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összefüggést és a folyamatos 
olvashatóságot. A forrásrövi-
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a rövidítések jegyzékében 
találhatók. Különösen aján-
lott a forrásanyagok további 
tanulmányozása.
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ELŐSZÓ

Amikor Ádám és Éva bűnbe esett, Isten nem hagyta őket reménység nélkül, 
hanem megváltásról gondoskodott. Egyszülött Fiát adta halálra helyettük, és így 
adott örök szabadulást mindenkinek, aki elfogadja a kegyelem ingyen ajándékát.

„A Sátán megmarta Krisztus sarkát, Krisztus viszont a Sátán fejére taposott. 
Halálával elpusztította azt, aki a halál hatalmát birtokolta. Áldozata megraga-
dásának percében legyőzetett a halál, mivel Krisztus az ő halálával ’világosságra 
hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által’.” – TII 214.

„Minden mennyei erő az ember felemelésének, megtisztításának és megszen-
telésének nagy munkájába van állítva. A mennyei hatalom Isten keze munkájának 
megmentésén fáradozik és nem elvesztésén. Ez a rendkívüli gépezet teljes egé-
szében azon munkálkodik, hogy kiszabadítsa az embert Sátán seregéből, a bűn 
rabságából, és munkába állítsa a megváltás művében.” –BEcho March 8, 1897.

Isten vágya számunkra, hogy megszabadíthasson a bűntől ma, majd pedig, 
hogy másokat is ehhez segítsünk. Ezen negyedéves lecke tanulmányozása közben 
megismerhetjük néhány gyakorlati módját, hogyan vezessünk szabaduláshoz má-
sokat, mint ahogyan Jézus is végezte itt a földön járva. Az egyik megfontolandó 
dolog, hogy Jézus „aktívan tevékenykedett azon, hogy megvalósítsa szándékát, 
hogy az embert megmentse, de Istennek alárendelve várt, élt és dolgozott. Bármit 
is tett, azt tökéletes harmóniában tette az Atyával.” – ST December 20, 1899.

Látva Jézus közeli eljövetelének bizonyítékait– mindenhol harc és nyugtalan-
ság – tekintsünk előre Isten népének végső szabadulására! Merítsünk bátorságot 
a Szentírás megannyi ígéretéből és várjuk nagy Szabadítónkat, hogy hazavigyen 
bennünket!

„A Zsoltárokban Dávid Istent említi, mint menedéket és erős tornyot, várat. 
Hozzá menekülhetünk és Ő megmenthet bennünket. Mily becses a gondolat, 
hogy Isten a menedékünk és Ő lesz segítőnk minden időben és minden helyen, Ő 
van velünk minden veszedelemben. Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázza-
nak ránk minden utunkon…

Mikor a porszem földön Krisztus elkötelezte magát, hogy megharcolja az ember 
csatáit, helyettesként és kezesként állva érettünk, Isten az egész mennyet kezébe 
helyezte minden eszközével és erejével, amit csak biztosítani tudott.” – 2IB 58-59.

Isten segítsen, hogy számunkra is elérhető legyen ez az erő és így szabadulást 
nyerhessünk, és azok is, akikkel naponta találkozunk!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
a GK Oktatási Központjára

„Hogyan is élhetnek a testvéreink emberek so-
kasága közepette, akiket még soha meg nem intet-
tek? Terveket kell kidolgozniuk, és munkába kell 
állítaniuk minden eszközt, hogy ezek által az Úr 
nevének dicsőségére dolgozhassanak. Tapasz-
talt vezetőink megértik mindezek fontosságát, 
és sokat tehetnek a munkaerő gyarapításáért. 
Terveket készíthetnek, hogy a főutakon és az 
ösvényeken közelebb kerüljenek az emberekhez. 
S ha nyugodt, állandó, odaszentelt igyekezettel 
nevelik a gyülekezet tagjait, hogy ahol kedvezőek a 
körülmények, személyes munkát végezzenek az embe-
rekért, munkájukat siker koronázza majd.” – Ev 76.

„Az Istentől származó szó arra tanít, hogy tanítsuk, tanítsuk és tanítsuk a 
fiatal férfiakat és nőket, hogy megértsék Isten igaz jövendöléseit. Ez az ismeret 
lesz számukra a legnagyobb érték, amikor Isten számára dolgoznak majd. Isten 
elvárja, hogy az értelem ne csökkenjen az egyházzal való kapcsolat folyamán, ha-
nem erősödjön, emelkedjen, gazdagodjon, nemesedjen és alkalmassá váljon arra 
a legszentebb munkára, amelyet halandó valaha is kapott.” – RH March 22, 1898. 

Ezen gondolat mentén a Generál Konferencia Oktatási Központjához olyan 
anyagi támogatásra van szükség, amely biztosítja az épület befejezésének teljes 
összegét.

A GK Oktatási Központ az alábbi feladatokat látja majd el:

•	 Folyamatos	 oktatás	 a	GK	 tisztségviselőknek,	 evangéliumi	munkásoknak	 és	
misszionáriusoknak a hitpontokról, adminisztrációról és lelki témákról.

•	 Online	oktatás.	Az	élő	szeminárium	folyamán	minden	fontosabb	időszakról	
felvétel készül és elérhető lesz azok számára, akik személyesen nem tudtak 
megjelenni, beleértve téged is.

•	 Konferencia	központ.	Az	épület	alkalmas	lesz	területi	összejövetelek	számára	
és Generál Konferencia gyűlésekhez is.

•	 Imaház,	amely	világítótorony	a	közösség	részére.	

Állj be te is az Úr mellé azokhoz, akik az Ő országát építik! Légy egyike azok-
nak, akik meghallják az őszinte és nyílt kiáltást: „Gyere le hozzám és segíts…”!

Nagy reménységünk van abban, hogy nagylelkű adakozókészséggel előse-
gíted ezt a tervet, amit megköszönünk, és imádkozunk, hogy az Úr áldjon meg 
gazdagon! Ámen. 

Hittestvéretek a Krisztusban Liviu Tudoroiu, GK Misszió Osztály
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A MEGÍGÉRT SZABADÍTÓ
„És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te ma-

god között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak 
sarkát mardosod.” (1Móz 3:15)

„A Sátán hatalmának megtöréséről szóló próféciában [Ádám és Éva] 
felismerték a bűn okozta romlástól való szabadulás ígéretét. Bár ellensé-
gük hatalmától szenvedniük kell, mert csábító hatása alá kerülve Jahve 
világos parancsával szembeni engedetlenséget választották, de nem kell 
kétségbeesniük.” – PK 423.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 37-44. (A megváltás terve)

Vasárnap  Március 31.
1. AZ ÉDENI ÉLET
a. Milyen körülmények között élt az ember a bukás előtt? 1Móz 1:27.

„A bűn behatolása előtt egyetlen felhő sem árnyékolta be ősszüleink 
értelmét, hogy eltakarta volna előlük Isten jellemének ismeretét. Tökéletes 
összhangban éltek Isten akaratával. Gyönyörű fény vette körül őket, Isten 
világossága. Ez volt ruházatuk. Ez a tiszta és tökéletes fény világított meg 
mindent, amihez közeledtek.” – 8B 255.
b. Hogyan nyilatkoztatta ki a természet Istent az ember számára? 1Móz 

1:31; Rm 1:20.

„Éden kertje Isten létezését bizonyította. Környezetük [Ádám és Éváé], a 
természet, Isten jellemvonásait tükrözte. Minden, amin csak szemük meg-
nyugodott, szólt hozzájuk. A teremtett dolgokban világosan felismerhetők 
voltak Isten láthatatlan dolgai, örökkévaló hatalma és istensége.” – 8B 255.

2019. április 6.
Szombat

Napnyugta: H  19:19
  Ro 19:57

1. Tanulmány

1Mózes 1:27.
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

1Mózes 1:3.
És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

 Róma 1:20.
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.
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Hétfő  Április 1.
2. A BŰN OKOZTA VÁLTOZÁSOK
a. Milyen hatása volt a bűnnek a természeti világban? 1Móz 3:17-19. 

Hogyan érintette ez az ember ismeretét Isten jelleméről?

„A törvényszegés romlást hozott a földre, a természet és a természet Iste-
ne közé ékelte magát. Ha Ádám és Éva sohasem lett volna engedetlen Isten 
iránt, ha megmaradtak volna a tökéletes egyenesség ösvényén, továbbra is 
tanulhattak volna Istentől keze munkáiból. De mikor hallgattak a csábítóra 
és vétkeztek Isten ellen, a mennyei ártatlanság ruhájának fénye eltávozott 
tőlük. A mennyei fénytől megfosztva többé nem tudták kezének munkájá-
ból felismerni Istent. 

Az ember engedetlensége a természetet is megváltoztatta. A bűn átkától 
sújtott természet csak tökéletlenül tanúskodhat a Teremtőről. Képtelen tö-
kéletes fényt vetni Isten jellemére.” – 8B 255-256.
b. Milyen változás történt az emberi természetben? Jer 17:9; 1Kor 2:14. 

„Természetüket megrontotta a bűn; megfogyatkozott erejükkel kevésbé 
tudnak ellenállni a gonosznak. Utat nyitottak Sátánnak, hogy könnyeb-
ben hozzájuk férkőzhessen. Ártatlan korukban is engedtek a kísértésnek; 
és most, hogy tudatosan vétkeztek, kevésbé lesz erejük feddhetetlenségük 
megőrzésére.” – PP 35-36.

„Amióta elszakadt az igazság Forrásától az ember, azóta természete ál-
landóan Isten akarata és útja ellen van. A fizikai, a szellemi és lelki erőt mind 
meggondolatlan indulatok uralják. Megromlott az egymás iránti gyengéd 
szeretet, és minden képesség csökkent, ami emberre lett bízva, hogy böl-
csen fejlessze. Az ember halott, mivel megszegi a törvényt és vétkezik. A 
hajlam diktál, a szenvedély irányít, és az ember étvágyát elővigyázatlan 
hatalom uralja. Szabadságról beszél, hogy bármit megtehet, és közben a 
legszánalmasabb rabszolgaságban van. Nem a maga ura. Nincs megengedve 
neki, hogy megláthassa az igazság szépségét, mert a test gondolata ellensé-
geskedés Istennel, és nem tud engedelmeskedni törvényének. Az igazságot 
hamisságnak látja és a hamisságot igazságnak. Sátán uralja a gondolatokat, 
ezért erkölcsi ereje gyenge.” – RH February 17, 1891.

1Mózes 3:17-19.
17 Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. 18 Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. 19 Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

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

1Korinthus 2:14.
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
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Kedd  Április 2.
3. ISTEN KÖZBELÉP
a. Milyen isteni gondoskodás biztosított végső szabadulást a bűnös 

emberpár számára? 1Móz 3:15.

„Az Úr a megváltásról először abban az ítéletben adott hírt, amelyet a kert-
ben mondott Sátán felett. Ezt mondta: ’Ellenségeskedést szerzek közötted és 
az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre 
tapos, te pedig annak sarkát mardosod’ (1Móz 3:15). Ez az ősszüleink halla-
tára elhangzott ítélet nekik ígéret volt. Míg ember és Sátán közötti harcot jö-
vendölt, azt is kinyilatkoztatta, hogy a nagy ellenség hatalma végül megtörik. 
Ádám és Éva bűnözőként állt az igazságos bíró előtt, várva a törvényszegésük 
miatti ítéletre; azonban mielőtt a rájuk kirótt vesződséges, fájdalmas életről 
hallottak volna, illetve arról, hogy vissza kell térniük a porba, reményt kínáló 
szavak hangzottak el. Bár szenvedniük kell hatalmas ellenségüktől, de öröm-
mel várhatják a végső győzelmet.” – PP 39-40.

„Isten Fia felajánlotta, hogy saját vérével engesztelést szerez törvénysze-
gésükért. Próbaidőt kapnak, amely alatt Krisztus szabadító hatalmába vetett 
hitük nyomán újra Isten gyermekei lehetnek.” – PK 423.

„Az ellenségeskedés akkor jutott a legmagasabb fokra, amikor Krisztus 
a föld lakója lett. Soha nem volt előtte senki, aki olyan tökéletes gyűlölettel 
gyűlölte volna a bűnt, mint Ő. Látta megtévesztő, lopakodó hatalmát a szent 
angyalok felett, és minden erejével ellene szegült neki.” – 1Sz 240.
b. Milyenné vált az ember természete a bukást követően, ami szükségessé 

tette az "ellenségeskedés" ígéretét? Zsol 10:4; Rm 3:11. A Sátánnal való 
ellenségeskedés helyett, kivel áll harcban az emberi természet? Rm 8:7.

„Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán 
befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szer-
zője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt 
gonosszá tette… Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az 
ember szövetséget kötött volna a Menny ellen; és a Sátán elleni ellenségeske-
dés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna.” – NK 449.

1Mózes 3:15.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Zsoltárok 10:4.
A gonosz az ő haragos kevélységében senkit sem tudakoz; nincs Isten, ez minden gondolatja.

Róma 3:11.
Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.

Róma 8:7.
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
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Szerda  Április 3.
4. SZABADÍTÓ JÖN
a. Milyen csodálatos áldozatot hozott Jézus a bukott ember megmenté-

séért? Fili 2:5-8.

„A bűn keletkezésének pillanatától volt Megváltó is, aki megszabadítson 
abból. Krisztus jól tudta, hogy szenvednie kell, mégis, az ember helyettesévé 
lett. Amint Ádám bűnt követett el, Isten Fia máris az emberiség váltságdíja-
ként ajánlotta fel magát. Olyan hatalommal rendelkezett a bűnösre kimondott 
romlás elhárítására, mint mikor a Kálvária keresztjén meghalt…

Abban a percben, amikor az ember behódolt az ellenfél csábításainak, s azt 
követte el, amiről Isten megmondta, hogy nem szabad megtennie, Krisztus 
állt az élők és holtak közé azt mondván: ’Sújtson engem a büntetés. Én állok 
az ember helyébe. Még egy lehetőséget nyújtok neki.’ ” – TII 5. 
b. Hogyan akarta Isten megértetni az emberekkel a bűn következmé-

nyeit és hogy gondoskodott Megváltóról? Zsid 9:13-14; Rm 6:23.

„Az első áldozat bemutatása végtelenül fájdalmasan érintette Ádámot. Fel 
kellett emelnie kezét egy olyan élet kioltására, amit csak Isten adhatott. Ekkor 
látott először halált. Ha engedelmeskedett volna Istennek, nem halt volna meg 
sem ember, sem állat. Amikor megölte az ártatlan áldozatot, megremegett ar-
ra a gondolatra, hogy bűne miatt fog Isten szeplőtlen Bárányának vére hullani. 
E kép láttán mélységesebben és elevenebben tudatosult benne, hogy milyen 
súlyos a bűne, amit csakis Isten drága Fiának a halála tehet jóvá. Csodálta 
azt a végtelen jóságot, amely ilyen váltságdíjat ad a bűnös megmentéséért. 
Egy reménycsillag fénylett fel a sötét és rettenetes jövőn, és ez nem volt már 
teljesen vigasztalan.” – PP 42.

„Az áldozatok rendszerének az embert meg kellett tanítania alázatosság-
ra bűnös állapotuk miatt, hogy megtérésre vezesse és egyedül Isten iránti 
bizalomra indítsa a megígért Megváltó által, hogy megbocsátja törvényének 
megszegését.” – MT 108.
c. Kik mondtak jövendölést a Megváltó eljöveteléről? Júd 14-15; 1Móz 

49:8-10; 4Móz 24:17.

Filippi 2:5-8.
5 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6 Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, 7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

Zsidók 9:13-14.
13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: 14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Róma 6:23.
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Júdás 1:14-15.
14 Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, 15 Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.

1Mózes 49:8-10; 4Mózes 24:17.
1Móz 49:8-10.8 Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. 9 Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel? 10 Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.4Móz 24:17. Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait.
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Csütörtök  Április 4.
5. KÉSIK A BETELJESÜLÉS?
a. Hogyan gondolkozhattak volna sokan a megígért Szabadítóról? 

Ez 12:22.

„Az Üdvözítő eljövetelét Isten már az Édenben megjövendölte. Amikor 
Ádám és Éva első ízben hallották az ígéretet, annak gyors bekövetkezését vár-
ták. Örömmel fogadták elsőszülött fiukat, remélve, hogy ő lesz a Szabadító. Az 
ígéret teljesedése azonban késett. Akik először hallották, meghaltak anélkül, 
hogy valóra válását meglátták volna. Énók napjaitól kezdve a pátriárkák és a 
próféták újra és újra megismételték az ígéretet, hogy ébren tartsák a Szabadító 
eljövetelébe vetett reménységet, de a Megváltó nem jött el.” – JÉ 23.
b. Mi volt Isten válasza? Gal 4:4. Valóban késlekedett Isten akaratának 

beteljesedése? 

„Mindazáltal, ahogy a csillagok haladnak roppant körforgásukban a 
számukra kijelölt pályán, úgy Isten sem siet és nem is késik szándéka vég-
hezvitelében… ’Ugyanazon napon – amelyet Isten megjelölt ígéretében – az 
Úrnak minden serege kijöve Egyiptomnak földéről’ (2Móz 12:41). Ugyanígy 
határozta meg a mennyei tanács Krisztus eljövetelének óráját is. Amikor az 
idő hatalmas mutatója ehhez az órához ért, Jézus megszületett Betlehemben.

’Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát’ (Gal 
4:4). A Gondviselés irányította a nemzetek megmozdulásait, az emberi törek-
vések és hatások hullámzásait, míg a világ megérett a Szabadító eljövetelére.” 
– JÉ 23-24.

Péntek  Április 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
1. A bukás előtt, hogyan tudta az ember megérteni Isten jellemét?
2. Milyen változások történtek az emberi természetben a bűn miatt?
3. Miért adott Isten ellenségeskedést az embernek? Hol lennénk e nélkül?
4. Miért adta Isten Ádám számára az áldozati rendszert?
5. Késett a Szabadító eljövetele? Miért igen, vagy miért nem?   

Ezékiel 12:22.
Embernek fia! micsoda közmondástok van néktek Izráel földjén? hogy azt mondják: a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás.

Galata 4:4.
Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,
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2019. április 13.
Szombat

Napnyugta:  H 19:29
Ro 20:06

SZABADÍTÁS A BŰNTŐL
„Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még 

bűneitekben vagytok.” (1Kor 15:57)
„A bűn gonoszságát felfedő Igének hatalma, befolyása van az ember szívé-

re, hogy az embert megigazítsa, és igazultan is tartsa.” – BL 32.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 18-29. (Bűnbánat)

Vasárnap  Április 7.
1. A BŰN HATÁSAI
a. Mi a bűn és mi annak közvetlen következménye? 1Jn 3:4; Jak 1:15.

„Soha sem lehetett volna félreértés égen vagy földön, ha a bűn nem lopó-
dzott volna be. Isten parancsolatának megszegése okozta és okozza mindazt a 
nyomort, amely a teremtményekre nehezedik.” – MÉ 57.

„A halál elkerülhetetlenül el fog érkezni az egész világ lakosaihoz, akik 
hatályon kívül helyezik az Úr törvényét és folytatják törvényszegő életüket.” 
– TII 198.
b. A törvény melyik nagy alapelve hiányzik belőlünk, amikor vétke-

zünk? 1Jn 4:7-8.

„Azért van szüksége az embernek a bűnbánatra, mert hiányzik belőle az 
Isten iránti szeretet. Nem szeretett teljes szívéből, teljes lelkéből, osztatlan 
ragaszkodással, és a második parancsolatnak sem engedelmeskedett 'Szeresd 
felebarátodat, mint magadat'” – PrT January 26, 1893.

„Isten többre tartja, hogy mekkora szeretettel fáradozunk, mint hogy 
milyen mennyiséget végzünk el. A szeretet mennyei tulajdonság, mennyei 
jellemvonás. Bűnös szívből nem származhat. Ez a mennyei növény csak ott 
virágzik, ahol Krisztus uralkodik legfőbbként… A szeretet jót tesz, csakis jót. 
Akikben szeretet él, azok a szentség gyümölcseit termik, végül pedig örök 
életet.” – TII 232.

2. Tanulmány

1János 3:4.
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.

Jakab 1:15.
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

1János 4:7-8.
7 Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
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Hétfő  Április 8.
2. A BŰN FOGSÁGÁBAN
a. Milyen borzasztó ereje van a bűnnek az ember felett ma? Péld 5:22; 

Rm 7:14-23.

„Egyetlen rossz jellemvonás vagy bűnös kívánság, melyet hosszú időn át 
ápoltunk, közömbössé tehet bennünket az evangélium minden erejével, befo-
lyásával szemben. Minden bűnös élvezet elidegeníti a lelket Istentől.” – JVÚ 227.
b. Milyen rabságból szeretne Krisztus megszabadítani bennünket és 

milyen szabadságra vagyunk elhívva? Rm 8:21; 2Pt 2:19. Hogyan 
teszi ezt Ő? Jn 8:31-32.

„[Sátán] vezette fogságba az embert, megkötözte, hogy az ő akarata szerint 
cselekedjenek, és hogy elérje célját, teljes rabszolgaságban tartja. Az Úr, hogy 
elszakítsa ezt a köteléket, odaadta egyszülött és szeretett Fiát az ember érde-
kében. Krisztus ereje által mindenki kiszabadulhat a Sátán fogságából.” – ST 
January 5, 1891.

„Az igazság sohasem kötözi meg az embert. Aki az igazságtól a hamisság 
felé fordítja az embert, az rabszolgává teszi. Aki szoros kapcsolatban összeköti 
magát Krisztussal, az megszabadul a bűn fogságából.” – ST August 22, 1900.
c. Milyen felhívást intéz Krisztus mindannyiunk felé? Zsid 3:7-8; Józs 

24:15.

„A jó és rossz közötti nagy küzdelemben mindenkinek el kell döntenie, 
hogy melyik oldalra áll. Életünk és jellemünk megmutatja, hogy ki a meste-
rünk. Ha visszautasítjuk az Isten törvényének való engedelmeskedést, akkor 
Sátánnal kötünk megállapodást, így Krisztust nem fogjuk szeretni és tisztelni 
szívünkben és életünkben.” – ST January 5, 1891.

„Krisztus mindig kész bennünket bűneinktől megszabadítani, de akaratun-
kat sohasem kényszeríti. Ám, ha állandó vétkezés folytán akaratunk teljesen 
a gonosz felé hajlik, ha nem vágyunk újból szabaddá lenni, és nem akarjuk 
elfogadni Isten kegyelmét, vajon mit tehet még érettünk? Ha Isten szeretetét 
makacsul visszautasítjuk, önmagunk vagyunk kárhozatunk okozói.” – JVÚ 27.

Példabeszédek 5:22.
A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.

Róma 7:14-23.
14 Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. 15 Mert amit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekeszem. 16 Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. 17 Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. 18 Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. 19 Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok. 20 Ha pedig én azt cselekeszem, amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. 21 Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. 22 Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; 23 De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.   

Róma 8:21.
Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.

2Péter 2:19.
Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.

János 8:31-32.
 31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; 32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Zsidók 3:7-8.
7 Annakokáéért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, 8 Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,

Józsué 24:15.
Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
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Kedd  Április 9. 
3. SZABADULÁS AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK
a. Miből tudhatjuk, hogy Isten szeretne mindenkit megszabadítani a 

bűntől? 1Tim 2:3-4; Jn 1:12.

„[Krisztus] nem azért jött, hogy az embert a bűnben mentse meg, hanem a 
bűntől. Mindannyian, akik érzik a Megváltó szükségét, és hozzá jönnek az Ő 
erejében való hittel, győzni fognak a bűn felett. ’Valakik pedig befogadák Őt, 
hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek.'” – ST February 24, 1898.
b. Hogyan gondoskodott Isten az egész emberiség szabadulásáról? 1Jn 

4:14; Jn 3:16. Mikor biztosította ezt a szabadulást? Zsid 2:14-15; Rm 5:8.

„A haldokló Megváltó ’elvégeztetett’ kiáltásával megkondult Sátán felett a 
lélekharang. Az oly régóta folyó nagy küzdelem eldőlt, és most már biztos 
volt, hogy a bűn végleg megsemmisült. Isten Fia átlépte a sír kapuját, hogy 
’a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az 
ördögöt’ (Zsid 2:14).” – NK 448.

„Krisztus nem azért halt meg, hogy a bűn igazsággá válhasson és a törvény-
szegés erénnyé, hanem azért, hogy a bűnt bűnnek tekintsük, és a gyűlöletes 
dolgot gyűlöletesnek. Halálával Ő lett a pokol és halál kulcsainak birtokosa. 
Sátán nem uralkodhatott már vetélytárs nélkül, és nem tisztelték továbbá is-
tenként. Templomokat állítottak fel neki és azok oltárain emberi áldozatokat 
mutattak be, de az emberiséget felszabadító okirat Isten Fiának vérével lett 
aláírva. Egy út nyílt meg a reménység és kegyelem üzenete előtt a világ vége-
zetéig.” – YI June 28, 1900.
c. Milyen üzenetet mutassunk be a világnak, ismerve az Isten által biz-

tosított szabadulást? 2Kor 5:18-21.

„Ahogyan Isten az Ő hírnökévé tette Krisztust a világ számára, azon-
képpen Krisztust mutatják be a világ előtt kegyelemben és megbocsátásban 
mindazok, akik Megváltójuknak tekintik őt.” – 16MR 193.  

1Timóteus 2:3-4.
3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, 4 Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

János 1:12.
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;

1János 4:14.
És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.

János 3:16.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Zsidók 2:14-15.
14 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, 15 És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.

Róma 5:8.
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

2Korinthus 5:18-21.
18 Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; 19 Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. 20 Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. 21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
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Szerda  Április 10.
4. SZABADULÁS A TÖRVÉNYSZEGÉS BÜNTETÉSÉTŐL
a. Mi az egyedüli módja, hogy elkerüljük a bűn büntetését? Jn 1:29.

„Krisztus leemeli a bűnösről a törvényszegés büntetését és Önmaga áll a 
Törvényadó ítélete elé. Azért jött e világra, hogy emberként kiélve a törvényt 
bemutassa, hogy hamis Sátán azon vádja, hogy az ember nem tudja megtarta-
ni a törvényt.” – ST April 7, 1898.
b. Ki és hogyan vette magára helyettünk a törvényszegés büntetését? 

Ésa 53:4-6, 12.

„Kizárólag Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által szabadulhat 
meg a bűntudattól, a törvény kárhoztatásától és a törvényszegés büntetésétől.” 
– 1Sz 357.

„Minden bűn a világ Megváltójának isteni lelkére nehezedett. Ádám fiainak 
és leányainak gonosz gondolatai, szavai és cselekedetei tőle követeltek elégtételt, 
mert az ember helyettesévé vált. Noha nem Ő követte el a bűntetteket, az ember 
törvényszegései marták és szaggatták a lelkét. Aki bűnt nem ismert, bűnné lett 
értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk Őbenne.” – ICsK 172.

„A törvényszegés büntetése – hogy az ember helyetteseként magára vette 
az Atya haragját – összetörte Isten Fiának szívét.” – PrT February 4, 1886.
c. Mennyire tökéletes az, ahogyan Isten megtisztítja az embert a bűn-

től? 1Jn 1:9; Zsol 103:12.

„Bár láthatjuk és érezhetjük a törvényszegés büntetését, de mégis értékel-
nünk kell Isten kegyelmét, amely a megbékéltetés által van.

Az Úr megígérte, hogy az elfedező áldozatból kifolyólag, ha bűnbánatot 
tartunk, bizonyos, hogy megbocsátja gonoszságunkat. Most, míg Krisztus kö-
nyörög értünk, míg az Atya elfogadja az engesztelő áldozat érdemeit, kérjünk 
és meg fogjuk kapni. Mindenki vallja be bűneit, hogy vétkei előtte menjenek 
az ítéletre, hogy Krisztus kedvéért bocsánatot nyerjenek, és hogy így megbo-
csáttatottat írhassanak a neveik mellé.” – 3MR 197, 198.

János 1:29.
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Ézsaiás 53:4-6, 12 .
4 Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. 6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté. 12 Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!

1János 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Zsoltárok 103:12.
Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
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Csütörtök  Április 11.
5. SZABADULÁS A BŰN URALMA ALÓL
a. Milyen bőséges rendelkezés született, hogy megszabadítson minket 

a bűn hatalmából? Rm 5:20.ur; Júd 24-25.

„Istennél bőséges a kegyelem és az erő, de arra vár, hogy igényt tartsunk 
azokra. Azért nem látjuk be, hogy hatalmas szükségünk van rájuk, mert nem 
Jézusra, hanem önmagunkra tekintünk. Nem magasztaljuk Jézust, nem tá-
maszkodunk teljesen az Ő érdemeire…

Isten bőséges kegyelmet biztosított annak érdekében, hogy a hívő lélek 
tiszta maradhasson a bűntől. Az egész menny a rendelkezésünkre áll határta-
lan forrásaival… Önmagunkban bűnösök vagyunk, de Krisztusban igazak… 
Krisztus munkálkodik a bűn hatalma ellen, és ahol a bűn növekszik, a kegye-
lem még inkább megsokasul.” – ICsK 181.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le a vámszedő magatartásából, aho-

gyan imádkozott a templomban? Lk 18:13-14. Mit tud tenni Isten az 
ilyenekért? Gal 2:16-17.

„A szegény vámszedő… nagyon gonosznak tekinthette magát, és mások 
szintén ily színben látták; de beismerte nyomorát és ínségét. Bűneinek és 
gyalázatának terhét Isten elé vitte, és bocsánatért esedezett. Szíve tárva volt, 
hogy Isten Lelke elvégezhesse benne kegyelmi munkáját és megszabadítsa a 
bűn hatalmától. A büszke és önigazult farizeus imája ellenben azt mutatta, 
hogy szíve zárva volt a Szentlélek befolyása előtt. Miután Istentől eltávolodott, 
fogalma sem volt arról, hogy… mily szennyes volt saját jelleme. Mivel semmi 
szükséget nem érzett, nem is nyert el semmit.” – JVÚ 24.

„A vámszedő, aki imádkozni ment a templomba, jó példája az őszinte, 
odaadó imádkozónak.” – ÉÉM Január 15.

Péntek  Április 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miből tudhatjuk, hogy ahol bűn van, ott hiányzik a szeretet?
2. Mi viszi az embert a bűn fogságába? 
3. Kinek adott Jézus győzelmet a bűn felett?
4. Hogyan ment meg minket Jézus a törvényszegés büntetésétől? 
5. Hogyan tud Isten Lelke megszabadítani minket a bűn hatalmától? 

Róma 5:20.ur.
... de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:

Júdás 1:24-25.
24 Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, 25 Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.

Lukács 18:13-14.
13 A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! 14 Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

Galata 2:16-17.
16 Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. 17 Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mimagunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgája-é? Távol legyen.
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2019. április 20.
Szombat

Napnyugta:  H 19:39
Ro 20:16

SZABADULÁS EGYIPTOMBÓL
„Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; 

mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.”  (Zsid 11:27)
„A zsidók az remélték, hogy a rabszolgaságukból való szabadításuk kü-

lönös hitpróba és szenvedés nélkül fog megtörténni. Sokan közülük készek 
voltak elhagyni Egyiptomot, de nem mindannyian. Némelyek szokásai annyi-
ra hasonlóvá váltak az egyiptomiakéhoz, hogy szívesebben maradtak volna 
ott.” – 3SG 196.

„Mózes feladata sokkal könnyebb lett volna, ha sok héber nem vált volna 
romlottá és nem vonakodtak volna elhagyni Egyiptomot.” – 3SG 202.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 206-209. (Mózes – részlet), 

              231-236. (A Páska Ünnepe)

Vasárnap  Április 14.
1. JÓZSEF JÖVENDÖLÉSE
a. Milyen jövendölést mondott testvéreiről József, közvetlen az ő halá-

la előtt? Milyen esküt kért tőlük? 1Móz 50:25-26.

„Az utolsó két király, aki elfoglalta Egyiptom trónját, zsarnok volt és ke-
gyetlenül bánt a héberekkel. Izrael vénei igyekeztek bátorítani a nép lankadó 
hitét. Utaltak az Ábrahámnak tett ígéretre, és Józsefnek közvetlenül halála 
előtt mondott prófétai szavaira, amelyek által előre megjövendölte Egyiptom-
ból való szabadulásukat.” – MT 84.
b. Hogyan teljesedett ez a jövendölés? 2Móz 13:18-19.

„Egyiptomból való eltávozásuk alkalmával Izrael fiai értékes örökségüket, 
József csontjait is magukkal vitték, amelyek olyan régóta várakoztak Isten 
ígéretének beteljesedésére, és amelyek rabszolgaságuk sötét évei alatt mindig 
a szabadulásra emlékeztették őket.” – PP 238.

3. Tanulmány

1Mózes 50:25-26.
25 És megesketé József Izráel fiait, mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal. 26 És meghala József száz tíz esztendős korában, és bebalzsamozák, és koporsóba tevék Égyiptomban.

2Mózes 13:18-19.
18 Kerülő úton vezeté azért Isten a népet, a veres tenger pusztájának útján; és fölfegyverkezve jövének ki Izráel fiai Égyiptom földéről. 19 És Mózes elvivé magával a József tetemeit is, mert megesketvén megeskette vala Izráel fiait, mondván: Meglátogatván meglátogat titeket az Isten, akkor az én tetemeimet felvigyétek innen magatokkal.
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Hétfő Április 15.
2. ISTEN SZABADÍTÁSI MÓDSZERE
a. Mi történt, amikor Mózes a saját erejével próbálta meg kiszabadíta-

ni Izráelt Egyiptomból? 2Móz 2:11-15. Miért engedte meg ezt Isten? 

„Amikor Mózes agyonütötte az egyiptomit, ugyanabba a hibába esett, 
amelyet atyái is olyan gyakran elkövettek, amikor saját kezükbe vették an-
nak az ügynek az elintézését, amelynek elvégzését Isten már megígérte. Nem 
Isten akarata volt, hogy népe háború útján szabaduljon meg az egyiptomi 
rabságból, ahogy Mózes elgondolta. Isten a saját hatalmas erejével akarta né-
pét megszabadítani, hogy megszabadításuk dicsősége egyedül Őt illesse meg. 
Mindazáltal még ezt az elhamarkodott cselekedetet is felhasználta tervének 
megvalósítására. Mózes még nem készült fel nagy szolgálatára. Neki előbb 
még meg kellett tanulnia a hit leckéjét, amelyet Ábrahám és Jákób is meg-
tanult: hogy ne támaszkodjon saját emberi erejére és bölcsességére, hanem 
kizárólag csak Isten hatalmára ígéretei beteljesedése érdekében.” – PP 207.
b. Hogyan reagáltak először Izráel vénei, amikor Mózes visszatért 

Egyiptomba Áronnal és gyűlést tartva elmondták nekik Isten tervét 
szabadításukról? 2Móz 4:29-31.

c. Mit tett a nép miután sorsuk nehezebbre fordult és a szabadulás 
semmi jelét nem látták? 2Móz 5:19-21; 6:9. Miért késleltette Isten a 
szabadításukat?

„A héberek azt várták, hogy minden különösebb megpróbáltatás vagy 
szenvedés és nehézség nélkül szabaduljanak meg. Az izraeliták azonban még 
nem voltak készek a szabadulásra. Istenbe vetett hitük fogyatékos volt. Nem 
voltak hajlandók türelmesen elviselni szenvedéseiket, várni Istenre. Sokan 
hajlandók voltak inkább a rabszolgaságra, mintsem szembenézzenek az 
Egyiptomból való kimenetellel és egy számukra idegen országba való költözés 
nehézségeivel. Néhányuk szokásai annyira beleolvadtak az egyiptomi szoká-
sokba, hogy szívesebben maradtak volna ott. Ezért az Úr nem szabadította 
meg őket, amikor hatalmát és erejét először tette nyilvánvalóvá a Fáraó előtt. 
Isten úgy irányította az eseményeket, hogy az egyiptomi király teljesen ki-
fejthesse zsarnoki lelkületét, és így még tökéletesebben jelenthesse ki magát 
népének. Amikor népe látja majd igazságát, hatalmát és szeretetét, akkor úgy 
dönt, elhagyja Egyiptomot és az Ő szolgálatára szenteli magát.” – PP 218-219.

2Mózes 2:11-15.
11 Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atyjafiaihoz és látá az ő nehéz munkájokat s látá, hogy egy Égyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyjafiai közűl. 12 Mikor ide-oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba. 13 Másnap is kiméne és ímé két héber férfi veszekedik vala. És monda annak aki bűnös vala: Miért vered a te atyádfiát? 14 Az pedig monda: Kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az égyiptomit? Mózes pedig megfélemlék és monda: Bizony kitudódott a dolog. 15 A Faraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a Faraó elől és lakozék Midián földén; leűle pedig egy kútnál.

2Mózes 4:29-31.
29 És méne Mózes és Áron és egybegyűjték Izráel fiainak minden véneit. 30 És elmondá Áron mindazokat a beszédeket, melyeket mondott vala az Úr Mózesnek és megcselekedé a jeleket a nép szemei előtt. 31 És hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izráel fiait és megtekintette nyomorúságukat. És meghajták magokat és leborulának.

2Mózes 5:19-21; 6:9.
5:19-21.  19 Akkor látják vala Izráel fiainak felvigyázói, hogy bajban vannak, mivel azt kell mondaniok: a tégla-számot le ne szállítsátok; napjában a napi munka meglegyen. 20 És mikor kijövének a Faraótól, szembe találkozának Mózessel és Áronnal. 21 S mondának nékik: Lásson meg titeket az Úr és ítéljen meg, kik rossz hírbe kevertetek minket a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket.6:9. Eképen szóla Mózes az Izráel fiaihoz; de nem hallgatának Mózesre, a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt.
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Kedd  Április 16.
3. A SZABADULÁS EMLÉKMŰVE
a. Mi volt a Páska szertartásának jelentősége? 2Móz 12:21-27.

„A húsvét megünneplése a zsidó nemzet születésével kezdődött. Egyipto-
mi fogságuk utolsó éjszakáján, amikor semmi jele sem volt a szabadulásnak, 
Isten megparancsolta, hogy készüljenek fel az azonnali utazásra. Figyel-
meztette a Fáraót, hogy az egyiptomiakat egy utolsó csapás fogja sújtani, és 
utasította a zsidókat, hogy gyűjtsék össze családjukat lakhelyükön. Miután 
meghintették ajtófélfáikat a megölt bárány vérével, a bárányt sütve, kovászta-
lan kenyérrel és keserű füvekkel kellett megenniük. ’És ilyen módon egyétek 
azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, 
és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr páskája az’ – mondotta az Úr (2Móz 
12:11). Éjfélkor az egyiptomiak minden elsőszülöttje meghalt. Ezután a fáraó 
üzenetet küldött Izraelnek: ’Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül… és 
menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondátok’ (2Móz 12:31). A zsidók 
független nemzetként távoztak Egyiptomból. Az Úr megparancsolta, hogy a 
húsvétot évenként tartsák meg. ’Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: 
Micsoda ez a ti szertartástok? Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, 
aki elment az Izrael házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyip-
tombelieket’ (2Móz 12:26-27). A csodálatos szabadulás története így szállt 
nemzedékről nemzedékre.” – JÉ 56.
b. Mire emlékeztette őket a Páska? 2Móz 13:3, 9, 10.

„Egyiptomból való kiszabadításuk után Isten igyekezett feltárni előttük ha-
talmát és kegyelmét, hogy ezek elvezessék őket oda, ahol minden arra indítja 
majd őket, hogy egyedül csak Őt szeressék és egyedül csak Benne bízzanak. 
Isten azért vezette őket a Vörös-tenger partjára – ahol a nyomukban lévő és 
őket üldöző egyiptomi hadsereg miatt megmenekülésük lehetetlennek látszott 
– hogy felfoghassák teljes tehetetlenségüket és az isteni segítségre való szüksé-
güket. Isten csak azután szabadította ki őket az egyiptomiak kezéből, a biztos 
pusztulásból, miután megértették helyzetüket. Akkor és ott megtelt a szívük 
Isten iránti hálával, szeretettel és Isten hatalmában való feltétlen bizalommal. 
Szabadítójukként Isten magához vonta őket, legalábbis időlegesen.” – PP 331.

„Isten szándéka az volt, hogy hatalmának ezen megnyilvánulásai meg-
erősítsék népe hitét és utódaik is állhatatosan egyedül Őt imádják, aki olyan 
kegyelmes csodákat művelt érdekükben.” – MT 85.

2Mózes 12:21-27.
21 Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskhát. 22 És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, amely az edényben van; ti közűletek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. 23 Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. 24 Megtartsátok azért ezt a dolgot, rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mindörökre. 25 És mikor bementek a földre, melyet az Úr ád néktek, amint megmondotta vala: akkor tartsátok meg ezt a szertartást. 26 Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti szertartástok? 27 Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.

2Mózes 13:3,9,10.  
3 És monda Mózes a népnek: Megemlékezzél e napról, melyen kijöttetek Égyiptomból, a szolgálatnak házából; mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr; azért ne egyetek kovászost. 9  És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból. 10 Tartsd meg azért ezt a rendelést annak idejében esztendőről esztendőre.
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Szerda  Április 17.
4. JÉZUS, A MI HÚSVÉTI BÁRÁNYUNK 
a. Mi kötötte le Jézus érdeklődését, amikor 12 éves korában elment a 

templomhoz? Lk 2:41,42, 46-47. Mit értett meg ekkor?

„A gyermek Jézus első ízben lépett be a templomba. Látta a fehér ruhás 
papokat, amint ünnepélyes szolgálatukat végezték. Szemlélte az oltáron vérző 
áldozatot. Együtt borult le imában a hívőkkel, mialatt a tömjénfelhő felszállt 
Isten elé. Tanúja volt a húsvéti istentisztelet mély benyomást keltő szertartásai-
nak, amelyek értelmét napról napra világosabban látta. Minden mozzanat az Ő 
életéhez kapcsolódott. Új érzések ébredtek benne. Csendben, elmerülten tanul-
mányozott egy nagy kérdést. Küldetésének rejtélye feltárult előtte.” – JÉ 56-57.
b. Hogyan kapcsolódott Jézus áldozata a húsvéthoz? 1Kor 5:7; Ésa 53:7; 

Jn 1:29.

„A Páska visszamutatott Izráel népének szabadulására, de ugyanakkor 
előkép is volt, amely előremutatott Krisztusra, Isten Bárányára, akit megölnek 
a bukott ember megváltása érdekében. A szemöldökfára hintett vér előremu-
tatott Krisztus vérének engesztelésére, és hogy a bűnös ember állandóan a 
vér érdemeitől függ, hogy Sátán hatalmától biztonságban lehessen, valamint 
a végső megváltás érdekében… A Páska ünnepe emlékeztető volt Izráel gyer-
mekeinek Egyiptomból való szabadítására. Emlékeztető volt és előkép is. Az 
előkép találkozott a valósággal, amikor Krisztus, az Isten Báránya hiba nélkül, 
meghalt a kereszten.” – 1SP 201.

„A hónap tizennegyedik napján este ünnepelték a Páskát, amelynek 
magasztos benyomást keltő szertartásai az egyiptomi szolgaságból való sza-
badulásra emlékeztettek és előremutattak a bűn kötelékéből megszabadító 
áldozatra. Amikor a Megváltó feláldozta életét a Golgotán, a Páska jelentősége 
megszűnt és helyébe az úrvacsora szertartását rendelte el, mint ugyanannak 
az eseménynek emlékezetét, amelynek a Páska volt az előképe.” – PP 503.

„Mózes előképe volt Krisztusnak, aki azért jött, hogy megtörje a bűn ural-
mát az ember felett, és kiszabadítsa azokat, akiket annak ereje foglyul ejtett.” 
– ST November 6, 1884.

Lukács 2:41; 42; 46-47.
41 Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. 42 És mikor tizenkét esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint; 46 És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta, és kérdezgette őket. 47 És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein.

1Korinthus 5:7.
Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.

Ézsaiás 53:7.
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!

János 1:29.
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!



19193. Tanulmány - SzAbAduláS EGYIPTOMbÓl

Csütörtök  Április 18.
5. SZABADÍTÁSUNK JELE MA
a. Mire emlékeztette az izraelitákat a szombat? 5Móz 5:15.

b. Milyen értelemben jele a szombat a bűntől való szabadulásnak? 
2Móz 31:13; Ez 20:12.

„Amikor Izráel gyermekei kijöttek Egyiptomból, hogy Kánaánba vonulja-
nak, a szombat volt a megkülönböztető jel. Úgy ma is ez a jel különbözteti meg 
Isten népét a világtól, amikor kijönnek onnan, hogy belépjenek a mennyei 
nyugalomba. A szombat az Isten és népe között fennálló kapcsolat jele. Annak 
jele, hogy tisztelik Isten törvényét, s ez különbözteti meg a hű alattvalókat a 
törvényszegőktől…

A világnak adott szombat Istennek, a Teremtőnek a jele. De jele annak is, 
hogy Isten szentel meg. A mindeneket teremtő hatalom teremti újjá az embert 
is, Isten képmására. Akik szentnek tartják meg a szombatot, azoknak a meg-
szentelődés jele ez a nap. Az igazi megszentelődés nem más, mint Istennel való 
összhang, Isten jellemével való egység. Úgy érhetjük ezt el, ha engedelmeske-
dünk az Isten jellemét tükröző elveknek. A szombat a megszentelődésnek is jele. 
Aki szívből engedelmeskedik a negyedik parancsnak, az az egész törvénynek 
engedelmeskedni fog. Az engedelmesség pedig megszentel.” – 6B 349. 350.

Péntek  Április 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen reménységet adott József az izraelitáknak az Egyiptomból való jövő-

beni szabadulásról? 
2. Hogyan mutatta ki Mózes hitének hiányát Isten tervével szemben, hogy ki-

szabadítja Izraelt? Hogyan lehetünk mi is hasonlóak? 
3. Miért nevezték Páskának az Egyiptomból való szabadulás emlékéül szolgáló 

ünnepet? 
4. Milyen jövőbeni eseménynek volt előképe a Páska? Milyen szabadulás való-

sulna meg?
5. Milyen szabadulásnak jele a szombat? Hogyan?   

5Mózes 5:15.
És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Égyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad.

2Mózes 31:13.
Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.

Ezékiel 20:12.
És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.
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2019. április 27.
Szombat

Napnyugta: H 19:49
Ro 20:25

SZABADULÁS EGYIPTOM OKTATÁSÁTÓL
 „A pogányok útját el ne tanuljátok.” (Jer 10:2)
„Könyörgöm a szülőknek, hogy ne írassák gyermekeiket olyan helyre, ahol 

a hamis műveltség megrontja őket. Egyedüli biztonságuk Krisztustól tanulni. 
Világunk nagy központi világossága Ő. Minden más világosság, minden más 
bölcsesség bolondság.” – RH August 17, 1897.
Javasolt olvasmányok: Előtted az Élet, 43-48. (A próféta-iskolák); Boldog Otthon, 154-161. 

(A gyermek első iskolája; Másra át nem ruházható feladat)

Vasárnap  Április 21.
1. AZ EGYIPTOMI BÖLCSESSÉG ALSÓBBRENDŰSÉGE
a. Hogyan hasonlítható össze Salamon bölcsessége az egyiptomi böl-

csességgel? 1Kir 4:30.

„Van olyan oktatás, amely alapvetően evilági, melynek célja a siker a világ-
ban, az önző nagyravágyás kielégítése. Hogy megszerezzék ezt a képzést, sok 
tanuló időt és pénzt szán erre, hogy értelmüket zsúfolásig töltsék szükségte-
len ismeretekkel. A világ nagy tudásúaknak tartja az ilyeneket, azonban Isten 
másként tekinti őket.” – CT 64
b. Salamon szerint, mi az igazi bölcsesség alapja? Péld 9:10; 8:13; 15:33.

„A földi élet legnagyobb feladata a jellemképzés, és Isten ismerete az alapja 
minden igazi nevelésnek.” – PP 557.

„Az igazi kegyesség tapasztalati tudása – melyet a mindennapi megszente-
lődésben és szolgálatban találunk meg – biztosítja a test, az értelem és a lélek 
legmagasabb művelődését. Ha így Istennek szenteljük minden erőnket, azzal 
kirekesztjük az önteltséget. Az isteni hatalom hozzánk küldése megtiszteli 
őszinte törekvésünket oly bölcsességre, mely arra képesít, hogy legjobb te-
hetségünket Isten dicsősítésére és embertársaink áldására fordítsuk.” – 8B 63.

4. Tanulmány

1Királyok 4:30.
Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége.

Példabeszédek 9:10; 8:13; 15:33.
9:10 A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.8:13 Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.15:33 Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.
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Hétfő  Április 22.
2. MÓZES ELHAGYJA EGYIPTOMOT
a. Milyen széleskörű volt Mózes iskolázottsága, figyelembe véve, hogy 

abban az időben Egyiptom volt a legcivilizáltabb nemzet? Apcs 7:22.

„Egyiptom iskoláiban Mózes a legmagasabb polgári és katonai kiképzést 
kapta. Személyes vonzereje, nemes alakja és termete, valamint kiművelt elmé-
je és hercegi viselkedése folytán híres katonai vezetőként a nemzet büszkesége 
lett. Egyiptom királya a papi rendnek is tagja volt, így Mózest is – habár nem 
vett részt a pogány istentiszteleteken – bevezették az egyiptomi vallás minden 
titkába.” – EÉ 59.
b. Hogyan döntött Mózes, amikor választásra kényszerült a világi rang 

és Isten szolgálata között? Miért határozott így? Zsid 11:24-27.

c. Mire volt szükséges Mózesnek ahhoz, hogy elfelejtse az egyiptomi 
oktatás negatív jellegét? 2Móz 3:1.er.

„Midián pusztaságában Mózes negyven évet töltött, mint juhpásztor. Lát-
szólag örökre el volt szakítva életének küldetésétől, de éppen azt a nevelést 
kapta meg, amelyre életművének elvégzéséhez szüksége volt. Az a bölcsesség, 
hogy valaki egy tudatlan, fegyelmezetlen sokaságot kormányozzon, csakis 
önuralom által nyerhető el…

Azok a befolyások, amelyek körülvették őt Egyiptomban: nevelőanyjának 
szeretete, saját tisztsége, a király unokájának rangja, a fényűzés és bűn, amely 
ezer alakban csábította, a mesterkéltség, a ravaszság és a hamis vallás titok-
zatossága belevésődött lelkébe és jellemébe. A puszta zord egyszerűségében 
mindez eltűnt. ” – EÉ 59. 60.

