üdvözítő kérdezi tőlünk: „Nem sokkal 
különbek vagytok-é azoknál?” (Mt 6:26). A mindenható Gondviselő kitárja keze-
it és kielégíti összes teremtményeit. Az ég madarai sem kerülik el figyelmét. Bár 
nem rakja csőrükbe eledelüket, de gondoskodik szükségleteikről. Nekik kell a 
részükre elhintett magot összeszedni, nekik kell fiókáikat táplálni. Énekkel száll-
nak munkájukba: hisz „mennyei Atyátok eltartja azokat.” „Nem sokkal külön-
bek vagytok-é azoknál?” (Mt 6:26). Mint eszes lények, kik Őt imádjátok, nem 
vagytok-e sokkal becsesebbek az ég madarainál? Vajon Teremtőnk és Létfenn-
tartónk, aki saját isteni képmására alkotott bennünket, nem fog-e a mi szükség-
leteinkről is gondoskodni, ha bízunk benne?

Krisztus a mezei virágokra irányítja tanítványai figyelmét, melyek gazdag 
változatosságban virulnak, s melyek mennyei Atyánk irántunk, emberek iránt 
való szeretetének megannyi megnyilvánulásai. Így szólott: „Vegyétek eszetek-
be a mező liliomait, mi módon növekednek”(Mt 6:28). A természet e virágai 
szépségükben és egyszerűségükben felülmúlják Salamon királyi pompáját. Még 
a legdrágább öltözék, amit emberi művészet és ügyesség alkothat, sem verse-
nyezhet a virágok természetes bájával, ragyogó szépségével. Jézus kérdezi: „Ha 
pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik így ruház-
za az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?” (Mt 6:30). Ha az Úr, az 
isteni művész ily gazdag színpompát kölcsönöz az egyszerű virágoknak, melyek 
egy nap alatt elhervadnak, mennyivel inkább visel gondot azokról, akiket saját 
képmására teremtett?! Krisztus ezen tanítása megfeddi a hitetlen szív kétségeit, 
gondjait és aggodalmait.

Az Alkotó minden egyes gyermekét boldognak, békésnek és engedelmesnek 
szeretné látni. Jézus mondja: „Békességet hagyok néktek: az én békességemet 
adom néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14:27) Másutt 
ezeket mondja: „Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én 
örömem és a ti örömetek beteljék” (Jn 15:11).

A boldogság, melyre önző indokból vágyunk, mellőzve a kötelességek útját, 
ingatag és mulandó; csakhamar elmúlik, s a szív bánattal és fájdalommal lesz 
tele. Isten szolgálatában azonban teljes az öröm és az elégedettség. A keresz-
tény nem halad bizonytalan ösvényeken, nincs kiszolgáltatva hiábavaló megbá-
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násoknak és csalódásoknak. S bár a földi élet élvezeteiben nem veszünk részt, 
de örömmel tekinthetünk az eljövendő élet elé.

Hiszen már ebben az életben is a keresztények a Krisztussal való közösség 
örömteli részesei; szemlélhetik szeretetének fényét, és élvezhetik állandó je-
lenlétét. Életünk minden egyes lépése közelebb hozhat Jézushoz, mindinkább 
megtapasztaljuk szeretetét, és lépésről lépésre megközelíthetjük az örök béke 
dicső honát. Azért ne vessük el Istenbe vetett bizalmunkat, hanem legyen bizo-
dalmunk erősebb, mint valaha! „Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 
7:12), és megsegít bennünket ezután is mindvégig! Tekintsünk mint hatalmas 
emlékoszlopokra, jótéteményeinek bizonyítékaira, melyeket az Úr velünk csele-
kedett, hogy megvigasztaljon és kimentsen a pusztító kezéből. Legyenek állan-
dóan élénken emlékezetünkben a kegyelem megannyi tanújelei, melyekkel Is-
ten bennünket elhalmozott; a könnyek, melyeket felszárított; a fájdalmak, miket 
lecsillapított; a veszedelmek, miket elhárított; a szükségletek, miket kielégített 
és az áldások, melyeket reánk árasztott. Ezek erősítsenek zarándoklatunk hát-
ralevő részén!

Az előttünk levő küzdelemben újabb, nem sejtett akadályokra számíthatunk; 
azonban akár a múltra, akár pedig az eljövendőre tekintünk, bátran mondhat-
juk: „Mindeddig megsegített minket az Úr!” - „És életeden át tartson erőd!” 
(5Móz 33:25). A ránk várakozó megpróbáltatások nem fogják erőnket felülmúl-
ni. Dolgozzunk ott, ahol alkalom kínálkozik, abban a biztos tudatban, hogy a 
megpróbáltatások arányában kapunk erőt.

Így majd annak idején megnyílnak az egek kapui, hogy bevonulhassanak raj-
tuk Isten gyermekei s a dicsőség Királyának ajkairól, mint legszebb zene érinti fü-
leiket: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra 
készíttetett!”(Mt 25:34).

Ezután üdvözölni fogják a megváltottakat abban a hazában, melyet Jézus ké-
szít számukra. Ott majd más társaságban élnek, mint a bűnös földön; ott többé 
nem találkoznak hazugokkal, bálványimádókkal, tisztátalanokkal, hitetlenekkel, 
hanem kizárólag azokkal, akik a bűnt és Sátánt legyőzték, és Isten kegyelme által 
tökéletes jellemekké alakultak át. Krisztus vére lemosott róluk minden bűnös 
hajlamot, minden tökéletlenséget, és rájuk ragyog a dicsőség fénye, mely a nap 
fényességét jóval felülmúlja. Az erkölcsi szépség, Krisztus jellembeli tökéletes-
sége sugárzik le róluk, mely sokkal becsesebb az őket körülvevő külső fénynél. 
Mint bűntelenek állják körül a nagy fehér trónt, s részt vesznek az angyalok di-
csőségében és kiváltságaiban.

Tekintve azt a dicső örökséget, mely Krisztus követőire vár, „micsoda váltságot 
adhat az ember az ő lelkéért?” (Mt 16:26). Bár szegény lehet, mégis oly kincse 
és méltósága van, melyet a világ nem adhat. A megváltott, bűntől megtisztított, 
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s összes nemes képességeit Isten szolgálatára szentelő lélek mindent felülmúló 
kincs. Isten és a szent angyalok színe előtt örvend a menny minden egyes meg-
váltott léleknek; ezt az örömet szent, győzelmi énekek visszhangozzák.

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
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