„Mózesnek hasonlóan, sokaknak nagyon sok megtanult dolgot el kell 
felejteniük ahhoz, hogy azt tanulhassák meg, ami szükséges. Még mielőtt 
mások szívét és elméjét nevelhette volna, Mózesnek önmagát kellett képeznie 
a legnagyobb szellemi és erkölcsi fegyelem által, és Isten vele együtt munkál-
kodott.” – TDG 321.

„Mózes nem az egyiptomi tanulmányok során szerzett ismeretek által volt 
képes az ellenségei feletti győzelemre, hanem a kitartó és megingathatatlan hite 
folytán, amely a legmegpróbálóbb helyzetekben sem csökkent.” – ST July 12, 1905.

Apostolok cselekedetei 7:22.
És Mózes taníttaték az Égyiptombeliek minden bölcseségére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben.

Zsidók 11:24-27.
24 Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják, 25 Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; 26 Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. 27 Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.

2Mózes 3:1.er.
Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait...
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Kedd  Április 23.
3. SZABADSÁG AZ EGYIPTOMI TANÍTÁSTÓL
a. Milyen tanácsra kellene hallgatnunk gyermekeink taníttatásával 

kapcsolatban? Jer 10:2; Péld 19:27.

„Ha Isten Igéjétől elfordulunk, és csakis Isten Lelkét nélkülöző emberek 
írásait olvassuk, akkor értelmünk nem fejlődik; nem fogja fel az örök igazsá-
gok mélységes, átfogó elveit, és csupán a megszokott dolgok megértésére válik 
alkalmassá, a végtelen dolgok utáni vágya csökken, képességei beszűkülnek, 
és egy bizonyos idő után képtelenek tágulni.

Mindez hamis műveltség. Az ifjúság figyelmét minden tanárnak az ihletett 
Ige igazságaira kellene összpontosítania. Ez a műveltség a jelen és eljövendő 
életünkhöz nélkülözhetetlen.” – KP 23.
b. Mi Isten szándéka velünk, ahogyan az ősi Izraellel is volt? 5Móz 14:2. 

Mit szeretnénk ez helyett inkább, mint ahogyan Izrael is? 1Sám 8:5.

„Az Isten által Izrael számára kijelölt fegyelmezés és nevelés arra irányult, 
hogy életvitelükben különbözzenek a többi országok népétől. Ezt a sajátos-
ságot, amelyet különleges áldásnak és kiváltságnak kellett volna tekinteniük, 
nem üdvözölték szívesen. Az egyszerűséget és önuralmat, amely oly lényeges 
a legmagasabb fejlődés érdekében, igyekeztek felcserélni a pogány népek 
fényűzésével és mértéktelenségével. Becsvágyuk az volt, hogy olyanok le-
gyenek, mint a többi nemzetek (1Sám 8:5). Isten nevelési tervét félretették és 
tekintélyét megvetették.” – EÉ 47.
c. Milyen veszély ellen kell őrizkednünk? Jn 12:43. Lakhat-e Krisztus 

egy megosztott szívben? Mt 6:24.

„Nem Isten terve az, hogy akiknek Ő megvásárolta szolgálatát, azok a 
mammon szolgálatára tanító képzést kapjanak, hogy emberi dicséretet, em-
beri magasztalást várjanak el, vagy hogy a világnak szolgáljanak.” – FE 470.

„Nem lehetünk félig Istené, félig pedig a világé. Nem vagyunk Istennek a 
gyermekei, ha nem vagyunk teljesen azok.” – JVÚ 35.

Jeremiás 10:2.
Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!

Példabeszédek 19:27.
Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, [mely téged arra visz,] hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.

5Mózes 14:2.
Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, amelyek a föld színén vannak.

1Sámuel 8:5.
És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért válaszsz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél  [szokás]

János 12:43.
Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.

Máté 6:24.
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
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Szerda  Április 24.
4. ÚJ TANÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE
a. Miért van szükségünk arra, hogy Isten újra oktasson bennünket? Bír 

17:6; Ésa 53:6. Miért volt szükség az izraelita szülők újra tanítása, 
miután elhagyták Egyiptomot? Hogyan különbözünk tőlük ma? 

„Amikor kihozta őket Egyiptomból, az Izraeliták közül csak kevesen ké-
szültek fel arra, hogy Isten munkatársai legyenek gyermekeik nevelésében. A 
szülőknek is tanításra és fegyelmezésre volt szükségük. Az élethosszig tartó 
rabszolgaság áldozatai tudatlanok, képzetlenek és lealacsonyodottak voltak. 
Istent nem ismerték jól, és kicsiny volt a hitük. A hamis tanok összezavarták, 
és a pogánysággal való hosszan tartó kapcsolatuk megrontotta őket.” – EÉ 32.

„A szülőknek türelemre és erkölcsi erőre lesz szükségük azért, hogy Isten 
félelemben elfelejthessék a világ szokásait.” – RH November 13, 1894.
b. Mi történt azokkal az izraelitákkal, akik nem fogadták el az Isten 

akarata szerinti képzést? 1Kor 10:5-6. Mely bűnökre voltak hajlamo-
sabbak az egyiptomi oktatás miatt? 

„Az Úr nem hagyta el népét a pusztai vándorlásuk alatt, de közülük sokan 
elhagyták az Urat. Az Egyiptomban szerzett tanulmányaik miatt estek kísértés-
be, hogy bálványimádókká váljanak és kicsapongóvá. Mivel nem törődtek az Úr 
parancsolataival, ezért az Egyiptomot elhagyó közel összes felnőtt elesett a pusz-
tában és csak gyermekeik léphettek be Kánaánba.” – RH December 17, 1895.
c. Mit tartsunk szem előtt, amikor gyermekeink és fiataljaink tanítta-

tására törekszünk? 1Jn 2:15-17; Rm 12:2.

„Az ifjúság részére, mint Isten imádóinak adandó nagy tanulság, hogy 
kössék szívükre a Biblia alapelveit és a világot ennek rendeljék alá. Isten 
mindenkit szeretne arra tanítani, hogyan végezhetik Krisztus munkáját, és 
hogyan lépjenen be a mennyei város kapuin. Nem szabad engedünk, hogy 
a világ magához térítsen bennünket, hanem a legőszintébb szívvel azért kell 
küzdenünk, hogy a világ térjen meg.” – RH August 17, 1897.

Bírák 17:6.
Ebben az időben nem volt király Izráelben, hanem kiki azt cselekedte, amit jónak látott.

Ézsaiás 53:6.
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.

1Korinthus 10:5-6.
5 De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. 6 Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképen azok kívántak.

1János 2:15-17.
15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. 16 Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Róma 12:2.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
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Csütörtök  Április 25.
5. ISTEN TERVÉNEK KÖVETÉSE  
a. Hogyan nyilatkozott meg Istennek eredeti terve az oktatásról Ábra-

hám életében? Mi volt a célja ennek a képzésnek? 1Móz 18:19.

„A nevelés isteni tervében, amely alkalmazkodott az ember bukása utáni 
állapotához, Krisztus, mint az Atya képviselője Isten és ember közötti össze-
kötő kapocsként áll. Ő az emberiség legnagyobb tanítója, aki elrendelte, hogy 
férfiak és nők az Ő képviselői legyenek. A család volt az iskola, és a szülők a 
tanítók.

A pátriárkák (ősatyák) napjaiban a családban összpontosuló nevelés 
uralkodott. Az így alapított intézmények számára Isten a legkedvezőbb fel-
tételekről gondoskodott a jellem fejlesztése érdekében… Azok az emberek, 
akik megőrizték az isteni életelveket, a mezők és dombok közepette laktak. 
Földművelők és állattenyésztők voltak.” – BO 154.
b. Miért létfontosságú része az oktatásnak az Istennel való lelki kap-

csolat? Jób 22:21.

„Ha az emberi lélek összeköttetésbe kerül Isten Lelkével – a véges a Vég-
telennel – akkor ennek hatása a testre, a lélekre és a szellemre felmérhetetlen. 
A legtökéletesebb képzettség fakad ebből az összeköttetésből. Ez Isten sajátos 
módszere az emberek fejlesztéséhez.” – AT 89.

Péntek  Április 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Az önző törekvésünk kielégítése helyett, mire tanít bennünket az igazi nevelés?
2. Hogyan hagyhatjuk el Egyiptomot ma? Miért szükséges megtennünk ezt?
3. Milyen módon tudjuk utánozni a világot gyermekeink taníttatása folyamán?
4. Miért szükséges ma sok szülő számára, hogy Isten oktatási módszereiről 

tanuljon? Mit kell elfelejteniük?
5. Hol voltak az első iskolák és hogyan tudunk visszatérni Isten oktatási tervé-

hez ma?

1Mózes 18:19.
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.

Jób 22:21.
Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
imaház részére, Bhutánba

Bhután, hivatalosan Bhután Királyság, 
Dél-Ázsiában a Himalája keleti részén fekszi, 
északról Kínával határos és a többi részen 
Indiával. Népessége 750 000 körül van, terü-
lete pedig 38 394 km2. A fővárosa Thimphu. 
2008-ban Bhután államformája az abszolút 
monarchiából átalakult alkotmányos monar-
chiává. 

Bhután egy buddhista ország, a lakosság 
több mint 81 %-a Vadzsrajána-Buddhista. A la-
kosság többi része hindu. A keresztények töredéknyi 
kisebbségben vannak az országban, legtöbbjük katolikus. Az evangélium hir-
detése nincs megengedve. Ennek ellenére, sok munkával és visszafogottan, de 
halad az evangelizálás.

Néhány évvel ezelőtt egy család ellátogatott India északi területére, ahol 
hallott a reformáció üzenetéről. Miután megismerték az üzenetet, a Bhutánba 
való visszatérést követően elkezdték imádni az igaz szerető és élő Istent. Ez a 
család hirdette a jó hírt mások számára Bhutánban. Ez nagy érdeklődést keltett 
az ottaniak között. 

Ami most a legszükségesebb, az egy imaház. Először is egy földterületet kell 
szereznünk, majd pedig egy imaházat építenünk az Úrnak. A feladat elvégzés-
éhez szükséges anyagi eszközöket a testvérek igyekeztek maguk összeadni. Egy 
részét sikerült is beadni a Mennyei Királyunk kincstárába, de még mindig sok 
hiányzik a kellő mennyiséghez. Most arra kérjük gyülekezetünk nagy családi 
közösségét szerte a világon, hogy segítsék ezt a nemes tervet!

„Gyülekezetünk tagjai viseljék szívükön a bel- és külföldi hittérítést. Mikor 
önfeláldozón új területekre igyekeznek kitűzni az igazság zászlóját, gazdag ál-
dásokban részesülnek. A műbe fektetett pénz bőséges kamatokat hoz. Az igéből 
nyert fénynek örvendező új megtértek, mikor rájuk kerül a sor, adnak javaikból, 
hogy eljuttassuk másokhoz az igazság fényét.” – 9B 49.

Imádkozunk az Úrhoz, hogy érintse meg szíveteket, hogy bőkezűen adakoz-
zatok erre a tervre, hogy az Úr műve itt Bhutánban előre haladhasson, és így 
Urunk és Megváltónk második eljövetelét siettethessük! Ámen.

Hittestvéreitek Bhutánból

2019. május 4.
Szombat
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SZABADULÁS A HALÁLBÓL
„Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” (1Kor 15:55)
„Isten választottai lehet, hogy kötelességük teljesítésekor hunyják le sze-

müket, de csak elalszanak, hogy addig pihenjenek, amíg Jézus fel nem ébreszti 
őket, hogy együtt osztozzanak az örök dicsőségen.” – UL 272.
Javasolt olvasmányok: The Spirit of Prophecy, vol. 4, pp. 351–369; 

    Sons and Daughters of God, pp. 229, 230.

Vasárnap  Április 28.
1. AZ ÉLET ÖSSZETEVŐI
a. Hogy zajlott le az a folyamat, ahogyan az ember életet kapott Isten-

től? 1Móz 2:7; 1Kor 15:45.er.

„Amikor Isten saját képére megteremtette az embert, az emberi test formá-
ja és egész felépítése tökéletes volt. Éppen csak élet nem volt benne. S akkor a 
személyes Isten, akinek élete van önmagában, ebbe a testbe belelehelte az élet 
leheletét, és az ember élő, értelmes lénnyé lett. Az emberi szervezet minden 
része működésbe lépett… Az ember élő lélekké lett.” – NOL 291.
b. Hogy zajlik le visszafelé ez a folyamat, amikor az ember meghal? 

Zsol 146:4; 104:29. 

„A fizikai életet mindenki megkapja. Ez nem örök vagy halhatatlan, mert 
Isten, az Életadó, ismét elveheti. Az embernek semmi hatalma nincs az élete 
fölött.” – Mar október 21.

2019. május 4.
Szombat

Napnyugta: H  19:59
Ro 20:34

5. Tanulmány

1Mózes 2:7.
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

1Korinthus 15:45.er.
Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké...

Zsoltárok 146:4, 104:29.
146:4 Kimegyen a lelke; visszatér földébe,[és] aznapon elvesznek az ő tervei.104:29 Elfordítod orczádat, megháborodnak; elveszed a lelköket, kimulnak és porrá lesznek újra.
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Hétfő  Április 29.
2. MI A HALÁL?
a. Milyen állapotban van az ember a halálban? Préd 9:7-8; Zsol 6:6.

„Amennyiben a halottak már most élvezik a menny boldogságát, illetve a 
pokol lángjai közt gyötrődnek, mi szükség van a későbbi ítéletre? Isten Igéjé-
nek e fontos dolgokról szóló tanítása nem homályos, és nem ellentmondó. Az 
egyszerű ember is megértheti. De melyik tárgyilagos ember képes bölcsessé-
get vagy méltányosságot felfedezni korunk elméletében? Vajon az Isten köze-
lében talán már századokat eltöltő igazak, miután az ítélőszék megvizsgálta 
ügyüket, megkapják-e ezt a dicséretet: ’Jól vagyon jó és hű szolgám… menj be 
a te uradnak örömébe’? És kihívják-e a gonoszokat a gyötrelem helyéről, hogy 
az egész föld Bírájától meghallják ezt az ítéletet: ’Távozzatok tőlem ti átko-
zottak, az örök tűzre!’ (Mt 25:21.41.) Micsoda kegyes szemfényvesztés! Isten 
bölcsességének és igazságosságának milyen megszégyenítő vádja!” – NK 488.

„Fontos, hogy napjainkban tökéletesen megértsük azt, ami ’meg van írva’ 
a holtak állapotáról. Isten Igéje kijelenti, hogy a halottak semmit sem tudnak, 
megszűntek gyűlölni és szeretni egyaránt.” – Ev 169-170.
b. Mi történik a fizikai testünkkel, amikor meghalunk? Préd 3:20; 

1Móz 3:19.

„Isten azt mondta, hogy [Ádám miatt] a bűn büntetéseként az ember visz-
szatér a földbe, ahonnan vétetett. ’Por vagy te, s ismét porrá leszesz’ (1Móz 
3:19).” – 4SP 352.
c. Mihez hasonlítható a halál? Jn 11:11-14.

„A hívő számára a halálnak nincs nagy jelentősége. Krisztus úgy beszél róla, 
mint amely csupán egy röpke pillanat. ’Ha valaki megtartja az én beszédemet, 
nem lát halált soha örökké… nem kóstol halált örökké.’ (Jn 8:51–52) A keresz-
tény számára a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. Életük 
Krisztussal Istenben elrejtett élet, és ’mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, 
akkor majd ti is, Ővele együtt, megjelentek dicsőségben’ (Kol 3:4).” – JÉ 694.

Prédikátor 9:7-8.
7 Mert az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmok nincs többé; mivelhogy emlékezetök elfelejtetett. 8 Mind szeretetök, mind gyűlöletök, mind gerjedezésök immár elveszett; és többé semmi részök nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik.

Zsoltárok 6:6.
Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít téged?

Prédikátor 3:20.
Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.

1Mózes 3:19.
Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

János 11:11-14.
11 Ezeket mondá; és ezután monda nékik: 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 nékik Jézus: Lázár megholt.
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Kedd  Április 30.
3. A HALOTTAK HELYE
a. Hogyan ecseteli a Szentírás a halál állapotát? Jób 7:9-10; Zsol 146:4. 

Milyen tettre biztatnak bennünket ezek az ismeretek? Zsol 90:12.

„Komoly dolog meghalni, de élni sokkal komolyabb. Ismét találkozni 
fogunk létünk minden gondolatával, szavával és tettével. Amivé válunk a ke-
gyelemidő alatt, azzá leszünk az egész örökkévalóságban is. A halál oszlásnak 
indítja a testet, de a jellemben nem hoz változást. Jézus Krisztus eljövetele 
nem változtat tulajdonságainkon, de örökre rögzíti a jellemünket minden 
változással szemben…

Újra kérem a gyülekezet tagjait, hogy legyenek keresztények – Krisztushoz 
hasonlóak. Jézus dolgozott, de nem magáért, hanem másokért… Ha keresz-
tény vagy, követed a példáját.” – FLB 169.

„Tartsunk szentnek minden feladatot, bármilyen szerények is azok, mert 
ezek részei Isten szolgálatának. Ne engedd meg semminek, hogy amiatt elfe-
lejtkezz Istenről! Bármit is csinálsz, mindenbe vidd bele Krisztust! Életedet 
így derű és hálaadás fogja kitölteni.” – HP 226.

„Minden pillanatban örökérvényű dolgok forognak kockán. Minden 
pillanatban szolgálatra készen kell állnunk, amikor úgy kívánja a helyzet. Az 
alkalom, amely most kínálkozik arra, hogy az élet igéjét szóljuk a reá szomja-
zónak, talán soha nem tér vissza többé. Lehet, hogy Isten ’ez éjjel elkéri’ lelkét 
(Lk 12:20), és talán a mi hanyagságunk miatt maradt készületlen.” – FLB 158.
b. Hova kerül minden ember, amikor meghal? Apcs 2:29, 34, 35; 

Zsol 89:49; Préd 9:12.

„A Szentírásban nem találunk olyan kijelentést, hogy az igazak jutalmukat, 
a gonoszok pedig büntetésüket a halálukkor kapják meg. A pátriárkáktól és a 
prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és apostolai még csak 
nem is céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy a halottak nem mennek 
azonnal a mennybe. Azt olvassuk róluk, hogy alszanak a feltámadásig (1Thess 
4:14; Jób 14:10–12). Azon a napon, amikor elszakad az ezüstkötél és összetörik 
az aranypalack (Préd 12:8), az ember nem tervez többé. Akik alászállnak a sír-
ba, a csendességben vannak. Többé nem tudnak semmit arról, ami a nap alatt 
történik (Jób 14:21). Áldott pihenés ez a megfáradt igazaknak!” – NK 489.

Jób 7:9-10.
9 A felhő eltünik és elmegy, így aki leszáll [sír]ba, nem jő fel [többé] 10 Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé.

Zsoltárok 146:4.
Kimegyen a lelke; visszatér földébe, [és] aznapon elvesznek az ő tervei.

Zsoltárok 90:12.
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

Apostolok cselekedetei 2:29, 34, 35.
 29 Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.34 Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől, 35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.

Zsoltárok 89:49.
Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Prédikátor 9:12.
Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcseség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.
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Szerda  Május 1.
4. SZABADULÁS A HALÁLBÓL
a. Mi a halál fullánkja? 1Kor 15:56.

„Krisztus lelkülete legyen bennünk is! Ő otthagyta királyi trónját, isteni 
voltára emberit öltött és eljött a földre, ahol mindent megrongált és elcsúfított 
az átok, hogy találkozzon az ember ellenségével, és hogy kiszabadítson ben-
nünket a bűnnek és halálnak fogságából.” – RH July 16, 1889.
b. Mit jelenthetünk ki Krisztus győzelmét látva? 1Kor 15:55, 57. 

Hogyan szabadít meg bennünket a halálból? 1Tim 2:5-6. 

„Krisztus az élete árán megvásárolt minden embert. Kegyetlen halállal 
halt meg, hogy az embert megmentse az örök haláltól. Bűntelen életét adta, 
hogy a bűnösnek Isten életéhez fogható élete legyen. Halála által lehetőséget 
biztosított az embernek a Sátántól való elszakadáshoz és az Isten iránti hűség-
hez való visszatérésre, és hogy a Megváltóban való hite által bűnbocsánatot 
nyerhessen…

Ő, akiben minden erő van, mennyben és földön, helyreállít minden bűn-
bánó hívő lelket… Mély érdeklődéssel van mindenki iránt, mert saját életével 
fizetett mindenkiért, hogy senki se vesszen el örökre.” – SD 230.
c. Mit semmisített meg Krisztus halála által? Zsid 2:14.

„A haldokló Megváltó ’elvégeztetett’ kiáltásával megkondult Sátán felett a 
lélekharang. Az oly régóta folyó nagy küzdelem eldőlt, és most már biztos volt, 
hogy a bűn végleg megsemmisült. Isten Fia átlépte a sír kapuját, hogy ’a halál 
által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt’ 
(Zsid 2:14). Lucifer magas méltóságra vágyott, és ezért ezt mondta: ’Az Isten 
csillagai fölé helyezem ülőszékemet… hasonló leszek a Magasságoshoz.’ Isten 
pedig kijelenti: ’Tevélek hamuvá a földön… s többé örökké nem leszel!’ (Ésa 
14:13–14; Ez 28:18–19).” – NK 448.

1Korinthus 15:56.
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

1Korinthus 15:55,57  .
55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? 57 De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

1Timóteus 2:5-6.
5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 6 Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

Zsidók 2:14.
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,



3030 A SzAbAduláS – 2019. április - június 

Csütörtök  Május 2.
5. SZABADULÁS A HALÁLTÓL VALÓ FÉLELEMTŐL
a. Mi az a rettenetes hely, ahol sokan rabságban vannak ma? Mit sze-

retne tenni Krisztus értünk halála által? Zsid 2:15.

„Krisztus az Atyjához fordult minden nehézség idején. A vérig is ellent 
állt abban az órában, amikor az erkölcsi bukástól való félelem halálfélelem-
mel párosult. Amikor lelki gyötrelmében leborult a Gecsemáné kertjében, 
a pórusain áthatoló vércseppek nedvesítették be a föld porát. Erős kiáltás és 
könnyhullatás között imádkozott, és az Atya meghallgatta könyörgését. Isten 
megerősítette Őt, mint ahogyan mindazokat megerősíti, akik önmagukat 
megalázva a szövetség hű Isten kezébe vetik testi-lelki valójukat.” – 3Sz 117.
b. Mitől ne féljünk? Miért? Mt 10:28-31; 1Jn 4:4.

„Isten mindig gondoskodott népéről… Jézus Krisztus arra tanította köve-
tőit, hogy a figyelem, amelyet Isten tanúsít a teremtményei iránt, ugyanúgy 
kiterjed mindenre, mint a gondosság, amelyet Alkotónk a teremtéskor nyilvá-
nított ki. Jézus felhívta tanítványai figyelmét az ég madaraira: egyetlen veréb 
sem esik a földre anélkül, hogy mennyei Atyánk észre ne venné. Ha pedig a kis 
verébre is gondja van, akkor biztos, hogy becsesebbek számára azok, akikért 
Krisztus meghalt. Az ember értékes Isten szemében – ez a Golgota keresztjén 
válik nyilvánvalóvá.” – ÉÉM október 15.

Péntek  Május 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi volt a folyamata annak, ahogyan az ember élő lélekké vált? 
2. Mi a halál egy keresztény számára?
3. Hogyan hat a halál a jellemre?
4. Hogyan győzött Krisztus a halál felett?
5. Hogyan élte meg a haláltól való félelmet Krisztus? Hogyan győzött felette?

Zsidók 2:15.
És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.

Máté 10:28-31.
28 És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. 29 Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! 30 Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. 31Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

1János 4:4.
Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
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SZABADULÁS A FELTÁMADÁS ÁLTAL
„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én 

bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg 
nem hal. Hiszed-é ezt?” (Jn 11:25-26)

„Jézus Krisztus győzött a halál felett és megtörte a sír bilincseit. A sírban 
alvók mindegyike osztozni fog diadalában, és ahogy Ő győzött, ők is győzte-
sekként fognak előjönni sírjaikból.” – 2Sz 252.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 688-694. (Feltámadott az Úr)

Vasárnap  Május 5.
1. EGY ÁLDOTT REMÉNYSÉG
a. Miről volt meggyőződve Jób a jövőjével kapcsolatban? Jób 19:25-27; 

14:14.

„Jób pátriárka rendületlen bizalommal jelentette ki megpróbáltatásának 
éjszakáján: ’Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por 
fölött… testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon 
szemeim látják meg, nem más.’ (Jób 19:25–27)” – Mar január 5.
b. Milyen ígéretünk van a feltámadással kapcsolatban? Hós 13:14; 

2Tim 4:7-8.

„Választ nyert a kérdés: ’Ha meghal az ember, vajon fog-e élni ismét?’ 
Krisztus elviselte a bűn terhét, és alászállt a sírba. Így bevilágította azok sírját, 
akik hitben haltak meg. Isten, emberi alakban, világosságra hozta az életet és 
halhatatlanságot az evangélium által. Halálával örök életet biztosított a benne 
hívőknek. Halálával elítélte a bűn és hűtlenség kezdeményezőjét. Végül annak 
kell elszenvednie a bűn büntetését, az örök halált.” – 6B 231.

2019. május 11.
Szombat

Napnyugta: H  20:08
Ro 20:42

6. Tanulmány

Jób 19:25-27; 14:14.
19:25-27  25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. 26 És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. 27 Akit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más. Az én veséim megemésztettek én bennem;14:14 Ha meghal az ember, vajjon feltámad-é? [Akkor] az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míglen elkövetkeznék az én elváltozásom.

Hóseás 13:14.
Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem.

2Timóteus 4:7-8.
7 Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.



3232 A SzAbAduláS – 2019. április - június 

Hétfő  Május 6.
2. EGY BÁMULATOS VÁLTOZÁS
a. Mi történik az ember testével a halál után? Jn 11:39.

„Lázárt egy sziklabarlangba temették, melynek nyílásához nehéz követ hen-
gerítettek. ’Vegyétek el a követ’ (Jn 11:39) – mondta Krisztus. Márta azt gon-
dolta, hogy csak egy pillantást szeretne vetni a halottra, s ellenkezett, mondván, 
hogy a testet már négy napja eltemették, és romlásnak indult.” – JÉ 449.

„Ott feküdt Lázár teste a sziklasírban, mely holt, hideg és hangtalan volt.” 
– YI May 4, 1899.
b. Milyen változás fog történni a feltámadáskor? 1Kor 15:51-54.

„Az élő igazak ’nagy hirtelen, egy szempillantásban’ elváltoznak. Isten 
szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt 
szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az angyalok ’egybegyűj-
tik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig’.” 
– NK 573.

„Szeretteinket elszakítja tőlünk a halál. Szemeiket lezárva és sírba helyez-
ve, nem látjuk őket többé. De reménység támogatja lelkünket. Nem válunk 
meg egymástól örökre, mert találkozni fogunk a Jézusban alvó szeretteinkkel. 
Vissza fognak térni az ellenség földjéről. Az Életadó újra eljön. A szent angya-
lok tízezrei kísérik útján. Jézus elvágja a halál köteleit, megtöri a sír bilincseit, 
és az áldott foglyok egészségben és örök szépségben jönnek elő.” – FLB 185.

„A feltámadáskor személyes azonosságunk megmarad, bár nem a sírba 
szállt anyagban, anyagi részecskékben. Isten csodálatos dolgai titkok az ember 
előtt. Az ember lelke, jelleme visszatér Istenhez, ahol megőrzik. A feltámadás-
kor minden ember a saját jellemével ébred. Isten a maga jó idején elő fogja 
hívni a halottakat, újra megadja nekik az élet leheletét életre parancsolva a 
száraz csontokat. Ugyanaz az alak fog előjönni, de minden betegségtől, hibá-
tól mentesen. Ismét él ugyanazokkal az egyéni vonásokkal, úgyhogy a barátai 
meg fogják ismerni.” – TII 183.

János 11:39.
Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nőtestvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.

1Korinthus 15:51-54.
51 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
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Kedd  Május 7.
3. VÁRVÁN AMA BOLDOG REMÉNYSÉGET
a. Milyen esemény kapcsolódik a feltámadáshoz? Jn 14:1-3.

„Régóta várjuk Üdvözítőnk eljövetelét. De azért az ígéret csöppet sem bi-
zonytalanabb. Nemsokára megígért otthonunkban leszünk.” – 8B 254.

„Krisztus eltávozásának célja éppen az ellenkezője volt annak, amitől a ta-
nítványok tartottak. Nem jelentett végső elszakadást. Helyet készít számukra, 
hogy aztán ismét eljöhessen hozzájuk, és magához fogadhassa őket. Miköz-
ben lakóhelyet épít részükre, nekik jellemüket kell az isteni hasonlóság szerint 
formálni.” – JÉ 570.
b. Milyen bátorítást kaptunk a halottakkal kapcsolatban? Mi a biztosí-

tékunk, hogy a feltámadás meg fog történni? 1Thess 4:13-17. 

„Az Életadó az első feltámadáskor elő fogja hívni megvásárolt tulajdonát. 
Addig a dicsőséges óráig, amikor az utolsó trombitaszó felhangzik és az óri-
ási sereg előjön az örök győzelemre, Isten drágakőként és biztonságban őriz 
minden alvó szentet, akiket név szerint ismer. A Megváltó bennük lakozó 
hatalma által, és mert az isteni természet részeseivé lettek, Isten előhívja Őket 
a halottak közül…

Jézus Krisztus győzött a halál felett és megtörte a sír bilincseit. A sírban 
alvók mindegyike osztozni fog diadalában, és ahogy Ő győzött, ők is győzte-
sekként fognak előjönni sírjaikból.” – 2Sz 252.
c. Milyen hozzáállásra indítson ez bennünket? Tit 2:13. 

„Bárhová is megyünk, vigyük magunkkal a keresztény reménység és jó 
kedély légkörét, így látnak vonzerőt megvallott hitünkben a Krisztus nélkü-
liek, így látnak következetességet hitünkben a hitetlenek. Sokkal több világos 
ismeretre van szükségünk a mennyről, arról az országról, ahol mindenki ra-
gyog és boldog!” – LHU 224.

„Krisztus hamarosan eljön másodszor is. Gyakran kellene beszélnünk er-
ről! Ez a gondolat foglalkoztasson bennünket a legjobban!” – UL 311.

János 14:1-3.
1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. 2 Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna,] megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. 3 És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

1Thesszalonika 4:13-17.
13 Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök. 14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. 15Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. 16 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; 17 Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

Titusz 2:13.
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
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Szerda  Május 8.
4. A FELTÁMADÁS – AZ ISTENI TERMÉSZET BIZONYÍTÉKA
a. Miért az egyik legfontosabb pontja hitünknek és reménységünknek 

Krisztus feltámadása? 1Kor 15:16-22.

„Krisztus lehetővé tette, hogy Ádám minden leszármazottja az engedel-
messég útján legyőzhesse a bűnt és feltámadhasson a sírból az örökségként 
ránk hagyott halhatatlanságra, melyet saját vérével vásárolt meg.” – HP 44.
b. Mely szavai mutatják Krisztusnak, hogy az életnek hatalma Önma-

gában volt? Jn 10:17-18; 2:19-21.

„Mikor a hatalmas angyal szava elhangzott Krisztus sírjánál ezt mondván: 
’Atyád hív téged’, akkor az Üdvözítő előjött a sírból azzal az élettel, amely ön-
magában volt…

József feltört sírboltja felett Krisztus győzedelmesen jelentette ki: ’Én va-
gyok a feltámadás és az élet’ (Jn 11:25). Ezeket a szavakat csak egy Istenség 
mondhatta el. Minden teremtett lény Isten akaratából és hatalmából él. Mind-
nyájan függő viszonyban lévő elfogadói az Istentől való életnek. A legmaga-
sabb rangú szeráftól a legalázatosabb lelkes lényig mindenki az életnek ebből 
a forrásából töltődik meg élettel. Csak az, Aki Istennel egy, mondhatja el: van 
hatalmam, hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy ismét felve-
gyem azt. Istenségében Krisztusnak megvolt a hatalma arra, hogy széttörje a 
halál bilincseit.” – JÉ692.  

„Krisztus lelke a sírban szunnyadt testével, nem szárnyalt fel a mennybe… 
Amiből Jézus élete és értelme állt, minden ott maradt testével a sírboltban, és 
mikor előjött, egész lényként jött elő. Nem kellett visszakérnie lelkét a menny-
ből. Hatalmában állt letenni életét és újra felvenni azt.” – 3SP 203-204.
c. Melyik prófécia teljesedett be Jézus feltámadásakor? Zsol 68:19.

„Azok, akik Krisztus feltámadásakor jöttek elő sírjaikból, örök életre tá-
madtak fel. Ők alkották a foglyoknak azt a sokaságát, mely a sír és halál feletti 
győzelem jeleként szállt Vele a mennybe.” – 1Sz 283.

1Korinthus 15:16-22.
16 Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. 17 Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok. 18 Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. 19 Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. 21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 22 Mert amiképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

János 10:17-18; 2:19-21.
10:17-18.  17 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. 18 Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.2:19-21.  19 Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. 20 Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? 21 Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.

Zsoltárok 68:19.
Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is [ide jönnek] lakni, oh Uram Isten!
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Csütörtök  Május 9.
5. NÉMELYEK FELTÁMADNAK
a. Kit támasztott fel Elizeus Krisztusnak csodálatos ereje által? 2Kir 

4:32-37.

„Így jutalmazta meg Isten az asszony hitét. Krisztus a nagy Élet-adó, visz-
szaadta fiát. Hasonlóképpen jutalmazza meg hűségeseit, amikor eljövetelekor 
a halál elveszti fullánkját és Krisztus elveszi a sír hatalmát. Akkor visszaadja 
szolgáinak a gyermekeket, akiket a halál elvett tőlük.” – PK 151.
b. Kit támasztott fel Jézus földi szolgálatának vége felé? Jn 11:38-39, 43. 

Mi volt a célja ezzel a csodával? 

„Krisztus most teljesen megmutatta hatalmát a halál és a sír felett. Isten 
ezzel az óriási csodával szolgáltatta a döntő bizonyítékot az embereknek, hogy 
elküldte a világra Fiát üdvösségükre. Minden józan, világos gondolkodású 
elme meggyőzéséhez elég volt az isteni erő eme megnyilatkozása. Lázár fel-
támadásának tanúi közül sokan hittek Jézusban. Azonban erősödött a papok 
Ellene irányuló gyűlölete is. Istenségének összes kisebb bizonyítékát elvetet-
ték, s új csodája csak dühítette őket… Jobban eltökélték, mint valaha, hogy 
Krisztus munkájának véget vetnek.” – JÉ 452.

Péntek  Május 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan adja nekünk Krisztus a feltámadás reménységét?
2. Milyen változások történnek a feltámadáskor, és mi marad ugyanúgy? 

Miért?
3. Milyen figyelmes gondoskodásban részesül minden alvó szent?
4. Miért jelentős az, hogy Jézusnak hatalmában áll letenni életét és újra fel-

venni azt? 
5. Mit szemléltet Lázár feltámasztásának csodája?  

2Királyok 4:32-37.
32 És bement Elizeus a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. 33 És bement, és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrnak. 34 És az [ágyra] felhágván, a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tevé, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste. 35 Azután felállott, és egyszer alá és fel járt a házban, majd újra felment és reáborult. Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek. 36 Ő pedig szólítá Géházit, és monda: Hívd ide a Súnemitát. És oda hívá azt. És mikor oda ment, monda: Vedd a te fiadat. 37 Ki mikor bement, lábához esék, és leborula a földre, és az ő fiát fogván, kiméne.

János 11:38-39; 43.
38 Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, és kő feküvék rajta. 39 Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nőtestvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.43  És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki!
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A SZABADÍTÁS MUNKÁJA
„Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, 

hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a 
megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a meg-
kötözötteknek megoldást.” (Ésa 61:1)

„Sátán uralma alá helyezte akaratát az ember azzal, hogy engedett a 
bűnnek. Tehetetlenül a kísértő erejének fogságába esett. Isten elküldte Fiát a 
földre, hogy megtörje a Sátán hatalmát és felszabadítsa az ember akaratát.” – 
AUCR June 1, 1900.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 459-463.(Az új ország törvénye)

Vasárnap  Május 12.
1. ISTEN ORSZÁGÁNAK MEGALAPÍTÁSA
a. Milyen kérdést tett fel Jézus Isten országával kapcsolatban? Mk 4:30. 

Mire akarta felhívni az emberek figyelmét?

„Krisztus romlottnak találta a világ országait…  amikor Krisztus meg akar-
ta alapítani az országát a Földön, ekként kellett szólnia: ’Mihez hasonlítsuk 
Isten országát?’ A földi társadalomban semmi nem nyújtott lehetőséget az 
összehasonlításra.

Krisztus tevékenysége szöges ellentétben állt az egyetemesen gyakorolt 
elnyomással és vétkek gyakorlásával… Az Ő elgondolása szerinti ország nem 
használ erőszakot, és annak alattvalói mit sem tudnak az elnyomásról… Isteni 
helyreállítóként jött, hogy gazdag és túláradó kegyelmet hozzon az elnyomott 
és megtaposott emberiségnek, hogy az Ő szentsége által az elbukott és lesüly-
lyedt ember az istenség részesévé válhasson.” – ICsK Január 6.

„Krisztus más elvekre alapozta országát. Az embereket nem hatalomra, 
hanem szolgálatra hívta, az erősöket, hogy hordozzák a gyöngék fogyatékos-
ságait. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség mind nagyobb kötelezettséget 
rótt birtoklójára embertársainak szolgálatában.” – JÉ 462.

2019. május 18.
Szombat

Napnyugta: H  20:17
Ro 20:51

7. Tanulmány

Márk 4:13.
És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot?
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Hétfő  Május 13.
2. KRISZTUS KÜLDETÉSE
a. Hogyan írható le az eljövendő Szabadító jelleme? Milyen hatalom-

mal dolgozott Ő? Ésa 42:1-4.

„Az Úr bátorította, nem pedig kioltotta a hit és reménység gyöngén pislá-
koló mécsét. Urunk táplálni fogja népét, mint az a pásztor, aki karjába emeli 
és keblén hordozza a bárányokat.” – TII 86.
b. Mi volt a fejedelmi megnevezése a Messiásnak? Ésa 9:6.

„Krisztus a ’Békesség Fejedelme’. Küldetése a bűn által elveszített béke 
helyreállítása a mennyben és a földön… Aki elhatározza magában, hogy bű-
neit elhagyja és szívét megnyitja Krisztus szeretete előtt, az részesévé lesz a 
mennyei békességnek…

Aki Istennel összhangban él, részese a mennyei békességnek, és áldásos 
befolyását másokra is kiárasztja.” – GH 31.
c. Hogyan összegezhető Krisztus elvégzett munkája? Apcs 10:38. Mi-

lyen gyakorlati dolgok tartoztak Krisztus munkájához? Mt 4:23-24.

„Megváltónk a Földön ’széjjeljárt, jót cselekedvén’ (Apcs 10:38).  Szíve 
mindenkor átérezte gyengeségeinket, füle mindig nyitva volt a szenvedők 
jajkiáltása meghallására, keze pedig szüntelen készen állt a csüggedt és meg-
fáradt lelkek megsegítésére.” – ICsK Január 6.

„A betegek elmentek oda, amerre útja vezetett, hogy segítségét kérjék. Sok 
gondterhelt ember is megkereste, hogy hallhassa szavait, és érezhesse kezének 
érintését. A dicsőség Királya így járt városról városra; szerény emberi öltözék-
ben hirdette az evangéliumot, és gyógyította a betegeket.” – NOL 15.

„[Krisztus] tapintatos, könyörületes, megértő és figyelmes volt. Isten jel-
lemét ábrázolta, és szakadatlanul szolgált Istennek és embernek.” – NOL 298.

Ézsaiás 42:1-4.
1 Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. 2 Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán. 3 Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. 4 Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.

Ézsaiás 9:6.
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Apostolok cselekedetei 10:38.
A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.

Máté 4:23-24.
23 És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten  országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. 24 És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
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Kedd  Május 14.
3. KRISZTUS MUNKÁJA LEGYEN A MI MUNKÁNK
a. Milyen méretű volt Krisztus munkája a Szentlélek befolyása alatt? 

Ésa 61:1-3.

„A próféta által leírt misszió Krisztus minden tanítványának küldetése. Át 
kell vinnünk a gyakorlatba Krisztus szavait és mások számára bemutatni a ke-
gyelem szövetségét, azaz Krisztus igazságosságát. Nyilvánvalóvá kell tennünk 
a világ előtt, hogy lámpásunk töltve van a kegyelem olajával. Krisztus minden 
képviselőjének munkája, akár lelkész vagy egyszerű tag, hogy az Istentől kapott 
ingyen ajándékról, a nagyszerű megváltásról beszéljen.” – RH March 27, 1894.
b. Mire vagyunk elhívva Krisztus követőiként, hogy cselekedjünk? Ésa 

58:6-7.

„Mindazok, akik Krisztus országának tagjai, jellemükkel és magaviseletük-
kel Őt mutatják be.” – ICsK Január 6.

„Sátán uralma alá helyezte akaratát az ember azzal, hogy engedett a bűn-
nek. Tehetetlenül a kísértő fogságába esett. Isten elküldte Fiát a földre, hogy 
megtörje a Sátán hatalmát és felszabadítsa az ember akaratát. Azért küldte, 
hogy szabadságot hirdessen a foglyoknak, hogy könnyítsen a megterhelteken, 
hogy szabadon engedje a leigázottakat.” – OHC 104.

„Kutasd fel, hogy mire van szüksége a szegénynek és szenvedőnek, majd 
szeretettel és gyöngéden bátorítsd, segítsd reménységhez őket és erősítsd ön-
bizalmukat azzal, hogy megosztod velük azt a sok jót, amit Istentől kaptál. Így 
fogod elvégezni a munkát, amit Isten rád bízott.” – MM June 1, 1891.

„Legyen Krisztus munkássága a mi példaképünk. Urunk nem szűnt meg jót 
tenni. Hirdette az igazságot, gyógyította a betegeket a templomban és zsinagó-
gákban, az utcán, piactereken és műhelyekben, a tóparton és a domboldalon. 
Élete az önzetlen szolgálat élete volt. Életleírása váljon tankönyvünkké. Gyön-
géd, szánakozó szeretete megrója önzésünket és szívtelenségünket.” – 9B 31.
c. Mit ígért Krisztus a tanítványoknak arról az erőről, amely az evangé-

lium hirdetését kíséri? Apcs 1:8.

Ézsaiás 61:1-3.
1 Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; 2 Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót; 3 Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

Ézsaiás 58:6-7.
6 Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? 7 Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?

Apostolok cselekedetei 1:8.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
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Szerda  Május 15.
4. BIZONYSÁGTEVÉS A SZABADÍTÁSRÓL
a. Mely bátorító szavak buzdítsanak bennünket Jézus nyomdokainak 

követésére abban, ahogyan másokat elért? Ésa 52:7; 61:6-9.

„[Isten] Azt akarja, hogy széledjetek szét gyülekezeteinkbe, s fáradozzatok 
érte odaadón. Azt akarja, hogy szervezzetek összejöveteleket a gyülekezeten 
kívüliek számára, hogy az emberek meghallják a figyelmeztetés utolsó üzeneté-
nek igazságait. Lesz, ahol örömmel fogadnak, s megköszönik, hogy segítségükre 
siettetek. Segítsen az Úr, hogy úgy hozzáfogjatok, mint még soha.” – 9B 107.

„Isten munkájának rendíthetetlen végzése erkölcsi bátorságot kíván. Azok, 
akik ezt teszik, nem adhatnak helyet az önszeretetnek, önző elgondolásoknak, 
becsvágynak, kényelemszeretetnek, vagy azon óhajuknak, hogy elkerüljék a 
keresztet.” – RH February 7, 1893.
b. Melyik csodálatos példa mutatja, hogy mit vár el Jézus azoktól, akik 

megszabadultak a bűntől? Mt 8:28; Mk 5:6-8, 18-20.

„A két meggyógyított ördöngös volt az első misszionárius, akiket, Krisztus 
elküldött, hogy hirdessék az evangéliumot Decapolis vidékén. Ezek az embe-
rek csak néhány percig részesülhettek abban a kiváltságban, hogy hallhatták 
Krisztus tanítását. Jézus ajkáról egyetlen beszéd sem jutott fülükbe. Nem 
tudták úgy tanítani az embereket, ahogyan a tanítványok, akik nap mint nap 
Krisztussal voltak. Ám személyükben hordozták annak bizonyítékát, hogy 
Jézus a Messiás. El tudták mondani, amit ismertek, maguk láttak, hallottak 
Krisztus erejéből. Ezt mindenki megteheti, akinek szívét érintette Isten ke-
gyelme. János, a szeretett tanítvány írta: ’Ami kezdettől fogva vala, amit hal-
lottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, 
az életnek igéjéről… Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek’ (1Jn 1:1-3). 
Krisztus tanúbizonyságaiként el kell mondanunk, amit mi magunk láttunk, 
hallottunk, éreztünk. Ha lépésről lépésre követjük Jézust, jogunk van elmon-
dani a lényegét annak az útnak, amelyen vezet minket. Elmondhatjuk, hogy 
tettük próbára ígéretét, s hogyan találtuk igaznak. Bizonyságot tehetünk, hogy 
megismertük Krisztus kegyelmét. Ez az a bizonyságtétel, melyre Urunk hív, és 
melynek hiányában a világ elvész.” – JÉ 281-282.

Ézsaiás 52:7; 61:6-9.
52:7. Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!61:6-9.  6 Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. 7 Gyalázatotokért kettős [jutalmat vesztek,] és a szidalom helyett örvendenek örökségükben; ekként két részt öröklenek földükben, örökös örömük lesz. 8 Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt; és megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velök. 9 És ismeretes lesz magvok a népek közt, és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok.

Máté 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.

Márk 5:6-8, 18-20.
6 Mikor pedig Jézust távolról meglátta, oda futamodék, és elébe borula, 7 És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. 8 (Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből.)18 Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngős kéré őt, hogy vele lehessen. 19 De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad. 20 El is méne, és kezdé hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus; és mindnyájan elcsodálkozának.
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Csütörtök  Május 16.
5. ALÁZATTAL VÉGZETT MUNKA 
a. Milyen magatartás volt Jézusban, mialatt másokért fáradozott? Mi-

lyen tanulságot vonhatunk le ebből? Jn 6:38; Jak 4:6, 10.

„A lehető legnagyobb kedvességet és előjogot kell biztosítani a Krisztus 
vérével megvásároltakhoz. Számtalanszor bemutatta Krisztus a tanításaiban, 
hogy milyen értékes az igazi alázat, hogy mennyire szükséges segítőkésznek, 
könyörületesnek lennünk, és egymás iránt szeretetteljesnek…  

Nem megbízható az emberi nagyság, az emberi értelem vagy az emberi ter-
vek. A végtelen értelem irányítása alá kell helyezzük magunkat és elismernünk 
azt, hogy Jézus nélkül semmire sem vagyunk képesek.” – RH August 18, 1896.
b. Meddig terjedjen ki a szükségben lévőkért való munkánk? Jób 29:15-16; 

Mt 25:34-40.

„Ne feledd, hogy ne csak azt a néhány embert segítsd, akiket kedvelsz, hanem 
minden szomorkodót, mindazokat, akik segítségért és szánalomért fordulnak 
hozzád, sőt mi több, kutasd a rászorulókat. Jób így szólt: ’az ismeretlennek ügyét 
is jól meghányám-vetém’. Ő nem várta meg, hogy kérjenek tőle, és nem fordult 
el tőlük így szólván: ’nem tudok segíteni’.” – RH October 15, 1901.

„A világ telve van nehéz sorsúakkal, szenvedőkkel és bűnösökkel. Isten 
elküldte gyermekeit, hogy ismertessék meg velük Őt, aki leveszi róluk a terhet 
és nyugalmat ad nekik. Ez Krisztus szolgáinak missziója, hogy segítsenek, 
hogy áldjanak, hogy gyógyítsanak.” – RH October 29, 1903.

Péntek  Május 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mennyire eltérő Krisztus országa a földi országoktól?
2. Hogyan tudok részt venni Jézus küldetésében, a bűn által tönkretett béke 

helyreállításában? 
3. Mi a kötelességünk, ha megszabadultunk a bűn fogságából?
4. Hogyan fejezhetem ki hálámat Istennek irántam való önzetlen érdeklő-

déséért?
5. Kinek kellene segítenem? Mi legyen a küldetésem?

János 6:38.
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

Jakab 4:6, 10.
6 De [majd] nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.10  Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

Jób 29:15-16.
15 A vaknak én szeme valék, és a sántának lába. 16 A szűkölködőknek én atyjok valék, az ismeretlennek ügyét is jól meghányám-vetém.

Máté 25:34-40.
34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. 35 Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; 36 Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 37Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? 38 És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? 39 Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? 40 És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
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FELEBARÁTUNK MEGSZABADÍTÁSA
„Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrá-

zottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek 
néktek, amellyel ti mértek.” (Lk 6:38)

„Ő, akié a világ, bővölködik anyagi eszközökben, és megáldja mindazokat, 
akik áldásul akarnak lenni másoknak.” – NOL 134.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 106-121. (Segíts a megkísértetteknek; 

Munkálkodás az iszákosokért)

Vasárnap  Május 19.
1. JÉZUS PÉLDÁJÁT KÖVETNI
a. Hogyan tanította Jézus tanítványait a másokért való munkálkodásra? 

Jn 13:34.

„A Megváltó példát mutat arra, hogyan szolgáljunk a megkísértett és téve-
dő embereknek. Nekünk is az általa tanúsított érdeklődéssel, gyengédséggel 
és türelemmel kell másokkal bánnunk… Ha Krisztus bennünk lakik, akkor 
az Ő önzetlen szeretetét tanúsítjuk mindenki iránt, akivel dolgunk van. Ami-
kor együttérzést és segítséget igénylő embereket látunk, nem azt kérdezzük: 
’Megérdemlik-e?’, hanem azt, hogy ’hogyan lehetek hasznukra?’ ” – NOL 106.
b. Milyen tanítást adott Jézus az ember értékéről? Lk 15:4-10. Milyen 

tanulságot vonjunk le ebből?

„A Megváltó példázatában szereplő elveszett drakhma, bár a piszokban 
és a szemétben hevert, ezüstből volt. Tulajdonosa kereste, mert értékes volt. 
Ehhez hasonlóan minden ember, bármilyen mélyre vitte is a bűn, drága Isten 
szemében…

Amikor szabályok vagy érvek ismételgetésével semmire sem lehet jutni, 
Krisztus szóban és tettben kifejezett szeretete megtalálja az utat a lélekhez.

Több krisztusi együttérzésre van szükség… a szegények, szenvedők és 
küzdő lelkek iránt is, akik gyakran hibáznak, vétkeznek és megbánják, akik 
kísértésbe esnek és elcsüggednek.” – NOL 107-108. 

2019. május 25.
Szombat

Napnyugta: H  20:25
Ro 20:58

8. Tanulmány

János 13:34.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

Lukács 15:4-10.
4 Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt? 5 És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. 6 És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. 7 Mondom néktek, hogy ily módon HYPERLINK "_NOLINK_|_IGNORE_|verse:42.15.7|modid:hunkar"[nagyobbHYPERLINK "_NOLINK_|_IGNORE_|verse:42.15.7|modid:hunkar"] öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz HYPERLINK "_NOLINK_|_IGNORE_|verse:42.15.7|modid:hunkar"[emberHYPERLINK "_NOLINK_|_IGNORE_|verse:42.15.7|modid:hunkar"]en, akinek nincs szüksége megtérésre. 8 Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-é gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan, mígnem megtalálja? 9 És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem vala! 10 Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös [ember] megtérésén.
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Hétfő  Május 20
2. MUNKÁLKODÁS A KÍSÉRTÉSBE ESETTEKÉRT 
a. Mennyire sürgetően dolgozzunk azokért, akik az aklon kívül van-

nak? Lk 14:23.

„A keresztény indítékok arra köteleznek, hogy megfelelő céltudatosság-
gal, lankadatlan érdeklődéssel, egyre sürgetőbben munkálkodjunk a Sátán 
csapdájába esett lelkekért. Semmi se hűtse le az elveszettek üdvösségéért való 
buzgólkodást.” – NOL 108.
b. Milyen indulattal legyünk azokhoz, akik bűnnel küzdenek? Miért? 

Gal 6:1; Rm 14:10.

„Krisztusnak mindig fájt, amikor ellenségeskedéssel, romlottsággal és er-
kölcstelenséggel találta magát szemben, de soha egyetlen szóval sem fejezte ki, 
hogy ez sérti érzékenységét, vagy bántja finom ízlését. Bármilyen gonosz szo-
kással, súlyos előítélettel vagy eluralkodó szenvedéllyel találkozott, mindezt szá-
nakozó gyengédséggel fogadta. Ahogy az Ő Lelke megérint bennünket, minden 
embert a miénkhez hasonló kísértésekkel és próbákkal küzdő testvérünknek 
tekintünk, akik sokszor elbuknak, és igyekeznek újra talpra állni, megértésre és 
segítségre vágyva harcolnak a csüggedtséggel és nehézségekkel. Ne csüggesszük 
és ne utasítsuk el őket, hanem ébresszünk reményt a szívükben…

Saját gyengeségünk tudatában legyünk könyörületesek mások gyengeségei 
iránt…

Tapintatos, barátságos, megnyerő viselkedés megmentheti a tévelygőt, és 
eltakarja bűnök sokaságát.” – NOL 108-109.
c. Jézus melyik tanítását tartsuk mindig észben, miközben a megkísér-

tettet próbáljuk segíteni? Mt 7:12.

„Képzeljük magunkat a megkísértettek helyébe! Vegyük tekintetbe az át-
öröklés hatalmát, a gonosz társaság és környezet befolyását, a rossz szokások 
hatalmát! Csodálkozhatunk-e azon, hogy ilyen hatásokra sokan fokozatosan 
elgyengülnek? Csodálkozhatunk-e azon, hogy csak lassan fogadják el a fel-
emelkedésükért való fáradozásunkat?” – NOL 111.

Lukács 14:23.
Akkor monda az úr a szolgának: Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejőni [mindenkit,] hogy megteljék az én házam.

Galata 6:1.
Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.

Róma 14:10.
Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.

Máté 7:12.
Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.
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Kedd  Május 21.
3. SEGÍTSÉG AZ ISZÁKOSOKNAK
a. Miről ne feledkezzünk el, ha olyanokon próbálunk segíteni, akik a 

függőségüket szeretnék legyőzni? Gal 6:9; Júd 23.

„Az ital áldozataival való foglalkozáskor gondoljunk arra, hogy nem tiszta 
agyú emberekkel van dolgunk, hanem olyanokkal, akik egy ideje már egy 
démon hatalma alatt vannak. Legyél türelmes és elnéző! Ne a visszataszító, 
vészjósló látszatra gondolj, hanem arra a drága életre, amelynek megváltásá-
ért Krisztus meghalt! Amikor az iszákos rádöbben arra, hogy milyen mélyre 
süllyedt, minden erőddel igyekezz bebizonyítani, hogy barátja vagy…

Nyisd meg a Bibliát a megkísértett, küzdő embernek, és olvasd el neki 
újra és újra Isten ígéreteit… Türelmesen munkálkodj érte tovább, mígnem 
remegő kézzel és hálás örömmel megragadja a Krisztusban felkínált üdvösség 
reménységét!

Tarts ki azok mellett, akiknek segíteni próbálsz, különben nem fogsz győz-
ni! A bűn állandóan kísérti őket. A részegítő ital utáni kínzó vágy újra meg 
újra már-már diadalmaskodik rajtuk; talán újra és újra elesnek, de azért ne 
add fel a harcot!” – NOL 114.
b. Hogyan lehet kiszabadulni a rossz szokások kötelékéből? Zsol 

119:11; 17:4.

„Mondd a megkísértett embernek, hogy ne a körülményeket és saját gyen-
geségeit nézze, sem pedig a kísértés hatalmát, hanem Isten Igéjének erejét!” 
– NOL 128.

„A szenvedélyek rabjait rá kell ébreszteni arra, hogy nekik is kell valamit 
önmagukért tenniük… Hiába teszik mások a legkomolyabb erőfeszítéseket 
felemelkedésük érdekében… ha ők maguk nem veszik fel a harcot saját érde-
kükben…

Isten felszólítja, hogy álljon talpra, és Krisztus erejével szerezze vissza 
Istentől kapott, de a bűnös élvezetek oltárán feláldozott emberi méltóságát.” 
– NOL 115.
c. Mire kell összpontosítani a győzelem érdekében? Fili 4:8; Préd 9:12.er.

„Az értelem és a test hasznos munkával való foglalkoztatásának fontos 
szerepe van a kísértéssel szembeni védelemben.” – NOL 117.

Galata 6:9.
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.

Júdás 1:23.
Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.

Zsoltárok 119:11; 17:4
119:11.  Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.17:4.  Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosnak ösvényeire.

Filippi 4:8.
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

Prédikátor 9:12.
Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed...
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Szerda  Május 22
4. MUNKÁLKODÁS A SZEGÉNYEKÉRT
a. Kiket segítsünk legelsőként a rászorulók közül? Gal 6:10.

„Krisztus különleges súllyal bízta meg egyházát azzal, hogy gondoskodjék 
a szűkölködőkről, különösen a saját tagjai közül valókról. Istennek minden 
egyházban vannak szegényei. Közöttünk is mindig vannak szegények, és 
Krisztus a gyülekezet tagjait személy szerint teszi felelőssé a róluk való gon-
doskodásért.

Ahogy egy igazi család tagjai viselnek gondot egymásról – szolgálnak a bete-
geknek, támogatják a gyengéket, tanítják a tudatlanokat, oktatják a tapasztalat-
lanokat – úgy ’hitünk cselédei’-nek is törődniük kell szűkölködő és elhagyatott 
tagjaikkal. Semmi esetre sem szabad őket elhanyagolni.” – NOL 135.
b. Miben szenvednek gyakran hiányosságot a szegények és hogyan se-

gíthetünk rajtuk? Péld 13:23.

„Sokszor gyakorlati dolgok megtanításával segítünk a leghatékonyabban a 
szegényeken. Általában azok, akiket nem tanítottak meg dolgozni, nem szok-
ták meg a szorgalmat, kitartást, takarékosságot és önmegtagadást…

Az igazi irgalmasság segít az embernek önmagán segíteni… Az igazi jó-
tékonyság többet jelent, mint pusztán ajándékozást. Az mások jóléte iránti 
őszinte érdeklődés… Sokkal nagyobb áldozatba kerül időt odaszánni, figyel-
mességgel és személyes erőfeszítéssel szolgálni, mint tisztán pénzt adni. De az 
a legigazibb jótékonyság.

Azok, akiket megtanítunk megdolgozni azért, amit kapnak, könnyebben 
megtanulják azt, hogy a megszerzett dolgokat hogyan lehet a legjobban hasz-
nosítani.” – NOL129. 130.
c. Milyen ígéretet kaptak a szegények segítői? Lk 6:35, 38; Péld 28:27.

„Senki se féljen attól, hogy nagylelkűsége miatt szűkölködni fog. Az Isten 
parancsolatai iránti engedelmesség minden bizonnyal jólétet eredményez.” – 
NOL 124.

„Isten célja, hogy a gazdagokat és szegényeket szorosan kössék össze az 
együttérzés és segítőkészség szálai. Akiknek vannak képességeik, lehetőségeik 
és anyagi eszközeik, azok használják ezeket az ajándékokat embertársaik ál-
dására.” – NOL 128.

Galata 6:10.
Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

Példabeszédek 13:23.
Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, aki igazságtalansága által vész el.

Lukács 6:35, 38.
35 Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos [Istennek] fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal. 38 Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.

Példabeszédek 28:27.
Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; aki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok.
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Csütörtök  Május 23.
5. SEGÍTSÉGRE SZORULÓK MEGSEGÍTÉSE
a. Milyen további keresztény segítői munka tartozik az igazi vallásosság-

hoz? Jak 1:27; Jer 49:11; 5Móz10:18. Milyen áldással jár ez a munka?

„Ha mindent megtettünk, amit lehetett, annak érdekében, hogy a szegé-
nyek segíteni tudjanak önmagukon, még ott vannak az özvegyek, az árvák, az 
idősek, az elhagyatottak és a betegek, akik megértésünket és gondoskodásun-
kat igénylik. Sohasem szabad őket elhanyagolni. Maga Isten bízta őket mind-
azoknak az irgalmára, szeretetére és gyengéd gondviselésére, akiket sáfáraivá 
fogadott.” – NOL 135.

„Az Úr nem úgy gondoskodik az özvegyről és árváról, hogy csodaképpen 
mannát hullat az égből, nem hollók által küld nekik ételt; hanem az emberi 
szívekben művel csodát, kiűzve onnan az önzést, és felfakasztva a krisztusi 
szeretet forrásait.” – NOL 136.

„Az idősek és fiatalok együttlétében áldás van. A fiatalok napfényt sugá-
rozhatnak az idősek szívébe és életébe… A fiatalok pedig áldást meríthetnek 
az idősek bölcsességéből és tapasztalataiból.” – NOL 138.
b. Mit tudhatunk a segítségre szorulókról és a szegényekről? Mk 14:7; 

5Móz 15:11. Miért engedi Isten, hogy így legyen? 

„Krisztus próbára teszi hitvalló követőit azzal, hogy gondoskodásra szoru-
ló, tehetetlen és szegény embereket visz a közelükbe. Szűkölködő gyermekei 
iránti szeretetünkkel és szolgálatunkkal bizonyítjuk be, hogy őszintén szeret-
jük Őt. Ha elhanyagoljuk őket, akkor hamis tanítványoknak, Krisztussal és 
szeretetével szemben idegeneknek mutatjuk be magunkat.” – NOL 138.

Péntek  Május 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan követhetjük Krisztus példáját a tévelygőkért végzett munkában?
2. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Jézus szembenézett a zül-

löttséggel és erkölcstelenséggel? 
3. Hogyan segíthetünk a függőséggel küzdőknek? Miről ne feledkezzünk meg?
4. A nélkülözők mely osztályát ne hanyagoljuk el soha?
5. Miért helyezte Isten közénk a szegényeket? Hogyan tudjuk a legjobban segí-

teni őket?

Jakab 1:27.
Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, [és] szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

Jeremiás 49:11.
Hagyd el a te árváidat, én eltartom özvegyeidet is; bennem vessék reménységüket.

5Mózes 10:18.
Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek; szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot.

5Mózes 15:11.
Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyádfiának a te földeden.

Márk 14:7.
Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amiakor csak akarjátok, jót tehettek velök; de én nem leszek mindenkor veletek.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
központ létrehozására Costa Ricában  

Costa Rica Közép-Amerika déli részén 
fekszik. Az 51 100 km2-es területét Nica-
ragua, a Karib-tenger, Panama és a Csen-
des-óceán határolja. Az ország hegyvidéki 
terület, éghajlata trópusi, ahol az év leg-
nagyobb részében heves esőzések vannak. 
Costa Ricában az orchidea több mint ezer 
fajtája megtalálható és a vadvilág is bőséges a 
nagyjából 725 féle madárfajjal. 

Lakossága körülbelül 5 millió, amelynek a fele 
vidéken él. Hivatalos nyelve a spanyol, de sokan beszélik az angolt is. Hi-
vatalos vallása a római katolikus, de vallási szabadságot biztosít az ország 
alkotmánya. 

A reformáció üzenete először 1989-ben jutott el Costa Ricába egy 
könyvárus és családja törekvése nyomán. Bejárták az ország majdnem 
minden megyéjét és irodalmi kiadványokat terjesztettek, nyilvános ösz-
szejöveteleket tartottak, valamint egészségügyi szemináriumokat. Nehéz 
munkával – az evangélium hirdetése a vallási hagyományokkal szemben 
– megalapozódott a mű a fővárosban, San Joséban. A könyvárus ottho-
nában kezdtek összegyűlni istentiszteletre néhány támogató segítségével. 
Istennek hála, kilencen megkeresztelkedtek és sok látogató továbbra is 
folyamatosan összejött.

Ettől kezdve a misszió munka mind jobban kiterjedt és most, mint 
Közép-amerikai Dél-misszió van megszervezve. A misszió munkájához 
tartozik Nicaragua, Costa Rica és Panama. Célunk az, hogy hamarosan 
unióvá váljon a munkások, lelkészek és hittestvérek együttes erőfeszíté-
sével. Ezért van szüksége a fejlődő misszió hittestvéreinek egy misszió és 
iroda központra Costa Ricában. 

Habár hitben gazdagok, de mégis szegények e világ javaiban a hit-
testvérek. A megvalósításhoz körülbelül 220 345 amerikai dollárra volna 
szükséges. Ezért fordulunk kérésünkkel hittestvéreink és a barátkozók 
felé szerte a világon, hogy támogassák nagylelkűen tervünket, amely nagy 
hasznára válna a Közép-Amerika déli területén lévő előrehaladásnak. Az 
Úr áldjon meg benneteket gazdagon!

 
Hittestvéreitek a Costa Ricai misszióból
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SZABADULÁS A BETEGSÉGTŐL
„És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Égyiptomnak 

minden gonosz nyavalyáját, amelyeket ismersz; nem veti azokat te reád, 
hanem mind azokra, akik gyűlölnek téged.” (5Móz 7:15)

„Testünket egészségesen kell tartanunk, hogy ép és egészséges lehessen a 
lélek is. A test állapota hat a lélek állapotára. Aki testi és szellemi erőre akar 
szert tenni, étvágyát a helyes irányba kell nevelnie. Gondoskodnia kell arról, 
hogy testi vagy szellemi erőit ne terhelje túl, mert ezzel lelkét terheli túl. Evés-
ben, ivásban és öltözködésben híven alkalmazkodnunk kell a helyes elvekhez, 
mert Isten szerint ez minden ember kötelessége.” – Ev 177.
Javasolt olvasmány: Sons and Daughters of God, pp. 168–176.

Vasárnap  Május 26.
1. A BŰN ÉS A BETEGSÉG
a. Milyen összefüggés van a bűn és a betegség között? Zsol 103:3-4; 

Jn 5:14.

„A fizikai betegségtől szenvedők ezrei sóvárognak ma – a gutaütötthöz 
hasonlóan – erre az üzenetre: ’Megbocsáttattak a te bűneid’. Betegségük oka 
a bűnteher a maga nyugtalanságával és kielégítetlen vágyaival. Csak akkor 
könnyebbülhetnek meg, ha a lélek Orvosához fordulnak. Az a békesség, amit 
csakis Ő adhat, megeleveníti lelküket, és meggyógyítja testüket.” – NOL 46.
b. Egyedül kitől kaphatjuk meg az ellenszert? Mal 4:2.

„Sokan többet szenvednek lelki, mint testi betegségeik miatt, és addig nem 
találnak enyhülést, amíg nem jönnek Jézushoz, az élet forrásához.” – ÉÉM 
Május 30.

2019. június 1.
Szombat

Napnyugta: H  20:32
Ro 21:05

9. Tanulmány

Zsoltárok 103:3-4.
3 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 4 Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

János 5:14.
Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

Malakiás 4:2.
És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
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Hétfő  Május 27.
2. IZRÁEL ESETE
a. Milyen ígéretet adott Isten Izráelnek az egészségükre vonatkozóan? 

Hogyan teljesítette be ígéretét? 2Móz 23:25.

„Az Úr szavát adta ősi Izráelnek, hogy ha szigorúan ragaszkodnak hozzá, s 
eleget tesznek minden követelményének, akkor az összes olyan betegségektől 
megóvja őket, melyeket az egyiptomiakra hozott. De az ígéretet az engedel-
messég feltételéhez kötötte. Ha az izraeliták engedelmeskedtek volna a kapott 
utasításoknak, s előnyeiket javukra fordították volna, az egészség és jólét terén 
szemléltető példák lehettek volna a világnak. Ők azonban nem töltötték be 
Isten szándékát, így nem nyerték el az áldásokat, melyekben részesülhettek 
volna. Másrészt József és Dániel, Mózes és Illés, és sokan mások az igaz élet 
eredményei nemes példáját nyújtották. Hasonló hűség ma is hasonló eredmé-
nyeket ér el.” – 9B 165.
b. Milyen volt az izraeliták egészségi állapota a pusztai vándorlás alatt? 

Zsol 105:37. Mit mond ez Isten hatalmáról?

„Csoda folytán kegyelemesen táplálta őket mennyei kenyérrel. A bizto-
sított élelem képes volt fizikai, szellemi és erkölcsi erőt adni nekik, és… Az 
Isten által meghatározott mód oly egyértelműen bölcs volt, amit nem lehetett 
megcáfolni. A pusztai élet nehézsége ellenére sem volt a törzsekben senki 
beteges.” – TDG 77.
c. Hogyan szabadít meg a betegségtől az Isten iránti engedelmesség? 

2Móz 15:26; 5Móz 7:12, 15.

„Isten szeretné, ha a tökéletesség útján olyan magasra jutnánk, amilyenre 
Krisztus, az ajándék által lehetséges. Arra szólít fel bennünket, hogy válasszuk 
a jót; hogy lépjünk kapcsolatba a menny eszközeivel; hogy kövessük azokat 
az elveket, amelyek kialakíthatják bennünk Isten képmását. Írott Igéjében és 
a természet nagy könyvében Isten feltárta az élet alapelveit. A mi feladatunk 
ezeket az alapelveket megismerni, és testünk és lelkünk egészségének helyre-
állításában Istennel engedelmesen együttműködni.” – NOL 69.

2Mózes 23:25.
És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közűletek a nyavalyát.

Zsoltárok 105:37.
És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.

2Mózes 15:26.
És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeiket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.

5Mózes 7:12,15.
 12 Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak.15 És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Égyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, amelyeiket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, akik gyűlölnek téged.
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Kedd  Május 28.
3. JÉZUS A GYÓGYÍTÓ
a. Mit szenvedett el Krisztus azért, hogy szabadokká lehessünk a bűn-

től és a betegségtől is? Ésa 53:5.

„Nézzétek Isten Fiát a kísértés pusztájában! A legnagyobb gyöngeség ide-
jén a legtüzesebb kísértések támadása közepette! Nézzétek szolgálatának évei 
alatt! Gonosz hatalmak rohamozták Őt mindenfelől! Nézzétek gyötrelmei 
közepette a kereszten! Mindezt értünk szenvedte el!” – 8B 209.
b. Mi ad gyógyulást a test és lélek számára? Péld 4:20-22; 3:7-8.

„Az a bizonyosság, hogy Isten meg van elégedve velünk, elő fogja mozdí-
tani testi egészségünket. Megóvja a lelket a kételytől, a zavartságtól és a túlzott 
fájdalomtól, amely által a testi erő oly gyakran összeroppan és gyengítő ter-
mészetű ideg problémákat idéz elő. Az Úr megígérte csalhatatlan szavával, 
hogy szeme az igazak felett és füle imáinkat illetőleg nyitva lesz, miközben 
ellene van a gonoszt cselekvőknek.” – RH October 16, 1883.

„Isten Lelkének felemelő hatalma a beteg leghatásosabb gyógyszere. A 
mennyben tökéletes egység uralkodik, és minél inkább érezhető a menny 
hatása, annál bizonyosabb a hívő gyöngélkedő felépülése.” – 1B341.
c. Hogyan segít rajtunk Jézus, ha megbetegszünk? Mt 8:17; 11:28-30.

„Az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét, éltető 
erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet – az agyat, a szívet, 
az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre ser-
kenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek 
felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz; olyan örömet ültet a 
lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani: a Szentlélek örömét 
– gyógyító, éltető örömet.

Megváltónk szavai: ’Jöjjetek énhozzám… és én megnyugosztlak titeket’ 
(Mt 11:28) – megadják a receptet a fizikai, a szellemi és a lelki betegségek gyó-
gyítására. Krisztus sajnál minket, bár szenvedéseinket saját magunk okozzuk 
bűneinkkel. Krisztusban segítséget találhatunk. Ő csodálatos dolgokat tesz 
azokért, akik bíznak benne.” – NOL 70.

Ézsaiás 53:5.
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Példabeszédek 4:20-22; 3:7-8.
4:20-22.  20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. 21 Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. 22 Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.3:7-8.  7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. 8 Egészség lesz [ez] a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.

Máté 8:17; 11:28-30.
8:17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.11:28-30.  28 Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. 29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 30 Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
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Szerda  Május 29.
4. EGÉSZSÉGESEN ÉLNI
a. Mit kíván Isten ma az ő népe számára? 3Jn 2.

„Valóban az Úré vagytok, Ő teremtett benneteket. Övé vagytok a megvál-
tás által, hiszen életét adta értetek… Óvd az élő szervezet minden részét, hogy 
Istennek használhasd azokat. Őrizd meg Isten számára! Egészséged a tested 
helyes igénybevételétől függ. Ne használd helytelenül az Istentől nyert testi, 
szellemi és erkölcsi erőd egyetlen részét sem. Tedd szokásaidat az értelem 
ellenőrzése alá, és értelmedet Isten ellenőrzése alá!” – SD 171.
b. Milyen hozzáállás segít a betegség legyőzésében? Péld 17:22; 13:2.

„A beteg test és lélek legjobb gyógyszere a tudatos jó cselekedet. Akinek 
békéje van Istennel, annak biztosított az egészség legfontosabb feltétele. Életet 
jelentenek az Úrnak áldásai annak, aki elfogadja.” – ST June 15, 1882.

„Az értelem állapotának komoly köze van testi szervezetünk egészségéhez. 
Ha a gondolkodásunk fölszabadult és boldog, a helyesen cselekvés tudata, és 
az elégedettség, hogy boldoggá teszünk másokat is, olyan jó kedélyt teremt, 
mely egész szervezetünkre kihat. Szabadabban kering tőle a vérünk, és fölfris-
síti egész testünket.” – 4B 60.
c. Melyik önzetlen cselekedet segít az egészség helyreállításában? Ésa 

58:6-8, 10-11.
 

„Neked, akinek gyönge az egészséged, rendelkezésedre áll az orvosság. 
Ha felruházod a meztelent, s a hajléktalan szegényt befogadod házadba, ha 
megtöröd kenyered az éhezőnek, ’akkor majd felragyog világosságod, mint 
a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan begyógyul.’ A jótettek végzése kitűnő 
gyógyír a betegségre.” – 2B 29.

„Ha elfeledkezel magadról, mert szíveden viseled mások jólétét, akkor 
győzelmet arattál gyöngeségeiden. A jótetteket kísérő megelégedés nagyban 
segíteni fog a képzelet egészséges egyensúlyra gyógyulásában. A jótettekből 
merített öröm élénkíti a gondolkodást s átreszket az egész testen.” – 2B 534.

3János 1:2.
Szeretett [barátom,] kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.

Példabeszédek 17:22; 13:2.
17:22. A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.13:2. A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.

Ézsaiás 58:6-8, 10-11.
6 Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? 7 Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? 8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.10 Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. 11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
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Csütörtök  Május 30.
5. A SZABADULÁS ÚTJA NAPJAINKBAN 
a. Mit vár el Isten tőlünk a testi erőnlétünk tekintetében? Rm 12:1; 

1Kor 6:19-20.

„Az Úr azt szeretné, ha élő áldozatot mutatnánk be testi, lelki, szellemi és 
fizikai erőnk által. Mindent amink van, kínáljuk fel Istennek, mert így töltjük 
be a teremtés célját. Viszont önmagunkra hozunk elgyengülést, ha nem vesz-
szük figyelembe az Isten Igéjében adott világosságot és tanítást az étkezésre 
és ivásra vonatkozóan, még akkor is, ha nagyon értelmesen cselekszünk vagy 
beszélünk…

Nagyon fontos a szigorú mértékletesség a hívő számára. A világi emberek 
olyan káros szenvedélyek rabjai, amelyek tönkreteszik az Istentől kapott fogé-
konyságot és józan ítélőképességet a szent dolgok iránt. Napjainkban sokak 
erkölcsi érzékenységét a rossz szokások sötétítik el.” – 20MR 3-4.
b. Hogyan fohászkodjunk az Úrhoz segítségért? Zsol 119:153-154.

„Isten nem változtatta meg és nincs szándékában megváltoztatni testi 
szervezetünket azért, hogy áthághassuk annak egyetlen törvényét következ-
mények nélkül. Sokan mégis szándékosan behunyják szemüket a világosság 
előtt. Hajlamuk és étvágyuk kielégítésével megsértik az élet és az egészség 
törvényeit; és ha a lelkiismeretnek engedelmeskednek, akkor az evésben és az 
öltözködésben inkább az elvek befolyásolják őket mint a hajlam, a divat és az 
étvágy.” – ÉTT 127.

Péntek  Május 31.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. A bűnbocsánat milyen hatással van az egészségre? 
2. Miért nem tudunk a világ számára példa értékűvé válni az egészség terén? 
3. Hogyan befolyásolja egészségemet az isteni elismerés? Hogyan szerezhetem 

meg Istennek jóváhagyását? 
4. Mi a legjobb orvosság a testi és a lelki betegségekre? 
5. Hogyan lehetek „szigorúan mértékletes” ma? Miért fontos ez?

Róma 12:1.
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

1Korinthus 6:19-20.
19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? 20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

Zsoltárok 119:153-154.
153 Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el! 154 Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!
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SZABADULÁS AZ ELLENSÉGEINKTŐL
„Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem 

olajjal; csordultig van a poharam.” (Zsol 23:5)
„Egyedül Istennél van segítségünk. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy böl-

csességünkben van az erősségünk, mert a mi erősségünk gyengeség és a józan 
ítélőképességünk balgaság. Krisztus legyőzte ellenségünk érdekünkben, mert 
megszánta gyengeségünket, és tudta, hogy ellenségünk legyőz bennünket és 
elveszünk, ha nem segít rajtunk.” – TMK 269.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 449-454. (Ellenségeskedést szerzek)

Vasárnap  Június 2.
1. A LEGNAGYOBB ELLENSÉGÜNK
a. Ki a legnagyobb ellenségünk, és hogyan jelenik meg? 1Pt 5:8.

„A keresztény ember minél inkább követi mennyei Példaképét, annál biz-
tosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz.” – NK 453.

„Gonosz lelkek befolyása alatt álló emberek fognak csodákat véghezvinni. 
Átkuk által beteggé teszik az embereket, majd az átkot visszavéve azt a benyo-
mást keltik a kívülállók szemében, hogy csodálatos gyógyulást vittek véghez a 
betegeken. Sátán újra és újra így mutatkozik meg.” – 2Sz 51.
b. Miért ilyen ellenséges velünk szemben? Jel 12:12.

„Sátán szorgalmasan tanulmányozza a Bibliát. Tudja, hogy kevés ideje van, 
s minden ponton igyekszik lerombolni az Úr munkáját.” – 9B 16.

„A nagy küzdelem, melyet Sátán indított el a mennyei udvarban, hamar, 
nagyon hamar örökre eldől… Most, mint még soha azelőtt, Sátán gyakorolja 
megtévesztő erejét, hogy félrevezessen és elpusztítson minden óvatlan lelket.” 
– 7B 141.

2019. június 8.
Szombat

Napnyugta: H 20:38
Ro 21:11

10. Tanulmány

1Péter 5:8.
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

Jelenések 12:12.
Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.
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Hétfő  Június 3.
2. VÉDELEM AZ ELLENSÉGTŐL
a. Mikor semmisít meg bennünket az ellenség munkája? Mi bátoríthat 

bennünket? Zsol 61:1-4; Ésa 59:19.mr. [angol fordítás szerint „Ami-
kor az ellenség vízözönként betör, az Úr Lelke zászlót von ellene.”]

„Az ellenség nem tudja legyőzni Jézus Krisztus alázatos tanítványát, aki 
imádkozó lelkülettel jár az Úr előtt. Krisztus közbelép, Ő menedék és oltalom 
Sátán támadása ellen…

Az egész sátáni haderőnek sincs olyan hatalma, hogy legyőzze azt, aki 
gyermeki bizalommal hisz az Istentől származó bölcsességben.

Jézus Krisztus a mi erősségünk, és Sátánnak nincs hatalma azok felett, akik 
alázattal járnak Istennel… Krisztusban minden megkísértett hívő ember tö-
kéletes segítséget talál. Mindenütt veszedelem vesz körül bennünket, azonban 
az egész menny vigyáz arra, hogy senki se kerüljön nagyobb kísértésbe, mint 
amelyet képes elviselni… Ha önzetlenül átadjuk magunkat a munkának, és a 
legkisebb mértékben sem térünk el alapelveinktől, akkor Isten átölel bennün-
ket örökkévaló karjával, és hatalmas Segítőnk lesz. Ha Jézusra tekintünk, mint 
az Egyetlenre, akiben bízhatunk, Ő soha nem hagy el bennünket.” – ÉÉM 
November 8.

„A mindennapi életben váratlan meglepetésekkel, csalódásokkal és kí-
sértésekkel fogsz találkozni… Nézz Jézusra mindenkor mindenütt, őszinte 
szívből jövő csendes imában fordulj hozzá, hogy megismerd, miként valósítsd 
meg akaratát. Amikor az ellenség vízözönként tör reád, akkor az Úr Lelke 
zászlót emel érted az ellenség ellen.” – BO 101.
b. Hogyan kerülhetünk ellenségeink fölé? Zsol 119:98; Péld 16:7.

„Ha lelki szemeink élénkebb lenne, akkor láthatnánk a lelkeket, akik a gon-
dok 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.” – GH 123.

Zsoltárok 61:1-4.
1 Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé. 2 Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre. 3 E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem [innen] a sziklára, a hova én nem jutok. 4 Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen.

Ézsaiás 59:19.mr.
... mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt.

Zsoltárok 119:98.
Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.

Példabeszédek 16:7.
Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.
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Kedd  Június 4.
3. A MÉLY SEBEKET EJTŐ ELLENSÉG
a. Honnan támadnak ellenségeink néha? Mik 7:6. Miért? Ám 3:3.

„A hívő és a hitetlen között alapvető a különbség ízlésben, hajlamban és 
célban. Két urat szolgálnak, akik között nem lehet összhang.” – PP138.
b. Ki fordult Dávid ellen? Zsol 41:10. Milyen ígéretet kapott Dávid, 

amikor az Úrnál keresett vigaszt? Zsol 41:12-13.

„Ha a nevedet úgy említik, mint aki gonosz, és barátaid pedig ellened 
fordulnak, akkor jusson eszedbe, hogy Jézussal hogyan bántak. Folyton kém-
kedtek utána, és azt figyelték, hogy melyik szavába tudnak belekötni, csak 
hogy megvádolhassák valamivel. Követői ugyan várhatnak-e valami jobb 
bánásmódot, mint ahogyan vele tettek?” – HS 234.
c. A Dávidéhoz hasonlóan, milyen tapasztalatot élt át Jézus? Lk 22:48.

„Júdás, az áruló nem feledkezett meg arról a szerepről, amelyet el kellett 
játszania. Mikor a csőcselék berontott a kertbe, Júdás vezette őket. Júdás 
ment előttük, és szorosan mögötte a főpap. Jézus üldözői számára Júdás ezt 
a jelet adta: ’Akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt’ (Mt 26:48). 
Most ezzel a csókkal úgy tett, mintha egyáltalán nem lenne semmi kapcsolata 
a csőcselékkel és annak vezetőivel. Közel érve Jézushoz, bizalmas barátként 
megfogta a kezét. Majd ismételten megcsókolta ezekkel a szavakkal; ’Üdvöz 
légy Mester!’ (Mt 26:49). Azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy együtt érez 
Jézussal és szánja őt veszedelemmel teljes helyzetében, és ezért még néhány 
könnycseppet is ejtett.

Jézus így szólt hozzá: ’Barátom, miért jöttél?’ (Mt 26:50). Jézus hangja a 
szomorúságtól remegett, mikor még ezt a kérdést is hozzátette: ’Júdás, csókkal 
árulod el az embernek Fiát?’ (Lk 22:48). Ezeknek a szavaknak fel kellett volna 
ébreszteniük az áruló lelkiismeretét, és meg kellett volna érinteniük konok 
szívét. Júdást azonban elhagyta minden tisztesség, hűség és emberi gyengéd-
ség. Vakmerően és kihívóan állt ott, és semmi jelét nem mutatta annak, hogy 
megváltozott volna a Jézussal szembeni elhatározása. Júdás eladta magát a 
Sátánnak, és nem volt ereje ahhoz, hogy ellene szegüljön utasításainak. Jézus 
nem utasította vissza az áruló csókját.” – JÉ 599.

Mikeás 7:6.
Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége.

Ámós 3:3.
Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?

Zsoltárok 41:12-13.
12 Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, ha ellenségem nem ujjong felettem; 13 Engem pedig feddhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állatsz mindenha. 14 Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen! 

Zsoltárok 41:10.
Még az én jóakaróm is, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.

Lukács 22:48.
Jézus pedig monda néki: Júdás, csókkal árulod el az embernek Fiát?
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Szerda  Június 5.
4. SZABADULÁS A SZERETET ÉS JÓINDULAT ÁLTAL
a. Hogyan bánjunk azokkal, akik fájdalmat okoznak nekünk? Milyen 

példát adott Jézus? Mt 5:43-47; Rm 5:6-8.

„Krisztus nem azért szeretett minket, mintha mi már előbb szerettük 
volna Őt, hanem ’mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt’. 
Nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemeljük. Habár bűneink kárhoztatást 
érdemelnek, Ő nem kárhoztat minket. Évről évre elviseli gyengeségünket, 
tudatlanságunkat, hálátlanságunkat és makacsságunkat. Bár tévelygünk, szí-
vünk kemény és Szent Igéjét elhanyagoljuk, Ő mégis állandóan felénk nyújtja 
kezét.” – NOL 106.

„Még olyan bűnösök is képesek kedvesen reagálni a kedvességre, akiknek 
szíve nem egészen Isten Lelke befolyásának enged; míg a gyűlöletre gyűlölettel, 
a szeretetre szeretettel reagálnak. Egyedül Isten Lelke adhat szeretetet a gyűlö-
letért cserébe. A hálátlanokkal és gonoszokkal szemben tanúsított barátságos 
magatartás, és a jóindulat azokkal szemben, akiktől semmit sem várhatunk, az 
ismertetőjele a menny királyi családjának. Ez a leghatározottabb bizonyíték, 
amellyel a Magasságos gyermekei igazolják küldetésüket.” – GH 77-78.
b. Milyen formában tudjuk kifejezni az ellenségeink iránti szeretetet? 

Rm 12:20-21.

„Talán csak az ítéletkor tudjuk meg a nyájas, figyelmes viselkedésünk be-
folyását a következetlenekre, ésszerűtlenekre és méltatlanokra tett hatását.  
Ha kihívásukra és igazságtalanságukra úgy bánsz velük, mint az ártatlannal 
bánnál, ha kitérsz utadból, hogy a szeretet különleges tetteit cselekedd, akkor 
a keresztény részt végzed. Ők pedig tisztábban látják gonosz viselkedésüket és 
szűkkeblűségüket, mintha világosan szemükre hánytad volna kihívó, bosszantó 
tetteiket, és megróttad volna őket.” – MM 209-210.
c. Melyik esetben cselekedtek ilyen lelkülettel? Mi lett az eredménye? 

2Kir 6:18-23.

„A szeretet minden szava, a kedvesség minden tette – még ha csak egy 
pohár vizet is adott Krisztus nevében – elismerést és jutalmazást kap.” – ST 
February 10, 1888.

Máté 5:43-47.
43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. 45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é? 47 És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?

Róma 5:6-8.
6 Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. 7 Bizonyára igazért [is] alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. 8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Róma 12:20-21.
20 Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. 21 Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

2Királyok 6:18-23.
18 És mikor [azok] hozzá lementek, könyörgött Elizeus az Úrnak, mondván: Verd meg ezt a népet vaksággal! És megveré őket vaksággal az Elizeus kivánsága szerint. 19 És monda nékik Elizeus: Nem ez az út, sem ez a város; jertek el én utánam, és ahhoz a férfiúhoz vezetlek titeket, akit kerestek. És elvezeté őket Samariába. 20 És mikor bementek Samariába, monda Elizeus: Óh Uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak. És megnyitá az Úr az ő szemeiket és látának, és ímé Samaria közepében voltak. 21 Az Izráel királya pedig mikor látta őket, monda Elizeusnak: Vágván vágassam-é őket, atyám? 22 És monda: Ne vágasd. Le szoktad-é vágatni azokat, akiket karddal vagy kézívvel fogsz el? Adj nékik kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urokhoz. 23 És nagy lakomát szerzett nékik; és miután ettek és ittak, elbocsátá őket. Ők pedig elmenének az ő urokhoz; és ettől fogva többé nem jöttek a siriai portyázó csapatok az Izráel földjére.
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Csütörtök  Június 6.
5. ISTEN ADJA A GYŐZELMET
a. Hogyan győzhetjük le a legnagyobb ellenségünket, a gonoszt? Jak 4:7-10.

„Ránk is vonatkoznak Üdvözítőnknek Péterhez intézett szavai: ’Ímé a 
Sátán kikért 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 magunkra, 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.” – GH 123-124. 
b. Mikorra ígérte Isten a szabadítást? Zsol 50:15.

„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 fénysugarakat fogad magába, melyek erőt és kitartást kölcsönöznek a 
Sátán elleni küzdelemben.” – JVÚ 74.

„Sátán retteg és menekül még a leggyengébb lélek elől is, aki Isten hatalmas 
nevében talál menedéket.” – HP 256. 

„Mikor a lélek szokásává válik, hogy Istennel társalog, a gonosz ereje ez-
zel meg lesz törve; mivel a Sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő 
ember mellett. Ha Krisztus a társad, akkor nem fogsz hiábavaló és tisztátalan 
gondolatokat ápolni, és nem engeded meg magadnak a könnyelmű szavakat.” 
– TMK 250.

Péntek  Június 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mire gondoljunk, ha könnyűnek találjuk az életet anélkül, hogy harcolnánk 

az ellenséggel?
2. Hogyan válik legyőzhetetlenné az ember az ellenség támadásával szemben?
3. Miért kerülünk összeütközésbe időnként a rokonokkal és barátokkal? Kivel 

kerültünk még ilyen helyzetbe?
4. Mi a legjobb magatartás az összeférhetetlen és az esztelen emberekkel szemben?
5. Az ima hogyan segít az ellenség feletti győzelemben? 

Jakab 4:7-10.
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. 9 Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. 10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

Zsoltárok 50:15.
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.



575711. Tanulmány - ISTEN MEGSZABADÍTJA NÉPÉT

ISTEN MEGSZABADÍTJA NÉPÉT
„Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagaszta-

lom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meg-
hallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőí-
tem őt.” (Zsol 91:14-15)

„Isten azt akarja, hogy emlékezzünk a múltra, amikor oly sokszor védte 
meg népét az ellenségtől. Amikor már nem látszik lehetőség arra, hogy Sátán 
ügyködései elől meneküljenek, Isten mindig akkor nyilvánítja ki a hatalmát. 
Az ember végszükséglete Isten alkalma.” – 5B 507-508.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 518-536. (A közelgő küzdelem; A Szentírás védőbástya)

Vasárnap  Június 9.
1. LÁTHATATLAN ESZKÖZÖK ÁLTALI SZABADÍTÁS
a. Mit mondott Elizeus az aggódó szolgájának, amikor a szíriai király 

lovai és szekerei körbevették őket? 2Kir 6:16.

b. Miért fohászkodott Elizeus? Milyen választ kapott imájára Istentől? 
2Kir 6:17. Hogyan juthatunk ilyen védelemhez mi is?

„Isten szolgája és a felfegyverzett ellenség között egy csapat mennyei an-
gyal volt. Hatalmas erővel szálltak le, de nem azért, hogy pusztítsanak vagy 
hódolatot követeljenek, hanem hogy tábort járjanak az Úr gyenge és tehetet-
len gyermekei körül, és szolgáljanak nekik.

Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés szá-
mára, egyedül az Úrban bízzon!” – PK 160-161.

„Imádkozz sokat! Tudj elszakadni azoktól a dolgoktól amik téged szakíta-
nak el Istentől! Megszabadít majd a nyomorúság idején és szárnyai alá rejt.” 
– HS 234.

2019. június 15.
Szombat

Napnyugta: H 20:42
Ro 21:14

11. Tanulmány

2Királyok 6:16.
Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök.

2Királyok 6:17.
És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.
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Hétfő  Június 10.
2. SZABADULÁS ENGEDELMESSÉG ÁLTAL
a. Milyen próbát kapott Dániel három társa? Dán 3:4-6. Mit tettek ők? 

Dán 3:12.

b. Amikor a király elé vitték őket és második lehetőséget kaptak, akkor 
milyen választ adtak? Dán 3:16-18.

„Az Isten dolgaiban való lelkiismeretet tekintsük szent kincsnek, melybe 
senkinek sincs joga beleavatkozni, bármi legyen a tisztsége. Nabukonodozor 
további választás lehetőségét ajánlotta a három hébernek, s mikor visszautasí-
tották parancsát, nagyon dühös lett, s parancsot adott a kemence hétszeres be-
fűtésére. Megmondta a foglyoknak, hogy bevetik őket a kemencébe. Megjött 
a hittel és bizalommal teli válasz: Istenünk, akit szolgálunk, meg tud menteni 
minket. De ha nem is ment meg, a hűséges Isten kezére bízzuk magunkat.” – 
1ÉJE 210.
c. Hogyan szabadította ki őket Isten? Dán 3:19-27. Mit ismert el a király? 

Dán 3:29.mr.

„Tökéljük el ma, mint ahogyan Dániel és társai tettek Babilonban, hogy el-
veinkhez hívek maradunk, bármi történjék is. A szokottnál hétszer erősebben 
fűtött tüzes kemence sem késztethette Istennek e hű szolgáit, hogy feladják az 
igazságot. Szilárdan megállták helyüket a próba idején, s bevetették őket az 
égő kemencébe. Ám Isten nem hagyta el őket. Egy negyedik alak is ott járt a 
lángok között, amikor pedig onnan kijöttek, öltönyükön még a tűz szaga sem 
volt érezhető.” – LS 329-330.

„Akinek Krisztusért kell átmennie a tüzes kemencén, annak oldalán ott 
áll Jézus. ’Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem 
borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.’ 
” – OHC 358. 

Dániel 3:4-6.
4 És a hírnök hangosan kiálta: Meghagyatik néktek, oh népek, nemzetek és nyelvek! 5 Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát: boruljatok le, és imádjátok az arany [álló]képet, amelyet Nabukodonozor király állíttatott. 6 Akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja, tüstént bevettetik az égő, tüzes kemenczébe.

Dániel 3:12.
Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó: ezek a férfiak nem becsülnek téged, oh király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany [álló]képet, amelyet felállíttattál, nem imádják.

Dániel 3:16-18.
16 Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked. 17 Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. 18 De ha nem [tenné is,] legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany [álló] képet, amelyet felállíttatál, nem imádjuk.

Dániel 3:19-27.
19 Akkor Nabukodonozor eltelék haraggal, és az ő orczájának színe elváltozék Sidrák, Misák és Abednégó ellen; [azért] szóla, és meghagyá, hogy fűtsék be a kemenczét hétszerte inkább, mint szokták vala befűteni. 20 És meghagyá a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, [és] vessék őket az égő, tüzes kemenczébe. 21 Erre ezek a férfiak alsó ruhástul, köntösöstül, palástostul és [egyéb] öltönyöstül megkötöztettek, és az égő, tüzes kemenczébe vettettek. 22 Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt és a kemencze rendkivül izzó vala: azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megölé a tűznek lángja. 23 Az a három férfiú pedig: Sidrák, Misák és Abednégó, az égő, tüzes kemenczébe esék megkötözve. 24 Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkele, szóla és monda az ő tanácsosainak: Nem három férfiút veténk-é a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak: Bizonyára, oh király! 25 Felele, és monda: Ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennök, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek-fiáé. 26 Nabukodonozor ekkor az égő, tüzes kemencze szájához járula, és szóla és monda: Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, jertek ki és jőjjetek ide! Azonnal kijövének Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből. 27 És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai, nézik vala ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket.

Dániel 3:29.mr.
...nincs más Isten, aki így megszabadíthasson.
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Kedd  Június 11.
3. A KÖZBENJÁRÁS ÁLTALI SZABADULÁS 
a. Milyen rendeletre indította Sátán a perzsa királyt Isten népével 

szemben? Eszt 3:12-13.

„Hámán elkeseredetten gyűlölte a zsidó Márdokeust. Márdokeus nem 
tett neki semmi rosszat, csak egyszerűen nem volt hajlandó leborulni előtte. 
Hámánnak nem volt elég, ’hogy csakis Márdokeusra magára vesse rá kezét’. 
Hanem ’igyekezett… elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országá-
ban vala, a Márdokeus nemzetét.’ (Eszt 3:6).

Hámán hazugságaival félrevezette Xerxest, aki rendeletet adott ki a Médó-
Perzsa Birodalom minden tartományában, ’a népek között’ ’elszórtan és elkülö-
nülten’ élő összes zsidó lemészárlására (Eszt 3:8). A rendelet meghatározott egy 
napot a zsidók kiirtására és vagyonuk elkobzására. Aligha volt a király annak 
tudatában, hogy milyen messze ható következményekkel járna e rendelkezés 
végrehajtása. Sátán, ennek a tervnek rejtett ösztönzője, megpróbálta a föld szí-
néről eltüntetni azokat, akik megőrizték az igaz Isten ismeretét.” – PK 373.
b.  Hogyan reagált Eszter a rendeletre? Eszt 4:15-17.

„Eszter királynőn át az Úr hatalmas szabadulást szerzett népének. Mi-
kor úgy látszott, hogy nincs hatalom, mely meg tudná menteni őket, Eszter 
társnői böjttel, imával és gyors lépésekkel a helyzet magaslatára emelkedve 
szabadulást szereztek népüknek.” – TII 64.
c. Hogyan lépett közbe Isten a népének megszabadításába? Eszt 8:11-14; 

9:1-2.

„Isten csodálatosan cselekedett bűnbánó népe érdekében. A király ellen-
rendeletet adott ki, amely megengedte a zsidóknak életük védését… ’lázas 
sietséggel’ juttatták el a birodalom minden részébe a királyi rendeletet…

Isten hatalmas angyalokat bízott meg népe oltalmazásával, míg ők ’életük 
védelmére’ keltek (Eszt 9:2, 16).” – PK 374.

Eszter 3:12-13.
12 Előhivatának azért a király irnokai az első hónap tizenharmadik napján, és megiraték minden úgy, amiként Hámán parancsolá, a király fejedelmeinek és a kormányzóknak, akik az egyes tartományokban valának, és minden egyes nép fejeinek; minden tartománynak annak írása szerint, és minden egyes népnek az ő nyelve szerint, Ahasvérus király nevében iratott és megpecsételtetett a király gyűrűjével. 13 És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék mind a zsidókat, ifjútól a vénig, gyermekeket és asszonyokat egy napon, tizenharmadik napján a tizenkettedik hónapnak, (ez Adár hónapja) és hogy javaikat elragadják.

Eszter 4:15-17.
15 És monda Eszter visszaüzenve Márdokeusnak: 16 Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és bőjtöljetek érettem és ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel se nappal, én is és leányaim így bőjtölünk és ekképen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére; ha azután elveszek, hát elveszek. 17 Elméne azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, amint néki Eszter parancsolá.

Eszter 8:11-14; 9:1-2.
8:11-14.  11 Hogy megengedte a király a zsidóknak, akik bármely városban vannak, hogy egybegyűljenek és keljenek fel életökért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják. 12 Egy napon, Ahasvérus királynak minden tartományában, tizenharmadik napján a tizenkettedik hónapnak (ez Adár hónapja). 13 Az írásnak mássa, hogy adassék törvény minden egyes tartományban, meghirdettetett minden népnek, hogy a zsidók készen legyenek azon a napon, hogy megbosszulják magokat ellenségeiken. 14 A futárok a királyi gyors paripákon kimenének sietve és sürgősen a király parancsolata szerint; és kiadatott a törvény Susán várában is.9:1-2.  1 A tizenkettedik hónapban azért (ez az Adár hónap), annak tizenharmadik napján, amikor eljött [az ideje"] a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesíttessék, azon a napon, amelyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtok, ellenkezőleg fordult; mert magok a zsidók vőnek hatalmat azokon, akik őket gyűlölék. 2 Egybegyűlének a zsidók városaikban, Ahasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezöket azokra, akik vesztöket keresték, és senki sem állhatott meg előttük; mert miattok való félelem szállott minden népre.
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Szerda  Június 12.
4. SZABADULÁS AZ IDŐK VÉGÉN
a. Milyen próba fogja érni Isten népét közvetlen Jézus második vissza-

jövetele előtt? Jel 13:15-17. 

„A Föld legtekintélyesebb hatóságai törvényt hoznak: üldözés és halálbün-
tetés terhe mellett a fenevadat kell imádni, az ő bélyegét kell felvenni. Most 
segítse meg Isten az Ő népét, mert mit is tehetnének ilyen félelmetes össze-
csapásban a segítsége nélkül?

A bátorság, a lelkierő, a hit és az Isten megmentő hatalmába vetett feltétlen 
bizalom nem egy pillanat műve. E mennyei eredetű tulajdonságok megszer-
zéséhez évek tapasztalata szükséges. Isten gyermekei már előzőleg a szent 
életre való törekvéssel és az igazsághoz való szilárd ragaszkodással pecsételték 
meg sorsukat. Számtalan kísértés közepette tudták, hogy szilárdan ellen kell 
állniuk, máskülönben elbuknak. Érezték, hogy súlyos kötelesség vár rájuk. 
Azt is tudták, hogy bármelyik órában felszólítást kaphatnak, hogy tegyék le 
fegyverzetüket. S ha életük anélkül zárulna le, hogy feladatukat nem végezték 
el, az örök veszteségük lenne.” – 5B154-155.
b. Ki fogja követni ezt a hamis istentiszteleti rendszert? Jel 13:8.

c. Hogyan tudjuk elérni, hogy nevünk az Élet Könyvében maradjon? Jel 3:5.

„Ha győzni szeretnénk, akkor kutatnunk kell szívünket, hogy megbizo-
nyosodjunk, hogy semmi olyant nem dédelgetünk, amely Isten ellen volna. 
Amennyiben van ilyen bennünk, akkor nem viselhetjük az itt ígért fehér ru-
hát. Ha szeretnénk fehér vászonban állni Isten előtt, ami a szentek igazsága, 
akkor most kell véghezvinni a győzelem munkáját…

Kinek a neve nem lesz kitörölve az élet könyvéből? Csak azoknak a neve 
marad benne, akik az életük minden erejével szeretik Istent és felebarátjaikat, 
mint önmagukat.” – LHU 326.

„Krisztus nevében kérlek, hogy valld be bűneidet és reformáld meg út-
jaidat, hogy az élet könyvéből ne töröljék ki nevedet, hanem elismerjék azt 
az Atya és az angyalok előtt. Jézus az Ő vérével könyörög az Atya előtt, ezért 
most törekedjünk a menny jóváhagyásáért, amíg a kegyelem hosszabbodik és 
a próba késlekedik.” – RC 57.

Jelenések 13:15-17.
15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek, 16 Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; 17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson [semmit,] hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

Jelenések 13:8.
Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta

Jelenések 3:5.
Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.
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Csütörtök  Június 13.
5. ISTEN GYŐZTESEI
a. Hogyan tudunk győztesek lenni a gonosszal való végső nagy küzde-

lemben? Jel 12:11.

„Krisztus kegyelme által válhatunk győzőkké, az Ő vérének érdeme által 
kerülhetünk azoknak sorába, akiknek nevét nem törlik ki az élet könyvéből.” 
– TDG 175.

„Isten ráhelyezi Krisztus igaz voltának makulátlan, tiszta palástját meg-
próbált, megkísértett, hűséges gyermekeire. A megvetett maradék dicsőséges 
ruhába öltözik, és a világ romlottsága soha többé nem mocskolja be. Nevük 
bent marad az élet könyvében, amely a Bárányé. A korszakok hűségesei közé 
sorolja őket a menny. Ellenálltak a csaló mesterkedéseinek. Sárkány dühe 
nem térítette el őket hűségüktől. Most örökre biztonságban vannak a kísértő 
cselfogásaitól.” – PK 367.
b. Milyen ígéretük van a hűségeseknek? Jel 2:7, 10; 3:21.

„Ha viselni akarjuk a győzelem koronáját, ki kell vennünk részünket a 
küzdelemből is. Amint Jézusnak, nekünk is a szenvedés által kell tökéletessé 
válnunk… Ha a világ Világossága a vezetőnk, akkor biztonsággal járhatunk 
akár a legsötétebb ösvényen is.” – 5B 57-58.

„A megváltottak, akik szerették Istent és megtartották parancsolatait, be-
lépnek a kapukon a szent városba, és szabadon vehetnek gyümölcsöt az élet 
fájáról.” – ÉÉM December 17.

Péntek   Június 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen áldozatot kell hozzunk, hogy előkészüljünk Isten szabadítására?
2. Hogyan tudok hűséges maradni az elvekhez, Dániel három társához hason-

lóan?
3. Hogyan szabadította ki Isten az Ő népét Eszter idejében? Milyen tanulságot 

vonhatunk le ebből? 
4. Kinek a neve marad benne az Élet Könyvében?
5. Mit jelent az, hogy „a világ Világossága a vezetőnk”?

Jelenések 12:11.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.

Jelenések 2:7, 10; 3:21.
2:7. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.2:10. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.3:21. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
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SZABADULÁS A PUSZTULÁSBÓL
„Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagaszta-

lom őt, mert ismeri az én nevemet!” (Zsol 91:14)
„Így fogja Isten a gonoszokat kipusztítani a földről. De a háborgás közepet-

te megőrzi az igazakat, mint ahogy megőrizte Noét a bárkában. Isten szárnyai 
alá menekülnek. Benne lesz bizodalmuk.” – PP 80. 
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 546-564. (A nyomorúság ideje)

Vasárnap  Június 16.
1. A SÓHAJTOZÓ BOLYGÓ 
a. Milyen állapotban van az egész föld a bűn miatt? Rm 8:22.

„Az ember bűne meghozta az elkerülhetetlen következményt, az elmúlást, 
torzulást, halált. Ma az egész világ romlott, lesújtott, halálos betegségtől feké-
lyes. A föld nyög lakosainak szüntelen gonoszsága miatt.

Az Úr átka a földön nyugszik, az emberen, az állatvilágon, a tenger ha-
lain. Amint a gonoszság csaknem általánossá növekszik, Isten megengedi, 
hogy az átok is olyan kiterjedt, olyan súlyos és mély legyen, mint a törvény-
tiprás.” – TII 5.

„Amint ’a teremtett világ… fohászkodik és nyög’, úgy fáj az Örökkévaló 
Atya együtt érző szíve (Rm 8:26, 22). Világunk egy nagy kórház, telve a nyo-
mor tragédiáival, amelyeknél még gondolatban sem szívesen időzünk. Ha 
felismernénk, úgy amint van, elviselhetetlen lenne számunkra. Isten azonban 
mindezt átérzi, ezért a bűn és következményeinek eltörlése érdekében szere-
tett Fiát adta, és a Vele való együttműködés által hatalmat adott nekünk arra, 
hogy a nyomorúság jeleneteit a befejezéshez vigyük. ’És az Isten országának 
ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden 
népnek; és akkor jő el a vég’ (Mt 24:14).” – EÉ 262.

2019. június 22.
Szombat

Napnyugta: H  20:44 
Ro 21:17

12. Tanulmány

Róma 8:22.
Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
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Hétfő  Június 17.
2. A HELYREÁLLÍTÁS TERVE
a. Mi Isten terve a földdel? Jel 21:5; Ésa 65:17.

„Az alázatosaknak ígért föld nem hasonlít a mostani, a halál és átok árnyé-
kától elhomályosított földhöz… ’És semmi elátkozott nem lesz többé; és az 
Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki’ 
(Jel 22:3).

Ott többé nem lesz csalódás, gond és bűn; ott senki nem mondja majd, 
beteg vagyok. Ott nem lesz gyászmenet, halál, elválás, sem megtört szív; de 
Jézus ott lesz — s vele a békesség. ’Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem 
bántja őket délibáb és a nap; mert aki rajtuk könyörült, vezeti őket, és őket 
vizek forrásaihoz viszi’ (Ésa 49:10).” – GH 22.
b. Milyen hatással legyen rám Istennek a jövőre vonatkozó terve? Mi 

lett kijelentve azokról, akik ott fognak lakni? 2Pt 3:13.

„Hamarosan új menny és új föld lesz, ahol az igazak laknak majd. Az Úr ar-
ra tanított engem, hogy a Szentlélek vezetése alatt képezzük a fizikai, szellemi 
és erkölcsi erőinket annak minden tisztaságában és minden jóságában, hogy 
a Krisztus által adott mintát a Sátán tudományának egyetlen szála se rontsa 
el. Csakis az igazságban megszentelt erők és képességek lesznek felhasználva, 
ezek lesznek megerősödve, és ezek lesznek hajlandók a menny által kijelölt 
munka végzésére.” – UL 97.

„Figyelembe vesszük-e eléggé ezt a figyelmeztetést? Ha figyelmen kívül 
hagyjuk, ha nem törődünk vele, ha megengedjük, hogy figyelmünket a földi 
és mulandó dolgok kössék le, és már nem értjük az ima szükségességének 
lényegét, akkor azok között találjuk majd magunkat, akiket nem érdemes 
megmenteni. Krisztus igazságossága legyen a legnagyobb gondunk! Az Isten-
nek való szolgálat legyen a legnagyobb törekvésünk!” – ST December 5, 1895.
c. Milyen további áldásokat kapnak Istentől a hűségesek? Ésa 65:21, 

22, 25.

Jelenések 21:5.
És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

Ézsaiás 65:17.
Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;

2Péter 3:13.
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

Ézsaiás 65:21,22,25.
21 Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. 22 Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly [hosszú] lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. 25 A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.
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Kedd  Június 18.
3. A RÉGI MEGSEMMISÍTÉSE
a. Mi kell történjen a régivel mielőtt Isten új dolgokat hoz létre? 2Pt 3:10; 

Ésa 51:6.

b. Milyen eszközök által semmisíti meg Isten e világot? 2Pt 3:6-7. Kik 
fognak elveszni ebben a pusztulásban? Lk 3:17.

„Az istentelenek sohasem szentségtelenítik meg az új Földet. Tűz száll alá 
Istentől, amely nem hagy belőlük sem gyökeret, sem ágat. Sátán a gyökér, 
követői pedig az ágak.

Ugyanaz a tűz, amely a bűnösöket megsemmisíti, a Földet is megtisztítja. 
A megroppant, letarolt hegyek megolvadnak az izzó hőségtől, a légkör és az 
egész föld megemésztődik. Megnyílik előttünk dicső és szépséges örökségünk, 
örököljük az egész újjá tett Földet.” – Mar Dec 9.
c. Milyen hatással legyen életünkre Isten tervének ismerete a pusztu-

lásról? 2Pt 3:11, 12, 14. 

„Minden téren vannak csábítások, hogy eltereljék a figyelmet az Úr és Meg-
váltó visszajöveteléről. Nagyon fontos nem elfeledkezni róla, hogy ’közel van 
az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet’. A menny Istene megsokszorozta 
a figyelmeztetéseket, a kérleléseket, az utasításokat, hogy előkészülhessünk a 
helytállásra a hatalmas pusztítás idején. Nem maradtunk sötétségben. Akik 
az Istentől kapott tanításokon elmélkednek és azok szerint cselekednek, azok 
megtisztítják magukat a test és lélek minden szennyétől. Ők nem feledkeznek 
meg arról az utasításról, hogy ’igyekezzetek’ szentek lenni minden beszélge-
tésben és az életben…

Közeledünk ahhoz az időhöz, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek 
pedig megégve felbomlanak, ezért sietve távozzunk el minden hamisságtól, és 
igyekezzünk inkább a mi elhívatásunkat és kiválasztatásunkat erőssé tenni. 
Várjuk az új eget és új földet, amelyekben igazság lakozik mindörökké.” – ST 
February 10, 1888.

2Péter 3:10.
Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

Ézsaiás 51:6.
Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.

2Péter 3:6-7.
6 Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: 7 A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.

Lukács 3:17.
Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

2Péter 3:11, 12, 14.
11  Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!14 Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
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Szerda  Június 19.
4. BELÉPÉS ISTEN HAJLÉKÁBA
a. Hogyan lesznek megoltalmazva az igazak, amikor Isten elkezdi ki-

tölteni ítéletét a földre? Zsol 27:5; 91:4. Ésa 26:20.

„Nyomorúságos idő van előttünk, Isten ítélete fog jönni a földre. A föld 
nemzetei rettegnek. Minden oldalról nehézségek és zavar keletkezik, és az 
emberek elhalnak a félelem miatt. Mit fogunk majd tenni azon a napon? 
Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, de ha az 
Úrban bízunk, akkor megszabadít bennünket.” – SD 354.

„A korszakokon áttekintő Isten a döntő órákban gyermekeire irányítja 
figyelmét, akik ellen a földi hatalmasságok fellépnek, és akik mint a száműzött 
foglyok, attól félnek, hogy halálra éheztetik vagy megölik őket. De a szent 
Isten, aki Izrael előtt szétválasztotta a Vörös-tengert, meg fogja mutatni hatal-
mát, és kiszabadítja gyermekeit. ’Azon a napon, ezt mondja a Seregeknek Ura, 
amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki 
kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt.’ (Mal 3:17)” – NK 563.

„Mielőtt az Emberfia megjelenne az ég felhőiben, a természetben minden 
visszájára fordul. Mennyei villámok földben levő tűzzel egyesülve meggyújt-
ják a hegyeket, mint kemencét és lángtengert zúdítanak a falvakra, városokra. 
A föld rejtekében levő dolgok megmozdulásától megolvadt sziklatömegek 
fölforralják a vizeket, sziklákat és földet szórva szét. Hatalmas földrengések 
lesznek és sok ember meghal. Az özönvíz idején Isten megőrizte Noét. Így lesz 
a pusztulásnak ezen napjaiban is. Isten lesz a benne hívők menedéke. (Zsol 
91:9-10; 27:5)” – TII 228.
b. Istennek milyen tulajdonságai adnak biztosítékot nekünk erre az 

időre? 1Tim 1:17.

c. Honnan tudjuk, hogy Isten mindig kész segíteni a követőit? Zsol 
121:4-8.

Zsoltárok 27:5; 91:4.
27:5. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.91:4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.

Ézsaiás 26:20.
Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!

1Timóteus 1:17.
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Zsoltárok 121:4-8.
4 Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője! 5 Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől. 6 Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. 7 Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. 8 Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!
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Csütörtök  Június 20.
5. MENEDÉKÜNK MA
a. Melyik ígéret mutatja, hogy Isten a menedékünk ma? 5Móz 33:27; 

Zsol 9:10.

„A zsoltárokban Dávid arról beszél, hogy Isten a menedék, az erős torony, 
a végső segítség és az erős vár. Hozzá futhatunk, Aki meg tud menteni ben-
nünket. Mily becses a gondolat, hogy Isten a menedékünk s Ő lesz segítőnk 
minden időben, Ő van velünk minden veszedelemben. Megparancsolja an-
gyalainak, hogy vigyázzanak ránk minden utunkon.” – 2IB 58-59.
b. Hogyan lehet Istenbe vetett bizodalmunk? Zsol 62:8-9; 46:1-4; 57:1-2.

„Nem kell csüggednie annak, aki Jézusra bízza lelkét. Olyan Megváltónk 
van, aki mindenható.” – UL 321.

„Az igazi ima munkába állítja a lélek erőit, s kihat az életre. Aki így kitárja 
Isten előtt szükségleteit, az érzi, hogy az ég alatt minden más mennyire üres…

Imáid legyenek olyanok, amelyet nem lehet visszautasítani! Ilyen a hit.” – 
HP 73

Péntek  Június 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit tett Isten, hogy megszüntesse a bűn nyomorúságát? Mi az én részem 

ebben?
2. Milyen lesz az új föld? Milyenek lesznek lakói? 
3. Mi a kettős célja a tűznek a régi földön?
4. Ahhoz hasonlóan, ahogy a természet kifordul megszokott medréből Jézus 

második visszajövetele előtt, mi fog következni Isten népére?
5. Milyen helyzetekben lesz Isten menedék és segítség az Ő népe számára? 

5Mózes 33:27.
Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!

Zsoltárok 9:10.
És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején

Zsoltárok 62:8-9; 46:1-4; 57:1-2.
62:8-9.  8 Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. 9 Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Istn a mi menedékünk. Szela.46:1-4. 1 Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra. 2 Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. 3 Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: 4 Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.57:1-2.  1 Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja; mikor Saul elől a barlangba menekült. 2 Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek.
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OTTHON A SZABADÍTÓNKKAL 
„Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás hatá-

raidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.” 
(Ésa 60:18)

„Eljön a nap, mikor megharcoltuk a csatát, s kivívtuk a győzelmet. Isten 
akarata meglesz a földön is, mint a mennyben. A nemzeteknek nem lesz 
más törvényük, csak a mennyei. Mindenki boldog, egyetértő család tagja 
lesz. Mindenki a dicséret és hála ruháját viseli ott – Krisztus igaz tetteinek 
palástját.” – 8B 42.
Javasolt olvasmány: Isten Csodálatos Kegyelme, 351-363.

Vasárnap  Június 23.
1. ÖRÖM A PRÓBÁK KÖZT
a. Milyen magatartást szeretne Isten látni tőlünk, amikor a dolgok 

rosszra fordulnak? Hab 3:17-18; Fili 4:4.

„Isten gyermekei mindig és mindennek örülnek. Ha nehézségek jönnek, 
akkor az Isten bölcs gondviselésében bízva találhatsz örömet. Ne várj egy 
boldogan szárnyaló érzelmet, hanem hit által kapaszkodj az ígéretekbe és 
hálaadással dicsőítsd Istened.” – HP 123.

„Krisztust az Atya jelenléte övezte, és csak az történt vele, amit a végtelen 
szeretet a világ áldására megengedett. Ez volt vigaszának forrása, és ez a mi 
vigaszunk is. Aki betöltekezik Krisztus Lelkével, az Krisztusban marad. Bármi 
éri, minden a Megváltótól jön, aki körülfogja jelenlétével; és csak az érheti, 
amit az Úr megenged. Minden szenvedésünk és fájdalmunk, minden meg-
kísértetésünk és próbánk, minden bánatunk és bajunk, minden üldözés és 
nélkülözés – egyszóval minden – javunkra van. Minden élmény és körülmény 
Isten szolgája, amelyet javunkra felhasznál.” – NOL 353.

Napnyugta: H 20:44
Ro 21:17

2019. június 29.
Szombat

13. Tanulmány

Habakuk 3:17-18.
17 Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban. 18 De én örvendezni fogok az Úrban, [és] vígadok az én szabadító Istenemben.

Filippi 4:4.
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
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Hétfő  Június 24.
2. ÖRÖM ISTEN VEZETÉSÉBEN
a. Mit tett Dávid a nehézségben? Hogyan szabadította ki Isten? Zsol 

40:1-4, 6.

„Minden pillanatban körülvesz benneteket Isten kegyelme. Hasznos volna, 
ha meggondolnátok, hogyan és honnan részesültök áldásban mindennap. Hadd 
ébresszenek Isten értékes áldásai hálát bennetek! Nem tudjátok megszámlálni 
Isten áldásait és az Ő szeretetteljes jótéteményeit, mert oly számosak azok, mint 
az eső frissítő cseppjei. A kegyelem felhői lebegnek felettetek, készen arra, hogy 
bármikor rátok áradjon a felüdítő zápor. Ha az üdvösség értékes ajándékát 
megbecsülitek, mindennapos felfrissülésben lesz részetek, és Jézus védelme és 
szeretete sugárzik rátok. A béke útján biztonságban lesztek.” – ÜI 231.

„Ahogy szemléljük a természet szépségét és alkotásainak nagyságát, szere-
tetünk Isten után vonzódik. Lelkünk félelemmel teljes tisztelettel lecsendese-
dik s az Ő csodálatos munkáján keresztült a Végtelennel kapcsolatba kerülve, 
lelkünk új erőre kap. Az alázatos ima által az Istennel való közösség fejleszti és 
erősíti szellemi és erkölcsi képességeinket, s a lelki erőnk növekedik a gondo-
latok lelki dolgokon való művelésével.” – YI July 13, 1893.
b. Mit ad Isten azoknak, akiknek Ő az oltalom? Zsol 32:7.

c. Milyen lelki védelemmel veszi körbe Isten a gyermekeit? Ésa 61:10; 
Jer 23:6.

„Az Úr Jézus Krisztus előkészített egy takarót – a saját igazságosságának 
köntösét – hogy ráhelyezze minden bűnbánó s hívő lélekre, akik hit által fog-
ják megkapni.” – UL 378.

„Ha… szüntelen követni igyekszünk Jézust, abban az áldott reménységben 
van részünk, hogy Isten trónja előtt szeplő, sömörgözés és bármi afféle nélkül 
állhatunk meg, mint akik teljesek Krisztusban, mivel felöltötték az Ő igazsá-
gosságát és tökéletességét.” – TMK 361.

Zsoltárok 40:1-4, 6.
1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2 Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. 3 És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 4 És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.6 Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, [de] többek, semhogy elszámlálhatnám.

Zsoltárok 32:7
Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela.

Ézsaiás 61:10.
Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.

Jeremiás 23:6.
Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!
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Kedd  Június 25.
3. ÖRÖM A GYŐZELEMBEN
a. Hogyan fejezte ki háláját Mózes és a nép Istennek, mert megszabadí-

totta őket a Vörös-tengernél? 2Móz 15:1, 21.

„Ez az ének és az a nagy szabadulás, amelyre ez emlékeztette őket, olyan 
mély benyomást tett a népre, amelyet soha senki és semmi sem törölhetett ki 
az emlékezetéből. Izráel prófétái és énekesei korszakról korszakra visszhan-
gozták ennek az éneknek a szavait, amely bizonyságot tesz arról, hogy egyedül 
Jahve az ereje és szabadítója a benne bízóknak. Ez az ének nemcsak a zsidó 
nép tulajdona. Előremutat az igazság ellenségeinek pusztulására és Isten Izrá-
elének végső győzelmére…

Amikor Isten kiszabadítja lelkünket a bűn bilincséből, akkor a Vörös-ten-
gernél történt szabadításnál sokkal nagyobb dologban részesít… A napon-
kénti áldásnak, amelyet Isten kezéből kapunk, és mindenek felett Jézus áldo-
zatának, amely elhozta nekünk a boldogságot, és elérhetővé tette számunkra a 
Mennyet, állandó hálára kell késztetnie bennünket.” – ICsK Dec 10.
b. Mit szeretne Isten, hogy tegyünk, miután győzelemhez juttat ben-

nünket? Zsol 98:1; 146:2.

„Ha most elkezdjük énekelni a győzelmi és hála énekeket, akkor felké-
szülünk, hogy énekeljük Mózes és a Bárány énekét, amikor az üvegtengernél 
találkozunk.” – UL 306.
c. Milyen éneket fognak énekelni a megváltottak a mennyben? Mi felett 

arattak győzelmet? Jel 15:2-4; 14:1-5.

„Ez Mózes éneke és a Bárányé – a szabadulás éneke. Ezt az éneket csak a 
száznegyvennégyezer tudja megtanulni, mert ez tapasztalatuk éneke – olyan 
tapasztalaté, amilyen senki másnak soha nem volt… Olyan nyomorúságot 
viseltek el, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Kiállták Jákób éjsza-
kájának gyötrelmeit, és közbenjáró nélkül álltak meg az utolsó csapások ide-
jén. De megszabadultak, mert ’megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették 
ruháikat a Bárány vérében’.” – NK 576.

2Mózes 15:1,21.  
1 Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.21 És felele nékik Miriám: Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.

Zsoltárok 98:1; 146:2.
98:1. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.146:2. Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

Jelenések 15:2-4; 14:1-5.
15:2-4.  2 És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái. 3 És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! 4 Ki ne félne téged, Uram! és [ki] ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.14:1-5.  1 És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. 2 És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájokkal hárfáznak vala; 3 És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről. 4 Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok, akik követik a  Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül. 5 És az ő szájokban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek.
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Szerda  Június 26.
4. ISTEN DICSŐÍTÉSE A SZABADULÁSÉRT
a. Mi az egyik dolog, amitől megszabadít Isten? Zsol 34:4-7. Hogyan? 

1Jn 4:18.

„Az Úr gyakran megengedi, hogy szorult helyzetbe kerüljön, hogy hozzá 
forduljanak, aki védelmezőjük és szabadítójuk, mint ahogyan a gyermek for-
dul szüleihez, amikor bajba kerül vagy félelem tölti el. A szenvedésünk nem 
azt bizonyítja, hogy Isten ellenünk fordult… Az igaz, hogy a fájdalom és a halál 
a bűn következménye. Az Úr megengedi, hogy akiket szeret, azok nehézségbe 
kerüljenek, hogy megtanulhassák a bizalom és a hit értékes leckéit. A kapott 
próbák a vallási életünk legnagyobb értékeinek fognak bizonyulni. Ahogyan 
ezek elvezetnek az Istenbe vetett bizalom megerősödésére, úgy válunk egyre 
hasonlóbbakká hozzá. 

Ha az Úr választ adott imáinkra és jobbnak bizonyult a félelmeinknél, 
akkor ne mulasszuk el kifejezni hálánkat kegyelméért. Hasonlóan a zsidó se-
regekhez, dicsőítsük Őt csodálatos cselekedeteiért. Sokan elmulasztják Isten 
magasztalását. Nem beszélnek jóságáról, hogy megismertetnék másokkal, 
hogy az Úr a jelenlegi segítség minden szükségben.” – ST March 10, 1881.
b. Kiről gondoskodik az Úr? Hogyan őrzi meg népét az utolsó napokban? 

Zsol 33:18, 19.

„Készleteiből [Isten] asztalt terít a kietlenben. Keze érintésével meg tudja 
szaporítani a szűkös élelmet, hogy elég legyen mindenki számára.” – CC 226.
c. Hogyan ad végső győzelmet népének Isten? Ésa 25:8; 1Kor 15:57.

„Amikor Krisztus másodszor is eljön, hogy ’csodáltassék mindazokban, 
akik hisznek’ (2Thess 1:10), elnyeletett a halál diadalra, nem lesz több beteg-
ség, sem gyász, sem halál.” – TMK 362.

Zsoltárok 34:4-7.
4 Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! 5 Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. 6 Akik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. 7 Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.

1János 4:18.
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

Zsoltárok 33:18-19. 
18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa őket.

Ézsaiás 25:8.
Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.

1Korinthus 15:57.
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Csütörtök  Június 27.
5. AZ ÚJ OTTHON ÖRÖME
a. Milyen jövőt ígér Isten az ő népének? Ésa 32:18; Jel 21:4.

„Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon 
hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai 
járnak. A szélesen elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten he-
gyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek 
mellett Isten népe, a sokáig zarándok és vándor nép, otthonra talál.” – NK 599.
b. Mit ígért Isten számunkra a mai napokra, hogy előkészüljünk a di-

csőséges jövőre? 1Kor 2:9.

„Ha mi a szomorúság, sírás és csüggedés helyett, a nehézségek áradata 
között, melyek már-már elnyeléssel fenyegetnek, Istent nem csak segítségül 
hívnánk, hanem a sok áldásért dicsőítenénk is – dicsőítenénk, hogy képes 
rajtunk segíteni – akkor kedvezőbb helyzetben lennénk előtte és többet lát-
hatnánk a megváltásából.” – LS 258.

„Örök valóságokat kell lelki szemeik elé tárnunk, s a világ vonzó dolgai 
majd megmutatkoznak igaz valóságukban: kiderül, hogy haszontalanok és 
fölöslegesek.” – TMK 357.

Péntek  Június 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan tekintsek az utamat keresztező nehézségekre és próbákra? 
2. Hogyan tudok fejlődni lelkileg és szellemileg is?
3. Milyen jelentősége van Mózes és a Bárány énekének napjainkban? A jövőben 

kik számára lesz különleges ének? 
4. Miért feledkezünk meg Isten dicsőítéséről?
5. Ha Krisztusra szegezzük figyelmünket és megmentő küldetésére, akkor mit 

fogunk felfedezni?

Ézsaiás 32:18.
Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.

Jelenések 21:4.
És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

1Korinthus 2:9.
Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
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1. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 37-44. (A MEGVÁLTÁS TERVE)

Az ember bukása miatt az egész menny gyászolt. Az Isten által alko-
tott világot, amelyet szenvedésre és halálra ítélt lények laktak, a bűn átka 
sorvasztotta. A törvényszegők számára nem látszott semmi menedék. Az 
angyalok ajkán elhalt a dicsőítő ének. A bűn okozta pusztulás az egész 
mennyet gyászba borította.

Isten Fiának, a menny dicsőséges parancsnokának szíve megesett az 
elbukott emberiségen. Az elveszett világ keservei láttán végtelen szána-
lomra indult. Az isteni szeretet kigondolt egy tervet az ember megváltá-
sára. Isten megszegett törvénye a bűnös életét követelte. Az egész világ-
egyetemben csak egy lény volt, aki az ember érdekében ki tudta elégíteni 
a törvény követelményeit. Mivel Isten törvénye olyan szent, mint Isten 
maga, csak vele egyenlő lény tehette jóvá áthágását. Senki más, csakis 
Krisztus menthette meg az elbukott embert a törvény átkától, és hozhatta 
ismét összhangba a mennyel. Krisztus kész volt magára venni a bűn ter-
hét és szégyenét - a bűnét, amely annyira sérti a szent Istent, hogy miatta 
az Atyának és a Fiúnak el kellett válnia egymástól. Krisztus kész volt a nyo-
morúság feneketlen mélységébe hatolni, hogy megmentse a megrontott 
emberiséget.

Krisztus közbenjárt az Atyánál a bűnös érdekében. Eközben a mennyei 
sereg olyan feszült érdeklődéssel várta az eredményt, amelynek kifeje-
zésére nincs szó. Az elveszett emberért tartott titokzatos tanácskozás, a 
- „békesség tanács” (Zak 6:13) - sokáig elhúzódott. Már a föld teremtése 
előtt megszületett a megváltás terve, mert Krisztus „a Bárány” „[...] meg-
öletett, e világ alapítása óta” (Jel 13:8). A világegyetem királya csak küz-
delem árán egyezett bele abba, hogy Fia meghaljon a bűnös emberért. 
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”(Jn 3:16). 
Ó! a megváltás titka! Isten szeretete egy olyan világért, amely nem sze-
rette Őt! Ki ismerheti annak a szeretetnek a mélységeit, amely „minden 

JAVASOLT OLVASMÁNYOK
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ismeretet felülhalad”? A halhatatlan lények a végtelen korszakokon át 
csodálattal és imádattal próbálják felfogni a felfoghatatlan szeretet titkát.

Isten Krisztusban megjelenve „[...] megbékéltette magával a világot” 
(2Kor 5:19). A bűn annyira megrontotta az embert, hogy egymagában 
képtelen összhangba jutni azzal, akinek a lénye tisztaság és jóság. De 
Krisztus megmentette az embert a törvény kárhoztatásától, egyesíteni 
tudja az emberi erőfeszítést a mennyei erővel. Isten előtti bűnbánattal és 
Krisztus iránti hittel Ádám elbukott gyermekei újra „Isten gyermekei” (1Jn 
3:2) lehetnek.

Az a terv, amely által az ember megváltható - és csakis általa váltha-
tó meg -, az egész menny mérhetetlen áldozatát igényelte. Az angyalok 
nem tudtak örülni, amikor Krisztus feltárta előttük a megváltás tervét, 
mert látták, hogy az ember üdvössége szeretett parancsnokuk kimond-
hatatlan szenvedésébe kerül. Fájdalommal és csodálattal hallgatták, ami-
kor elmondta, hogy miként kell a menny tisztaságát és békéjét, örömét, 
dicsőségét és a halhatatlanságot otthagyva alászállnia és együtt élnie a 
földi romlottsággal, vállalva a fájdalmat, szégyent és halált. A bűnös és a 
bűn büntetése közé kell állnia; de kevesen fogják Isten Fiaként elfogad-
ni. Elhagyja a menny királyaként elfoglalt magasztos helyét, megjelenik a 
földön emberré alázva magát, tapasztalatból tudja meg, milyen fájdalma-
kat és kísértéseket kell az embernek kiállnia. Erre min szükség van, hogy 
segíthessen azokon, akiket Sátán megkísért (Zsid 2:18). Tanítói küldetése 
végén gonosz emberek kezébe kerül és úgy sértegetik és kínozzák, ahogy 
csak Sátán ösztönzésére tudják. A legkegyetlenebb halállal bűnözőként 
ég és föld között kell meghalnia. Hosszú órákig tartó haláltusája oly ször-
nyű lesz, hogy az angyalok elfedik arcukat, mert nem bírják nézni. Miköz-
ben a törvényszegés bűne - az egész világ bűneinek súlya - reá nehezedik, 
az Atyja arcának elrejtésével járó lelki gyötrelmet is ki kell bírnia.

Az angyalok parancsnokuk lába elé borultak, és magukat kínálták fel 
áldozatul az emberért. De egy angyal életével nem lehetett megfizetni az 
adósságot. Csak neki, aki az embert teremtette, volt hatalma megváltani 
az embert. De az angyalok is rész fognak vállalni a megváltás tervében. 
Krisztus”[...] egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál el-
szenvedéséért” (Zsid 2:9). Mivel magára veszi az ember természetét, 
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ereje kisebb lesz, mint az angyaloké, szolgálniuk kell neki, erősíteniük és 
szenvedéseit enyhítik. Isten az üdvösség örököseihez is elküldi őket, hogy 
szolgáló lelkekként szolgáljanak nekik (Zsid 1:14). Őrizni fogják a kegye-
lem országának alattvalóit a gonosz angyalok hatalmától, és a sötétség-
től, amellyel Sátán állandóan körülveszi őket.

Amikor az angyalok látják Uruk haláltusáját és megaláztatását, fájó 
szívvel és felháborodva meg akarják szabadítani gyilkosaitól, de nem lép-
hetnek közbe, és nem háríthatnak el semmit sem abból, amit látniuk kell. 
Krisztusnak a megváltás terve részeként kell elszenvednie a gonosz em-
berektől a megvetést és sértegetést. Ő vállalta mindezt, amikor az ember 
megváltója lett.

Krisztus azzal vigasztalta az angyalokat, hogy halálával megvált soka-
kat, és elpusztítja azt, akinek hatalma van a halálon. Visszaszerzi azt a 
birodalmat, amelyet az ember elvesztett törvényszegése miatt. A meg-
váltottak örökölni fogják azt az országot és örökké benne lakoznak. A bűn 
és a bűnösök megsemmisülnek, hogy soha többé ne zavarják a menny és 
föld békéjét. Krisztus kérte az angyalok seregét, hogy működjenek együtt 
azzal a tervvel, amelyet az Atya elfogadott, és örvendezzenek, hogy halá-
la által az ember megbékélhet Istennel.

Ekkor öröm, kibeszélhetetlen öröm töltötte el a mennyet. Egy megvál-
tott világ dicsősége és boldogsága felülmúlta az Élet Fejedelmének gyöt-
relmét és áldozatát is. A menny visszhangozta annak az éneknek az első 
dallamait, mely később Betlehem dombjai felett csendültek fel - „Dicső-
ség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az 
emberekhez jó akarat!” (Lk 2:14). Az új teremtés feletti elragadtatásnál 
mélységesebb örömmel „együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Isten-
nek minden fiai vigadoznak” (Jób 38:7).

Az Úr a megváltásról először abban az ítéletben adott hírt, amelyet 
a kertben mondott Sátán felett. Ezt mondta: „Ellenségeskedést szerzek 
közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: 
az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod” (1Móz 3:15). 
Ez az ősszüleink hallatára elhangzott ítélet nekik ígéret volt. Míg ember 
és Sátán közötti harcot jövendölt, azt is kinyilatkoztatta, hogy a nagy el-
lenség hatalma végül megtörik. Ádám és Éva bűnözőként állt az igazsá-
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gos bíró előtt, várva a törvényszegésük miatti ítéletre; azonban mielőtt 
a rájuk kirótt vesződséges, fájdalmas életről hallottak volna, illetve arról, 
hogy vissza kell térniük a porba, reményt kínáló szavak hangzottak el. Bár 
szenvedniük kell hatalmas ellenségüktől, de örömmel várhatják a végső 
győzelmet.

Amikor Sátán meghallotta, hogy ellenségeskedés lesz közte és az asz-
szony között, az ő magva és az asszony magva között, már tudta, hogy 
az emberi természetet megrontó munkája nem lesz zavartalan; hogy az 
ember valahogyan képes lesz hatalmának ellenállni. De amikor a megvál-
tás terve még jobban feltárult, Sátán és angyalai örvendeztek, hogy az 
ember elbuktatásával le tudják hozni Isten Fiát magasztos helyéről. Sátán 
azt mondta, hogy terve eddig eredményes volt a földön, és hogy Krisztus 
is legyőzhető lesz, amikor magára veszi az emberi természetet, és így az 
elbukott emberiség megváltása meggátolható.

A mennyei angyalok részletesebben feltárták ősszüleinknek a megvál-
tásuk érdekében kigondolt tervet. Ádámot és társát azzal vigasztalták, 
hogy nagy bűnük ellenére a menny nem teszi ki őket Sátán hatalmának. 
Isten Fia saját életét ajánlotta fel engesztelésül törvényszegésükért. Pró-
baidőt kapnak, és ha megtérnek és hisznek Krisztusban, újra Isten gyer-
mekei lehetnek.

A törvényszegésük követelte áldozat felfedte Ádám és Éva előtt Isten 
törvényének szentségét. Látták úgy, mint soha azelőtt a bűnt és iszonyú 
következményeit. Bűntudattal és fájó szívvel könyörögtek, hogy a bünte-
tés ne Őt sújtsa, akinek a szeretete volt minden örömük forrása; inkább 
rájuk hulljon és ivadékaikra.

Megtudták azonban, hogy mivel Jahve törvénye a menny és a föld kor-
mányzatának alapja, még egy angyal életét sem fogadhatja el törvénysze-
gésükért áldozatként; a törvény egyetlen szabályát sem lehet érvénytele-
níteni vagy megváltoztatni, hogy e változtatással alkalmazható legyen az 
ember bukott állapotára. Csak Isten Fia, aki az embert teremtette, végez-
het engesztelést érte. Miként Ádám törvényszegésének nyomorúsága és 
halála lett a következménye, Krisztus áldozata életet és halhatatlanságot 
fog eredményezni.

A bűn miatt nemcsak az ember, hanem a föld is a gonosz hatalmába 
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került, és a megváltás tervének ezt is helyre kell állítania. Ádám meg-
teremtésekor uralmat kapott a föld felett, de mivel engedett a kísértés-
nek, Sátán hatalma alá került. „[...] mert akit valaki legyőzött, az annak 
szolgájává lett” (2Pt 2:19). Amikor az ember Sátán foglya lett, az uralom, 
amely az övé volt, legyőzőjének kezébe ment át. Így lett Sátán „e világ 
istene” (2Kor 4:4). Kisajátította azt az uralmat, amelyet eredetileg Ádám 
kapott. De Krisztus, aki áldozatával megfizette a bűn büntetését, nemcsak 
megváltja az embert, hanem vissza is adja eljátszott uralmát. Mindent, 
amit az első Ádám elvesztett, helyreállít a második. Így szól a próféta: „te 
nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előb-
bi hatalom” (Mik 4:8). Pál apostol pedig előre mutat „[...] Isten tulajdon 
népének megváltatására” (Ef 1:14). Isten a földet szent és boldog lények 
lakóhelyéül teremtette. Az Úr „[...] alkotá a földet és teremté azt és meg-
erősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá” (Ésa 45:18). Ez a 
szándék megvalósul, amikor Isten hatalma által megújultan, a bűntől és 
bánattól megszabadultan a föld a megváltottak örök lakóhelyévé lesz. „Az 
igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.” „És semmi elátkozott 
nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és 
ő szolgái szolgálnak néki” (Zsolt 37:29; Jel 22:3).

Az ártatlan Ádám közvetlen közösségben volt Alkotójával. De a bűn vá-
laszfalat emelt Isten és ember közé. Csak Krisztus engesztelő halála tudta 
áthidalni a szakadékot, és lehetővé tenni, hogy a menny az üdvösség ál-
dásában részesítse a földet. Az ember még mindig el volt vágva Teremtője 
közvetlen közelségétől, de Krisztus és az angyalok által Isten kapcsolatot 
tartott vele.

Ez úton fontos eseményeket nyilatkoztatott ki Ádámnak az emberiség 
történelméből - kezdve az Édenben elhangzott ítélettől - az özönvízig, és 
tovább, Isten Fiának első adventjéig. Ádám azt is látta, hogy míg Krisz-
tus áldozata elégséges az egész világ megváltásához, sokan inkább a bű-
nös életet választják, mint a megtérést és engedelmességet. Az egymást 
követő nemzedékek során fokozódik a bűn, és átka egyre súlyosabban 
nehezedik az emberiségre, az állatokra és a földre. Az ember korát meg-
rövidíti saját bűnös életmódja; termete, erkölcsi- és szellemi állóképessé-
ge elkorcsosul, mígnem a föld megtelik mindenféle bajjal. Az étvágy és a 
szenvedélyek kielégítése miatt az ember képtelen a megváltás tervének 
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csodálatos igazságait értékelni. Krisztus mégis híven ragaszkodik ahhoz a 
szándékához, amiért elhagyta a mennyet, továbbra is érdeklődést tanúsít 
az ember iránt és kéri, hogy rejtse el benne gyengeségét és fogyatékos-
ságait. Ő kielégíti azok szükségleteit, akik hittel hozzá fordulnak. Mindig 
lesznek egy kevesen, akik megőrzik az istenismeretet és makulátlan tisz-
taságukat az eluralkodó romlottság közepette.

Az áldozati rendtartást Isten azért rendelte el, hogy az embert folyto-
nosan emlékeztesse bűnére; hogy általa ismerje el vétkességét, és vallja 
meg hitét a megígért Megváltóba. E rendtartásnak tudatosítani kellett az 
elbukott emberiséggel azt az ünnepélyes igazságot, hogy a bűn okoztak 
a halált. Az első áldozat bemutatása végtelen fájdalmasan érintette Ádá-
mot. Fel kellett emelnie kezét egy olyan élet kioltására, amit csak Isten 
adhatott. Ekkor látott először halált. Ha engedelmeskedett volna Isten-
nek, nem halt volna meg sem ember, sem állat. Amikor megölte az ártat-
lan áldozatot, megremegett arra a gondolatra, hogy bűne miatt fog Isten 
szeplőtlen Bárányának vére hullani. E kép láttán mélységesebben és ele-
venebben tudatosul benne, hogy milyen súlyos a bűne, amit csakis Isten 
drága Fiának a halála tehet jóvá. Csodálta azt a végtelen jóságot, amely 
ilyen váltságdíjat ad a bűnös megmentéséért. Egy reménycsillag fénylett 
fel a sötét és rettenetes jövőn, és ez nem volt már teljesen vigasztalan.

A megváltás tervének az ember megváltásán túl volt egy tágabb és mé-
lyebb célja. Krisztus nemcsak ezért jött a földre; nem csupán azért, hogy 
e kis világ lakói úgy tekintsék isten törvényét, ahogy kell. Krisztus azért is 
jött, hogy a világegyetem előtt igazolja Isten jellemét. Nagy áldozatának 
ezt az eredményét - és hatását más világok értelmes lényeire, csakúgy 
mint az emberre - a Megváltó előre látta, amikor közvetlenül keresztre 
feszítése előtt így szólt: „Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e 
világ fejedelme: És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz 
vonszok” (Jn 12:31-32). Krisztus cselekedete - hogy meghalt az ember 
megváltásért - nemcsak elérhetővé tette az embernek a mennyet, hanem 
az egész világegyetem előtt igazolta, hogy miért bánt Isten és Fia a lázadó 
Sátánnal úgy, ahogy bánt; valamint biztosította Isten törvényének örök 
érvényűségét, és bemutatta a bűn lényegét és következményeit.

A nagy küzdelem kezdettől fogva Isten törvénye körül folyt. Sátán azt 
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akarta bebizonyítani, hogy Isten igazságtalan, hogy törvénye hibás és 
hogy a világegyetem érdekében azt meg kell változtatni. A törvény táma-
dásával az volt a célja, hogy megdöntse szerzőjének tekintélyét. Ebben a 
küzdelemben ki kellett derülnie, hogy Isten törvényei tökéletlenek-e, és 
változásra szorulnak-e, vagy tökéletesek és változhatatlanok.

Sátán, amikor el kellett hagynia a mennyet, elhatározta, a földet teszi 
birodalmává. Amikor megkísértette és legyőzte Ádámot és Évát, azt gon-
dolta, hogy övé lett ez a világ: „mert - mondta - engem választottak ural-
kodójukká. Lehetetlen az - állította -, hogy a bűnös bocsánatot kapjon. 
Ezért az elbukott ember jogosan alattvalója, és a világ az övé.” De Isten 
feláldozta Fiát - aki egyenlő az Atyával -, hogy Ő viselje a törvényszegés 
büntetését. Ezen az úton, amelyet Isten nyitott, juthat az ember vissza 
Isten kegyeibe és édeni otthonába. Krisztus vállalta, hogy megváltja az 
embert, és hogy kimenti a világot Sátán markából. A mennyben elkezdő-
dött nagy küzdelemnek abban a világban, azon a terepen kellett eldőlnie, 
amelyet Sátán magának követelt.

A világegyetem álmélkodott azon, hogy krisztus megalázza magát az 
ember megmentéséért. Hogy az, aki az általa alkotott hatalmas terem-
tettség mindenféle lényeinek szükségleteiről gondoskodva járt csillagról 
csillagra, egyik világból a másikba, és igazgatta mind, kész elhagyni di-
csőségét és magára venni az ember természetét - ez olyan titok, amelyet 
más világok bűntelen értelmes lényei vágytak megérteni. Amikor Krisztus 
emberi formában eljött világunkba, vérfoltos útját feszült érdeklődéssel 
követték lépésről lépésre - a jászoltól a Golgotáig. A menny figyelte, ho-
gyan bántalmazzák és gúnyolják, és tudta, hogy ez Sátán késztetésére 
történt. Figyelte, hogy miként nyomul előre az a hatalom, amely Krisztus 
ellensége. Sátán állandóan sötétséget, fájdalmat és szenvedést zúdított 
az emberiségre, Krisztus pedig elhárította. Figyelték a világosság és a sö-
tétség közötti harc erősödését. És amikor Krisztus a kereszten haláltusá-
ja közben felkiáltott : „Elvégeztetett!” (Jn 19:30), örömujjongás zengett 
végig a világokon és a mennyen is. Az oly régóta vívott harc most eldőlt. 
Krisztus győzött. Halála volt a válasz arra a kérdésre, hogy szereti-e az 
Atya és a Fiú az embert annyira, hogy önmagát megtagadva áldozatot 
hozzon. Sátán megmutatta valódi jellemét - azt, hogy hazug és gyilkos. 
Nyilvánvaló lett, hogy ugyanazzal a szellemmel, amellyel a hatalmába ke-
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rült embereket uralta, irányítaná a menny értelmes lényeit is, ha tehetné. 
A hűséges világegyetem egyként dicsőítette a mennyei kormányzást.

Ha a törvényt meg lehetett volna változtatni, az ember üdvözülhetett 
volna Krisztus áldozata nélkül. Isten törvénye nem oldja fel a bűnöst a 
követelmények alól. Ezt a tényt bizonyítja az, hogy krisztusnak fel kellett 
áldoznia életét az elbukott emberiségért. Bebizonyosodott, hogy a bűn 
zsoldja a halál. Amikor Krisztus meghalt, biztossá vált sátán pusztulása. 
Ha pedig a törvény megszűnt volna a keresztnél - ahogy sokan állítják -, 
akkor Isten drága Fia csak azért viselte el a gyötrelmes halált, hogy Sá-
tán megkapja azt, amit kért: akkor a gonoszság fejedelme diadalmasko-
dott volna, és jogosan vádolta volna Isten kormányzását. Az a tény, hogy 
Krisztus viselte a bűnös ember büntetését, minden értelmes teremtmény 
előtt súlyos érv amellett, hogy a törvény megváltozhatatlan, hogy Isten 
igazságos, irgalmas és önmegtagadó; hogy Isten kormányzatának igazga-
tásában a végtelen igazság egyesül a végtelen irgalommal.

<<< vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya 
JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT, 18-29. (BŰNBÁNAT)

Lehet-e Isten előtt igaz az ember? Hogyan igazulhat meg a bűnös? 
Egyedül Krisztus által jöhetünk Istennel összhangba, szentségre. De ho-
gyan juthatunk Krisztushoz? Bűneink tudatában ma is sokan kiáltják, az 
első pünkösd napján összegyűlt tömeggel együtt: „Mit cselekedjünk?”. 
Péter apostol első szava ez volt: „Térjetek meg!” Röviddel ezután pedig 
így szólt: „Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 
bűneitek!” (ApCsel 2:37-38; 3:19).

A bűnbánat a bűn feletti bánkódást és az attól való elfordulást jelenti. 
Mindaddig nem hagyunk fel vétkeinkkel, amíg azok bűnös voltát fel nem 
ismerjük. Életünkben akkor történhet csak a valódi változás, ha teljes 
szívvel elfordulunk a bűntől.

Sok ember ma is félreérti a bűnbánat igazi lényegét. Sokan szomor-
kodnak vétkeik miatt, külsőleg javulást is mutatnak, mert félnek a bűn 
következményeitől. Azonban ez nem az Isten akaratának megfelelő bűn-
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bánat. Ezek inkább a szenvedéseket fájlalják, nem magát a bűnt. Így pa-
naszkodott és jajgatott Ézsau is, amikor látta, hogy elsőszülöttségi jogát 
örökre elvesztette. Bálám is beismerte bűnét, amikor Isten angyala kivont 
karddal állott útjában, mert életéért reszketett. Mégsem láthatjuk náluk 
az igazi bűnbánatot, a megtérést, az életelv megváltozását és a bűntől 
való irtózást. Miután Júdás Iskariotes Urát és Mesterét elárulta, így kiál-
tott fel: „Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért” (Mt 27:4).

Ezt a bűnbeismerést azonban csak a rá várakozó rettenetes kárhozat 
tudata és a végítélettől való rettegés csikarta ki belőle. Bűnének követ-
kezményei félelemmel töltötték el, azonban arról nem olvashatunk, hogy 
szívet tépő szomorúsággal bánkódott volna azon, amiért Isten ártatlan 
Fiát elárulta és Izrael Szentjét megtagadta. Fáraó is beismerte bűneit, 
amíg Isten fenyítő vesszeje alatt szenvedett, de csak azért, hogy a továb-
bi büntetést elkerülje; mihelyt azonban megszűntek a csapások, azonnal 
tovább dacolt Istennel. Ezek az emberek fájlalták ugyan a bűn következ-
ményeit, de nem bánkódtak bűnük felett.

Ha azonban a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelkiismeret 
felébred; a bűnös felismeri Isten törvényének mélységét és szentségét, 
amely Isten kormányzásának alapját képezi a mennyben és a földön. 
Az a világosság, „mely megvilágosít minden embert” (Jn 1:9), bevilágít 
a lélek titokzatos kamráiba és a sötétség elrejtett dolgait nyilvánvalókká 
teszi. Meggyőződés lesz Úrrá szívén, lelkén. A bűnös egyrészt megérti Is-
ten igazságosságát és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és 
tisztátalanul kell megjelennie a szívek Vizsgálóbírája előtt. Másrészt látja 
Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét; 
vágyódik a megtisztulás után és szeretné a mennyel való összeköttetést 
helyreállítani.

Dávid imája, melyet bűnbeesése után mondott, megismerteti velünk a 
bűn feletti őszinte szomorúság lényegét. Nem látjuk, hogy bűneit elfede-
zi, mentegeti, vagy a fenyegető ítélet elől menekülni igyekezett volna. Dá-
vid látta bűneinek nagyságát, a lelkén tapadó szennyet, és átérezte vétke-
inek terhét. Nemcsak bűnbocsánatért, hanem szívének megtisztításáért 
is könyörgött. A szentség öröme és az istennel való közösség visszaállítása 
után vágyakozott. Lelke érzelmeit azért ilyen szavakkal fejezte ki:
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„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. 
Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárd-
ság nincsen.”

(Zsolt 32:1-2)
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmas-

ságodnak 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 fo-
rog... Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, 
és fehérebb leszek a hónál... Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az 
erős lelket újítsd meg bennem. 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... Szabadíts meg 
engemet a vérontástól, óh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja 
nyelvem a te igazságodat.”

(Zsolt 51:3-16)
Ily bűnbánat felette áll saját erőnknek; csak egyedül Krisztus által ér-

hető el, aki felment a magasságba, és ajándékokat adott az embereknek.
Éppen e tekintetben tévednek sokan, és ezért nem nyerik el azt a se-

gítséget, 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 bűn-
bánatnak 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 meg-
kívánt töredelem akadályt képezzen-e a bűnös és az Üdvözítő között?

A Biblia sehol sem tanítja, hogy a bűnösnek előbb vezekelnie kell, mi-
előtt Jézus hívó szavát követhetné: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”(Mt 
11:28). Egyedül Krisztustól kiáradó megváltási erő vezethet bennünket 
igazi bűnbánathoz. Péter ezt a gondolatot a következő szavakkal fejezte ki 
az izraeliták előtt: „Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobb-
jával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát” (Ap-
Csel 5:31). Miként Krisztus Lelke nélkül, Aki lelkiismeretünket felébreszti, 
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nincs őszinte bűnbánat, úgy Krisztus nélkül nincs bűnbocsánat.
Krisztus a forrása minden igaz szándéknak. Csakis Ő tud szívünkbe a 

bűn ellen gyűlöletet plántálni. Ha igazság és tisztaság után vágyakozunk, 
ha bűnös voltunknak tudatára ébredünk, ez mind világos bizonyítéka an-
nak, hogy a Szentlélek hat a szívünkre.

Jézus mondotta: „Ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz 
vonszok”(Jn 12:32). A bűnösnek Krisztust mint Megváltót kell megismer-
nie, aki a világ bűneiért életét áldozta fel. Ha Isten Bárányát a Golgota 
keresztjén szemléljük, kibontakozik előttünk a megváltás titka, és Isten 
szeretete bűnbánatra vezet bennünket. Krisztus, szenvedése és halála 
által hozzánk, bűnösökhöz való felfoghatatlan szeretetéről tett bizonysá-
got; s miközben a bűnös szemléli ezt a szeretetet, szíve meglágyul, elméje 
fogékonnyá lesz, s lelkét töredelemre készteti.

Igaz, hogy az emberek néha szégyenlik bűnös útjaikat, s hogy néhány 
gonosz szokást elhagynak, még mielőtt tudatában lennének annak, hogy 
Krisztus, szeretetével vonzza őket. Ha azonban bármikor javulni igyeksze-
nek, komolyan vágyakozva becsületes életre, akkor erre egyedül Krisz-
tus ereje készteti őket. Oly befolyás, melynek még nincsenek tudatában, 
munkálkodik szívükön, lelkiismeretük felébred, és külső életmódjuk át-
alakul. S midőn Krisztus vonzza őket, hogy keresztjére tekintsenek, hogy 
szemléljék Őt, akit bűneik juttattak a keresztfára, akkor követni kezdik 
lelkiismeretük intő szavát. Nyilvánvalóvá lesz előttük életük bűnös volta 
és szívük makacssága. Krisztus igazsága megvilágosítja értelmüket, és így 
kiáltanak fel: „Vajon mi is a bűn, hogy zsákmánya megváltásáért ily nagy 
áldozatot kíván? Vajon mindezen szeretetre, szenvedésre és megalázta-
tásra szükség volt-e, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk?”

A bűnös ellenállhat ennek a szeretetnek, vonakodhat Krisztushoz köze-
lebb jutni; de ha nem ellenkezik, Jézus végül magához vonja. Ha a bűnös 
megismeri Isten üdvtervét, akkor a kereszt tövéhez borul, és komolyan 
megbánja bűneit, melyek Isten hűséges Fiának szenvedéseit okozták.

Ugyanazon isteni erő, mely a természetet uralja, hat az emberi szí-
vekre is, kimondhatatlan vágyat ébreszt bennük olyasvalami után, amijük 
nincs. E világ kincsei nem elégíthetik ki vágyait. Isten Lelke munkálkodik 
bennük, hogy oly javak után törekedjenek, melyek egyedül nyújthatnak 
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a léleknek békét és nyugalmat; ezek: a Krisztussal való közösség, az élet-
szentség öröme. Az Üdvözítő, látható és láthatatlan befolyásával folyto-
nosan munkálja az emberi lelket, hogy azt a bűnnek ki nem elégítő örö-
meitől elvonja és a végtelen öröm forrásához juttassa, amelyet Benne 
elnyerhetnek. Az isteni üzenet mindazokhoz szól, akik hiába igyekszenek 
e világ „repedezett” kútjaiból vizet meríteni: „És aki szomjúhozik, jöjjön 
el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:17).

Ti, akik teljes szívetekből jobb után vágyakoztok, mint amit e világ 
nyújthat, ismerjétek fel ebben a vágyban Istennek hívó szavát! Imád-
kozzatok igazi bűnbánatért, és kérjétek, hogy Krisztust az Ő végtelen 
szeretetében és tisztaságában nyilatkoztassa ki néktek. Üdvözítőnk éle-
te tökéletes példája az isteni törvény alapelveinek: Isten és ember iránti 
szeretetnek. Jóságban és önzetlen szeretetben telt el élete. Csak ha Őreá 
nézünk, és csak ha a Megváltónak isteni fénye sugárzik ránk, ismerjük be 
igazán szívünk bűnös voltát.

Lehet, hogy Nikodémushoz hasonlóan mi is azzal áltatjuk magunkat, 
hogy erkölcsös és szennytelen életmódot folytattunk, s azt hisszük, nem 
szükséges Isten előtt - közönséges bűnöshöz hasonlóan - megalázkod-
nunk. Azonban, ha Krisztus bevilágít lelkünkbe, akkor felismerjük szívünk 
bűnös voltát, önző szándékainkat és Isten iránti ellenségeskedésünket, 
melyek életünk minden egyes cselekedetét beszennyezték. Akkor tudatá-
ra jutunk annak, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha 
(Ésa 64:5), hogy egyedül Krisztus vére az, amely megtisztíthat bennünket 
összes bűneinktől és amely szívünket az Ő képmására alakíthatja át.

Isten dicsőségének egyetlen sugara, Krisztus tisztaságának egyetlen 
visszfénye, amely lelkünkön áthatol, kimutat minden szennyes foltot, és 
feltárja az emberi jellem fogyatékosságait és elfajulásait. Feltűnteti a mi 
emberi hibáinkat és gyengeségeinket, szentségtelen kívánságainkat és 
vágyainkat, szívünk hűtlenségét és ajkunk tisztátalanságát. Napfényre ke-
rül a bűnös hűtlensége, hogy áthágta Isten szent törvényét. Isten Lelké-
nek intő befolyása megtöri büszkeségét és megalázza. A bűnös megutálja 
önmagát, ha Krisztus szeplőtlen, tiszta jellemét szemléli.

Midőn Dániel próféta látta Isten dicsőségét, mely a mennyei küldöttet 
körülvette, saját gyengeségének és tökéletlenségének érzete leigázta őt. 
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Hogy milyen hatással volt rá ez a csodálatos jelenet, azt a következő szavak-
kal írja le: „És én egyedül hagyattam, és látám ezt a nagy látomást, és sem-
mi erő sem marada bennem, és orcám eltorzula, és odalőn minden erőm” 
(Dán 10:8). Az ily módon érintet szív meggyűlöli az önzést, az önimádatot, 
és Krisztus igazságának segedelmével olyan szívbeli tisztaságra törekszik, 
amely Isten törvényeivel és Krisztus jellemével összhangban van.

Pál apostol mondja: „A törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen 
voltam” (Fil 3:6), amennyire természetesen külső cselekedetek tekintet-
be jöhettek. Azonban mikor a törvény lelki jellegét és benső jelentőségét 
is megértette, tudatára ébredt bűnös voltának. A törvény betűit tekintve, 
ahogy ezt az emberek általában teszik, az apostol tartózkodott a bűntől; 
azonban mikor bepillantott a törvény szent tanításainak mélységébe, és 
önmagát is meglátta, úgy, ahogy Isten ismerte őt, mélyen megalázkodott, 
és beismerte bűneit: „Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama 
parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn, én pedig meghalék” 
(Róm 7:9-10). Mikor a törvény lelki lényegét helyesen felismerte, a bűn 
valódi félelmetességében mutatkozott előtte, és büszkesége eltűnt.

Isten nem tekint minden bűnt egyenlően nagynak, hanem fokozatuk 
szerint, miként az emberek is, megkülönbözteti azokat; azonban ha va-
lamelyik bűn még oly jelentéktelennek látszik is az emberek szemében, 
Isten szemében egyetlen bűn sem csekély. Az emberi ítélet tökéletlen és 
részrehajló; Isten azonban a valóságnak megfelelően mérlegeli a dolgo-
kat. Az iszákost például megvetik, és azt mondják, hogy bűnei kizárják 
az égből; azonban mily sokszor dorgálás nélkül hagyják a büszkeséget, 
az önzést, a kapzsiságot és az irigységet. Holott Isten szemében ezek a 
bűnök különösen bántóak, mert ezek a legélesebb ellentétben állnak ir-
galmas jellemével és azzal az önzetlen szeretettel, amely az el nem bukott 
világ légköre. Aki durva bűnbe esett, érzi annak gyalázatát és szégyenét, 
és érzi, hogy Krisztus kegyelmére szorul, de a fennhéjázó és gőgös ember 
semmi szükséget nem érez, és elzárja szívét Krisztus és azon végtelen ál-
dások elől, melyeket egyedül ő adhat.

A szegény vámszedő, aki így imádkozott: „Isten, légy irgalmas nékem 
bűnösnek!”(Lk 18:13), nagyon gonosznak tekinthette magát, és mások 
szintén ily színben látták; de beismerte nyomorát és ínségét. Bűneinek és 



85Jézushoz Vezető Út, 18-29. (Bűnbánat)

gyalázatának terhét Isten elé vitte, és bocsánatért esedezett. Szíve tárva 
volt, hogy Isten Lelke elvégezhesse benne kegyelmi munkáját és megsza-
badítsa a bűn hatalmától. A büszke és önigazult farizeus imája ellenben 
azt mutatta, hogy szíve zárva volt a Szentlélek befolyása előtt. Miután 
Istentől eltávolodott, fogalma sem volt arról, hogy az isteni tökéletesség-
hez és szentséghez viszonyítva, mily szennyes volt saját jelleme. Mivel 
semmi szükséget nem érzett, nem is nyert el semmit.

Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat 
megjavítsuk. Sokan azt gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz 
jöjjenek. De vajon saját erődből megjavulhatsz-e? „Majd ha meg tud-
ja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót 
tenni, úgy megtanultátok a rosszat!” (Jer 13:23 - új prot. ford.). Egyedül 
Istennél van számunkra segítség. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb 
alkalmakra vagy szentebb jellemre! Saját erőnkből semmit sem érhetünk 
el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk.

Azonban rettenetesen csalódnak azok, akik azt hiszik, hogy Isten vég-
telen szeretetében és irgalmában olyanokat is üdvözít, akik kegyelmét 
visszautasítják. Csakis a kereszt fényében ismerhetjük fel a bűn iszonya-
tos voltát. Emberek, akik azt állítják, hogy Isten kegyelme nagyobb annál, 
semhogy a bűnöst kitaszítsa, tekintsenek fel a Golgotára. Az emberiség 
megváltásának más módja nem volt; a keresztfán bemutatott áldozat 
nélkül az emberiség sohasem szabadulhatott volna meg a bűnnek be-
szennyező hatalmától és soha többé nem léphetett volna szent lényekkel 
közösségbe. Enélkül nem válhattak volna a lelki élet részeseivé sem. Ezért 
vette Krisztus magára az engedetlenek bűnét, és szenvedett helyettük. 
Isten Fiának szeretete, szenvedése és halála bizonyítják a bűn rettenetes 
nagyságát; megértetik velünk, hogy nincs más menekvés a bűn hatalmá-
ból, és nincs más reményünk a magasabb rendű életre, csak ha Krisztus-
nak engedelmeskedünk.

Megtéretlen emberek néha azzal mentegetik magukat, hogy Krisztus 
állítólagos követőiről így nyilatkoznak: „Én is vagyok olyan jó, mint ők. Az 
ő életük sem önmegtagadóbb, becsületesebb, mértékletesebb, mint az 
enyém.” Ily módon mások hibáival mentik saját bűneiket, mulasztásaikat. 
Ámde mások bűnei és fogyatékosságai senkit sem mentenek fel, mert az 
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Úr nem tévelygő emberi mintaképet adott minékünk. Isten tökéletes Fia 
adatott nékünk példaképül, és azok, akik a hitvalló keresztények hibái és 
gyengeségei miatt panaszkodnak, mutassanak maguk jobb életet, neme-
sebb példát. Ha olyan jól tudják, hogy az igaz kereszténynek milyennek 
kellene lennie, nem nagyobb-e ezáltal a saját bűnük? Tudják, hogy mi a 
helyes, de mégsem követik.

Őrizkedjetek a hosszas habozástól! Ne mulasszátok el a bűneitekből 
való megtérést, hanem keressétek Jézust, s a szív tisztaságát! Ebben a 
tekintetben ezrek, tízezrek hibáztak, helyre nem hozhatóan, örök vesz-
tükre. Nem akarok sokat beszélni az emberi élet rövidségéről és bizonyta-
lanságáról, de van egy borzalmas veszedelem - olyan veszedelem, melyet 
sajnos nem értenek meg kellőképpen -: ha késlekedünk a Szentlélek sza-
vára hallgatni, és inkább tovább folytatjuk a bűnös életet. Mert valóság-
ban a halogatás ezt jelenti. A legkisebb bűn elkövetése is azzal a vesze-
delemmel járhat, hogy az örök üdvösséget elveszíthetjük miatta. Amit mi 
nem győzünk le, az bennünket győz le és megsemmisülésünket idézi elő.

Ádám és Éva azzal igyekeztek lelkiismeretüket megnyugtatni, hogy oly 
csekély dolog, mint enni a tiltott fa gyümölcséből, nem vonhat oly rette-
netes következményeket maga után, mint amilyeneket Isten kijelentett. 
Azonban e jelentéktelennek tűnő dolog Isten megváltoztathatatlan, szent 
törvényének áthágása volt; elválasztotta az embert Istentől, és rázúdítot-
ta a világra a halál és kimondhatatlan nyomor áradatát. Évezredek óta 
állandóan fájdalom és jajkiáltás száll fel a földről; és az ember engedet-
lensége folytán az egész teremtés nyög és sóhajtozik fájdalmában. Maga 
a menny is megérezte ennek az istenellenes lázadásnak hatását. Golgo-
ta képezi emlékkövét annak a csodálatos engesztelő áldozatnak, melyet 
megkövetelt az isteni törvény áthágása. Ne tekintsük a bűnt soha csekély 
és jelentéktelen dolognak!

A parancsolatok minden egyes áthágása Krisztus kegyelmének megve-
tése és elhanyagolása következményeiben visszahat mireánk; megkemé-
nyíti szívünket, meggyengíti akaratunkat, elhomályosítja értelmünket, és 
nem csak hajlamunk, hanem képességünk is csökken, hogy a Szentlélek 
szeretettel hívó szavát követhessük.

Sokan azzal a gondolattal akarják megnyugtatni felébredt lelkiisme-
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retüket, hogy gonosz útjaikat bármikor megváltoztathatják. Úgy vélik, 
hogy a kegyelmi meghívást nem kell oly komolyan venni, hiszen mindig 
újból és újból figyelmezteti őket. Azt hiszik, hogyha bár a kegyelem Lel-
két megvetették és befolyásukkal Sátán oldalára álltak, elégséges, ha 
a végső pillanatban megváltoztatják életüket. De ezt nem oly könnyű 
megtenni. Egész élettapasztalatuk és nevelésük úgy alakította jellemü-
ket, hogy többé aligha támad az a kívánságuk, hogy Krisztushoz hason-
lókká legyenek.

Egyetlen rossz jellemvonás vagy bűnös kívánság, melyet hosszú időn 
át ápoltunk, közömbössé tehet bennünket az evangélium minden ere-
jével, befolyásával szemben. Minden bűnös élvezet elidegeníti a lelket 
Istentől. Az az ember, aki az isteni igazságok irányában hitetlen makacs-
ságot és közömbösséget mutat, csak azt fogja majd aratni, amit vetett. Az 
egész Bibliában nem találunk komolyabb figyelmeztetést a bűnnel való 
játék ellen, mint ezt, hogy a bűnös „saját bűnének köteleivel kötöztetik 
meg” (Péld 5:22).

Krisztus mindig kész bennünket bűneinktől megszabadítani, de aka-
ratunkat sohasem kényszeríti. Ám, ha állandó vétkezés folytán aka-
ratunk teljesen a gonosz felé hajlik, ha nem vágyunk újból szabaddá 
lenni, és nem akarjuk elfogadni Isten kegyelmét, vajon mit tehet még 
érettünk? Ha Isten szeretetét makacsul visszautasítjuk, önmagunk va-
gyunk kárhozatunk okozói. „Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség 
napja”(2Kor 6:2). „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek 
a ti szíveteket”(Zsid 3:7-8).

„Mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a 
szívben van” (1Sám 16:7) - az emberi szívet, amelyben váltakozik az öröm 
és fájdalom; azt a tévelygő és szeszélyes szívet, amely oly sok tisztátalan-
ságnak és képmutatásnak tanyája. Isten jól ismeri a szív indokait, céljait 
és szándékait. Menjetek Őhozzá a ti szennyes, tisztátalan szívetekkel, tár-
játok ki azt az Ő mindent látó szemei előtt, és kiáltsatok fel együtt a zsol-
táríróval: „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj 
meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam 
a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság út-
ján!” (Zsolt 139:23-24).
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Sokan elfogadják az ésszerűség vallását, a kegyesség külső formáit 
anélkül, hogy szívüket megtisztítanák. A mi imánk legyen: „Tiszta szívet 
teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt 
51:12). Legyetek őszinték önmagatokhoz! Legyetek olyan komolyak és ki-
tartóak, mintha a földi életetek ettől függne! Ez oly fontos kérdés, melyet 
Isten és önmagatok között rendeznetek kell, mégpedig az egész örökké-
valóságra. Csalárd reménynek örök halál lesz a következménye.

Olvassátok és kutassátok imával a Szentírást! Ez megmutatja néktek Is-
ten törvényében és Krisztus életében az életszentség fenséges alapelveit, 
„amely nélkül senki sem látja meg az Urat” (Zsid 12:14). Meggyőz ben-
neteket bűneitekről, de a megváltás útját is kijelenti néktek. Kövessétek, 
mert általa Isten szól hozzátok!

Ne adjátok fel kétségbeesetten a küzdelmet, ha bűneitek nagyságát 
és valódi állapototokat felismeritek! Krisztus azért jött e világra, hogy a 
bűnösöket megmentse. Nem mi engeszteljük ki Istent, hanem - óh mily 
túláradó szeretet! - Isten volt az, aki Krisztusban „megbékéltette magá-
val a világot” (2Kor 5:19). A legbensőbb szeretettel fáradozik, hogy el-
tévelyedett gyermekeinek szívét megnyerje. Földi szülők sem lehetnek 
oly türelmesek, elnézők, gyermekeik hibái és gyengéi iránt, mint amilyen 
gyengéden vonja Isten azokat, kiket megmenteni kíván. Senki sem tudott 
volna bensőségesebben hatni a bűnösre. Emberi ajkakról még sohasem 
hangzottak el olyan könyörgések a bűnösökért, mint az övéről.

Ha Sátán az súgja néktek, hogy igen bűnösök vagytok, tekintsetek fel 
Megváltótokra, és beszéljetek érdemeiről; segedelmet egyedül az ő vilá-
gosságában lelhettek. Ismerjétek be bűneiteket, de kiáltsátok a gonosz 
felé: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért 
jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket...” (1Tim 1:15), s hogy e ki-
mondhatatlan szeretet által ti is megmenekülhettek. Jézus egyszer kér-
dést intézett Simonhoz, két adósra nézve. Az egyik kisebb a másik pedig 
nagyobb összeggel tartozott urának, de ez mindkettőnek elengedte az 
adósságot. Jézus megkérdezte Simont, vajon a két adós közül melyik sze-
reti jobban urát? Simon így felelt: „Azt gondolom, hogy az, akinek többet 
engedett el”(Lk 7:43). Mindnyájan súlyosan vétkeztünk, de Krisztus azért 
halt meg, hogy mi bűnbocsánatban részesüljünk. Áldozatának érdemei 
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elégségesek arra, hogy az Atyának bemutathassa. Akiknek legtöbbet bo-
csátott meg, azok legjobban fogják Őt szeretni, s azok állanak legközelebb 
trónjához, hogy Őt végtelen szeretetéért és áldozatáért magasztalják és 
dicsőítsék. Aki felismeri Isten szeretetét, igazán megérti a bűn nagysá-
gát és horderejét. Ha megmentőnknek felénk nyújtott kezére tekintünk, 
ha megértjük azon végtelen áldozat nagyságát, melyet Krisztus érettünk 
bemutatott, akkor szívünk a szeretet, a hála érzelmeiben fog felolvadni.

<<< vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 206-209. (MÓZES – részlet)

Az egész ügy gyorsan ismertté lett az egyiptomiak előtt, s felnagyítva 
eljutott a fáraó fülébe is. Ezt a cselekményt igen nagy jelentőségű ügy-
nek tüntették fel a fáraó előtt. Azt mondták neki, hogy Mózes a népét az 
egyiptomiak ellen szándékozik vezetni. Meg akarja dönteni a kormányt 
és maga akar a trónra ülni; és addig a királyság nincs biztonságban, amíg 
Mózes él. Az uralkodó azonnal úgy döntött, hogy Mózesnek meg kell hal-
nia. Mózes tudomást szerzett erről, megszökött Egyiptomból és Arábia 
felé menekült.

Az Úr irányította útját, és a midiániták papjánál és fejedelménél, Je-
thrónál talált menedéket és otthont magának, aki szintén az egy igaz Is-
tent imádta. Bizonyos idő eltelte után Mózes feleségül vette Jethró egyik 
leányát, Czipporát, és itt, apósa szolgálatában - mint nyájának pásztora 
- maradt negyven évig.

Amikor Mózes agyonütötte az egyiptomit, ugyanabba a hibába esett, 
amelyet atyái is olyan gyakran elkövettek, amikor saját kezükbe vették 
annak az ügynek az elintézését, amelynek elvégzését Isten már megígér-
te. Nem Isten akarata volt, hogy népe háború útján szabaduljon meg az 
egyiptomi rabságból, ahogy Mózes elgondolta. Isten a saját hatalmas 
erejével akarta népét megszabadítani, hogy megszabadításuk dicsősége 
egyedül őt illesse meg. Mindazáltal még ezt az elhamarkodott cseleke-
detet is felhasználta tervének megvalósítására. Mózes még nem készült 
fel nagy szolgálatára. Neki előbb még meg kellett tanulnia a hit lecké-
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jét, amelyet Ábrahám és Jákób is megtanult: hogy ne támaszkodjon saját 
emberi erejére és bölcsességére, hanem kizárólag csak Isten hatalmára 
ígéretei beteljesedése érdekében. Sőt, Mózesnek ott a hegyek magányá-
ban, az önmegtagadás és viszontagságok iskolájában meg kellett tanulnia 
a türelmet és indulatai megfékezését. Mielőtt bölcsen tudna kormányoz-
ni, uralkodni, meg kell tanulnia az engedelmességet. Saját szívének teljes 
összhangban kellett lennie Isten akaratával, mielőtt a népet tanítaná meg 
Isten akaratának ismeretére. Saját tapasztalatai alapján fel kell készülnie 
az atyai gondoskodás gyakorlására mindenki iránt, akinek csak szüksége 
lehet segítségére.

Az ember eltekintett volna a hiábavalónak látszó fáradság és bizonyta-
lanság ilyen hosszú időszakától és felesleges időveszteségnek tekintette 
volna. A Végtelen Bölcsesség azonban arra hívta el Mózest - akinek népe 
vezetőjévé kellett válnia -, hogy negyven esztendeig a juhpásztor aláza-
tos munkáját végezze. A másokról való gondoskodás és az önzetlenség 
a nyájról való gyengéd gondoskodása közben fejlődött ki Mózesben. Így 
készítette fel Isten arra, hogy könyörületes és türelmes pásztorává legyen 
Izraelnek. Ezt a tapasztalatot nem helyettesíti semmiféle emberi felké-
szültség vagy kultúra.

Mózes sok olyat tanult Egyiptomban, amit el kellett felejtenie. Azok 
a befolyások, amelyek körülvették őt - nevelő anyja szeretete, magas 
rangja, amelyet a király unokájaként töltött be, a kéznél levő dolgok el-
tékozlása, a finom modor, az elmésség és a hamis vallás miszticizmusa, a 
bálványtiszteletek pompája, az építészet és a szobrászat ünnepélyes ma-
gasztossága - mindez mély benyomást hagyott fejlődő elméjében, és bi-
zonyos mértékben formálta szokásait és jellemét. Ezeket a benyomásokat 
csak az idő, környezetének változása és az Istennel való közösség tudta 
eltávolítani. Mózesnek egy életen át tartó küzdelmet jelentett a tévelygé-
sek megtagadása és az igazság elfogadása, de Isten mindig megsegítette, 
amikor a küzdelemhez kevés volt az ereje.

Azokban, akiket Isten tervének véghezvitelére választott ki, az emberi 
gyengeségek is láthatókká váltak. Mégsem voltak sablonos szokásokkal 
és jellemmel rendelkező emberek, akik elégedetten megmaradtak előb-
bi állapotukban. Komolyan törekedtek az isteni bölcsesség elnyerésére, 
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és meg akartak tanulni ügyéért munkálkodni. Az apostol azt mondja: 
„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki 
mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik 
néki” (Jak 1:5). Isten azonban nem részesíti mennyei világosságban 
azokat, akik megelégedetten megmaradnak a sötétségben. Azért, hogy 
megkapjuk Isten segítségét, el kell ismernünk gyengeségünket és elég-
telenségünket; elménket azokra a nagy változásokra kell irányítanunk, 
amelyek bennünk végbe mennek. El kell kezdenünk komolyan és kitar-
tóan imádkozni. El kell vetni magunktól a rossz szokásokat; a győzelmet 
csak akkor nyerhetjük el, ha határozott erőfeszítéssel igyekszünk téve-
déseink kiigazítására és a helyes alapelvekhez való alkalmazkodásra. 
Sokan azért nem érnek el magas szintet - amelyet pedig elérhetnének 
- mert Istenre várnak, hogy majd megcselekszi helyettük azt, aminek 
a megtételéhez elegendő erőt adott nekik. Mindazok, akik alkalmasak 
tisztségek betöltésére, a legszigorúbb értelmi és erkölcsi fegyelemmel 
kell nevelődjenek. Isten segítségükre lesz, mert erejét egyesíti az embe-
ri törekvésekkel.

A hegységek bástyái között Mózes egyedül volt Istennel. Itt nem tettek 
rá többé semmi benyomást Egyiptom pazar templomai és elméjét nem 
befolyásolták többé az egyiptomi vallás babonái és hamisságai. Az örök-
kévaló halmok, hegyek ünnepélyes nagyszerűségében meglátta a Ma-
gasságos fenségét, és tudatára ébredt, hogy Egyiptom istenei mennyire 
erőtlenek és jelentéktelenek voltak. Itt mindenre maga a Teremtő írta rá 
nevét. Mózesnek úgy tűnt, mintha itt Isten jelenlétében állna. Büszkesé-
ge és önelégültsége szertefoszlott. A puszta egyszerűségében semmivé 
lettek egyiptomi életének könnyű és fényűző következményei. Mózes így 
vált türelmes, tiszteletteljes és alázatos emberré. „Az az ember pedig, 
Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén van-
nak” (4Móz 12:3). Jákób hatalmas Istenébe vetett hite erős volt.

Amint múltak az évek és Mózes terelgette nyáját a magányos helyeken, 
közben népe elnyomott helyzetén gondolkodott. Elvonult előtte atyái-
nak története és Istennek ígéretei, amelyeket választott népének adott 
örökségül. Izraelért mondott imái felszálltak az egek Urához. A menny 
angyalai vették körül fényükkel. Itt, a Szentlélek ihletése alatt írta meg 
első könyvét: a teremtés történetét. A puszta magányosságában eltöltött 
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hosszú évek gazdagok voltak áldásban. Nemcsak Mózes és népe, hanem 
az egész világ számára áldásul szolgáltak a korszakok folyamán.

<<< vissza a 3. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya 
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 231-236. (A PÁSKA ÜNNEPE)

(2. Mózes 12. fejezete)
Amikor Mózes először közölte Egyiptom királyával azt a kérését, hogy 

eressze el Izraelt, a legrettenetesebb csapások lehetőségére is felhívta 
figyelmét. Isten azért küldte el Mózest a fáraóhoz, hogy mondja meg neki 
a következőket: „[...] Elsőszülött fiam az Izráel. Ha azt mondom néked: 
Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem és te vonakodol elbo-
csátani: ímé én megölöm a te elsőszülött fiadat” (2Móz 4:22-23). Bár az 
egyiptomiak megvetették őket, Isten kitüntette az izraelitákat azzal, hogy 
törvényének őrzésével bízta meg őket. Különleges áldásokkal és kiváltsá-
gokkal megadta nekik, hogy úgy tűnjenek ki a népek és nemzetek közül, 
mint ahogy az elsőszülött kitűnik a testvérei közül.

Az az ítélet, amelytől az Úr elsősorban óvta Egyiptomot, az az ítélet 
volt, amely utolsóként sújt le az egyiptomiakra. Isten hosszútűrő és bőv-
ölködik az irgalmasságban. Gyengéden gondoskodik azokról, akiket a sa-
ját képmására teremtett. Ha Egyiptomot termésük, nyájaik és csordáik 
elvesztése bűnbánatra készteti, akkor a csapások nem sújtanak le gyer-
mekeikre. De ők konokul ellenálltak az isteni parancsnak, és ezért az Úr 
most készült lesújtani rájuk utolsó és legrettenetesebb csapásával.

A fáraó a halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg Mózesnek, hogy újra 
megjelenjék színe előtt. Mózesnek azonban Isten utolsó üzenetét is át 
kellett adnia a lázadó uralkodónak. Ezért Mózes a tiltás ellenére ismét 
megjelent a fáraó előtt, és közölte vele Isten szörnyű üzenetét: „Éjfél 
körül kimegyek Egyiptomba. És meghal Egyiptom földén minden első-
szülött, a Fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a 
szolgálónak első szülöttéig, aki malmot hajt; a baromnak is minden első 
fajzása. És nagy jajgatás lesz egész Egyiptom földén, amelyhez hasonló 
nem volt és hasonló nem lesz többé. De Izráel fiai közül az eb sem ölti ki 
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nyelvét senkire, az embertől kezdve a baromig; hogy megtudjátok, hogy 
különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izráel között. És mindezek a te 
szolgáid lejönnek hozzám és leborulnak előttem, mondván: Eredj ki te és 
mind a nép, amely téged követ, és csak azután megyek el” (2Móz 11:4-8).

Mielőtt ezt az ítéletet végrehajtotta volna az Úr, Mózes útján utasí-
tást adott Izrael gyermekeinek az Egyiptomból való eltávozásukkal kap-
csolatban, különösképpen azt közölte velük, miként menekedhetnek meg 
az eljövendő ítélettől. Minden egyes izraelita családnak külön vagy más 
családokkal együtt egy „ép”, hím bárányt vagy gödölyét kellett levágnia, 
a vérét pedig izsópköteggel rá kellett hintenie a „két ajtófélre és a szem-
öldökfára”, hogy a pusztító angyal, amikor éjfélkor eljön, ne lépjen be a 
lakásba. A húst éjjel roston kell megsütniük és megenniük kovásztalan ke-
nyérrel és keserű füvekkel úgy, ahogy Mózes mondta: „[...] Derekaitokat 
felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel 
egyétek azt; mert az Úr páskhája az” (2Móz 12:11).

Az Úr kijelentette: „Mert általmégyek Egyiptom földén ezen éjszakán 
és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve 
a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok [...] És a vér 
jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és 
elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mi-
kor megverem Egyiptom földét” (2Móz 12:12-13).

E nagy szabadulás emlékére Izrael népének évenként ünnepet kel-
lett szentelni minden jövendő nemzetség idejében. „És legyen ez a nap 
néktek emlékezetül” - mondotta az Úr - „és innepnek szenteljétek azt az 
Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek 
azt” (2Móz 12:14). Amikor megtartják majd ezt az ünnepet az eljövendő 
években, akkor ismételten el kell mondaniuk gyermekeiknek a nagy sza-
badulás történetét úgy, ahogy Mózes megparancsolta nekik. Ez mondjá-
tok: „Páskha-áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izráel fiainak házai mellett 
Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptombelieket, a mi házainkat pedig 
megoltalmazta” (2Móz 12:27).

Úgy az ember, mint az állat elsőszülöttje az Úré kellett legyen. Ezeket 
az áldozatokat csak váltságdíjjal tarthatták meg annak elismeréseként, 
hogy amikor az elsőszülöttek Egyiptomban elpusztultak, akkor Izrael el-
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sőszülötteit Isten kegyelmesen megőrizte, a bemutatott engesztelő ál-
dozatért életben maradhattak. „Mert enyém minden elsőszülött; amikor 
megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földén, magamnak szenteltem 
minden elsőszülöttet Izraelben; akár ember, akár barom, enyéim legye-
nek: én vagyok az Úr” (4Móz 3:13). A sátor-szolgálat intézményének be-
vezetése után az Úr Lévi törzsét választotta ki magának a sátor-szentély 
körüli szolgálatra a nép elsőszülöttei helyett. Azt mondta: „Mert bizony 
nékem adattak ők Izráel fiai közül; mind azok helyett, akik az ő anyjok mé-
hét megnyitják; Izráelnek elsőszülöttei helyett vettem őket magamnak” 
(4Móz 8:16). A népnek később is meg kellett fizetnie a váltságdíjat az el-
sőszülött fiúért Isten irgalmának elismeréséül (4Móz 18:15-16).

A páskának egyrészt emlékeztető, másrészt előremutató jelképes ün-
nepnek kellett lennie. Nemcsak az Egyiptomból való szabadulásra kellett 
emlékeztetnie, hanem arra a nagy szabadításra is előre kellett mutatnia, 
amelyet Krisztus visz majd véghez azzal, hogy kiszabadítja népét a bűn 
kötelékeiből. Az áldozati bárány ábrázolja „Isten Bárányát”, akiben van a 
mi üdvösségünk egyedüli reménysége. Az apostol mondja: „[...] a mi hús-
véti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk” (1Kor 5:7). Az nem 
volt elegendő, hogy a páska bárányt levágják, a vérét még az ajtófélfára is 
fel kellett hinteniük. Éppen így Krisztus vérének érdemeit el kell fogadnia 
az embernek. Nem elég hinnünk, hogy Jézus Krisztus meghalt az egész 
világért, hanem azt is hinnünk kell, hogy személy szerint érettünk is meg-
halt. Az engesztelő áldozatot úgy kell elfogadnunk, mint amelyet Krisztus 
személyesen érettünk hozott.

Az izsóp, amit a vér hintésére használtak, a megtisztítás jelképe volt. 
Ilyen értelemben alkalmazták a leprások megtisztításánál és azoknál, akik 
megfertőztették magukat a halottak megérintésével. A zsoltáríró imájá-
ból is kitűnik az izsóp jelentősége: „Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta 
leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál” (Zsolt 51:9).

A bárányt egészben kellett elkészíteni. Egy csontját sem volt szabad 
eltörni. Eképpen „Isten Báránya” - aki értünk halt meg - egyetlen csontjá-
nak sem volt szabad megtöretnie. „[...] Az ő csontja meg ne törettessék” 
(Jn 19:36). Így jelképezte Krisztus áldozatának tökéletes voltát.

A bárány húsát meg kellett enni. Nekünk sem elegendő, ha csak bű-
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neink bocsánatáért hiszünk Krisztusban. Hittel állandóan Krisztustól kell 
kapnunk a táplálékot és lelki erőt. Krisztus azt mondta: „Bizony, bizony 
mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszá-
tok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az 
én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó na-
pon” (Jn 6:53-54). Hogy hallgatóinak megmagyarázza e kijelentésének 
értelmét, ezt fűzte hozzá: „[...] a beszédek, amelyeket én szólok néktek, 
lélek és élet” (Jn 6:63). Az Úr Jézus elfogadta Atyja törvényét, életében 
megvalósította annak alapelveit és kinyilatkoztatta szellemét, valamint 
megmutatta jótékony erejét az emberi szívben. János azt mondja: „Az 
Ige testté lett és lakozék mi közöttünk és láttuk az ő dicsőségét, mint az 
Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazság-
gal” (Jn 1:14). Krisztus követőinek részeseknek kell lenniük az ő tapasz-
talatában. El kell fogadniuk Isten szavát úgy, hogy ez legyen indítéka tet-
tünknek. Minden cselekedetüknek Krisztus erejével el kell változnia az 
ő hasonlatosságára, és vissza kell tükröznie az ő jellemvonásait. Enniük 
kell Krisztus testét és inniuk Krisztus vérét, különben nincs bennük élet. 
Krisztus lelkületének és munkájának kell megnyilatkoznia a tanítványok 
lelkületében és munkájában.

A bárányt keserű füvekkel kellett enniük, ami Egyiptomban elszenve-
dett fogságuk keserűségére mutatott rá. Éppen így, amikor Krisztus tes-
tével táplálkozunk, akkor ezt mi is csak töredelmes szívvel tehetjük meg 
bűneink miatt. A kovásztalan kenyér használatának is megvolt a maga 
jelentősége. A páska-törvény kifejezetten hangsúlyozta azt az utasítást, 
amit a zsidók szigorúan be is tartottak gyakorlatukban, hogy az ünnep 
ideje alatt egy csipetnyi kovász se legyen található a házukban. Hasonló 
módon a bűn kovászát nekünk is el kell távolítani magunkból, ha meg 
akarjuk kapni az életünket és a táplálékunkat Krisztustól. Pál így ír erről 
a korinthusi gyülekezetnek: „Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy le-
gyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a 
mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Azért ne régi 
kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, 
hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában” (1Kor 5:7-8).

A rabszolgáknak szabadságuk elnyerése előtt meg kellett mutatniuk a 
nagy szabadításban való hitüket, amely már majdnem eljött. A vér jelével 
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kellett ellátniuk házaikat, el kellett különíteniük magukat, családjaikat és 
hozzátartozóikat az egyiptomiaktól és saját lakásaikban kellett összegyü-
lekezniük. Ha az izraeliták a nekik adott utasítások valamelyikének nem 
engedelmeskedtek volna; ha gyermekeiket nem különítik el az egyipto-
miaktól; ha levágták volna a bárányt, de elmulasztották volna az ajtófél-
fákat meghinteni a bárány vérével, vagy ha valaki kiment volna a házból, 
akkor nem lettek volna biztonságban. őszintén hihették, hogy mindent 
megtettek, amit kellett, de ez a hiedelmük nem mentette volna meg őket. 
Mindazok, akik elmulasztották az Úr utasításait végrehajtani, elvesztették 
volna elsőszülöttjüket.

A nép engedelmességével bizonyította élő hitét. Éppen így, akik abban 
reménykednek, hogy Krisztus vérének érdemei által üdvözülnek, tudniuk 
kell, hogy üdvösségük érdekében nekik maguknak is tenniük kell vala-
mit. Egyedül csak Krisztus az, aki megmenthet bennünket bűneink méltó 
büntetésétől. Ezért nekünk is el kell a bűntől az engedelmesség felé kell 
fordulnunk. Az ember hit által üdvözül és nem cselekedetei által, de a 
hitnek cselekedetekben kell megmutatkoznia. Isten azért adta nekünk 
egyszülött Fiát, hogy engesztelésként haljon meg bűneinkért. ő jelentette 
ki az igazság világosságát, és mutatta meg az élet útját. Isten adott ne-
künk lehetőségeket, szabályokat és kiváltságokat. Nekünk pedig együtt 
kell munkálkodnunk Isten üdvözítő tevékenységeivel. Értékelnünk és al-
kalmaznunk kell az Isten által nyújtott segítséget. Hinnünk kell Istenben, 
és engedelmeskednünk minden követelményének.

Amikor Mózes elmondta Izraelnek, hogy Isten miként gondoskodott 
szabadításukról, akkor a nép „[...] meghajtá magát és leborula” (2Móz 
12:27). Az elnyomóik feletti küszöbön álló ítéletet, a gyors távozásukkal 
együtt járó gondokat és munkákat ebben a pillanatban elfeledtette az a 
hála, amelyet kegyelmes Szabadítójuk iránt éreztek. Az egyiptomiak közül 
sokan eljutottak a héberek Istenének, mint az egy igaz Istennek megisme-
résére. Ezek az emberek most engedélyt kértek az izraelitáktól arra, hogy 
menedéket találhassanak házaikban, amikor a pusztító angyal átvonul az 
országon. Az izraeliták szívesen befogadták őket, az egyiptomiak viszont 
elkötelezték magukat Jákób Istenének szolgálatára és az ő népével együtt 
történő kivonulásra.
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Az izraeliták engedelmeskedtek az isteni utasításoknak. Gyorsan és ti-
tokban tették meg előkészületeiket a távozásra. Összegyűjtötték család-
jukat, leölték a páska bárányt, roston megsütötték, előkészítették a ko-
vásztalan kenyeret és a keserű füveket. A családapa, aki egyben a család 
papja is volt, ráhintette a vért az ajtófélfára és csatlakozott a ház belse-
jében összegyűlt családjához. Sietve és csendben megették a páska bá-
rányt. Izrael népe áhítattal imádkozott és őrködött. Az elsőszülöttek szíve 
- legyen az erős férfi, vagy kicsiny gyermek - kimondhatatlan félelemmel 
dobogott. Az apák és anyák karjaikban tartották szeretett elsőszülöttjü-
ket, amikor az éjjel Egyiptomot sújtó félelmetes csapásra gondoltak. A 
pusztító angyal nem látogatta meg az izraeliták házait. A vér jele - a Meg-
váltó védelmének a jele - ott volt az ajtófélfáikon, és a pusztító angyal 
nem lépett be a házba.

Éjfélkor pedig „[...] lőn nagy jajgatás Egyiptomban; mert egy ház sem 
vala, melyben halott ne lett volna” (2Móz 12:30). Az ország minden első-
szülöttét, „[...] a Fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székiben 
ül vala, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden 
első fajzását” (2Móz 12:29) megölte a pusztító angyal. Egyiptom hatal-
mas területén a családok büszkesége letört. A levegőt a gyászolók sírása 
és jajgatása töltötte be. A király és az udvarnokai sápadt arccal és remegő 
végtagokkal megrémülten álltak a rettenetes esemény miatt. A fáraónak 
eszébe jutott gőgös kijelentése: „Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, 
és elbocsássam az Izráelt? Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el 
Izráelt” (2Móz 5:2). Egetverő büszkesége most porba hullott és alázatos-
sággá változott. Magához hívatta Mózest és Áront még az éjszaka folya-
mán és ezt mondta nekik: „Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, 
mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondá-
tok. Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, amint mondátok és menjetek 
el és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta valának, hogy 
a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert azt mondják 
vala: mindnyájan meghalunk” (2Móz 12:31-33).

<<< vissza a 3. tanulmányhoz



98 4. Tanulmány javasolT olvasmánya 

4. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, 43-48. (A PRÓFÉTA-ISKOLÁK)

„...oda szegődnek, a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet” (5 
Móz 33:3).

Mindenütt, ahol keresztül vitték Isten nevelési elgondolásait, eredmé-
nyei tanúskodtak annak Szerzőjéről. Sajnos a mennyei tanítást csak kevés 
helyen valósították meg, így az általa kifejlődött jellem is nagyon ritka 
volt. Isten terve csak részlegesen és tökéletlenül teljesedett. Hitetlenség 
és az Úr parancsolatainak megvetése által az izraeliták olyan kísértések-
nek tették ki magukat, amelyeknek leküzdésére csak keveseknek volt ere-
jük. A Kánaánban való letelepedésük alkalmával „Nem irtották ki a népe-
ket sem, amint utasította őket az Úr. Sőt összeelegyedtek a pogányokkal, 
és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré 
levének azok reájok” (Zsolt 106:34-36). „De szívök nem volt tökéletes 
iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez; Ő azonban irgalmas 
és bűnbocsátó, nem semmisíti meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és 
nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, 
mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza” (Zsolt 78:37-39). Az izrae-
lita szülők közönyössé váltak Isten és gyermekeik iránti kötelességeikkel 
szemben. Az otthonokban tanúsított hűtlenség és a külső bálványimádó 
befolyás által sok héber ifjú nem olyan nevelést nyert, amelyet Isten ter-
vezett részükre. Eltanulták a pogányok útjait.

Hogy a növekvő gonosszal szembeszálljanak, Isten új eszközökről gon-
doskodott a szülők számára a nevelés munkájában. A prófétákat a legré-
gibb időktől fogva Istentől kijelölt tanítóknak ismerték el. A legmagasabb 
értelemben vett próféta az volt, aki közvetlen sugallatra beszélt, és közöl-
te a néppel az Istentől kapott üzeneteket. Prófétáknak nevezték azokat is, 
akiket bár nem közvetlenül ihletve, de mégis Isten hívott el, hogy tanítsák 
a népet az Ő útaira és munkáira. Ezeknek a tanítóknak a kiképzésére ala-
pította Sámuel az Úr utasítására a próféta iskolákat.

Ezek az iskolák védőbástyák voltak a széles körben elterjedt romlás 
ellen, hogy az ifjúság szellemi és lelki jólétét szolgálják, és előmozdítsák a 
nemzet felvirágzását olyan férfiak által, akik képesek az Úrnak félelmében 
cselekedni mint vezetők és tanácsadók. Sámuel ebből a célból összegyűj-
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tötte az ifjak kegyes, értelmes és tanulékony csoportját. Ezeket a próféták 
fiainak nevezték. Isten Igéjét és műveit tanulmányozva az Ő életadó ha-
talma megerősítette szellemi és lelki képességeiket, és a tanulók mennyei 
bölcsességet nyertek. A tanítók nemcsak az isteni igazságokban voltak 
jártasak, hanem maguk is közösségben voltak Istennel, és elnyerték a Lé-
lek különleges adományait. A nép tiszteletével és bizalmával övezte őket 
kegyes életükért és tanításaikért. Sámuel idejében két ilyen próféta-is-
kola működött egy Rámában, a próféta otthonában, és a másik Kirjáth 
Jearimban. Később még többet is alapítottak.

A próféta-iskolák tanulói saját kezük munkájával tartották fenn ma-
gukat; földműveléssel és kézműiparral. Izraelben ezt tekintették leala-
csonyítónak, sőt inkább azt tartották bűnnek, ha gyermekeik a hasznos 
munka iránti tudatlanságban nőttek fel. Minden ifjút megtanítottak vala-
milyen mesterségre, akár szegények voltak a szülei, akár gazdagok. Még 
ha a szent tisztségre is nevelték őket, a legnagyobb hasznosság érdek-
ében lényegesnek tekintették a gyakorlati élet ismeretét. A tanítók közül 
is sokan kezük munkájával tartották fenn önmagukat.

Az iskolában és az otthonban élőszóval folyt a tanítás nagy része, de 
az ifjak megtanulták a héber írások olvasását és az Ószövetség pergamen 
tekercseit is tanulmányozták. A tananyag fő témája Isten törvénye volt a 
Mózesnek adott utasításokkal, valamint a szent történelem, a szent zene 
és a költészet. A szent történelem feljegyzéseiben nyomon követték Jah-
ve lábnyomait. A szentély szolgálatában eléjük tárták a jelképek által be-
mutatott magasztos igazságokat, és hitük megragadta az egész rendszer 
központi tárgyát: Istennek Bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Ápolták 
az állhatatos lelkületet. Nemcsak az ima kötelességére tanították meg a 
tanulókat, hanem arra is megtanították őket, hogyan imádkozzanak, ho-
gyan közeledjenek Teremtőjükhöz, hogyan gyakorolják hitüket Őbenne, 
hogyan értsék meg és engedelmeskedjenek a Szentlélek tanításainak. A 
megszentelt értelem régit és újat hozott elő Istennek kincstárából, és Is-
tennek Lelke jövendőmondásban és szent énekek éneklésében nyilatko-
zott meg közöttük.

Az iskolák a leghatásosabb eszközök voltak az igazság előre vitelében, 
amely „felmagasztalja a nemzetet” (Péld 14:34). Nem kis mértékben se-<<< vissza a 5. tanulmányhoz
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gítették megalapozni azt a csodálatos fellendülést és felvirágzást, amely 
jellemezte Dávid és Salamon uralkodását.

A próféta-iskolákban tanított alapelvek formálták Dávid jellemét, és 
alakították életét. Isten Igéje volt tanítómestere. Így szólt: „A Te határo-
zataidból leszek értelmes... Az én szívem hajlik a Te rendeléseid teljesí-
tésére” (Zsolt 119:104.112). Ez késztette az Urat, hogy kijelentse Dávid-
ról, amikor ifjúságában elhívta őt a trónra: „Találtam szívem szerint való 
férfiút...” (Acs 13:22).

Salamon ifjúkori életében is megláthatjuk Isten nevelési módszerének 
eredményeit. Salamon az ő ifjúságában magáévá tette atyjának, Dávid-
nak választását. Minden földi javak felett arra kérte Istent, hogy adjon 
neki bölcs és értelmes szívet. Az Úr nemcsak azt adta meg neki, amit kért, 
hanem gazdagságot és a tiszteletet is megadta neki hozzá, pedig nem is 
kérte. Értelmi képességei, széleskörű ismeretei a világ csodájává váltak.

Dávid és Salamon uralkodása alatt Izrael elérte nagyságának tetőfokát. 
Az Ábrahámnak adott és Mózes által megismételt ígéret beteljesedett: 
„Mert ha szorosan megtartjátok mind e parancsolatot, amelyeket én pa-
rancsolok néktek, hogy a szerint cselekedjetek; ha szeretitek az Urat, a 
ti Isteneteket, ha minden ő útain jártok, és ő hozzá ragaszkodtok: Akkor 
kiűzi az Úr mindazokat a nemzeteket ti előletek, és úrrá lesztek nálatok-
nál nagyobb és erősebb nemzeteken. Minden hely, amelyet lábatok talpa 
megnyom, tiétek lesz, a pusztától a Libanonig, és a folyóvíztől, az Eufrá-
tesz folyóvízétől a nyugati tengerig lesz a ti határotok. Nem állhat senki 
előttetek; azt míveli az Úr, a ti Istenetek, hogy féljenek és rettegjenek 
titeket az egész föld színén, amelyre rátapostok, amint megmondotta 
néktek” (5 Móz 11:22-25).

A siker veszélyeket rejtett. Dávid későbbi életének bűne, habár őszin-
tén megbánta és fájdalmasan megbűnhődött érte, mégis felbátorította a 
népet Isten parancsainak megrontására. Salamon életét pedig oly nagy 
ígéret hajnala után elsötétítette a hitehagyás. A politikai hatalom és az 
önfelmagasztalás vágya arra bírták, hogy szövetséget kössön a pogány 
nemzetekkel. Tarsis ezüstjét és Ofir aranyát feddhetetlenségének feláldo-
zása és a szent igazságok elárulása által szerezte meg. A pogányokkal való 
érintkezése, a pogány nőkkel kötött házasságai megrontották hitét. Így 
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rontotta le Salamon azokat a védőbástyákat, amelyeket Isten emelt nép-
ének biztonsága érdekében, és átadta magát a hamis istenek imádásá-
nak. Az Olajfák hegyének csúcsán, Jahve templomával szemben hatalmas 
szobrokat és oltárokat állíttatott fel a pogány istenségek szolgálatára. Sa-
lamon feladta Isten iránti hűségét, és elvesztette önmaga feletti uralmát 
is. Finom fogékonysága megbénult. Korai uralkodásának lelkiismeretes, 
megfontolt jellege megváltozott. Büszkeség, becsvágy, tékozlás és mér-
téktelenség uralta életét, amely megteremte gyümölcseit: a kegyetlensé-
get és a zsarnokságot. Az addig igazságos, részvétteljes, istenfélő uralko-
dó zsarnokká és elnyomóvá lett. Salamon, aki a templom felszentelésénél 
úgy imádkozott népéért, hogy szívüket osztatlanul adják át az Úrnak, fél-
revezette őket. Ezzel meggyalázta önmagát, Izraelt és Istent.

A nemzet, amelynek ő büszkesége volt, követte vezetését. Bár később 
megbánta bűnét, azonban bűnbánata nem akadályozta meg annak a go-
nosznak megvalósulását, amelyet elvetett. Az Isten által Izrael számára 
kijelölt fegyelmezés és nevelés arra irányult, hogy különbözzenek a töb-
bi országok népétől. Ezt a sajátosságot, amelyet különleges áldásnak és 
kiváltságnak kellett volna tekinteniük, nem üdvözölték szívesen. Az egy-
szerűséget és önuralmat, amely oly lényeges a legmagasabb fejlődés 
érdekében, igyekeztek felcserélni a pogány népek fényűzésével és mér-
téktelenségével. Becsvágyuk az volt, hogy olyanok legyenek, mint a töb-
bi nemzetek (1 Sám 8:5). Isten nevelési tervét félretették és tekintélyét 
megvetették.

Az Úr útait visszautasították az emberek útaiért, és Izrael bukása meg-
kezdődött és folytatódott, amíg a zsidó nép azoknak a nemzeteknek zsák-
mányává nem lett, akiknek szokásait átvette.

Izrael gyermekei mint nép nem fogadták el azokat az áldozatokat, 
amelyeket Isten adni akart nekik. Nem értékelték szándékát és annak ke-
resztülvitelében nem működtek együtt vele. Bár az egyének és népek így 
különváltak tőle, Isten szándéka mégis változatlan a Benne bízók iránt: „ 
...valamit Isten cselekszik, az lesz örökké... „ (Préd 3:14).

Az emberek szükségleteivel a fejlődésnek különböző fokozatai és az 
Ő hatalmának különböző megnyilvánulásai állnak szemben az egymást 
követő korszakokban, Isten munkája azonban minden időben ugyanaz. A 
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Tanító ugyanaz. Isten jelleme és terve is ugyanaz. Nála „ ... nincs változás, 
vagy változásnak árnyéka” (Jak 1:17).

Izrael tapasztalatait a mi tanulságunkra jegyezték fel. „Mindezek pe-
dig példaképpen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akik-
hez az időknek vége elérkezett” (1 Kor 10:11). A nevelés sikere nálunk is, 
mint a régi Izraelnél a Teremtő tervének hűséges keresztülvitelétől függ. 
A Szentíráshoz való ragaszkodás éppen olyan nagy áldásokat hoz a mi szá-
munkra is, mint hozott a zsidó nép számára.

<<< vissza a 4. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, 154-161 (A GYERMEK ELSŐ ISKOLÁJA)

Isten eredeti nevelési terve. - Az Édenben megalapított nevelési rend-
szer a családban összpontosult. Ádám Istennek fia volt (Lk 3:38), és a Ma-
gasságosnak gyermekei Atyjuktól nyertek tanítást, a legigazibb értelem-
ben vett családi iskolában.

A nevelés isteni tervében, amely alkalmazkodott az ember bukása utá-
ni állapotához, Krisztus, mint az Atya képviselője Isten és ember közötti 
összekötő kapocsként áll. Ő az emberiség legnagyobb tanítója, aki elren-
delte, hogy férfiak és nők az Ő képviselői legyenek. A család volt az iskola, 
és a szülők a tanítók.

A pátriárkák (ősatyák) napjaiban a családban összpontosuló nevelés 
uralkodott. Az így alapított intézmények számára Isten a legkedvezőbb 
feltételekről gondoskodott a jellem fejlesztése érdekében. Az Ő irányítása 
alatt álló emberek még mindig azt az életformát követték, amit Ő jelölt ki 
kezdetben. Azok, akik eltértek Istentől, városokat építettek maguknak és 
összezsúfolódva éltek, dicsekedtek a fénnyel, a pompával és a gonoszság-
gal, amely a mai városokat is a világ büszkeségévé és átkává teszi. Azok 
az emberek, akik megőrizték az isteni életelveket, a mezők és dombok 
közepette laktak. Földművelők és állattenyésztők voltak, így ez a szabad, 
független élet lehetőséget kínált a munkára és elmélkedésre. Istentől ta-
nultak és megtanították gyermekeiket is az Ő műveire és utaira. Isten ezt 
a nevelési módszert akarta megalapozni Izraelben.
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A mindennapi életben a család egyúttal iskola és gyülekezet is volt, 
melyben világi és vallásos téren is a szülők voltak a példaképek.

A családi kör iskola. - Az Úr bölcsen elrendelte, hogy a család legyen 
minden nevelési tevékenység közül a legfontosabb. A gyermek nevelésé-
nek a családban kell elkezdődnie. Ez az első iskolája. Szüleivel, mint ok-
tatóival meg kell tanulnia az egész életében őt vezető leckét; a tekintély, 
az engedelmesség, a tisztelet és az önuralom leckéjét. Az otthon nevelő 
befolyása határozott erő a jóra vagy a rosszra. Befolyása sok vonatkozás-
ban halk és fokozatos, de ha a jót gyakorolják, messze terjedő erővé lesz 
az igazság és igazságosság számára. Ha itt a gyermeket nem tanítják he-
lyesen, Sátán neveli őt választott eszközei által. Mennyire fontos tehát az 
otthon iskolája!

Tekintsétek úgy a családi kört, mint gyakorlóiskolát, ahol előkészítitek 
gyermekeiteket kötelességeik végzésére a családban, a társadalomban és 
a gyülekezetben.

Az otthoni nevelés a legfontosabb. - Szomorú tény- amelyet általáno-
san elismernek és fájlalnak -, hogy a mai ifjúság otthoni nevelését és ok-
tatását elhanyagolták.

Nincs annál a feladatkörnél fontosabb, mint amit Isten az otthon ala-
pítóira és gondviselőire bízott. A szülők munkájánál következményeiben 
nagyobb és messze hatóbb munkát Isten nem bízott az emberek közül 
senkire.

A társadalom jövőjét a ma ifjúsága határozza meg, hogy pedig mivé 
válnak ezek az ifjak és a gyermekek, az az otthonon múlik. Az emberiség-
re átokként nehezedő betegség, a nyomorúság és a bűn nagy többsége a 
helyes otthoni nevelés hiányára vezethető vissza. Ha az otthoni élet tiszta 
és becsületes lenne, ha az otthonból elment gyermekek elő lettek vol-
na készítve az élet felelősségeinek és veszélyeinek fogadására, mennyire 
megváltozna a világ!

Minden egyéb csak másodlagos. - Minden világrajövő csecsemő Jézus 
Krisztus tulajdona, akit élőszóval és jó példával Isten szeretetére és a neki 
való engedelmességre kell nevelni. De a szülők legnagyobb része elha-
nyagolta az Istentől rájuk bízott munkát, mert nem nevelték és tanították 
gyermekeiket értelmük megnyilatkozásától kezdve, hogy megismerjék 
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és megszeressék Krisztust. A szülőknek fáradhatatlan erőfeszítéssel kell 
figyelniük a nyiladozó, fogékony elmét, és a családi életben mindent má-
sodlagossá kell tenniük amaz határozott kötelesség mellett, amelyet az 
Úr meghagyott számukra, hogy neveljék gyermekeiket az Ő tanítása és 
intése szerint.

A szülők ne engedjék meg, hogy az üzleti gondok, világi szokások, esz-
mék és a divat uralkodó hatalom legyen felettük annyira, hogy közben 
elhanyagolják gyermekeiket csecsemőkorukban, és nem adnak nekik 
megfelelő tanítást növekedésük során.

Amiért annyi gonoszság van ma a világban, annak egyik oka az, hogy 
a szülők gondolatait nem a legfontosabb dolgok foglalják le, azaz hogyan 
tegyék magukat alkalmassá gyermekeiknek az Úr útjára való türelmes és 
jóindulatú tanítására. Ha félrehúzhatnánk a függönyt, meglátnánk, hogy 
nagyon, de nagyon sok elszéledt gyermek e hanyagság következtében ve-
szett el a jó befolyás számára. Szülők! Megengedhetitek-e magatoknak, 
hogy efféle tapasztalatotok legyen? Egyetlen munkátok se legyen olyan 
fontos, mely megakadályozna benneteket gyermekeitek számára minden 
szükséges idő megadásában, hogy megértessétek velük, mit jelent telje-
sen engedelmeskedni az Úrnak és benne bízni...

Mit arattok erőfeszítésetek jutalmaként? Munkátok jutalma az lesz, 
hogy gyermekeitek közvetlen mellettetek állnak és készségesen együtt 
dolgoznak veletek azon az úton, amelyet javasoltatok nekik. Tapasztalni 
fogjátok, hogy könnyebbé tették munkátokat.

Isten nevelő módszerei az otthon iskolájában - A szülők tekintsék ma-
gukat Isten eszközeinek, s Ábrahámhoz hasonlóan tanítsák gyermekei-
ket az Úr útjainak megőrzésére. Szükséges az Írások szorgalmas kutatása 
az Úr útjainak megismerésére, hogy megtaníthassák arra házuk népét. 
Mikeás ezt mondja: „...mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot 
cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Is-
teneddel” (Mik 6:8). Azért, hogy a szülők tanítók lehessenek, tanulniuk 
kell. Állandóan világosságot kell gyűjteniük Isten jövendöléseiből és ezt a 
drága világosságot tanításuk és példaadásuk által bele kell vinniük gyer-
mekeik nevelésébe.

Az Istentől nyert világosság alapján tudom, a férjnek és feleségnek 
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otthon lelkésznek, orvosnak, ápolónak, tanítónak kell lennie, hogy gyer-
mekeiket Istenhez és önmagukhoz kapcsolják, megtanítván őket arra, 
hogyan kerüljenek el minden olyan szokást, amely valami módon Isten 
műve ellen harcol testükben, továbbá arra, hogyan kell gondozniuk tes-
tük minden részét.

Az anyának a gyermeknevelés e munkájában mindig legelöl kell ha-
ladnia; miközben az édesapára nehéz és fontos kötelességek hárulnak, 
az édesanya gyermekeivel való állandó kapcsolata által - különösen első 
éveikben - legyen különleges társuk és tanítójuk. Fordítson nagy gondot 
arra, hogy gyermekeiben ápolja a szépet és a rend szeretetét, irányítsa 
őket a helyes szokások és ízlés kialakításában; gyakoroltassa őket szorga-
lomra, önállóságra, segítőkészségre, hogy úgy éljenek, tevékenykedjenek 
és dolgozzanak, mintha mindig Isten szeme előtt volnának.

A nővérek erős befolyást gyakorolhatnak a család fiatalabb tagjaira. Az 
idősebbek példaadását látva, a fiatalabbakat inkább a példa utánzásának 
elve vezeti, mint a gyakran ismételt tanítás. A legidősebb leány érezze 
mindig keresztényi kötelességének, hogy segítse édesanyját a sok fárasz-
tó teher hordozásában.

A szülők tartózkodjanak sokat otthon. Tanítás és példaadás által ok-
tassák gyermekeiket Isten szeretetére és félelmére. Tanítsák meg őket, 
hogy műveltek, társaságkedvelők, szeretetteljesek legyenek; ápolják a 
szorgalom, a takarékosság és az önmegtagadás jellemvonásait. Ha a szü-
lők szeretetet, rokonszenvet és bátorítást adnak otthon gyermekeiknek, 
akkor a világ sok kísértésével szemben biztos és örömmel üdvözölt mene-
dékhelyről gondoskodnak számukra.

Előkészület az egyházi iskolára. - Fiainkat és leányainkat az otthon isko-
lájában kell előkészítenünk az egyházi iskolába való járásra. A szülők ott-
honi tanítókként tartsák ezt állandóan szemük előtt, szenteljék Istennek 
lényük minden erejét, hogy betölthessék magasztos és szent küldetésü-
ket. A szorgalmas és hűséges otthoni oktatás a legjobb előkészület, amit 
a gyermekek az iskolai életre nyerhetnek.

Isten parancsa legyen a legelső. - Bibliai szabályaink vannak mindenki 
- szülők és gyermekek - vezetésére, mely magasztos, szent mérték, amitől 
semmi sem téríthet el. Isten parancsa legyen a legelső. A család apja és 
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anyja tárja fel a szívek vizsgálója előtt Isten Igéjét és kérdezze meg őszin-
tén: „Mit mond Isten?”

Tanítsátok meg gyermekeiteket, hogy szeressék az igazságot, mert az 
az igazság; mert meg kell szentelődniük az igazság által és alkalmasak-
ká kell válniuk arra, hogy megálljanak a nagy vizsgálati ítéletben, amely 
nemsokára eldönti, vajon képesítést szereztek-e a magasrendű munkára, 
a királyi család tagságára, a mennyei Király gyermeke feltételére.

Készüljetek fel a jövő küzdelmére! - Sátán vezeti seregeit. Vajon egyé-
nenként elkészültünk-e az előttünk álló félelmetes küzdelemre? Előké-
szítjük-e gyermekeinket a nagy válságra? Előkészítettük-e önmagunkat 
és házunk népét, hogy megértsük ellenségeink helyzetét és harcmodo-
rát? Gyermekeink kifejlesztenek-e olyan döntő szokásokat, hogy szilárdak 
és hajlíthatatlanok legyenek minden elvi kérdésben és kötelességben? 
Imádkozom, hogy mindnyájan értsük meg az idők jeleit és úgy készítsük 
fel magunkat és gyermekeinket, hogy a nagy küzdelem napján Isten le-
hessen menedékünk és védelmünk.

<<< vissza a 4. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, 154-161. (MÁSRA ÁT NEM RUHÁZHATÓ FELADAT)

Szülői felelősség, amit senki más nem vállalhat. - Szülők, olyan felelős-
séget hordoztok, amit senki más nem vállalhat helyettetek. Ameddig él-
tek, felelősek vagytok Istennek, hogy megőrizzétek utait... Azok a szülők, 
akik Isten Igéjét választják vezetőjükül, és akik felismerik, mennyire tőlük 
függ gyermekeik jellemének formálása, oly példát nyújtanak, melynek 
követése biztonságos lesz gyermekeik számára.

Az apák és anyák felelősek gyermekeik egészségéért, testalkatáért és 
jellemük fejlődéséért. Ne hagyják senkire ezt a feladatot! Mivel szülők 
lettetek, reátok hárul, hogy együtt munkálkodjatok az Úrral és az egész-
séges elvek szerint neveljétek őket.

Mily szomorú, hogy sok szülő lerázta magáról a gyermekei iránti Is-
tentől kapott felelősséget és elnézik, hogy idegenek viseljék gondjukat. 
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Eltűrik, hogy mások munkálkodjanak gyermekeikért és felmentsék őket 
minden tehertől e dologban.

Sokan, akik ma panaszkodnak gyermekeik makacssága miatt, csak 
magukat hibáztathatják. Olvassák a Szentírást inkább és lássák meg ben-
ne, mit parancsol Isten nekik mint szülőknek és gyámoknak. Vegyék fel 
rég elhanyagolt kötelességüket! Meg kell alázniuk magukat és meg kell 
bánniuk hanyagságukat Isten előtt, hogy kövessék utasításait gyermekeik 
nevelésében. Meg kell változtatniuk saját eljárásaikat és pontosan, lelki-
ismeretesen kell követniük a Bibliát mint vezetőjüket és tanácsadójukat.

A gyülekezet nem vállalhatja egyedül a felelősséget. - Ó! bárcsak átad-
nák szívüket a gyermekek és ifjak Krisztusnak! Micsoda hadsereg jönne 
létre, hogy másokat is megnyerjenek az igazságnak! De a szülők ne hagy-
ják e munka elvégzését csupán a gyülekezetre.

A lelkész sem teheti. - Óriási nagy felelősséget hárítotok a lelkészre és 
felelősnek tartjátok gyermekeitek lelkéért; de nem érzitek felelősségete-
ket mint szülők és tanítók... Fiaitok és leányaitok saját példátok és laza ta-
nításotok miatt romlottak; az otthoni nevelés e hiánya ellenére elvárjátok 
a lelkésztől, hogy ellensúlyozza mindennapi munkátokat és elvégezze azt 
a csodálatos tettet, hogy szívüket és életüket az erényre és kegyességre 
nevelje. Miután a lelkész minden tőle telhetőt megtett a gyülekezetért 
a hűséges, szeretetteljes figyelmeztetés, a türelmes nevelés és buzgó 
ima által, hogy visszanyerje és megmentse a lelket, fáradozása mégsem 
eredményes; az apák és anyák gyermekeik megtéretlensége miatt gyak-
ran őt hibáztatják, ami saját hanyagságuk oka lehet. A teher a szülőkön 
nyugszik. Vajon elkezdik-e a munkát, amit Isten reájuk bízott? Hűségesen 
fogják-e végezni? Előre és felfelé haladnak-e? Munkálkodnak-e alázatos, 
türelmes, kitartó módon, hogy önmagukat és gyermekeiket is felemeljék 
a magasztos színvonalra?

Vajon sok apa és anya nem teszi-e felelősségét mások kezébe? Nem 
gondolják-e sokan közülük, hogy a lelkész viselje a terhet és nézzen utá-
na, hogy gyermekeik megtértek-e és rajtuk van-e Isten pecsétje?

A szombatiskola sem teheti. - A szülők kiváltsága, hogy segítsék gyer-
mekeiket annak az ismeretnek elnyerésére, amelyet magukkal vihetnek 
a jövő életre. De bizonyos okból sok szülő nem szeret vallásos oktatást 



108 5. Tanulmány javasolT olvasmánya 

adni gyermekeinek. Hagyják, hogy a szombatiskolában szerezzék meg azt 
az ismeretet, amelyet Isten iránti felelősségük alapján nekik kellene kö-
zölniük. Az ilyen szülőknek meg kellene érteniük, hogy Isten megkövete-
li tőlük: neveljék, fegyelmezzék, tanítsák gyermekeiket és mindig tárják 
eléjük azt a tényt, hogy a jelen és jövő élet számára formálják jellemüket.

Ne támaszkodj a szombatiskolai tanítókra, hogy elvégezzék helyetted 
gyermekeid nevelésének munkáját aszerint, ahogy ők haladnak. A szom-
batiskola nagy áldás; segíthet munkádban, de sohasem foglalhatja el he-
lyedet. Isten az apára és anyára bízta a felelősséget, hogy gyermekeiket 
Jézushoz vezessék és megtanítsák őket, hogyan imádkozzanak és higgye-
nek Isten Szavában.

Gyermekeitek nevelésekor ne tegyétek félre a Szentírás nagy igazsá-
gait abban a reményben, hogy majd a szombatiskola és a lelkész elvégzi 
elhanyagolt munkátokat. A Biblia annyira szent és magasztos, hogy na-
ponta nyisd meg és tanulmányozd szorgalmasan. Isten Igéjének igazsága-
it kapcsolatba kell hozzuk az élet állítólagos kicsiny dolgaival. Ha helyesen 
szemléljük azokat, akkor beragyogják mindennapi életünket, ellátnak az 
engedelmesség indítékaival és az igaz jellem kialakításának elveivel.

<<< vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya
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28. Fejezet – Az első nagy csalás

Sátán már az emberi történelem hajnalán munkába fogott, hogy el-
ámítsa az emberiséget. Aki lázadást indított a mennyben, az egész föld 
lakosságát maga mellé akarta állítani az Isten kormányzata elleni harc-
ban. A mennyben azt hangoztatta, hogy Isten törvénye zsarnoki, sérti 
teremtményei érdekeit. Az a tény azonban, hogy Ádám és Éva, míg en-
gedelmeskedett Isten törvényének, tökéletesen boldog volt, cáfolta Sá-
tán állítását. A bűntelen párnak készített otthon láttán Sátán irigykedni 
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kezdett. Elhatározta, hogy elbuktatja az embert, és Istentől elszakítva a 
maga uralma alá vonja, hogy birtokba vehesse a földet, és a Magasságos 
vetélytársaként felállíthassa birodalmát.

Közvetítőjeként a kígyót használta fel, majd a lenyűgöző megjelenésű 
teremtmény így szólt Évához: “Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a 
kertnek egy fájáról se egyetek?” Ha Éva tartózkodott volna attól, hogy 
vitába elegyedjen a kísértővel, akkor biztonságban maradhatott volna.; 
azonban vitázni merészkedett és a kígyó mesterkedésének áldozatává 
vált. Hasonlóképpen válnak áldozatul ma is sokan. Kétségbe vonják és 
vitatják Isten követelményeit, és ahelyett, hogy engedelmeskednének a 
mennyei parancsolatoknak, emberi elméleteket fogadnak el, melyek Sá-
tánt álcázzák. 

„Monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, 
de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mon-
dá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. 
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; hanem tudja az 
Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemei-
tek, és olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói” (I. Móz. 
3:2–5). Sátán azt állította, hogy olyanok lesznek, mint Isten – bölcsebbek, 
mint addig voltak, és alkalmasak a lét magasabb szintjére. Éva engedett 
a kísértésnek, és befolyására Ádám is vétkezett. Mindketten elfogadták, 
amit a kígyó mondott. Elhitték, hogy Isten másképpen érti azt, amit mon-
dott. Kételkedtek Teremtőjükben. Azt gondolták, hogy korlátozza szabad-
ságukat; hogy törvényének áthágásával nagy bölcsességhez és dicsőség-
hez juthatnak.

„Amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz” – mondta Isten. És mit 
tapasztalt Ádám, miután bűnbe esett? Azt, amit Sátán elhitetett vele? 
Élete dicsőbb lett? Akkor a törvényszegésből valóban nagy áldás fakadt, 
és Sátán az emberiség jótevőjének bizonyult. Ádám azonban nem ezt 
tapasztalta. Isten azt mondta, hogy a bűn büntetéseként az ember visz-
szatér a földbe, ahonnan vétetett. „Por vagy te, s ismét porrá leszesz” (I. 
Móz. 3:19). Sátán szavai – hogy „megnyilatkoznak a ti szemeitek” – csak 
egy vonatkozásban bizonyultak igaznak. Az engedetlen Ádám és Éva 
szemeit Isten megnyitotta, hogy felismerjék oktalanságukat. Most már 
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ismerték a bűnt, és megízlelték a törvényszegés keserű gyümölcsét.
A halhatatlanságot Isten az engedelmesség feltételével ígérte meg. 

Ezt  törvényszegéssel eljátszotta az ember, és Ádám a halál tantárgyává 
vált. Ádám nem örökíthette át utódaira azt, ami neki sem volt. Az elbu-
kott ember számára semmi remény nem lett volna, ha Isten – Fia oda-
áldozásával – nem tette volna elérhetővé a halhatatlanságot. „ Mert a 
bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk 
Krisztus Jézusban.” (Rm 6:23.) Semmilyen más módon nem lehetséges. 
Azonban minden ember birtokába juthat ezen felbecsülhetetlen áldás-
nak, ha betartja a feltételeket. Mindenki „a kik a jó cselekedetben való 
állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, 
örök élettel.” (Rm.2:7.)

Csak a nagy csaló ígérte Ádámnak, hogy az engedetlenség nyomán 
élet fakad. A kígyó kijelentése, amit Évának az Édenben tett – „bizony 
nem haltok meg” –, volt az első prédikáció a lélek halhatatlanságáról. Ezt 
a kijelentést, amely kizárólag Sátán tekintélyén alapszik, visszhangozzák 
a keresztény világ szószékeiről, és az emberiség többsége éppoly szíve-
sen fogadja, mint annak idején ősszüleink. Isten ítéletét – „amely lélek 
vétkezik, annak kell meghalni” (Ez. 18:20) – így magyarázzák: amely lélek 
vétkezik, nem fog meghalni, hanem örökké él. Lehetetlen nem csodál-
koznunk azon a furcsa elvakultságon, amely az embert hiszékennyé teszi 
Sátán szavai iránt, és hitetlenné Isten szavaival szemben.

Az élet fája gyümölcsének hatalma van ahhoz, hogy megörökítse az 
élete. Amennyiben az embernek, bukása után is meg lett volna engedve, 
hogy egyen arról a fáról, akkor örökké élt volna, és így a bűn is örökké 
tartott volna.

De villogó pallos lett oda helyezve „hogy őrizzék az élet fájának út-
ját” és Ádám családjából senkinek sem lett megengedve, hogy átlépje azt 
a korlátot és szakítson az életet adó gyümölcsből. Így nincs egy örökké 
megmaradó bűnös sem.

A bukás után Sátán megparancsolta angyalainak, hogy különleges erő-
feszítéssel táplálják bele az emberekbe a természetes halhatatlanságot; 
és miután rábírták az embereket arra, hogy elfogadják ezen fals tant, ak-
kor arra megállapításra vezetik őket, hogy a bűnösök örök nyomorban 
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fognak élni. A sötétség hercege jelenleg küldöttei által dolgozik, és Istent 
bosszúvágyó zsarnokként  mutatja be azt állítva, hogy  mindenkit a po-
kolra juttat aki nem tiszteli őt, és örökké fogják érezni haragját, miközben 
kimondhatatlan fájdalmak közt szenvednek és az örökké égő lángokban 
vonaglanak, Teremtőjük pedig megelégedéssel tekint le rájuk.

Sátán tehát saját tulajdonságaival ruházza fel az emberiség Teremtőjét 
és Jótevőjét. A kegyetlenség sátáni tulajdonság. Isten a szeretet; és mind-
az, amit Ő teremtett, tiszta, szent és szép volt, amíg az első nagy lázadó 
meg nem honosította a bűnt. Sátán az az ellenség, aki az embert bűnre 
kísérti, és azután, ha teheti, elpusztítja. Ha pedig már biztos abban, hogy 
az áldozat az övé, ujjong a pusztulás miatt, amit ő okozott. Ha tehetné, 
az egész emberiséget hálójába fogná. Ha Isten nem lépett volna közbe, 
Ádám egyetlen fia, egyetlen leánya sem menekülne meg.

Sátán ma is úgy próbálja legyőzni az embert, mint annak idején ősz-
szüleinket – a Teremtő iránti bizalom megrendítésével; azzal, hogy ké-
telyt kelt benne Isten bölcs kormányzásával és törvényei igazságosságával 
szemben. Sátán és megbízottai, hogy igazolják saját rosszindulatukat és 
lázadásukat, Istent még önmaguknál is rosszabbnak tüntetik fel. A nagy 
csaló a benne rejlő iszonyú kegyetlenséget mennyei Atyánkra próbálja át-
hárítani. Azt a látszatot akarja kelteni, hogy nagy igazságtalanság történt 
vele, amikor Isten azért űzte ki a mennyből, mert nem akart meghódolni 
egy ilyen igazságtalan uralkodó előtt. Elhíreszteli a világnak, hogy micso-
da szabadságot élvezhetnének az ő elnéző uralma alatt, ellentétben azzal 
a szolgasággal, amelyet Jahve szigorú törvényei kényszerítenek rájuk. Így 
téríti le az embereket az Isten iránti engedelmesség útjáról.

Mennyire ellentétben áll a szeretettel, az irgalommal, sőt az igazság-
érzetünkkel is az a tanítás, hogy a gonosz halottak az örökké égő pokol 
kénköves tüzében kínlódnak; hogy egy rövid földi élet bűneiért addig kell 
gyötrődniük, ameddig Isten létezik. Ezt a dogmát mégis világszerte ta-
nítják, és most is helye van sok keresztény hitvallásban. Egy nagy tudá-
sú teológia doktor ezt mondta: „A pokol gyötrelmének látványa mindig 
külön örömet fog jelenteni a szenteknek. Amikor látják mások, hozzájuk 
hasonló természettel és körülmények között született lények gyötrelmét 
és a saját dicső állapotukat, tudatosul bennük, hogy milyen boldogok.” 
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Egy másik így szólt: „Míg a harag edényei az elkárhoztató rendelkezés 
végrehajtását örökre szenvedik, kínlódásuk füstje örökre felszáll az irga-
lom edényeinek szeme láttára, akik, ahelyett, hogy együtt szenvednének 
e szerencsétlenekkel, ezt mondják: Ámen, halleluja! Dicsőség az Úrnak!”

A Bibliának melyik lapján lehet ilyen tanítást olvasni? Akik a fent idé-
zett szemléletet hirdetik, lehetnek tanult, sőt becsületes emberek, de 
Sátán álbölcseletének becsapottjai. Sátán félreérteti velük a Szentírás sú-
lyos kijelentéseit. Keserűséget és rosszindulatot olvastat ki belőlük, ami 
rá jellemző, nem pedig Teremtőnkre.

Milyen haszna van Istennek abból, ha azt valljuk, hogy örömmel nézi a 
szakadatlan gyötrelmet; hogy élvezettel hallgatja a szenvedő teremtmé-
nyei nyögését, sikoltozását és átkozódását, akiket a pokol tüzében tart? 
Hallhatja-e vajon a végtelen Szeretet e rettenetes hangokat kedves ze-
nének? Micsoda rettenetes istenkáromlás az az állítás, hogy a gonoszok 
örökké tartó szenvedésével Isten kifejezi a bűnnel, a világegyetem béké-
jét és rendjét megrontó veszedelemmel szembeni gyűlöletét! Ha Isten 
gyűlöli a bűnt, akkor miért állandósítja!? Mert e teológusok tanításai sze-
rint a kegyelem reménye nélküli állandó gyötrelem dühbe hozza a bűn 
nyomorult áldozatait, és minthogy dühüket átkozódásban és istenkárom-
lásban fejezik ki, így egyre fokozzák bűnösségük terhét. Isten dicsőségét 
nem öregbíti a meg nem szűnő korszakokon át állandóan növekvő bűn. 

Az emberi agy képtelen felmérni, hogy mennyi bajt okozott az örök 
gyötrelemről szóló tévtanítás. A Biblia vallását, amely tele van szeretet-
tel, jósággal és részvéttel, beárnyékolja a babona, és körülveszi a félelem. 
Ha meggondoljuk, hogy Sátán milyen hamis színekkel festi meg Isten jel-
lemét, csodálkozhatunk-e azon, hogy az emberek a mi irgalmas Terem-
tőnket rettegik, sőt gyűlölik? Azok az ijesztő nézetek, amelyek Istenről 
világszerte a szószékeken hangoznak el, emberek ezreit, sőt millióit teszik 
kételkedővé és hitetlenné. 

Az örök gyötrelem elmélete is hamis tan, Babilon utálatosságainak 
egyfajta bora, amellyel minden népet megitat (Jel. 14:8; 17:2). Igazán rej-
tély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretneksé-
get a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akárcsak a hamis 
szombat. Az igaz, hogy nagy és jó emberek tanították, de ők még nem 
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láttak olyan világosan, mint mi. Ók csak azért a világosságért voltak fele-
lősek, amely az ő korukban sugárzott; nekünk pedig azzal a világossággal 
kell elszámolnunk, amely a mi időnkben fénylik. Ha elfordulunk Isten Igé-
jének bizonyságtételétől, és elfogadunk hamis tanításokat csupán azért, 
mert atyáink tanították őket, mi is a Babilonra kimondott ítélet alá esünk, 
utálatosságainak borából iszunk. 

Sokan, akiket felháborít az örök gyötrelem tana, a másik végletbe es-
nek. A Szentírásból Istent a szeretet és a könyörület Istenének ismerték 
meg, és nem tudják elhinni, hogy teremtményeit az örökké égő pokolba 
fogja küldeni. Mivel azonban azt vallják, hogy a lélek természeténél fogva 
halhatatlan, csak arra a következtetésre juthatnak, hogy végül az egész 
emberiség üdvözül. Sokan a bibliai intéseket csak ijesztgetésnek tartják, 
amelyekkel Isten az embert engedelmességre akarja bírni, fenyegetéseit 
azonban úgy sem fogja beváltani. A bűnös tehát, aki Isten kívánalmaival 
nem törődve önző élvezetekkel tölti életét, reménykedhet abban, hogy 
végül Isten megkegyelmez neki. Ez a tanítás, amely Isten irgalmára szá-
mít, de nem vesz tudomást igazságáról, tetszik az érzéki szívnek, és bűnre 
bátorítja a gonoszt. 

Annak bizonyítására, hogy az egyetemes üdvösség hívei menynyire 
kiforgatják a Szentírást lélekromboló dogmáik alátámasztására, csupán 
saját szavaikat kell idézni. Egy hitetlen fiatalember temetésén, aki bal-
eset áldozata lett, egy univerzalista lelkész a Dávidról szóló szentírási 
kijelentést idézte: „Megvigasztalódott Amnon felől, hogy meghalt” (II. 
Sám. 13:39). 

„Sokszor megkérdezik tőlem – mondta a szónok –, mi lesz a sorsa 
azoknak, akik bűnösen távoznak e világból, talán részegen, a bűntől skár-
látvörösen, szennyfoltosan, megtisztulatlanul halnak meg, vagy mint ez 
a fiatalember, aki soha nem vallott vagy gyakorolt semmilyen vallást. Mi 
beérjük a Szentírással; válasza megoldja a félelmes problémát. Amnon na-
gyon gonosz és megátalkodott volt. Amnont leitatták, és részegségében 
megölték. Dávid Isten prófétája volt. Neki tudnia kellett, hogy Amnon-
nak rossz vagy jó lesz az eljövendő világban. Hogyan fejezte ki azt, amit 
érzett? -Dávid király pedig felhagyott azzal, hogy Absolon ellen menjen, 
mert megvigasztalódott Amnon felől, hogy meghalt .- (II. Sám. 13:39). 
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Mire következtethetünk ezekből a szavakból? Vajon nem arra, hogy 
nem hitt az idők végtelenségéig tartó szenvedésben? Ahogy mi sem hi-
szünk. És itt örvendetes érvet találunk annak a tetszetős, felvilágosult és 
kedvező feltevésnek az alátámasztására, hogy végül egyetemes tisztaság 
és béke lesz. Dávid megvigasztalódott, amikor látta, hogy fia meghalt. Va-
jon miért? Mert prófétai szemmel látta a dicsőséges jövőt, és látta fiát 
minden kísértéstől távol, a megkötözöttségtől megszabadultan, és a bűn 
rontásaitól megtisztítva. És miután Amnon megfelelő szentségre jutott, 
és eléggé tisztán látott, beléphetett az üdvözült, örvendező lelkek gyü-
lekezetébe. Dávid egyetlen vigasza az volt, hogy a bűnös állapotból és a 
szenvedésből kiemelt szeretett fia elment oda, ahol a Szentlélek fennköl-
tebb befolyása árad sötét lelkére; ahol lelke kitárul a menny bölcsessége 
és az örökké tartó szeretet édes gyönyörei előtt, és megszentelt jellem-
mel alkalmassá lesz arra, hogy a menny örököseinek nyugalmát és társa-
ságát élvezze. 

Ezekből a gondolatokból megérthetjük és elhihetjük, hogy az üdvös-
ség semmi olyan dolgon nem múlik, amit mi ebben az életben teszünk; 
sem a szívünk megváltozásán, sem a hitünkön vagy a hitvallásunkon.” 

Krisztus állítólagos szolgája tehát elismételte azt a hazugságot, amit 
a kígyó az Édenben mondott: „Bizony nem haltok meg”. „Amely napon 
ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, 
mint az Isten.” Ezek szerint a leggonoszabb bűnös is – a gyilkos, a tolvaj, 
a házasságtörő – halála után részese lehet a halhatatlan boldogságnak. 

Honnan veszi következtetéseit a Szentírásnak ez a kiforgatója? Dávid 
egyetlen mondatából, amellyel kifejezte, hogy megnyugszik a Gondvise-
lésben. „Felhagyott azzal, hogy Absolon ellen menjen, mert megvigasz-
talódott Amnon felől, hogy meghalt.” Miután az idő enyhítette mardosó 
fájdalmát, gondolatai a halott fiától az élőhöz szálltak, aki félve bűnének 
jogos büntetésétől, önkéntes száműzetésbe vonult. Ez bizonyítaná azt, 
hogy a vérfertőző, részeges Amnon halálakor azonnal a boldogság honá-
ba került, és ott megtisztulva felkészült arra, hogy a bűntelen angyalok 
társaságában éljen?! Tetszetős mese valóban, alkalmas az érzéki szív ki-
elégítésére! Ez Sátán tanítása, amellyel hatékony munkát végez. Csodál-
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kozhatunk-e akkor azon, hogy ilyen tanítás nyomán a gonoszság terjed? 
Ennek a hamis tanítónak a hitvallása sok más tanító hitvallását illuszt-

rálja. Sokan, akik a Szentírás néhány szavát összefüggéséből kiemelve, 
sokszor az eredeti szöveget a visszájára fordítják, e szétdarabolt szakaszo-
kat olyan tanítások bizonyítására használják, amelyeknek nincs alapjuk 
Isten Igéjében. Az csupán feltételezés, hogy az idézett bibliaszöveg bizo-
nyítja az iszákos Amnon mennybejutását, ugyanis ezt félreérthetetlenül 
megcáfolja a Szentírásnak az a világos és határozott kijelentése, hogy a 
részegesek nem örökölhetik Isten országát (I. Kor. 6:10). A kétkedők, hi-
tetlenek és szkeptikusok így teszik az igazságot hazugsággá; álbölcsele-
tükkel tömegeket vezetnek félre, és a földi biztonság bölcsőjében álomba 
ringatják őket. 

Ha igaz volna az, hogy amikor az ember meghal, lelke azonnal a meny-
nybe jut, akkor joggal kívánhatnánk inkább a halált, mint az életet. E hie-
delem nyomán sokan vetnek véget életüknek. Amikor a bajok, a kétségek, 
a csalódások erőt vesznek az emberen, akkor könnyűnek tűnik elvágni az 
élet könnyen szakadó fonalát, és elszökni az örök boldogság honába. 

Isten az Igén keresztül számtalan bizonyítékot adott arra, hogy törvé-
nyének áthágóira büntetés vár. Légy tanúja Isten az elbukott angyalokra, 
a vízözön előtti világra, Sodoma népére és a hitetlen Izraelre bocsájtott 
ítéletei megnyilatkozásának. Történelmük figyelmeztetésként jegyezte-
tett fel.

Nézzük, mit tanít még a Biblia a megátalkodott gonoszokról, akiket az 
univerzalisták szent és boldog mennyei angyaloknak képzelnek! 

„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazó-
nak adok az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel. 21:6) Ez az ígéret csak 
a szomjazóknak szól. Csak az kap inni, aki érzi, hogy szüksége van az élet 
vizére, és kész mindenről lemondani érte. „Aki győz, örökségül nyer min-
dent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel. 21:7) A Szent-
írás feltételeket szab. Hogy mindent örökölhessünk, a bűnnek ellen kell 
állnunk, és azt le kell győznünk. 

„Egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálvány-
imádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.” (Ef. 5:5) 
„Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nél-
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kül senki sem látja meg az Urat.” (Zsid. 12:14) „Boldogok, akik megtartják 
az Ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehesse-
nek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a 
paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja 
a hazugságot.” (Jel. 22:14–15).    

Isten kinyilatkoztatta jellemét az embernek, és azt, hogy miként kezeli 
a bűnt. „Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy 
irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen; megbocsát ha-
misságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül” (II. Móz. 
34:6–7 A mennyei kormányzat a maga hatalmának és tekintélyének sú-
lyával vet véget a lázadásnak. De a büntető igazságszolgáltatás minden 
megnyilatkozási formája teljes összhangban van az irgalmas, türelmes, jó 
akaratú Isten jellemével. 

Isten nem alkalmaz kényszert. Mindenkinek szabad akaratot és dönté-
si lehetőséget adott. Isten nem talál örömet a szolgai engedelmességben. 
Azt akarja, hogy teremtményei azért szeressék, mert méltó rá. Azt akarja, 
hogy azért engedelmeskedjenek, mert tudják, hogy Ő bölcs, igazságos, és 
jó akaratú Isten. Azok, akiknek helyes fogalmuk van ezekről a tulajdonsá-
gokról, szeretni fogják Istent, mivel a jellemvonásai iránti csodálat vonzza 
őket.

A jóság, az irgalom és a szeretet elve, miként azt Megváltónk tanította 
és életével szemléltette, Isten akaratát és jellemét tükrözi. Krisztus kije-
lentette, hogy csak azt tanítja, amit Atyjától tanult. Isten kormányzatának 
elvei tökéletes összhangban vannak a Megváltó tanításával: „Szeressétek 
ellenségeiteket!” Isten a világegyetem érdekében semmisíti meg a gono-
szokat, sőt azok érdekében is, akiket ítéletével sújt. Isten a gonoszokat is 
megajándékozná boldogsággal, ha jellemének igazságossága és kormány-
zatának törvényei ezt lehetővé tennék. Körülveszi őket szeretetének je-
leivel, megismerteti velük törvényét, és felkínálja nekik kegyelmét. De 
ők semmibe veszik szeretetét, nem törődnek törvényével, és elutasítják 
kegyelmét. Miközben élvezik ajándékait, meggyalázzák az Ajándékozót. 
Gyűlölik Istent, mert tudják, hogy irtózik bűneiktől. Az Úr sokáig tűri meg-
átalkodottságukat, de végül eljön a kritikus pillanat, amikor sorsuk eldől. 
Láncolja magához e lázadókat? Kényszerítse őket akarata teljesítésére? 
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Akik Sátánt választották vezérüknek, és akiket ő irányít, azok nem al-
kalmasak az Istennel való közösségre. A gőg, a csalás, a mértéktelenség, 
a kegyetlenség beágyazódott jellemükbe. Beléphetnek-e a mennybe ezek 
az emberek, hogy örökre együtt legyenek azokkal, akiket a földön meg-
vetettek és gyűlöltek? Az igazság soha nem lesz kellemes a hazugnak; a 
szelídség nem lesz kívánatos a beképzeltnek és gőgösnek; a tisztaság nem 
tetszetős az erkölcstelennek; az önzetlen szeretet nem vonzó az önzőnek.  
A gonoszoknak saját határozat alapján választják saját sorsukat. Csak is 
önkénesen rekesztik ki magukat a mennyből.

Miként az özönvíz idején a víz, azon a nagy napon a tűz fogja hirdetni 
Isten döntését, amely szerint a gonoszok gyógyíthatatlanok. Nem akarják 
Isten tekintélyét elismerni. Akaratukat a lázadásra használták. És amikor 
életük véget ér, túl késő lesz ahhoz, hogy megtanuljanak Isten szerint 
gondolkozni; túl késő a törvényszegés útjáról az engedelmesség útjára 
térni, a gyűlöletet szeretetre változtatni. 

Isten irgalmas volt a világhoz, amikor kiirtotta Noé gonosz kortársait. 
Kegyelemből pusztította el Sodoma romlott lakóit is. Sátán megtévesztő 
befolyására a gonosztevők rokonszenvet és csodálatot váltanak ki az em-
berekből, és így másokat is szüntelenül lázadásra indítanak. Így volt ez 
Kain és Noé korában, Ábrahám és Lót idejében. Így van ez napjainkban 
is. Isten a világegyetem iránti irgalomból pusztítja el végül kegyelmének 
elutasítóit.

De a soha véget nem érő gyötrelem tanításról, semmiféle megerősítést 
nem találunk a Bibliában. János a jelenések könyvében leírja a megváltot-
tak jövendő örömét és dicsőségét, kijelentette, hogy minden teremtett 
lény hangja, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt van dicséri 
Istent. A pokolban nem lesznek eltévedt lények, hogy összekeveredjen 
sikoltásuk a megmentettek énekével. 

A bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi 
Urunk Krisztus Jézusban.” (Rm. 6:23) Az élet az igazak öröksége, a ha-
lál pedig a gonoszok osztályrésze. Mózes ezt mondta Izraelnek: „Elődbe 
adtam ma néked az életet és a jót; a halált és gonoszt” (V. Móz. 30:15). 
E bibliaversben említett halál nem Ádám halála, mert Ádám törvény-
szegésének büntetését az egész emberiség szenvedi. Mózes „a második 
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halált”-t állította szembe az örök élettel. Isten nem mentheti meg a bű-
nöst az ő bűneiben; kijelenti, hogy a gonoszok elszenvedték bűnük bünte-
tését, majd olyanok legyenek, mint akik soha nem is léteztek. Azt mondja 
az ihletett író: „Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és 
nincsen ott.” (Zsolt. 37:10.) Ádám bűnének következtében a halál minden 
emberre elhatott. Mindannyian a sírba mennek. De a megváltás tervének 
gondoskodása által, mindannyian előhozatnak sírjaikból. Majd azok akik 
nem biztosították bűneik bocsánatát, a bűn büntetését fogják elnyerni. 
Cselekedeteik függvényében lesz meghatározva a büntetés időtartama és 
mértéke, amely második halálban végződik. Szörnyűséggel borítva, re-
ménytelen, örök feledésbe merülnek.

Azon a sarkalatos tévedésen alapszik a halálban is megmaradó öntu-
dat tana, hogy az ember természeténél fogva halhatatlan. Ez olyan dog-
ma, amely az örök gyötrelem tanához hasonlóan ellentmond a Szentírás 
tanításainak, a józanésznek és az emberségnek. A közhiedelem szerint a 
megváltottak a mennyben mindent tudnak, ami a földön, különösen hát-
ra maradt barátaikkal történik. De mi öröme lenne a halottaknak abban, 
ha látnák az élők gondját, baját, ha ismernék szeretteik bűneit, csalódá-
sait, szenvedéseit? Vajon élveznék-e a menny boldogságát földi baráta-
ik felett lebegve? Milyen mérhetetlenül felháborító az a hiedelem, hogy 
amikor a megátalkodottak utolsót lélegzenek, lelkük a pokol lángjai közé 
kerül! Milyen kimondhatatlanul gyötrődnének azok, akik látnák, hogy 
barátaik készületlenül szállnak a sírba, egy olyan örökkévalóságba, ahol 
állandósul a fájdalom és a bűn. Ez a gyötrő gondolat már sok embert az 
őrületbe kergetett.

Mit mond a Szentírás ezekről a dolgokról? Dávid kijelentette, hogy az 
ember öntudatlan a halálban. „Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és az-
napon elvesznek az ő tervei” (Zsolt. 146:4). Salamon ugyanígy vélekedett: 
„Az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak.” 
„Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett; 
és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt törté-
nik.” „Semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a se-
olban, ahová menendő vagy.” (Préd. 9:7–8, 12)

    Amikor Ezékiás imájára Isten azt válaszolta, hogy tizenöt évvel meg-
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hosszabbítja életét, a hálás király dicsőítette Istent e nagy irgalomért. 
Énekéből megtudjuk, hogy miért örvendezett: „Nem a sír dicsőít Téged, 
és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók vár-
nak! Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én!” (Ésa. 38:18–19). A 
népszerű teológia tanítása szerint az igaz halottak a mennyben vannak; 
boldogan és soha el nem haló ajakkal dicsőítik Istent. Ezékiás király nem 
látta ilyen biztatónak és dicsőségesnek a halált. Szavai összecsengenek a 
zsoltáríró bizonyságtevésével: „Nincs emlékezés rólad a halálban, a seol-
ban kicsoda dicsőít Téged?” „Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem 
azok, akik alászállanak a csendességbe.” (Zsolt. 6:6; 115:17)

Péter pünkösdkor azt mondta, hogy Dávid pátriárka „megholt és el-
temettetett, és az ő sírja e mai napig minálunk van”. „Mert nem Dávid 
ment fel a mennyországba.” (Acs. 2:29, 34) Az a tény, hogy Dávid a sírban 
marad a feltámadásig, bizonyítja, hogy az igazak nem jutnak a mennybe 
halálukkor. Mivel Krisztus feltámadt, Dávid végül Isten jobbjára ülhet, de 
csak a feltámadás után. 

Pál ezt mondta: „Ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem tá-
madott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek, 
még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesz-
tek tehát” (I. Kor. 15:16–18). Ha az igazak négyezer éven át haláluk után 
egyenesen a mennybe mentek, hogyan mondhatta Pál, hogy ha nincs fel-
támadás, akkor „akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek”. Ez eset-
ben nem volna szükség feltámadásra.

Pedig amikor Jézus távozni készült tanítványai köréből, nem azt mond-
ta nekik, hogy nemsokára ők fognak hozzá menni. „Elmegyek, hogy he-
lyet készítsek néktek – mondta. És ha majd elmegyek, és helyet készítek 
néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket.” (Jn. 14:2–3). Pál 
pedig azt mondja, hogy „maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és is-
teni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak 
volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragad-
tatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen 
mindenkor az Úrral leszünk”. Majd hozzáteszi: „Vígasztaljátok egymást e 
beszédekkel.” (I. Thessz. 4:16–18) Milyen nagy különbség van e vigaszta-
ló szavak és az univerzalista lelkész fent idézett szavai között! Az utóbbi 
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azzal vigasztalta a gyászoló barátokat, hogy bármilyen bűnös is volt ba-
rátjuk, amikor kilehelte lelkét, az angyalok maguk közé fogadták. Pál az 
Úr eljövetelére hívja fel hittestvérei figyelmét, amikor majd a sír béklyói 
lehullanak, és azok, „akik meghaltak volt a Krisztusban”, feltámadnak az 
örök életre. 

Mielőtt bárki beléphetne az üdvözültek honába, életét – jellemét és 
cselekedeteit – Isten megvizsgálja. Mindenkit megítél a könyvek feljegy-
zései alapján, és mindenkit cselekedetei szerint jutalmaz. Ez az ítélet nem 
a halálkor történik. Figyeljük meg Pál szavait: Isten „rendelt egy napot, 
melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit 
arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek az által, hogy feltámasztá 
őt halottaiból” (Acs. 17:31). Az apostol itt világosan kijelentette, hogy Is-
ten egy meghatározott időben ítéli meg a világot. Pál úgy látta, hogy ez a 
jövőben fog teljesedni. 

Júdás ugyanerre az időszakra utal: „Az angyalokat is, akik nem tartot-
ták meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakhelyüket, a nagy nap 
ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.” Majd Énok szavait idézi: 
„Imé eljött az Úr az Ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek-
felett.” (Júd. 6, 14–15). János kijelenti, hogy látta „a halottakat, nagyokat 
és kicsinyeket; és könyvek nyittatának meg... és megítéltetének a halot-
tak azokból, amik a könyvekbe voltak írva” (Jel. 20:12).

De amennyiben a halottak már most élvezik a menny boldogságát, il-
letve a pokol lángjai közt gyötrődnek, mi szükség van a későbbi ítéletre? 
Isten Igéjének e fontos dolgokról szóló tanítása nem homályos, és nem 
ellentmondó. Az egyszerű ember is megértheti. De melyik tárgyilagos 
ember képes bölcsességet vagy méltányosságot felfedezni korunk elmé-
letében? Vajon az Isten közelében talán már századokat eltöltő igazak, 
miután az ítélőszék megvizsgálta ügyüket, megkapják-e ezt a dicséretet: 
„Jól vagyon jó és hű szolgám... menj be a te uradnak örömébe”? És ki-
hívják-e a gonoszokat a gyötrelem helyéről, hogy az egész föld Bírájától 
meghallják ezt az ítéletet: „Távozzatok tőlem ti átkozottak, az örök tűzre!” 
(Mt. 25:21, 41) Micsoda kegyes szemfényvesztés! Isten bölcsességének 
és igazságosságának milyen megszégyenítő vádja! 
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A Szentírásban nem találunk olyan kijelentést, hogy az igazak jutal-
mukat, a gonoszok pedig büntetésüket a halálukkor kapják meg. A pát-
riárkáktól és a prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és 
apostolai még csak nem is céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy a 
halottak nem mennek azonnal a mennybe. Azt olvassuk róluk, hogy alsza-
nak a feltámadásig (I. Thessz. 4:14; Jób 14:10–12). Azon a napon, amikor 
elszakad az ezüstkötél és összetörik az aranypalack (Préd. 12:8), az em-
ber nem tervez többé. Akik alászállnak a sírba, a csendességben vannak. 
Többé nem tudnak semmit arról, ami a nap alatt történik (Jób 14:21). 
Áldott pihenés ez a megfáradt igazaknak! Az idő, akár hosszú, akár rövid, 
számukra egy pillanat csupán. Alszanak, és a mennyei harsonák hangjára 
dicső halhatatlanságra ébrednek. „Mert trombita fog szólni, és a halottak 
feltámadnak romolhatatlanságban... Mikor pedig ez a romlandó test ro-
molhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor 
beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: elnyeletett a halál diadalra” (I. 
Kor. 15:52–54). Amikor Isten előhívja e halottakat mély álmukból, gondo-
latuk fonalát ott veszik fel, ahol elejtették. Utoljára a halállal tusakodtak; 
utoljára arra gondoltak, hogy a sír fogságába esnek. Amikor előjönnek a 
sírból, első boldog gondolatuk e győzelmes kiáltásban fejeződik ki: „Ha-
lál! Hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” (I. Kor. 15:55)

<<< vissza az 5. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya 
SONS AND DAUGHTERS OF GOD, PP. 229, 230.

Megbékéltünk Istennel Krisztus halála által

  Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának 
halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána meg-
békéltünk vele. (Rm 5:10.)

A kereszt oly nagy befektetés, melyet emberi nyelv nem tud kifejezni. 
Krisztus áldozata az emberiség helyett, szégyent hoz csekély erőfeszítése-
inkre és módszereinkre, hogy találkozzon és felemelkedjen az emberiség, 
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és hogy a bűnös nőknek és férfiaknak segítsünk megtalálni Krisztust.
Isten fiainak és leányainak munkája legyen más jellegű, mint amit ed-

dig sokan kinyilvánítottak. Ha szeretik Jézust, akkor szélesebb látókörük 
lesz arról a szeretetről, amely ki lett mutatva az elesett emberiség iránt, 
és amely megkövetelte a drága gondoskodó felajánlást, hogy megmentse 
az emberi fajt. Megmentőnk Ádám minden fiát és leányát kéri, hogy le-
gyen Isten gyermeke… Megmentőnk kijelenti, hogy az Ő mennyből való 
lejövetele egy adomány számunkra az örök életre. Ő felemeltetett a Kál-
vária keresztjén, hogy magához vonjon minden embert. Hogyan kezeljük 
Krisztusunk által megvásárolt örökségünk? Mutassunk gyöngédséget, 
nyájasságot, megbecsülést, kedvességet, szimpátiát és szeretet a világ-
nak. Ebben a munkában mutassunk többet, mint testvérséget. Fennkölt 
mennyei angyalok társaságában vagyunk, akik velünk együtt munkálkod-
nak magas ás alacsony helyeken.

Miután elkötelezte magát megváltásunk csodálatos munkájára, Krisz-
tus tanácskozott Atyjával, és elhatározta, hogy nem kímélve önmagát és a 
nagy ár ellenére is semmit sem visszatartván nagyra becsülve, megmen-
ti a szegény bűnösöket. Oda adná az egész mennyet erre e megváltási 
munkára, hogy helyreállítsa Isten erkölcsi képét az emberekben…. Ahhoz, 
hogy Isten gyermekei lehessünk, Krisztussal eggyé kell lennünk, és emel-
jük kezeinket komoly, önfeláldozó munkára, és önfeláldozó szeretetre te-
gyük szert, hogy megerősítsük és áldássá váljunk azon lelkek, számára, 
akik elvesznek a bűneikben.

Krisztus megmentett minket az örök haláltól
Aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: akiben re-

ménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani;
 Üdvözítőnk eljött erre a földre, hogy kiállja az emberi természet min-

den kísértését, ami csak szorongathat. Felmérte a ravasz ellenség hatal-
mát, amely félrevezet, elcsábít és tönkretesz. Mint az emberi faj meg-
mentője, figyelmeztet azon dolgok ellen, melyek letérítenek a keskeny 
ösvényről. Felemelte a dicsőséges utat azoknak, akik a mennyi palota felé 
haladnak. Elment, hogy elment, hogy elkészítsen mindent azok számára, 
akik elkészülnek, hogy a királyi család tagjaivá váljanak.



123Jézus Élete, 688-694. (Feltámadott az Úr)

Életével minden embert megvásárolt. Kegyetlen halállal halt meg, 
hogy megmentse az emberiséget az örök haláltól. Oda adta bűntelen 
életét, hogy életet nyerjen a bűnösnek, amely Isten életével mér. Halá-
lával olyan utat biztosított az embernek, hogy még Sátántól félrevezetett 
lelkek is visszatérhetnek és hűséges lehetnek Istenhez, és a Megváltóba 
vetett hit révén megbocsátást kaphatnak.

Ő kinek hatalma van a mennyben és földön, minden megbánót, és 
hívő lelket meg fog újítani. Amennyiben csak elfogadják Őt, erőt ad ne-
kik, hogy Isten fiai és leányai lehessenek. Érdeklődése minden lélek iránt 
mély, mert saját életével fizetette ki az árat, hogy senki sem vesszen el 
örökre.

Krisztus szolgáinak képesnek kell lenniük és le kell győzniük minden 
kísértést. Így kell szólniuk: „Nem a magamé vagyok; Áron vétettem meg. 
Krisztus végtelen nagy áldozatot hozott értem, az én erőm nélkül tette 
mindezt meg, hogy többet adjak neki, mint amennyit kér, Minden az övé. 
Megvásárolt engem, testemet és lelkem. Minden időmre és képességem-
re számot tart.”

Azok akik elfogadják és hisznek Benne, Isten lelki gyermekeivé válnak. 
A királyi család örökbe fogadja őket, és ők keresni fogják Isten akaratát, és 
Ő képébe fognak beilleszkedni.

<<< vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya 
JÉZUS ÉLETE, 688-694. (FELTÁMADOTT AZ ÚR)

Máté 28:2-4, 11-15.
A hét első napjának az éjszakája lassan elmúlott. Eljött a legsötétebb 

óra, éppen napkelte előtt. Krisztus még mindig rab volt keskeny sírbolt-
jában. A nagy kő a helyén volt. A római pecsét feltöretlen volt. A római 
katonák őrszolgálatukat tartották. Voltak azonban láthatatlan őrök is. A 
gonosz angyalok seregei összegyülekeztek a sírhely körül. Ha lehetséges 
lett volna, akkor a sötétség fejedelme, pártütő hadseregével együtt, a sír-
boltot örökre lepecsételve tartotta volna, és fogva tartotta volna Isten 
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Fiát. A sírt azonban a mennyei seregek is körülvették. Ezek a kiváló erővel 
rendelkező angyalok is őrizték a sírboltot, és arra vártak, hogy üdvözöl-
hessék az Élet Fejedelmét.

„És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a 
mennyből” (Mt 28:2). Isten teljes vértezetébe öltözötten, az angyal el-
hagyta a mennyei udvarokat. Isten dicsőségének ragyogó fénysugarai 
jártak előtte és világították meg ösvényét. „A tekintete pedig olyan volt, 
mint a villámlás és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való 
féltökben megrettenének és olyanokká lőnek, mint a holtak” (Mt 28:3-4).

Papok és főemberek, hol van őrségetek hatalma? Azok a bátor kato-
nák, akik eddig sohasem rettentek meg emberi erőtől és hatalomtól, most 
fogolyként viselkedtek, mint akiktől elvették a kardjukat és dárdájukat. Az 
az arc, amelyre tekintettek, nem egy halandó harcos orcája; ez Isten se-
rege leghatalmasabb harcosának az arca volt. Ő volt az a mennyei hírnök, 
aki azt a helyet töltötte be a mennyben, amelyből Sátán kibukott. Ez a 
mennyei hírnök volt az, aki Bethlehem halmain kihirdette Krisztus szüle-
tését. A föld megremegett közeledtére, a sötétség seregei elmenekültek, 
és amikor elhengerítette a követ a sírbolt bejárata elől, úgy tűnt, hogy a 
menny jön le a földre. A katonák csak azt látták, hogy úgy mozdította el 
a nagy követ, mintha az csak egy kis kődarab lett volna. Azután hallották, 
mikor szólt: „Isten Fia, jöjj elő; Atyád hív Téged.” Látták, hogy Jézus kijött 
a sírboltból, és hallották, hogy ezt jelentette ki a megnyitott sír fölött: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Amint Jézus előjött a sírboltból 
fenséggel és dicsőséggel, a mennyei sereg imádattal hajolt meg a Meg-
váltó előtt és magasztaló énekekkel köszöntötték Őt.

Földrengés jelezte azt az órát, amikor, Krisztus letette az életét, és egy 
másik földrengés hirdette azt a pillanatot, mikor diadalmasan újra felvet-
te azt. Krisztus, aki győzelmet aratott a halál és a sír fölött, győztesen jött 
elő a sírboltból, földrengés, felvillanó villámlások és mennydörgések kö-
zepette. Isten előre megmondotta, hogy amikor Krisztus újra eljön a föld-
re, akkor „megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is” (Zsid 12:26). 
„Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba” (Ésa 
24:20). „Az ég mint írás egybehajtatik” (Ésa 34:4). „Az egek ropogva el-
múlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak és a föld és a rajta levő 
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dolgok is megégnek” (2Pt 3:10). „De az Úr az ő népének oltalma és az 
Izrael fiainak erőssége!” (Jóel 3:16)

Jézus halálakor a katonák azt látták, hogy a föld délben sötétségbe 
burkolódzott. Feltámadásakor pedig azt látták, hogy az angyalok ragyo-
gása megvilágította az éjszakát, és azt hallották, hogy a menny lakói nagy 
örömmel és diadallal azt énekelték: Te legyőzted a Sátánt és a sötétség 
hatalmasságait; Te győzelemmel nyelted el a halált!

Krisztus megdicsőülten jött elő a sírboltból, és a római őrség látta Őt. 
Szemeiket és figyelmüket Jézus arcára összpontosították, Akit az imént 
még kigúnyoltak és kinevettek. Ebben a megdicsőített lényben azt a fog-
lyot látták meg, Akit a törvényházban láttak, Azt, Akinek a fejére tövisből 
fontak koronát. Ő volt Az, Aki ellenállás nélkül állott Pilátus és Heródes 
előtt, akinek a testét kegyetlen korbácsolással marcangolták szét. Ő volt 
az, akit felszegeztek a keresztre, Akire a papok és a főemberek teljes ön-
elégültséggel bólogattak fejükkel és ezt mondták: „Másokat megtartott, 
magát nem tudja megtartani” (Mt 27:42). Ő volt az, akit József új sírbolt-
jába fektettek be. A mennyei rendelet azonban szabadon bocsátotta a 
sírbolt foglyát. Ha hegyek halmozódtak volna hegyekre, akkor sem tudták 
volna megakadályozni azt, hogy Krisztus kijöjjön a sírboltból.

Az angyalok és a megdicsőült Üdvözítő látványára a római őrség tag-
jai összeestek és olyanok lettek, mint a holtak. Mikor a mennyei kíséret 
eltűrt szemeik elől, akkor álltak lábukra és olyan gyorsan, amilyen gyor-
san remegő végtagjaik csak vinni tudták őket, a kert kapujához siettek. 
A részeghez hasonlóan, ingadozva siettek a város felé vezető úton, és el-
mondták mindazoknak, akikkel csak találkoztak a csodálatos eseményt. 
Útban voltak Pilátushoz, de a hírt már a zsidó hatóságokhoz is elvitték, a 
főpapok és a főemberek elküldtek érettük, mert először ők kívántak ve-
lük találkozni. Különleges látványt nyújtottak ezek a katonák. A félelemtől 
remegve, falfehér arccal tettek tanúbizonyságot Krisztus feltámadásá-
ról. Ezek a katonák mindent úgy mondtak el, amint látták. Nem volt ide-
jük arra, hogy a puszta igazság helyet valami mást gondoljanak ki, mást 
mondjanak. Fájdalmas arckifejezéssel ezt mondták: Isten fia volt az, akit 
keresztre feszítettek. Hallottuk, mikor egy angyal mennyei fenségként, a 
dicsőség királyaként nevezte Őt.
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A papok arca olyan lett, mint a halottaké. Kajafás megpróbált szólni. Az 
ajkai mozogtak, de nem bocsátottak ki semmi hangot. A katonák éppen 
készültek elhagyni a tanácstermet, mikor egy hang megállította őket. Ka-
jafás végre megszólalt: „Várjatok, várjatok” - mondotta. „Ne mondjátok el 
senkinek azt, amit láttatok.”

Azután egy hazug jelentést adtak a katonák szájába. „Mondjátok, - kér-
ték őket a papok - hogy az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor 
mi aluvánk” (Mt 28:13). Itt a papok abba a verembe estek bele, amelyet 
másnak ástak. Miként mondhatták a katonák azt, hogy a tanítványok lop-
ták el Jézus holttestét, mikor elaludtak? Ha aludtak, akkor hogyan tudhat-
ták? Ha pedig a katonák vétkeseknek bizonyultak Krisztus holttestének az 
ellopásában, akkor vajon nem a papok lettek volna-e az elsők, hogy elítél-
jék őket? Vagy, ha az őrszemek elaludtak a sírnál, akkor elsőként nem a 
papok vádolták volna-e be őket Pilátusnál?

A katonák megrémültek arra a gondolatra, hogy az őrhelyen való elal-
vás vádját vonják magukra. Olyan fegyelemsértés volt ez, amelyért halál-
büntetés járt. Tegyenek-e hamis tanúvallomást, csapják be az embereket, 
és sodorják-e saját életüket veszélybe? Nem harcolták-é meg fárasztó 
őrködésüket álmatlan virrasztással? Miként állhatnának meg az elkövet-
kező kihallgatáson éppen még a felkínált pénz ismeretében is, ha hamis 
tanúvallomást tesznek?

Azért, hogy elhallgattassák a katonák bizonyságtételét arról, amitől 
féltek, a papok megígérték, hogy szavatolják az őrség biztonságát, mi-
vel szerintük Pilátus sem kívánja, hogy olyan beszámoló terjedjen el az 
eseményről, mint amilyent ők adtak. Végül is a római katonák pénzért 
eladták megvesztegethetetlenségüket a zsidóknak. Az igazság legmeg-
döbbentőbb hírével megterhelve mentek be a papok elé; és pénzzel 
megterhelve mentek el tőlük. Nyelvükön ott volt már egy hazug jelentés, 
beszámoló, amit a papok szerkesztettek és eszeltek ki számukra.

Közben a Krisztus feltámadásáról szóló hír eljutott Pilátushoz. Ámbár 
Pilátus volt a felelős Krisztus halálra adásáért, viszonylag nem nagyon ér-
zett nyugtalanságot azért, amit tett. Ha kelletlenül és a szánalom érzé-
sével a szívében ítélte is el az Üdvözítőt, mind ez ideig nem érzett igazi 
lelkiismeret-furdalást. Most megrettenve bezárkózott a házába és úgy 
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döntött, hogy nem akar senkit sem látni. A papok azonban mégis megje-
lentek színe előtt, és elmondták neki azt a történetet, amelyet kieszeltek, 
és arra ösztönözték, hogy ne vegyen tudomást az őrszemek kötelesség-
mulasztásáról. Mielőtt hozzájárult volna ehhez, bizalmasan maga is kikér-
dezte az őrséget. Ezek, saját biztonságukat féltve, nem mertek eltitkolni 
semmit sem, és Pilátus kiszedett belőlük egy hiteles beszámolót mindar-
ról, ami a sírboltnál történt. Nem vitte bíróság elé az ügyet, de ettől az 
időtől kezdve nem érzett békességet a szívében.

Mikor Jézust sírba tették, Sátán diadalt ült. Azt remélte, hogy az Üd-
vözítő nem veszi fel az életét ismét. Az Úr testére ő maga tartott igényt, 
és elhelyezte őrségét a sír körül, és megpróbálta Krisztust fogságba vetett 
rabként tartani. Elkeseredett és megharagudott, mikor a mennyei hírnök 
közeledtére angyalai elmenekültek. Mikor azt látta, hogy Krisztus diadal-
masan lép ki a sírjából, tudatára ébredt annak a ténynek, hogy királyságá-
nak vége lett, és hogy végül neki is meg kell halnia.

A papok azzal, hogy Krisztust halálra adták, a Sátán eszközeivé tették 
magukat. Most teljesen a Sátán hatalmában voltak. Belegabalyodtak egy 
csapdába, amelyből nem láttak más kiutat, csak azt, hogy tovább foly-
tatják Krisztus elleni hadviselésüket. Mikor meghallgatták az őrszemek 
jelentését Krisztus feltámadásáról, elkezdtek félni a nép haragjától. Úgy 
érezték, hogy saját életük is veszélyben forog. Az egyetlen reménység az 
volt a számukra, hogy sikerül Krisztust csalónak feltüntetniük feltámadása 
letagadásával. Megvesztegették a katonákat, és biztosították Pilátus hall-
gatását, csendben maradását. Hazug beszámolójukat terjesztették közel 
és távol. Voltak azonban olyan tanúk is, akiket nem tudtak elhallgattatni. 
Sokan hallották a katonák bizonyságtevését Krisztus feltámadásáról. Az-
után a halottak közül is egyesek, akik Krisztussal együtt jöttek elő a sírjuk-
ból, megjelentek sokaknak, és kijelentették, hogy Krisztus feltámadott. A 
jelentéseket azokról a személyekről, akik látták ezeket a feltámadottakat, 
és hallották a bizonyságtevésüket, elvitték a papokhoz is. A papok és a fő-
emberek folyamatosan attól féltek, hogy az utcákon való járásuk-kelésük 
közben, vagy saját otthonuk magányosságában szemtől szembe találják 
magukat Krisztussal. Úgy érezték, hogy nem voltak biztonságban. A re-
teszek és zárak nagyon szegényes védelmet nyújtottak nekik Isten Fiával 
szemben. Éjjel és nappal arra a rettenetes jelenetre kellett gondolniuk, 
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mikor a helytartó rezidenciájának az udvarán az egész néppel együtt ezt 
kiáltozták: „Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon” (Mt 27:25). Emlé-
kezetükben sohasem halványodott el ennek a jelenetnek a képe.

Mikor a hatalmas angyal szava elhangzott Krisztus sírjánál ezt mond-
ván: „Atyád hív téged”, akkor az Üdvözítő előjött a sírból azzal az élettel, 
amely önmagában volt. Most igazolódtak Jézus szavai: „Én leteszem az én 
életemet, hogy újra felvegyem azt [...] Van hatalmam letenni azt és van 
hatalmam ismét felvenni azt” (Jn 10:17-18). Most teljesedett be a prófé-
cia is, amelyet a papoknak és a főembereknek mondott: „Rontsátok le a 
templomot és három nap alatt megépítem azt” (Jn 2:19).

József feltört sírboltja felett Krisztus győzedelmesen jelentette ki: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Ezeket a szavakat csak egy 
Istenség mondhatta el. Minden teremtett lény Isten akaratából és hatal-
mából él. Mindnyájan függő viszonyban levő elfogadói az Istentől való 
életnek. A legmagasabb rangú szeráftól a legalázatosabb lelkes lényig 
mindenki az életnek ebből a forrásából töltődik meg élettel. Csak az, Aki 
Istennel egy, mondhatja el: van hatalmam, hogy letegyem az életemet, 
és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Istenségében Krisztusnak 
megvolt a hatalma arra, hogy széttörje a halál bilincseit.

Krisztus feltámadt a halottak közül első gyümölcseként azoknak, akik 
elaludtak. Előképe volt a kévelengetésnek. Feltámadása éppen azon a na-
pon következett be, mikor a kévelengetést kellett bemutatni az Úr előtt. 
Több mint ezer évig hajtották végre ezt a jelképes ceremóniát. A szán-
tóföldekről az első megérett, magvas gabonakalászokat összegyűjtötték. 
Amikor az emberek felmentek Jeruzsálembe, akkor az első termésből kö-
tött kévéket lengették hálaáldozatként az Úr előtt. Amíg ez a felajánlás 
meg nem történt, a sarlóval nem érinthették meg a gabonaszálakat, nem 
gyűjthették és köthették azokat kévékbe. Az Istennek felajánlott kévék 
ábrázolták azt a nagy lelki aratást, amelynek a kalászait és kévéit be kel-
lett takarítani Isten országa számára. Krisztus feltámadása az előképe és 
a záloga az igazak feltámadásának. „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt 
és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a 
Jézus által ővele együtt” (lThess 4:14).

Mikor Krisztus feltámadott, a foglyok sokaságát hozta elő a sírjaikból. 
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A halálakor bekövetkezett földrengés megnyitotta sírjaikat, és amikor fel-
támadt, akkor vele együtt előjöttek ezekben a megnyílt sírokban nyugvó 
halottak is. Ezek olyan halottak voltak, akik míg éltek, Isten munkatársai 
voltak, és akik életük árán is bizonyságot tettek az igazságról. Most Krisz-
tus mellett kellett nekik bizonyságot tenniük, aki feltámasztotta őket a 
halálból.

Földi szolgálata alatt Jézus életre hívott néhány halottat. Feltámasztot-
ta a naini özvegyasszony fiát, és egy főembernek, név szerint Jairusnak 
a leányát és Lázárt. Ezeket azonban nem ruházta fel halhatatlansággal. 
Feltámadásuk után is még mindig alá voltak vetve a halálnak. Azok azon-
ban, akik Krisztus feltámadásakor jöttek elő a sírjukból, már az örök élet-
re támadtak fel. Vele együtt emelkedtek fel a halál felett aratott győzel-
mének bizonyságaiként, diadalemlékeiként. Ezek - mondotta Krisztus -, 
többé nem foglyai a Sátánnak, mert megváltottam őket. Hatalmam első 
gyümölcseiként kihoztam őket sírjukból, hogy velem legyenek ott, ahol 
én vagyok, és hogy soha többé ne lássanak halált, és ne tapasztaljanak 
szomorúságot.

Ezek a Krisztussal együtt feltámadott halottak mentek be a városba, 
és jelentek meg sokaknak és mondották el mindenkinek, hogy Krisztus 
feltámadott a halottak közül, és mi is vele együtt támadtunk fel. Így vált 
letagadhatatlanná a feltámadás igazsága. A feltámadott szentek tettek 
tanúbizonyságot a próféta szavainak igazsága mellett. „Megelevenednek 
halottaid és holttesteim fölkelnek” (Ésa 26:19). Feltámadásuk szemlél-
tette a prófécia beteljesedését: „Serkenjetek föl és énekeljetek, akik a 
porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata és visszaadja a föld az 
árnyakat!” (Ésa 26:19).

A hívő emberek számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnk-
nél Isten helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel 
az életet önmagában hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, aki-
ket akar. Isten felruházta őt a halhatatlanság adásának a jogával. Azt az 
életet, amelyet letett ember voltában, ismét felveszi és az emberiségnek 
adja. „Én azért jöttem - mondta -, hogy életük legyen és bővölködjenek” 
(Jn 10:10). „Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha 
örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, 
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örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne” (Jn 4:14). „Aki eszi az én 
testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasz-
tom azt az utolsó napon” (Jn 6:54).

A hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat és nincs nagy 
jelentősége. „Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha 
örökké [...] nem kóstol halált örökké” (Jn 8:51-52). A keresztények számá-
ra a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztus-
sal való élet Istenben elrejtett élet. „Mikor a Krisztus, a mi életünk meg-
jelen, akkor majd ti is Ővele együtt, megjelentek dicsőségben” (Kol 3:4).

Azt a hangot, amely a keresztről ezt kiáltotta: „Elvégeztetett!” (Jn 
19:30) - a halottak is meghallották. Ez a hang átütötte a sírok falait és 
megparancsolta az alvóknak, hogy keljenek fel. Így lesz majd, mikor Krisz-
tus hangja felharsan az égből. Ez a hang behatol majd a sírokba, kinyitja a 
sírboltokat és a Krisztusban meghaltak feltámadnak. Üdvözítőnk feltáma-
dásakor csak néhány sír tárult fel. Második eljövetelekor azonban minden 
drága halottunk meghallja majd az Ő hangját és előjönnek a dicsőséges 
és halhatatlan életre. Ugyanaz a hatalom, amely feltámasztotta Krisztust 
a halottak közül, feltámasztja majd az Ő egyházát is, és megdicsőíti azt 
Vele, minden fejedelemségek, minden hatalmasságok és minden más 
név felett, amely adatott, nemcsak ebben a világban, hanem az eljöven-
dőben is.

<<< vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya 
JÉZUS ÉLETE, 459-463. (AZ ÚJ ORSZÁG TÖRVÉNYE)

Máté 20:20-28; Márk 10:32-45; Lukács 18:31-34.
Közeledett a húsvét ideje, és Jézus újból Jeruzsálem felé vette útját. 

Szívében az Atya akaratával összefonódó tökéletes egység békéje honolt, 
és sietősen haladt az áldozat színhelye felé. Tanítványait azonban a rejtély, 
kétség és félelem érzése kerítette hatalmába. A Megváltó „előttük megy 
vala, ők pedig álmélkodának és követvén őt, félnek vala” (Mk 10:32).

Krisztus ismét maga köré hívta a tizenkettőt, és minden addiginál ha-
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tározottabban ismertette meg velük elárultatását és szenvedéseit. „Ímé 
- mondta - felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az ember-
nek Fián, amit a próféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, és 
megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik; és megostoroz-
ván, megölik őt; és harmadnapon, feltámad. Ők pedig ezekből semmit 
nem értének; és e beszéd őelőlük el vala rejtve, és nem fogták fel a mon-
dottakat” (Lk 18:31-34).

Nem röviddel ezelőtt hirdették mindenütt: „Elközelített a mennyek-
nek országa?” (Mt 10:7). Nem maga Krisztus ígérte-e meg, hogy sokan 
lesznek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal Isten országában? Nem ígér-
te-e meg mindenkinek, aki valamit elhagyott érette, hogy százannyit kap 
helyébe ebben az életben, és részese lesz országának? Nem adott-é a 
tizenkettőnek különleges ígéretet arról, hogy magas tisztséget viselhet-
nek országában - trónon ülve ítélhetik meg Izrael tizenkét törzsét? Most 
is azt mondta, hogy minden, ami a próféciákban felőle megíratott, betel-
jesedik. Nem jövendölték-e meg a próféták a Messiás uralkodásának di-
csőségét? Ezeknek a gondolatoknak a fényében az árulásra, kínoztatásra, 
halálra vonatkozó szavai homályosnak és valószínűtlennek tűntek. Bár-
milyen nehézségek jönnek is közbe, hitték, hogy az országot hamarosan 
megalapítják.

János, Zebedeus fia az első két tanítvány egyike volt, akik követték 
Jézust. Jakabbal, testvérével együtt az első csoporthoz tartoztak, akik 
mindent elhagytak az Ő szolgálatáért. Boldogan lemondtak otthonukról, 
barátaikról; hogy Vele lehessenek. Vele jártak és beszéltek, Vele voltak 
az otthon magányában és a nyilvános gyűléseken. Eloszlatta félelmei-
ket, megszabadította őket a veszélyből, enyhített szenvedésükön, vigaszt 
nyújtott bánatukban, s türelmesen, szelíden tanította őket, míg szívük az 
Övéhez kapcsolódott, s hő szeretettel vágytak a legközelebb lenni Hoz-
zá országában. János minden lehetséges alkalommal a Megváltó mellett 
foglalt helyet, s Jakab is vágyott a megtiszteltetésre, hogy ilyen közel le-
hessen hozzá.

Anyjuk Krisztus követője volt, s nyíltan szolgálta Őt teljes szívvel. Anyai 
szeretetből és fiai iránti becsvággyal a legmegtisztelőbb helyet kívánta 
nekik az új országban. Ezért bátorította őket, hogy kérjenek.
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„Mit kívántok, hogy tegyek veletek?” (Mk 10:36) - kérdezte.
Az anya így felelt: „Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országod-

ban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől” (Mt 20:21).
Jézus szelíden bánt velük, nem dorgálta meg önzésüket, amiért ki-

váltságot igényeltek testvéreikkel szemben. Olvasott szívükben, tudta, 
milyen mélyen ragaszkodnak Hozzá. Jóllehet, jellemüket megfertőzték a 
földi hatások, szeretetük mégsem pusztán emberi érzelem volt, hanem 
a Megváltó szeretetéből fakadt. Krisztus nem tesz nekik szemrehányást, 
hanem mélyebbé és tisztábbá kívánja tenni kapcsolatukat. Ezt kérdezte: 
„Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom: és megkeresztelkedhet-
tek-é azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” (Mt 20:22). 
Eszükbe jutottak a próbára, szenvedésre mutató titokzatos szavai, mégis 
bizalommal felelték: „Megtehetjük” (Mk 10:39). A legnagyobb megtisz-
teltetésnek tekintették, ha úgy bizonyíthatják hűségüket, hogy minden-
ben osztoznak, ami Uruk életében bekövetkezik.

„Az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel 
én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek” (Mt 20:23) - mondta. A 
trón helyett a kereszt állt előtte, társaként a két gonosztevő jobb és 
bal keze felől. Később Jakab és János is osztozott Mesterükkel a szen-
vedésben: egyikük - a testvérek közül elsőként - kard által pusztult el, 
másikuknak a leghosszabb ideig kellett elviselnie a nehéz munkát, meg-
vetést, üldöztetést.

„De az én jobb és bal kezem felől való ülést - folytatta Jézus - nem az én 
dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én Atyám elkészítette” 
(Mt 20:23). Isten országában a helyet nem részrehajlással nyerik el. Nem 
kiérdemlik, nem önkényes adományozás útján kapják. A jellem eredmé-
nyezi. A korona és a trón egy megvalósult állapot jelei, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által önmagunk felett aratott győzelem jelei.

Jóval később, amikor a tanítvány együtt tudott érezni Krisztussal, mert 
társává vált szenvedéseiben, az Úr feltárta Jánosnak a feltételt, melynek 
alapján közel állhat hozzá országában. „Aki győz - mondta Krisztus - meg-
adom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győz-
tem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében”. „Aki győz, oszloppá 
teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; 
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és felírom őreá az én Istenemnek nevét, [...] és az én új nevemet” (Jel 
3:21.12). Pál apostol így ír: „Én immár megáldoztatom, és az én elköltözé-
sem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igazság koro-
nája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró” (2Tim 4: 6-8).

Az fog a legközelebb állni Krisztushoz, aki a földön a legtöbbet vett 
át az Ő önfeláldozó szeretetéből - a szeretetből, mely „nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel, [...] nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, 
nem rója fel a gonoszt” (lKor 13:4-5). Ez a szeretet indította a tanítvá-
nyokat, ahogyan Urunkat is, hogy éljenek, dolgozzanak, odaadjanak és 
feláldozzanak mindent, akár a halálig, az emberiség megmentéséért. Ez 
a lelkület vált nyilvánvalóvá Pál életében, aki ezt mondta: „Mert nékem 
az élet Krisztus, - hiszen élete Krisztust mutatta be az embereknek - és a 
meghalás nyereség” (Fil 1:21) - nyereség Krisztusnak. Maga a halál teszi 
nyilvánvalóvá kegyelmének erejét, s lelkeket gyűjt Neki. „Magasztaltat-
ni fog Krisztus az én testemben, - mondta - akár életem, akár halálom 
által” (Fil 1:20).

Amikor a tíz tanítvány meghallotta Jakab és János kérését, elégedet-
lenkedni kezdtek. Mindannyian a legmagasabb helyet szerették volna 
maguknak az országban, és bosszúsak voltak, amiért a két tanítvány lát-
szólag előnyre tett szert.

Megint kezdett kiújulni a harc, hogy ki a nagyobb, amikor Jézus ma-
gához hívta őket, és így szólt a méltatlankodó tanítványokhoz: „Tudjátok, 
hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak 
felettük és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közötte-
tek” (Mk 10:42-43).

A világ országaiban a társadalmi rang önfelmagasztalást jelent. A nép-
ről azt tartották, hogy csak az uralkodó osztályok jólétéért létezik. Be-
folyás, gazdagság, műveltség megannyi eszközt jelentettek a tömegek 
kézbentartására a vezetők érdekében. A felsőbb osztályok gondolkodtak, 
döntöttek, birtokoltak és uralkodtak, az alsóbbak pedig engedelmesked-
tek és szolgáltak. A vallás - csakúgy, mint az összes többi dolog - a hata-
lom ügye volt. A néptől elvárták, hogy úgy higgyenek, éljenek, ahogyan 
feljebbvalóik diktálják. Az ember emberi jogát, hogy maga gondolkodjon 
és cselekedjen, egyáltalán nem ismerték el.
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Krisztus más elvekre alapozta országát. Az embereket nem hatalom-
ra, hanem szolgálatra hívta, az erősöket, hogy hordozzák a gyöngék fo-
gyatékosságait. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség mind nagyobb 
kötelezettséget rótt birtoklójára embertársainak szolgálatában. Krisztus 
legkisebb tanítványára is áll: „Minden tiérettetek van” (2Kor 4:15).

„Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy 
ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mk 10:45). Tanítvá-
nyai közt Krisztus minden tekintetben gondviselő teherhordozó volt. Osz-
tozott szegénységükben, önmegtagadást gyakorolt miattuk, előttük járt, 
hogy egyengesse a nehéz terepet, és nemsokára befejezi földi munkáját: 
leteszi életét. Annak az alapelvnek, mely szerint Krisztus cselekedett, kell 
mozgósítania az egyháznak - az Ő testének - tagjait. Az üdvösség terve 
és alapja a szeretet. Krisztus országában azok a legnagyobbak, akik az Ő 
példáját követik, és nyájának pásztoraiként cselekszenek.

Pál szavai feltárják a keresztény élet igazi méltóságát és becsületét: 
„Én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek 
szolgájává tettem,” „nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, 
hogy megtartassanak” (lKor 9:19; 10:33).

Lelkiismereti kérdésekben a lelket nem szabad akadályozni. Senkinek 
sem szabad irányítania a másik gondolkodását, megítélni őt vagy meg-
szabni kötelességét. Isten minden léleknek gondolkodási szabadságot ad, 
hogy követhesse saját meggyőződését. „Mindenikünk maga ad számot 
magáról az Istennek” (Róm 14:12). Senkinek sem áll jogában a saját egyé-
niségét a máséba olvasztani. Minden olyan dologban, ahol elvekről van 
szó, „kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve” (Róm 14:5). Krisztus 
országában nincs úri elnyomás, nem kényszerítenek ki semmilyen visel-
kedést. A mennyei angyalok nem uralkodni vagy hódolatot kierőszakolni 
jönnek a földre, hanem a kegyelem követeiként, hogy együttműködjenek 
az emberekkel fajunk felemelésében.

A Megváltó tanításának elvei és igéi isteni szépségükben maradtak 
meg a szeretett tanítvány emlékezetében. János bizonyságtételének fő 
mondanivalója az egyházhoz utolsó napjaiban ez volt: „Ez az üzenet, 
amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást.” „Arról is-
mertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötele-
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sek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért” (1Jn 3:11.16).
Ez a lelkület hatotta át az ősegyházat. A Szentlélek kitöltetése után „a 

hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját 
nem mondá magáénak, hanem nékik mindenük köz vala. [...] Szűkölködő 
sem vala őközöttük senki. [...] És az apostolok nagy erővel tesznek vala 
bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyá-
jukon” (Acs 4:32.34.33).

<<< vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 106-121. (SEGÍTS A MEGKÍSÉRTETTEKNEK)

Krisztus nem azért szeretett minket, mintha mi már előbb szerettük 
volna Őt, hanem „mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meg-
halt”. Nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemeljük. Habár bűneink kár-
hoztatást érdemelnek, Ő nem kárhoztat minket. Évről évre elviseli gyen-
geségünket, tudatlanságunkat, hálátlanságunkat és makacsságunkat. Bár 
tévelygünk, szívünk kemény és Szent Igéjét elhanyagoljuk, Ő mégis állan-
dóan felénk nyújtja kezét.

A kegyelem Isten tulajdonsága, amelyet arra érdemtelen emberi lé-
nyek iránt gyakorol. A kegyelmet nem is kerestük, de Isten általa keres 
bennünket, és örömmel árasztja reánk, nem mintha méltók lennénk rá, 
hanem mert végtelenül méltatlanok vagyunk. Kegyelmére csak nagy 
szükségünk miatt tarthatunk igényt.

Az Úr Isten Jézus Krisztus által naphosszat a bűnös és elbukott ember 
felé nyújtja hívogató kezét. Ő mindenkit elfogad. Szívesen lát mindenkit. 
Örömmel bocsát meg a legbűnösebbeknek is. Elveszi a prédát az erős-
től, megszabadítja a foglyot, kiragadja az üszkös fadarabot a tűzből. A 
legmélyebb emberi nyomorúságig ereszti le kegyelmének aranyláncát, és 
felemeli a bűnnel fertőzött, megrontott embert.

Minden ember Krisztus szeretetének és érdeklődésének tárgya. Életét 
adta azért, hogy visszavezethesse az embert Istenhez. Ahogy a pásztor 
gondot visel nyájának juhairól, úgy gondoskodik Ő is a bűnös, tehetetlen 
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emberről, akit Sátán mesterien szőtt hálói pusztulással fenyegetnek.
A Megváltó példát mutat arra, hogyan szolgáljunk a megkísértett és 

tévedő embereknek. Nekünk is az általa tanúsított érdeklődéssel, gyen-
gédséggel és türelemmel kell másokkal bánnunk. „Amint én szerettelek 
titeket - mondja -, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13:34). Ha Krisztus 
bennünk lakik, akkor az Ő önzetlen szeretetét tanúsítjuk mindenki iránt, 
akivel dolgunk van. Amikor együttérzést és segítséget igénylő embereket 
látunk, nem azt kérdezzük: „Megérdemlik-e?”, hanem azt, hogy „hogyan 
lehetek hasznukra?”

Gazdagok és szegények, nagyok és kicsinyek, szabadok és rabok - min-
denki Isten örökrésze. Ő, aki életét adta az ember üdvösségéért, minden 
emberben olyan értéket lát, amit véges elmével fel sem lehet fogni. A ke-
reszt titkából és dicsőségéből alkothatunk képet arról, hogy milyen sokra 
értékeli az embert. Ha így teszünk, érezni fogjuk, hogy túl sokba kerültek 
a legmélyebbre süllyedt emberek is ahhoz, hogy hidegen vagy megvetés-
sel kezeljük őket. Tudatosul bennünk, milyen fontos munkálkodni ember-
társainkért, hogy eljuthassanak Isten trónjához.

A Megváltó példázatában szereplő elveszett drakhma, bár a piszokban 
és a szemétben hevert, ezüstből volt. Tulajdonosa kereste, mert értékes 
volt. Ehhez hasonlóan minden ember, bármilyen mélyre vitte is a bűn, 
drága Isten szemében. Ahogy az érmén az uralkodó hatalom képe és neve 
látható, úgy viselte az ember is a teremtéskor Isten képét és nevét. A bűn 
hatására eltorzultan és homályosan bár, e felirat nyomai ott maradtak 
minden lélekben. Isten helyre akarja állítani a lelket, és visszahelyezni rá 
saját képmását - igazságban és szentségben.

Mily kevéssé osztozunk Krisztus együttérzésében - a megrontott, bű-
nös, szenvedő, törvényszegésükben és bűneikben holt emberek irán-
ti könyörületben! Pedig ennek kellene a legerősebb köteléknek lennie 
Krisztus és köztünk. Az ember emberrel szembeni könyörtelensége a mi 
legnagyobb bűnünk. Sokan azt képzelik, hogy Isten ítéletét képviselik, 
miközben elmulasztják gyengédségét és szeretetét képviselni. Sokszor a 
kísértés súlya nyomja azokat, akiket ridegen és szigorral kezelnek. Sátán 
küzd ezekkel a lelkekkel. A durva, részvétlen szavak elcsüggesztik őket, és 
mint szabad prédákat sodorják a kísértő hatalmába.



137A Nagy Orvos Lábnyomán, 106-121. (Segíts a megkísértetteknek)

Kényes dolog emberek lelkével foglalkozni. Csak Ő, aki olvas a szív-
ben, tudja, hogy miként lehet az embert bűnbánathoz vezetni. Csak az 
Ő bölcsessége teheti eredményessé az elveszettekhez való közeledésün-
ket. Odavághatod neki ridegen ezt: „én szentebb vagyok, mint te”; nem 
számit, mennyire helyes az okfejtésed, és hogy mennyire igaz az, amit 
mondasz, az soha nem fog szívhez szólni. Amikor szabályok vagy érvek 
ismételgetésével semmire sem lehet jutni, Krisztus szóban és tettben ki-
fejezett szeretete megtalálja az utat a lélekhez.

Több krisztusi együttérzésre van szükség; nemcsak azok iránt, akik 
szemünkben hibátlanok, hanem az olyan szegények, szenvedők és küzdő 
lelkek iránt is, akik gyakran hibáznak, vétkeznek és megbánják, akik kísér-
tésbe esnek és elcsüggednek. Irgalmas Főpapunkhoz hasonlóan gyarlósá-
gaikon megindulva menjünk oda embertársainkhoz.

A megvetett, kiközösített vámszedők és bűnösök voltak azok, akiket 
Krisztus hívott; kegyelmével és szeretetével késztette őket arra, hogy hoz-
zá forduljanak. Csak azokat nem támogatta soha, akik gőgösen távol tart-
va magukat lenéztek másokat.

„Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejőni mindenkit - 
parancsolja nekünk Krisztus -, hogy megteljék az én házam”. E szavaknak 
engedelmeskedve menjünk el a közelünkben élő pogányokhoz, és a távol 
lévőkhöz is. „A vámszedőknek és paráznáknak” meg kell hallaniuk a Meg-
váltó hívását. Követeinek kedvessége és hosszútűrése által a meghívás 
kényszerítő hatalommá lesz, hogy felemelje azokat, akik a legmélyebbre 
süllyedtek a bűnben.

A keresztény indítékok arra köteleznek, hogy megfelelő céltudatos-
sággal, lankadatlan érdeklődéssel, egyre sürgetőbben munkálkodjunk a 
Sátán csapdájába esett lelkekért. Semmi se hűtse le az elveszettek üdvös-
ségéért való buzgólkodást.

Figyeljük meg, hogy Isten szavából végig kiérződik a Krisztus keresé-
sére késztető sürgetés. Ragadjunk meg minden alkalmat, személyesen 
és nyilvánosan is, soroljunk elő minden érvet, helyezzünk hatalmas súlyt 
minden indokra, hogy az embereket a Megváltóhoz vezessük. Minden 
erőnkkel serkentsük őket arra, hogy tekintsenek Jézusra, és fogadják el 
önmegtagadó, áldozatos életét. Fejezzük ki azt a reményünket, hogy min-
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den tőle kapott képességükkel meg fogják dicsőíteni nevét, és hogy ezzel 
örömet fognak szerezni Krisztusnak.

A reménység megtart
„Reménységben tartatunk meg” (Róm 8:24). Éreztessük meg a bűnbe 

esett emberekkel, hogy számukra sincs még túl késő emberhez méltó-
an élni. Krisztus megtisztelte az embert bizalmával, és ezzel irántuk való 
megbecsülését fejezte ki. Még a legmélyebbre süllyedt embereket is tisz-
telettel kezelte. Krisztusnak mindig fájt, amikor ellenségeskedéssel, rom-
lottsággal és erkölcstelenséggel találta magát szemben, de soha egyetlen 
szóval sem fejezte ki, hogy ez sérti érzékenységét, vagy bántja finom ízlé-
sét. Bármilyen gonosz szokással, súlyos előítélettel vagy eluralkodó szen-
vedéllyel találkozott, mindezt szánakozó gyengédséggel fogadta. Ahogy 
az Ő Lelke megérint bennünket, minden embert a miénkhez hasonló 
kísértésekkel és próbákkal küzdő testvérünknek tekintünk, akik sokszor 
elbuknak, és igyekeznek újra talpra állni, megértésre és segítségre vágyva 
harcolnak a csüggedtséggel és nehézségekkel. Ne csüggesszük és ne uta-
sítsuk el őket, hanem ébresszünk reményt a szívükben! Ekképpen felbá-
torodnak, és bizalommal mondhatják: „Ne örülj, én ellenségem! Elestem 
ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én vilá-
gosságom!” Ő le fogja perelni ügyemet, „és meghozza ítéletemet. Kivisz 
engem a világosságra, meglátom az ő igazságát” (Mik 7:8-9).

Isten „székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk 
szívét”

(Zsolt 33:14-15).
Arra kér, hogy amikor megkísértett és tévelygő emberekkel foglalko-

zol, ügyelj „magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is” (Gal 6:1). Sa-
ját gyengeségünk tudatában legyünk könyörületesek mások gyengeségei 
iránt!

„Kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál?” 
(1Kor 4:7). „Egy a ti Mesteretek: ...ti pedig mindnyájan testvérek vagy-
tok?” (Mt 23:8). „Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is 
miért veted meg a te atyádfiát?” (Róm 14:10). „Annakokáért egymást 
többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfi-
ának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást” (Róm 14:13).



139A Nagy Orvos Lábnyomán, 106-121. (Segíts a megkísértetteknek)

Az embert mindig megalázza, ha rámutatnak a hibáira. Senki se te-
gye ezt a tapasztalatot szükségtelen korholással még keservesebbé! Soha 
senkit sem lehetett megnyerni feddő szavakkal, de eltaszítani igen, és 
minden bizonygatással szemben kemény ellenállást váltani ki belőle. Ta-
pintatos, barátságos, megnyerő viselkedés megmentheti a tévelygőt, és 
eltakarja bűnök sokaságát.

Pál apostol szükségesnek tartotta megdorgálni a rosszat, de milyen 
óvatosan igyekezett megmutatni, hogy barátja a vétkezőknek! Milyen vi-
gyázva magyarázta meg nekik tettének okát! Meg akarta értetni velük, 
hogy fájó szívvel okoz fájdalmat nekik. Bizalmat és megértést tanúsított a 
győzelemért harcolók iránt.

„Sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok köny-
nyhullatással, nem, hogy megszomoríttassatok, hanem hogy megismer-
jétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltetem” (2Kor 
2:4). „Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, 
noha bántam: ...Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, ha-
nem hogy megtérésre szomorodtatok meg... Mert ímé ez a ti Isten szerint 
való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett tibennetek, sőt 
védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgó-
ságot, sőt bosszúállást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták 
vagytok e dologban... Annakokáért megvigasztalódtunk” (2Kor 7:8-13).

„Örülök, hogy mindenképpen bízhatom bennetek” (2Kor 7:16). „Hálát 
adok az én Istenemnek, minden tirólatok való emlékezésemben, minden-
kor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörög-
vén, mivelhogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva 
mind ez ideig”, „meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek 
a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig: Amint hogy méltó, hogy 
én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben 
hordalak titeket” (Fil 1:3-5, 6-7). „Annakokáért szerelmes atyámfiai, akik 
után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképpen álljatok 
meg az Úrban, én szerelmeseim!” (Fil 4:1). „Szinte megelevenedünk, ha 
ti erősek vagytok az Úrban” (1Thessz 3:8).

Pál úgy írt ezeknek a testvéreknek, mint akik „szentek Krisztus Jé-
zusban”, de nem azoknak írt, akiknek a jelleme tökéletes. Kísértésekkel 
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küzdő férfiaknak és nőknek írt, akiket az elbukás veszélye fenyegetett. 
Emlékeztette őket a békesség Istenére, „aki kihozta a halálból a juhok-
nak nagy pásztorát”. Biztosította őket arról, hogy „az örök szövetség vére 
által” Isten készségessé tesz „titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az 
ő akaratát, azt munkálván tibennetek, ami kedves őelőtte a Jézus Krisztus 
által”(Zsid 13:20-21).

Amikor egy vétkező tévedésének tudatára ébred, vigyázz, nehogy 
elvedd önbecsülését! Ne csüggeszd el közömbösséggel és bizalmatlan-
sággal! Ne mondd: „mielőtt bíznám benne, látni akarom, hogy állja-e a 
szavát!” Sokszor pontosan ez a bizalmatlanság okozza a megkísértett el-
bukását.

Igyekeznünk kell megérteni mások gyengeségét. Nem sokat tudunk 
a sötétség láncaival megkötözöttek próbáiról, akikből hiányzik a határo-
zottság és az erkölcsi erő. A legszánalmasabb annak az embernek az ál-
lapota, akit bűntudat gyötör; olyan ő, mint aki elkábult, támolyog, egyre 
süllyed a porban. Semmit sem lát tisztán. Értelme eltompult, nem tudja, 
merre lépjen. Sok szegény, aggódó, gyötrődő lelket félreértenek, nem be-
csülnek - elveszett, elkóborolt juhok ők. Nem tudják Istent megtalálni, de 
azért komolyan vágynak bocsánatra és békére.

Egyetlen szóval se okozz nagyobb fájdalmat annak, aki belefáradt a bű-
nös életbe, de nem tudja, hogy hol találjon enyhülést! Hívd fel figyelmét 
az irgalmas Megváltóra! Fogd meg a kezét, emeld fel, bátorítsd, ébressz 
benne reményt! Segíts neki megfogni Isten kezét!

Nagyon könnyen elcsüggedünk, ha valaki nem azonnal figyel fel fára-
dozásunkra. Addig ne szűnjünk meg munkálkodni valakiért, amíg a re-
mény egyetlen sugarát is látjuk. A drága lelkek túl sokba kerültek önfel-
áldozó Megváltónknak ahhoz, hogy könnyedén átengedjük őket a kísértő 
hatalmának.

Képzeljük magunkat a megkísértettek helyébe! Vegyük tekintetbe az 
átöröklés hatalmát, a gonosz társaság és környezet befolyását, a rossz 
szokások hatalmát! Csodálkozhatunk-e azon, hogy ilyen hatásokra sokan 
fokozatosan elgyengülnek? Csodálkozhatunk-e azon, hogy csak lassan fo-
gadják el a felemelkedésükért való fáradozásunkat?

Sokszor azok lesznek az evangélium leghívebb követői és szószólói, 
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akiket a legrosszabbaknak és legkevésbé ígéreteseknek láttunk. Ők nem 
teljesen romlottak. A visszataszító külső jó érzéseket takarhat, amelyek-
kel van mit kezdeni. Segítő kéz nélkül sokan - önmaguktól - sohasem 
fognak helyreállni, de türelemmel, kitartással a helyes útra lehet őket 
vezetni. Szükségük van olyan tanácsra, amely nem oltja ki azt a kis bá-
torságot a lelkükben. A munkások, akik kapcsolatba kerülnek velük, fi-
gyeljenek oda erre.

Némelyek gondolatvilága oly sokáig romboló hatásoknak volt kitéve, 
hogy ebben az életben sohasem lesznek olyanná, mint amilyenné kedve-
zőbb körülmények között válhattak volna. De az Igazság Napjának fényes 
sugarai bevilágíthatnak a lélekbe. Kiváltságuk, hogy olyan életet élhet-
nek, amely Isten életéhez hasonlítható. Ültess értelmükbe felemelő, ne-
mesítő gondolatokat! Életed tegye világossá előttük a bűnös élet és az 
erkölcsi tisztaság, a sötétség és világosság közötti különbséget! Példádból 
lássák meg, mit jelent kereszténynek lenni! Krisztus meg tudja javítani a 
legbűnösebbet is, és gyermekévé, Krisztus örököstársává tudja tenni a 
halhatatlan örökségben.

Az isteni kegyelem csodája sok embert alkalmassá tehet a hasznos 
életre. Megvetve és magukra hagyva teljesen elcsüggednek; talán úgy 
tűnik, hogy érzéketlenek és közönyösek. De a Szentlélek segítségével a 
megjavulásukat oly reménytelenné tevő kábultság elmúlik. A nehézkes, 
tompa gondolkodás megélénkül. A bűn foglya szabaddá lesz. Eltűnik a 
bűn, és a tudatlanság legyőzetik. A szeretet által munkálkodó hit készte-
tésére az értelem megvilágosodik.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya 
A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 106-121. (MUNKÁLKODÁS AZ ISZÁKOSOKÉRT)

Minden igazi reformnak helye van az evangélium szolgálatában; az a 
célja, hogy az embert egy új és nemesebb élethez vezesse. Különösen a 
mértékletességi reform igényli a keresztény munkások segítségét. Fel kell 
hívniuk a figyelmet erre a munkára, és élő üggyé kell tenniük. Mindenfelé 
be kell mutatniuk az igazi mértékletesség elveit, és meg kell nyerniük az 
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embereket a mértékletesség ügyének. Komolyan kell fáradozniuk e go-
nosz szokások foglyaiért.

Munkálkodni kell mindenütt azokért, akik iszákosságuk miatt elbuktak. 
Az egyházak, a vallásos intézmények és az állítólagos keresztény otthonok 
közepette sok fiatal a pusztulás útját választja. Mértéktelen szokásaikkal 
beteggé teszik magukat, és azért, hogy bűnös élvezeteikhez pénzt szerez-
zenek, becstelen dolgokat művelnek. Egészségük és jellemük megromlik. 
Elidegenedve Istentől, kivetve a társadalomból ezek a szegény lelkek úgy 
érzik, hogy nem reménykedhetnek sem a jelen, sem az eljövendő élet-
ben. A szülők megtört szívvel látják ezt. Az emberek azt mondják, hogy 
reménytelen ezeknek a tévelygőknek az esete; de Isten nem ezt tartja 
róluk. Ő ismeri mindazokat a körülményeket, amelyek azzá tették őket, 
amik, és szánalommal tekint rájuk. Ez a réteg segítséget igényel. Soha 
ne adj alkalmat nekik erre a kijelentésre: „Senki ember nem törődik a 
lelkemmel!”

Az iszákosság áldozatai a legkülönbözőbb társadalmi osztályokból és 
foglalkozási ágakból kerülnek ki. Magas állású, kiváló képességű, nagy 
tudású emberek is addig-addig engednek az ivás csábításának, míg vé-
gül már képtelenek ellenállni a kísértésnek. Közülük többen, akik vala-
mikor jólétben éltek, elvesztették otthonukat, barátaikat; és most vi-
selik a szegénység, betegség és megalázottság nyomorát. Nem tudnak 
magukon uralkodni. Ha nem nyúl utánuk segítő kéz, egyre mélyebbre 
süllyednek. Az iszákosság nemcsak erkölcsi vétség, hanem egyszers-
mind testi betegség is.

Az iszákosok istápolásánál sokszor elsősorban fizikai állapotuknak kell 
figyelmet szentelnünk, ahogy azt Krisztus is gyakran tette. E betegeknek 
izgató anyagoktól mentes, egészséges ételekre és italokra, tiszta ruhára 
és tisztálkodási lehetőségre van szükségük. A segítőkész, felemelő keresz-
tény környezet légkörére és befolyására van szükségük. Minden városban 
kellene olyan intézményt létesíteni, ahol a bűnös szokások rabjai segít-
séget kaphatnak bilincseik széttöréséhez. Sokan a tömény italt tartják 
bajukban az egyetlen menedéknek. De ez nem így lenne, ha a pap és a 
lévita szerepének játszása helyett a magukat keresztényeknek vallók az 
irgalmas samaritánus példáját követnék.
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Az ital áldozataival való foglalkozáskor gondoljunk arra, hogy nem tisz-
ta agyú emberekkel van dolgunk, hanem olyanokkal, akik egy ideje már 
egy démon hatalma alatt vannak. Legyél türelmes és elnéző! Ne a vissza-
taszító, vészjósló látszatra gondolj, hanem arra a drága életre, amelynek 
megváltásáért Krisztus meghalt! Amikor az iszákos rádöbben arra, hogy 
milyen mélyre süllyedt, minden erőddel igyekezz bebizonyítani, hogy ba-
rátja vagy! Egy szóval se bíráld! Egyetlen mozdulattal vagy pillantással se 
mutass rosszallást vagy ellenszenvet! Nagyon valószínű, hogy ez a sze-
rencsétlen ember átkozza saját magát. Segíts neki felemelkedni! Szava-
iddal kelts benne hitet! Igyekezz erősíteni jellemének minden kedvező 
vonását! Tanítsd meg neki, hogyan indulhat el felfelé! Mondd el, hogyan 
vívhatja ki embertársai megbecsülését! Segíts neki felismerni Istentől ka-
pott, de eddig nem kamatoztatott képességeinek értékét!

Bár akarata gyenge és rosszra hajló, Krisztusban van reménység szá-
mára. Ő nemesebb érzéseket és szentebb vágyakat akar szívében ébresz-
teni. Buzdítsd az evangélium kínálta reménység megragadására! Nyisd 
meg a Bibliát a megkísértett, küzdő embernek, és olvasd el neki újra és 
újra Isten ígéreteit! Ezek az ígéretek az élet fájának leveleiként hatnak 
rá. Türelmesen munkálkodj érte tovább, mígnem remegő kézzel és hálás 
örömmel megragadja a Krisztusban felkínált üdvösség reménységét!

Tarts ki azok mellett, akiknek segíteni próbálsz, különben nem fogsz 
győzni! A bűn állandóan kísérti őket. A részegítő ital utáni kínzó vágy újra 
meg újra már-már diadalmaskodik rajtuk; talán újra és újra elesnek, de 
azért ne add fel a harcot!

Elhatározták ugyan, hogy igyekeznek Krisztusért élni, de akaraterejük 
meggyöngült. Azok, akik lelkekért állnak a vártán, nagyon vigyázzanak 
rájuk, tudván, hogy számot kell adniuk róluk. Sokan elvesztették emberi 
méltóságukat, és vissza kell azt szerezniük. Megrögzött, öröklött, gonosz 
hajlamaikkal szemben kell harcot vívniuk. Fonák vágyakat örököltek, érzéki 
természettel születtek. Ezek ellen nagy gonddal kell védekezniük. Kívül és 
belül a jó és a rossz küzd az elsőbbségért. Akiknek soha nem volt ilyen har-
cuk, nem ismerhetik a vágy szinte leküzdhetetlen hatalmát, sem pedig az 
öndédelgető szenvedély és a „mindenben mértékletes leszek” elhatározás 
között folyó ádáz küzdelmet. A csatát újra és újra meg kell vívni.
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Sok, Krisztushoz vonzódó embernek nincs erkölcsi bátorsága az étvágy 
és szenvedély ellen harcot folytatni. De azért Isten munkásának nem kell 
elcsüggednie. Vajon csak azok esnek vissza, akik a legnagyobb mélysé-
gekből szabadultak ki?

Ne felejtsd el, hogy nem egymagadban dolgozol! Szolgáló angyalok se-
gítik Isten minden őszinte gyermekének a munkáját. Krisztus a Gyógyító. 
A nagy Orvos áll hűséges munkásai mellett, és így szól a bűnbánó bűnös-
höz: „Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid” (Mk 2:5).

Sok kitaszított ember fogja megragadni az evangélium reménységét, 
és lép be majd Isten országába; míg mások - nagy lehetőségekkel és nagy 
világossággal megáldott emberek - kint maradnak a külső sötétségben.

A szenvedélyek rabjait rá kell ébreszteni arra, hogy nekik is kell valamit 
önmagukért tenniük. Hiába teszik mások a legkomolyabb erőfeszítéseket 
felemelkedésük érdekében, hiába kínálja fel Isten bőkezűen kegyelmét, 
mindhiába jár közben értük Krisztus, és szolgálnak nekik az angyalok, ha 
ők maguk nem veszik fel a harcot saját érdekükben.

Dávid utolsó szavai az ifjú Salamonhoz, Izrael trónjának örököséhez, 
ezek voltak: „Erősítsd meg magad, és légy férfiú” (1Kir 2:2). Az emberiség 
minden tagjához, a romolhatatlan korona várományosaihoz is szólnak 
ezek az ihletett szavak: „Erősítsd meg magad, és légy férfiú.”

Az élvezetekbe merült emberrel meg kell láttatni és értetni, hogy ha 
ember akar lenni, erkölcsileg meg kell újulnia. Isten felszólítja, hogy álljon 
talpra, és Krisztus erejével szerezze vissza Istentől kapott, de a bűnös él-
vezetek oltárán feláldozott emberi méltóságát.

A kísértés irtózatos hatalmát, a vágyak élvezetekbe sodró vonzerejét 
érezve sok ember kétségbeesésében így kiált fel: „Nem tudok a bűnnek 
ellenállni!” Mondd meg nekik, hogy lehet és muszáj ellenállniuk! Lehet, 
hogy újra és újra kudarcot vallanak, de nem kell mindig elbukniuk. Erköl-
csileg gyengék, egy életen át folytatott bűnös szokások rabjai. Ígéreteik és 
elhatározásaik semmit sem érnek. Megszegett ígéreteik és fogadkozása-
ik gyengítik saját őszinteségükbe vetett bizalmukat; úgy érzik, Isten nem 
fogadhatja el őket, és nem támogathatja erőfeszítéseiket. Ám nem kell 
kétségbeesniük.
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Semmilyen öröklött vagy szerzett tulajdonságnak vagy hajlamnak nem 
rabjai azok, akik Krisztusba helyezték bizalmukat. Alantas tulajdonsága-
ik rabsága helyett ők uralkodnak minden vágyon és szenvedélyen. Isten 
nem hagyja, hogy saját erőnkkel küzdjünk a bűn ellen. Bármilyen öröklött 
vagy szerzett hajlamaink legyenek is a rosszra, győzni tudunk azzal az erő-
vel, amelyet Ő készséggel ad nekünk.

Az akaraterő
A megkísértett embernek meg kell értenie az akarat igazi erejét. Ez az 

ember természetét szabályozó erő - a döntés, a választás képessége. Min-
den az akarat helyes működésén múlik. Ha szeretnénk jók és tiszták lenni, 
jól tesszük, ha ezt meg is valósítjuk; de amennyiben itt megállunk, ez a 
vágyunk nem ér semmit. Sokan jutnak romlásra, miközben remélnek és 
kívánnak bűnös hajlamaik felett győzni. Nem hajolnak meg Isten akarata 
előtt. Nem választják az Istennek való szolgálatot.

Isten felruházott minket a döntés képességével, nekünk pedig hasz-
nálnunk kell ezt a képességet. Mi nem tudjuk szívünket megváltoztatni; 
nem tudjuk gondolatainkat, indítékainkat, érzéseinket uralni. Nem tud-
juk önmagunkat megtisztítani, Isten szolgálatára alkalmassá tenni. De el 
tudjuk határozni, hogy Istennek fogunk szolgálni, át tudjuk adni neki aka-
ratunkat; és akkor Ő munkálni fogja bennünk az akarást és a cselekvést 
tetszése szerint. Így egész lényünk Krisztus uralma alá kerül.

Az akarat helyes gyakorlása által életünk gyökeresen megváltozhat. 
Ha átengedjük akaratunkat Krisztusnak, a mennyel lépünk szövetségre, 
és fentről kapunk erőt az állhatatossághoz. A tiszta és nemes élet - az 
étvágy, a bűnös kívánság feletti győzelem élete - lehetséges mindazok 
számára, akik gyenge, ingatag emberi akaratukat egyesítik Isten minden-
ható, rendíthetetlen akaratával.

Az étvágy hatalma ellen küzdőkkel meg kell ismertetni az egészséges 
élet alapelveit! Ki kell mutatni, hogy ha egészségtelen állapotok kiala-
kításával és természetellenes vágyaik következményeként áthágják az 
egészségügyi törvényeket, ezzel lerakják az iszákosság alapját. Csak az 
egészségügyi elvek betartása esetén remélhetik, hogy megszabadulnak a 
természetellenes doppingszerek utáni kínzó vágytól. Mivel Isten erejétől 
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függ a mohó étvágy bilincseinek széttörése, az erkölcsi és a fizikai törvé-
nyeknek engedelmeskedve kell együttműködniük Istennel.

Azok részére, akik igyekeznek megjavulni, munkát kell szerezni. Egy 
munkaképes embert sem szabad arra biztatni, hogy minden fizetség nélkül 
másoktól élelmet, ruhát és szállást várjon el. Önmaguk és mások érdek-
ében meg kell találni a módját annak, hogy azzal egyenértékűt adjanak visz-
sza, mint amit kaptak. Bíztasd őket arra, hogy minden igyekezetükkel pró-
báljanak önfenntartók lenni. Ez erősíteni fogja önbecsülésüket, és elősegíti 
függetlenségüket. Az értelem és a test hasznos munkával való foglalkozta-
tásának fontos szerepe van a kísértéssel szembeni védelemben.

Csalódások, veszélyek
Az elbukott emberekért munkálkodókat sok csalódás éri azok részéről, 

akik ígérik, hogy megjavulnak, de csak felszínesen változtatják meg szoká-
saikat és életmódjukat. Egy darabig talán úgy tűnik, hogy megjavultak, de 
cselekedeteik mögött csupán érzelmek húzódnak; szívük valójában nem 
változott meg. Éppúgy dédelgetik önző énjüket, éppúgy vágyakoznak ká-
ros élvezetekre, éppúgy szeretnék vágyaikat kielégíteni. Nem tudják mi-
ben áll a jellemképzés, és nem lehet építeni rájuk mint elvhű emberekre. 
Vágyaik kielégítésével és szenvedélyeikkel eltompították értelmi és lelki 
képességeiket, és ez gyöngévé teszi őket. Ingatagok és állhatatlanok. In-
dítékaik érzékiségre hajlóak. Ezek az emberek sokszor veszélyt jelentenek 
mások számára is. Mialatt jó útra tért embereknek tartják őket, felelős 
tisztségeket bíznak rájuk; olyan helyre állítják őket, ahol befolyásuk meg-
mételyezi az ártatlanokat.

Még azoknál is fennáll a visszaesés veszélye, akik igyekeznek megja-
vulni. Nagyon bölcsen és nagy tapintattal kell velük bánni. Hízelgéssel és 
dicsérgetéssel a mocsárból kiemelt emberek romlását okozhatjuk. Nagy 
veszélynek tesszük ki őket és hallgatóikat is, ha a nyilvánosság előtt el-
mondatjuk velük bűnös múltjuk történetét. A gonosz dolgok kihangsú-
lyozása rombolja mind az értelem, mind a lélek világát. A bűntől meg-
szabadult embereknek ártunk azzal, ha nagy fontosságot tulajdonítunk 
személyüknek. Sokukban azt az érzést keltjük, hogy bűnös életük kiemel-
kedő szerephez juttatta őket. A hírnév utáni vágy és a magabízás szelle-
me tápot kap, és vesztüket okozza. Csak akkor tudnak megállni, ha nem 
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önmagukban, hanem Krisztus kegyelmében bíznak.
Mindazokat, akik őszinte megtérésük bizonyságát adták, buzdítsuk a 

másokért való szolgálatra! Senki se utasítsa el azt az embert, aki Sátán 
szolgaságát felcserélte Krisztus szolgálatával! Ha valaki bizonyságát adta 
annak, hogy Isten Lelke küzd érte, biztassuk, ahogy csak tudjuk, hogy lép-
jen az Úr szolgálatába! „Könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén 
őket” (Júd 22). Akik mennyei bölcsességhez jutottak, azok észre fogják 
venni a segítségre szorulókat; azokat, akik őszintén megbánták bűnei-
ket, de akik biztatás hiányában aligha mernek reménykedni. Az Úr arra 
fogja szolgáit késztetni, hogy fogadják szeretettel barátságukba ezeket a 
remegő szívű, bűneikért bánkódó embereket. Bármilyen bűn rabságában 
éltek, akármilyen mélyre süllyedtek is, ha töredelmes szívvel Krisztus-
hoz térnek, Ő elfogadja őket. Azután adjatok nekik valamilyen feladatot, 
amellyel szolgálhatnak Krisztusnak! Ha szeretnének másokat is a pusztu-
lás verméből kiemelni, amelyből ők maguk már megszabadultak, adjatok 
nekik erre alkalmat! Hozzátok őket kapcsolatba tapasztalt keresztények-
kel, hogy lelkileg megerősödjenek! Töltsétek meg szívüket és kezüket a 
Mesterért végzendő munkával!

A látszólag legbűnösebbek közül egyesek, amikor a fény bevilágít lel-
kükbe, eredményes munkások lesznek, és épp olyan bűnösökért fognak 
dolgozni, amilyenek valamikor ők maguk is voltak. Krisztusba vetett hittel 
nagy feladatokat látnak el, és felelős tisztségeket kapnak a lélekmentés 
munkájában. Ők tudják, mi a saját gyenge pontjuk, és látják lényük rom-
lottságát. Ismerik a bűn erejét és a bűnös szokások hatalmát. Ráébrednek 
arra, hogy Krisztus segítsége nélkül képtelenek győzni, és egyre csak ezt 
kiáltják: „Tehetetlen vagyok, reád bízom magam!”

Ezek az emberek tudnak másokon segíteni. A megkísértett, megpró-
bált, reménységét már-már elvesztett ember, de aki a szeretet üzene-
tének hallatára megmenekült, az megérti a lélekmentés tudományát. 
Akinek a szíve tele van a Krisztus iránti szeretettel, mert őt magát is a 
Megváltó kereste meg és hozta vissza a nyájhoz, tudja, hogyan keresse 
meg az elveszetteket, és hogyan vezesse Isten Bárányához a bűnösöket. 
Fenntartás nélkül Istennek szentelte magát, és Isten szeretett Fia elfo-
gadta, megfogta kezét; amelyet gyengesége tudatában segítségért felé 
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nyújtott. Az ilyen emberek szolgálata által sok tékozló fiú tér az Atyához.
A bűnös életből a tiszta élet magaslatára igyekvők az „emberek kö-

zött az ég alatt” csak egy névben találhatják meg azt az erőt, „mely által 
kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4:12). „Ha valaki szomjúhozik” 
megnyugtató reménységre, a bűnös hajlamoktól való szabadulásra, ah-
hoz Krisztus így szól: „jöjjön énhozzám, és igyék” (Jn 7:37). A bűn egyedüli 
gyógyszere: Krisztus kegyelme és ereje.

A saját erőre épített jó döntések semmit sem érnek. A világ összes fo-
gadalma sem tudja megtörni a bűnös szokások hatalmát. Az ember nem 
lesz mindenben mértékletes addig, amíg Isten kegyelme meg nem újítja 
szívét. Egyetlen pillanatig sem tudjuk önmagunkat a bűntől megőrizni. 
Minden pillanatban Istentől függünk.

Az igazi megújulás a szív megtisztításával kezdődik. Az elesettekért 
végzett munkánk csak akkor lesz igazán eredményes, ha a krisztusi kegye-
lem újjáalakítja a jellemet, és a szív élő kapcsolatba kerül Istennel.

Krisztus élete az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség élete 
volt, és ebben minden embernek példát mutatott. Nekünk is éppúgy 
kell élnünk - az Ő erejével és az Ő útmutatásával -, ahogyan Ő élt ezen 
a világon.

Amikor az elesettekért dolgozunk, véssük elméjükbe és szívükbe Is-
ten törvényének követelményeit, és azt, hogy hűséget kell tanúsítanunk 
Isten iránt! Minden esetben hívjuk fel figyelmüket arra, hogy nagy kü-
lönbség van az Istent szolgálók és az Istent nem szolgálók között. Isten a 
szeretet, de nem nézheti el, ha valaki készakarva hágja át rendelkezéseit. 
Kormányzásának törvénye olyan, hogy senki sem kerülheti el hűtlenségé-
nek következményeit. Csak azokat tisztelheti, akik Őt tisztelik. Az ember 
evilági magatartása határozza meg örökkévaló sorsát. Ahogy vetett, úgy 
fog aratni. Az okot követi az okozat.

Csak tökéletes engedelmesség - és semmivel sem kevesebb - ütheti 
meg az Isten által kívánt mértéket. Kívánalmait pontosan körülhatárolta. 
Mindenre, amit parancsolt, szükség van ahhoz, hogy az ember összhang-
ba jusson vele. Hívjuk fel a bűnösök figyelmét a Krisztus szerinti eszményi 
jellemre, és vezessük őket Krisztushoz, akinek a kegyelme által érhető el 
ez az eszményi jellem.
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A Megváltó magára vette az emberiség gyengeségeit, és bűntelen éle-
tet élt, hogy az ember ne féljen attól, hogy emberi természetének gyen-
gesége miatt képtelen győzni. Krisztus azért jött, hogy minket „isteni ter-
mészet részeseivé” tegyen; és élete tanúsítja, hogy az emberi természet 
az istenivel egyesülve nem vétkezik.

A Megváltó győzött, hogy megmutassa az embernek, hogyan győzhet. 
Krisztus Isten Igéjével válaszolt Sátán minden kísértésére. Mivel bízott Is-
ten ígéreteiben, erőt kapott az Isten parancsolatai iránti engedelmesség-
hez, és a kísértő nem juthatott előnyhöz. Ez volt minden kísértésre Jézus 
válasza: „Meg van írva.” Isten nekünk is adta Igéjét, hogy ellenálljunk vele 
a bűnnek. „Igen nagy és becses ígéreteket” kaptunk, hogy általuk „isteni 
természet részeseivé” legyünk, „kikerülvén a romlottságot, amely a kí-
vánságban van e világon” (2Pt 1:4).

Mondd a megkísértett embernek, hogy ne a körülményeket és saját 
gyengeségeit nézze, sem pedig a kísértés hatalmát, hanem Isten Igéjének 
erejét! Ez az erő a mienk. „Szívembe rejtettem a te beszédedet - mondja 
a zsoltáríró -, hogy ne vétkezzem ellened.” „A te ajkad igéjével vigyáztam 
az erőszakosnak ösvényeire” (Zsolt 119:11; 17:4).

Bátorítsd az embereket! Vidd őket imában Isten elé! A kísértés áldoza-
tai közül sokan szégyellik kudarcaikat, és úgy érzik, hogy hiába közelednek 
Istenhez. Ezt a gondolatot azonban az ellenség sugallja. Amikor vétkeztek, 
és úgy érzik, hogy nem tudnak imádkozni, mondd meg nekik, hogy éppen 
ilyenkor kell imádkozniuk. Ha megszégyenülten bár, és mélyen megaláz-
va, de bevallják bűneiket, akkor Ő, aki hű és igaz, megbocsátja bűneiket, 
és megtisztítja őket minden gonoszságtól.

Látszólag nincs tehetetlenebb, valójában mégis legyőzhetetlenebb, 
mint az a lélek, aki érzi semmiségét, és teljesen a Megváltó érdemeiben 
bízik. Ima, valamint Isten Igéjének tanulmányozása által, és mert hiszi, 
hogy Isten állandóan jelen van, a leggyengébb ember is kapcsolatban le-
het az élő Krisztussal, aki fogja kezét, és soha nem ereszti el.

Ezeket a drága ígéreteket mindenki, aki Krisztusban marad, magának 
igényelheti. Ezt mondhatja:

„Én az Úrra nézek, Várom az én szabadításom Istenét; Meghallgat en-
gem az én Istenem! Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, 
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Mert ha még a setétségben ülnék is, Az Úr az én világosságom!”(Mik 7:7-
8).

„Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; Eltapodja álnokságainkat. Bizony a 
tenger mélységébe veted minden bűnünket!” (Mik 7:19).

Isten ezt ígérte:
„Drágábbá teszem az embert a színaranynál, És a férfit Ofir kincsara-

nyánál” (Ésa 13:12).
„Ha cserények között hevertek is: Olyanok lesztek, mint a galambnak 

szárnyai, Amelyeket ezüst borít, Vagy mint vitorla-tollai, Amelyek szín-
arany fényűek” (Zsolt 68:14).

Akiknek Krisztus a legtöbbet bocsátotta meg, azok fogják Őt a legjob-
ban szeretni. Ők lesznek azok, akik majd a végső napon trónjához a leg-
közelebb állnak.

„És látják az ő orcáját; és az ő neve homlokukon lesz” (Jel 22:4).

<<< vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya 

SONS AND DAUGHTERS OF GOD, PP. 168–176.

A boldog otthon légköre elősegíti az egészséget
Boldog nép az, amelynek így van dolga; boldog nép az, amelynek az Úr 

az ő Istene. (Zsolt 144:15)
A család, melyben szeretet lakozik, s ahol a tekintetben, szavakban és 

tettekben kifejezésre is talál olyan hely, ahol angyalok szeretnek időzni. 
Engedjétek szívetekbe a szeretet, vidámság, és boldog elégedettség 

napsugarát, hadd járja át édes hatása az egész családi kört… Az így lét-
rehozott légkör olyan lesz a gyermekeknek, mint a levegő és napfény a 
növényvilágnak; elősegíti az egészséget, az értelem és test életerejét. 

Neveljétek a lelketeket derűre és a hála kifejezésére Isten felé, az Ő 
irántunk való nagy szeretetéért ... A keresztény derű a szentség legszebb 
megnyilvánulása. 

Noha a bánat és aggodalom egyetlen rosszat sem tüntet el, súlyos kárt 
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okozhat. De a jó kedély és reménység, miközben megvilágítja mások ös-
vényét, élet azoknak, akik megtalálják, és egészség testüknek. 

Legyen az anya mindig vidám, elégedett és boldog. Minden erre irá-
nyuló erőfeszítése bőségesen megtérül gyermekei testi jólétében és er-
kölcsi jellemében. Vidámságával elősegíti családja boldogságát, és nagy-
mértékben javít saját egészségén is. 

A fiatalok egészsége testmozgást, vidám, boldog és kellemes őket kö-
rülvevő légkört igényel, a fizikai egészségük és arányos jellemük kifejlő-
dése érdekében. 

Isten szeretné kiművelni bennünk a vidám, boldog lelket, mely dicsé-
retet fejez ki Iránta, aki kihívott minket a sötétségből az Ő nagyszerű vi-
lágosságára.

A munka eredménye az egészségben és boldogságban
Hét napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, amelyet ki-

választ az Úr; mert megáld téged az Úr, a te Istened minden termésedben, 
és kezeidnek minden munkájában; azért örvendezz igen! (5 Móz. 16:15)

Az otthoni feladatok elvégzésekor tanúsított hűség jutalma — Ha lelki-
ismeretesen ellátod házi kötelességeidet, ha betöltöd azt a helyet, ame-
lyet a legjobban be tudsz tölteni - bármilyen egyszerű és szerény legyen 
is -, az igazán fölemelő lesz számodra. Pontosan erre az isteni áldásra van 
szükséged! Ebben békét és szent örömet találsz. Ebben lelsz majd gyó-
gyulásra is, mert ez az, ami titkon és észrevétlenül gyógyítja a lélek sebe-
it, sőt a testi szenvedéseket is. Az a lelki nyugalom és egyensúly, amely 
a tiszta és szent indítékokból fakad, erőt és rugalmasságot kölcsönöz a 
test valamennyi szervének. A belső béke és az Isten előtt vétlen lelkiisme-
ret életre kelti a szellemi képességeket, akár a zsenge növényeket a rájuk 
permetező harmat. Akaratod a helyes irányba terelődik, és uralmad alatt 
marad, bár biztosabb fellépést ad, mégis mentes lesz a romlottságtól. 
Elmélkedéseid, mivel megszentelődnek, az öröm forrásai lesznek. Csön-
des nyugalmad, amelyre így tettél szert, áldást jelent mindazok számára, 
akikkel érintkezel… Minél inkább megízleled ezt a mennyei békét és lel-
ki egyensúlyt, annál inkább növekedni fog benned. Élénk, életerős öröm 
ez, amely erkölcsi erejét nem fojtja a halál állapotához hasonló álomba, 
hanem még élénkebb tevékenységre serkenti. A tökéletes béke mennyei 



152 9. Tanulmány javasolT olvasmánya  

vonás, amellyel az angyalok rendelkeznek.
Az ifjúság és a gyermekek soha nem fogják érezni a megelégedés bé-

kéjét, amíg odaadóan nem teljesítik az otthoni feladatokat megkönnyítve 
a fáradt kezeket kimerült szíveket az anyák… éppen azok szenvednek a 
magánytól és elégedetlenségtől, akik elhanyagolják a saját részük kivé-
telét az otthoni kötelezettségekből.  Nem tanulták meg azt az igazságot, 
hogy akik boldogok, azért boldogok, mert megosztják a napi munkát. 

A céltudatos munkára lenne szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek, 
derűsek, életvidámak és boldogok legyenek, s bátran szembenézzenek 
a különféle próbákkal, nehézségekkel, amelyek e világban körülvesznek 
bennünket.

Egészség és boldogság a szabadban
Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad 

meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. (Zsolt 104:24)
Férfiak, nők és gyermekek, akik a szabadban élnek vágyni fognak arra, 

hogy tiszták és jámborak legyenek. A természet hatalmas gyógyászati for-
rásai- a serkentő, újraélesztő, életadó befolyása a test funkciói megerő-
södnek, az értelem felserken, a képzelet felgyorsul, a lelkek felélednek. Az 
elme felkészül és megbecsülni Isten szavának szépségét.

A tiszta levegőben egészség és élet van. Amint belélegezzük élénkítő 
hatása van az egész keringésrendszerünkre.

A természet szépsége már magában elvezeti a lelket a bűntől, a földi 
vonzalmaktól – a tisztaság, béke és Isten felé.

Emiatt a talaj megművelése megfelelő munka a gyermekeknek és fi-
ataloknak. Ez közvetlen kapcsolatba hozza őket a természettel, és a ter-
mészet Istenével…. Az ideges gyermeknek vagy fiatalnak... ez különösen 
értékes lesz. Számukra egészség és boldogság rejlik a természet tanul-
mányozásában; s ezek a benyomások nem halványodnak el elméjükben, 
mert elfoglaltságuk tárgyai állandóan a szemük előtt vannak.

A természet világában, Isten az ember fiának kezébe helyezte a kul-
csot, hogy kinyissa Szavának kincses házát. A láthatatlan a láthatóval van 
illusztrálva; az isteni bölcsességet, örök igazságot, végtelen kegyelmet, 
megérthetjük a dolgokon keresztül, amiket Isten tett. … Isten igazságossá 



153Sons and Daughters of God, pp. 168–176.

tette eme világot mivel boldogságunkban gyönyörködik.
A gyermekek és fiatalok egészsége, jó kedélyállapota érdekében, s 

hogy egészségesen fejlődjön szellemük és izomzatuk, lehetőleg sokat le-
gyenek a szabad ég alatt, a friss levegőn, ahol jól megszervezett időtöltést 
kell biztosítani nekik.

Az igazi boldogság nem a pompában és fényűzésben lelhető fel, ha-
nem az Istennel való közösségben, amely teremtett munkáin keresztül 
ápolható.

Az élő gépezet megőrzése
Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és 

légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. (III. János 2)
A legértékesebb lecke, amit valaha megtanulhatunk; önmagunk he-

lyes használatának meglelése. Ne maradjunk le csak a szellemi munkánál, 
vagy fizikai aktivitásnál, hanem hozzuk ki a legjobbat a különböző testré-
szeinkből, amelyek egésszé teszik az emberi szerkezetet,-- agy, csontok, 
izmok, fej, és szív.

Az önmagunk helyes használatába bele tartozik kötelezettségeink egé-
sze a világ felé és Istennek. Ekkor egyenlő arányban használhatjuk a fizikai 
erőinket a szellemi erőinkkel együtt. Minden tevékenységnek a származ-
tatója  annak a motivációnak a minősége ami  sugallja azt, és ha ez a mo-
tiváció nem elég magasztos, tiszta és  önzetlen, akkor az elme és a jellem 
soha nem lesz kiegyensúlyozott…

Az Úré vagyunk, mert Ő minket. A megváltás által, mivel Ő életét adta 
ti érettetek… . Megóvja minden darabját az élő gépezetnek, hogy fel 
tudjuk használni szolgálatára. Megóvjad ezt, Neki. Egészségünk a fizikai 
szervezet helyes használatától függ… Ne éljünk vissza azzal az erővel amit 
Isten adott mely, fizikai, mentális és erkölcsi. Minden szokásod a gondolat 
az ellenőrizze, ami Isten kontrolálása alatt van.

Ha fiatal férfiak és nők teljesen Krisztus Jézus természete szerint nőné-
nek fel, akkor bizonyára értelmesen irányítanák önmagukat. … Az egész-
ségtelen szokások, késő éjszakai fennlét, hosszú reggeli órák az ágyban, 
sietős evés—mind leküzdést igényelnek. A falatot rágjuk meg jól. Az étke-
zéssel ne siessünk. A szobát szellőztessük ki alaposan nappal és éjszaka is, 
hogy elősegíthesse a hasznos fizikai munkát. … Erőink megfelelő, és teljes 
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mértékben való használásával a leghasznosabb alkalmazásban, minden 
szervünknek egészségére ügyelésével, inaink és izomzatunk harmóniá-
ban fog együttműködni, mellyel az Úr értékes szolgálatára lehetünk.

Elővigyázatos szokásaink jó egészséget biztosítanak
Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt 

mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion; nincs, aki tuda-
kozódjék felőle. (Jer. 30:17)

Rendszertelenség és az egészség törvények iránti hanyagság. Az érte-
lem nem merül ki, romlik le oly gyakran a szorgalmas igénybevételtől és 
kemény tanulástól, mint a rossz időben fogyasztott helytelen tápláléktól 
s az egészség törvényeinek elhanyagolásától... Rendszertelen időben való 
táplálkozás és alvás kimeríti az agyat. Pál apostol kijelenti, hogy aki az 
istenfélelem magas mértékére akar eljutni, legyen mindenben mérték-
letes. A táplálkozás, az ivás és öltözködés, mind közvetlenül kihat lelki 
fejlődésünkre.

Az egészség olyan áldás melyet kevesen becsülnek meg. …Sokan, az 
egészségügyi törvényeket figyelmen kívül hagyva, állandóan esznek. Ezál-
tal az elme elborul. Hogyan kaphatnának isteni világosságot olyan férfiak, 
akik szokásaikban vigyázatlanok és így bánnak az Istentől kapott világos-
sággal?.... Az élet ránk bízott szent örökség, amelyet egyedül Isten tud 
megőrizni számunkra, hogy az Ő dicsőségére használjuk fel. Teremtőnk, 
aki testünk csodálatos szerkezetét alkotta, gondoskodik róla, hogy egész-
ségben tartsa, ha nem megyünk szembe a céljaival. Ő segít bennünket, 
hogy minden ránk bízott talentumot helyesen használjunk fel. 

Az egészség, élet és boldogság a testünket igazgató természeti törvé-
nyek iránti engedelmesség eredménye. Ha utunk és akaratunk egyezik 
Isten akaratával és útjával, ha teremtőnk kedvére cselekszünk, akkor jó 
állapotban fogja tartani a szervezetet s visszaállítja az erkölcsi, szellemi 
és testi erőket, hogy általunk munkálkodhassék dicsőségére. …Ha együtt 
működünk vele ebben a munkában, egészség és boldogság, béke és hasz-
nosság, bizonyos eredmények lesznek.

Nem azért halt meg, hogy gonosz szokásoknak hódoljunk, hanem 
hogy Isten fiaivá és lányaivá válhassunk, s hogy lényünk minden erejével 
Őt szolgáljuk.
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Kedves fiatal barátaim, haladjatok előre lépésről lépésre, amíg a szo-
kásaitok az élet és egészségügyi törvényekkel harmóniában lesznek.

Legyünk tiszták kívül és belül egyaránt
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalan-

ságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. (Ez. 36:25.)
Hogy Isten szemében elfogadhatók legyenek, a nép vezetőinek szigo-

rúan ügyelniük kellett Izrael seregeinek tisztaságára, még amikor harcba 
indultak is. Minden léleknek szentül megparancsolták, a főparancsnoktól 
a közlegényig mindenkit felelőssé tettek, hogy megőrizzék személyük és 
környezetük tisztaságát. Szent kötelesség volt, hogy testben és lélekben 
szentek legyenek. Nem volt szabad hanyagul vagy felületesen végezni kö-
telességüket. Minden tekintetben meg kellett őrizniük a tisztaságot. Nem 
tűrhettek meg semmi rendetlenséget, szennyes, egészségtelen dolgot a 
környezetükben, ami megrontaná a levegő tisztaságát. 190,1, 35. levél

A Jahve által kijelentett Tízparancsolat nem élhet azok szívében, akik 
rendezetlen és tisztátalan szokásokat ápolnak életükben. Ha az ősi Izra-
el még csak meg sem hallgathatta a szent törvény kijelentését anélkül, 
hogy Jahve törvényének engedelmeskedve megtisztítsa öltözékét, akkor 
a szent törvény hogyan íródhatna be azok szívébe, akik személye, ruhája 
és lakása nem tiszta? Ez lehetetlen.

A menny tiszta és szent hely. Isten is tiszta és szent. Aki jelenlétébe lép, 
nagy figyelemmel engedelmeskedjék utasításainak. Tartsa testét és ru-
házatát tisztán, rendesen, így tanúsítva tiszteletet mind maguk, mind Is-
ten iránt. A szívnek szintén megszenteltnek kell lennie. Akik ehhez tartják 
magukat, nem hoznak szégyent Isten szent nevére azzal, hogy tisztátalan 
szívvel és rendetlen ruházatban imádják őt. Isten számon tartja imádói-
nak szívbeli előkészületét, de külső tisztaságát is. (1901, 126, kézirat)

Az angyalok le vannak nyűgözve, azáltal amit az Isten népét körülvevő 
környezetben látnak.

Dániel megáldatott, mivel a legjobbat választotta
És tíz nap mulva szebbnek látszék az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek 

valának mindazoknál az ifjaknál, a kik a király ételével élnek vala. (Dán. 1:15)
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A fiatalok álljanak olyan helyen, ahol szívűk teljesen az Úré, ahol ere-
jükkel tisztelik Istent. Így tett Dániel Babilon udvarában, az igaz elven állva 
a korrupt és pogány emberek közt. De Dániel eltökélé az ő szívében, hogy 
nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, a melyből az iszik 
vala, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát meg-
fertőztetnie.

Dániel és társai tudták, hogy mi lesz döntésük eredménye; hogy ez 
még életükbe is kerülhet; ennek ellenére eltökélték, hogy a szigorú mér-
tékletesség keskeny ösvényén maradnak még akkor is, ha Babilon bírái 
elé kerülnek.

Dániel és társai példáján keresztül láthatjuk, hogy azt a szintet, me-
lyet emberileg lehetetlen elérni, az Úr eléri gyermekeivel, mégis sokan 
olyan vallást gyakorolnak könnyen, mely a szabályokat kihagyja és a kö-
rülmények vezérlik. Fiatalok kik szolgálják a menny Istenét nem köthetik 
le magukat földi vigazságokkal, nem táplálkozhatnak fényűzéssel, és nem 
ihatnak erős italokat félve a földön egy elismert vagy gazdag személynek 
tett szívesség megtagadásától. 

Azt gondolhatják, hogy különös tisztelet érinti őket, és az udvarias-
ság megköveteli, hogy ezen  felkínált kedvezményeket elfogadják; azon-
ban az Istenhez való hűség élvezzen elsőbbséget, és az a félelem- hogy 
megbántják a menny Urát- kontrolálja őket. Babilon királya úgy gondolta, 
hogy nagy tisztességet adott Dánielnek és társainak, azonban ők jobban 
tisztelték Isten parancsolatait, mint a királyt… Isten felmagasztalta Dáni-
elt és minden fiatalt meg fog dicsőíteni, aki Dániel útját követi az Isten 
iránti tiszteletben.

Válasszuk az Istennek és ne a magunknak való tetszést
 És a ki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya 

egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek. 
(Jn. 8:29)

Ha (Krisztus) azt választotta volna, maga teremtette világon tölthette 
volna el idejét, könnyű élettel, bőség közepette. Magának követelhette 
volna mindazt az örömet és kedvtelést, amit a világ nyújtani tud. Mégsem 
törődött a maga kényelmével. Nem a maga örömére élt, hanem hogy jót 
tegyen és másokra árassza áldásait.
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Nem lehet sem férfin, sem nőn vagy gyermeken segíteni, aki nem akar 
hallgatni, és nem akar engedelmeskedni a kötelesség szavának. Mert a 
kötelesség szava, Isten szava. Akik a mennyei tanácsot nem fogadják el, 
nem befolyásolhatók, mert a nekik tetsző utat választják.

Férfiak és nők, akik elhagyják azt a helyet, melyet Jézus rendelt ki szá-
mukra, hajlamaiknak és saját terveik alapján kitalált tetteiknek való tet-
szelgés érdekében, csalódni fognak azok sikertelenségén, mert nem Isten 
útját választották.

Mennyei Atyánk uralkodónk, vessük tehát fegyelmezéseinek alá ma-
gunkat. Családjának tagjai vagyunk. Szolgálatunkra jogosult. Ne azt tanul-
mányozzuk, hogy hogyan járjuk a saját utunkat, hanem azt, hogy mi az Ő 
útja és akarata… Az emberek azért szenvednek sokat, mert lelépnek az 
Isten által kirendelt követendő ösvényről.  Abban a tűzben fognak járkál-
ni, amit önmaguk gyújtottak és amelynek eredménye a szenvedés, nyug-
talanság, bánat, amit elkerülhettek volna, ha alá rendelik magukat Isten 
akaratának…  Akármilyen ösvényt is választ nekünk Isten, akármilyen utat 
rendel ki, csak az, az egyetlen ösvény amely biztonságos. A hit szemével, 
gyermekies alárendeléssel nézzük Istent, hogy kövessük utasítását, és így 
a nehézségek eltűnnek. Ez az ígéret: és megtanítlak téged az útra, a me-
lyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.

Mindent a Jézus nevében cselekszünk.
És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr 

Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő 
általa. (Kol.: 3:17.)

Az Úr elvárja, hogy minden képviselője a lehető legjobbat hozza ki ma-
gából; és akik így tesznek, azoknak lesznek a legjobban megelégedve ön-
magukkal, és a legnagyobb megelégedést fogja azok számára hozni, akik 
érdeklődnek irántuk. A fiataloknak vegyék észre, hogy nagy tapasztalatra 
van szükségük az Úr dolgaiban. A puszta felszínes munka nem fog hasznot 
hozni számukra. Vezesd szívedbe Isten igéjének világosságát, hogy ott, 
mint egy világító gyertya legyen.

Mikor egymás társaságában vagytok legyetek segítséggé és áldássá a 
másik számára mennyei befolyást árasztva; de vannak olyanok is, akik-
nek súlyos hiányosságai vannak, melyben egyre jobban elmélyülnek és 
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ha nem küzdik, akkor Isten Lelke el fog távozni szívükből…  A Biblia vallása 
nem egy hatás a sok közül, hanem ennek hatása mindenek fölött van, 
áthat és kontrolál minden más befolyást. A bibliai vallás arról szól, hogy 
gyakoroljuk az élet fölött való uralmat és vezetést. Ez nem olyan, mint a 
vászonra húzott festék, ennek a hatása átjárja az egész életet, mintha a 
vásznat a festékbe mártanák, amíg a szövet minden egyes szálát be nem 
fogja kitörölhetetlenül a festék színe. Az Úr megértést fog adni minden 
gyakorlati Bibliai igazságban, amint ezeket beviszed a gyakorlati életbe. 
Vidd be az igazság alapelveit életed minden napjába.

Míg a közös élet kisebb kötelességeit végezzük, növekedjünk folya-
matosan kegyelemben, magasztos és szent motiváció kíséretében ha-
talmasra, mert Egytől származunk, ki oda adta életét, hogy ösztönzőleg 
szolgáljon mindenkinek, hogy teljes mértékben sikeresek lehessünk a ke-
resztényi jellemátalakulásban.

Amikor Krisztus vallása munkálkodik, az élet minden részletét világo-
sabbá és édesebbé teszi több mint földi örömmel és magasabban, mint 
földi békével.

<<< vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya 
A NAGY KÜZDELEM, 449-454. (ELLENSÉGESKEDÉST SZERZEK)

„Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod 
között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sar-
kát mardosod” (I. Móz. 3:15). Az ember bukása után a Sátánra kimondott 
isteni ítélet szintén prófécia volt, amely az idők végéig átfogta a százado-
kat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt 
fog venni.

Isten kijelentette: „Ellenségeskedést szerzek”. Ez az ellenségeskedés 
nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete 
gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A 
bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellensé-
geskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem 
nyugszik, kivéve ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud 
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venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egy-
más elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös mó-
don közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna a Menny ellen; és 
a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen 
lázadt volna.

Sátán nemcsak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre 
csábította, hogy a Menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisz-
tussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem 
volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem 
Urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette 
a Sátán és az asszony – az ő magva és az asszony magva – közötti ellen-
ségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti za-
vartalanul; tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni.

Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Is-
ten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordul. Sátán szeretné 
meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását; szeretné meggyalázni 
Istent kezemunkája eltorzításával és bemocskolásával; fájdalmat akar 
okozni a mennyben; és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. 
E bajoknak pedig az az oka – mondja –, hogy Isten embert teremtett.

Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeske-
dést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az em-
ber örökre Sátán foglya maradna; olyan szolga, aki mindig készségesen 
teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol 
korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, 
hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, 
hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek 
fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről 
származik.

A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő 
bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztet-
te a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a Megváltó világi gazdagság, pom-
pa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, 
ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsé-
ge hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete 
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a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki el-
lenségeskedést Isten Fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a 
gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére 
nehezedett.

Krisztus követőivel szemben éppolyan ellenségeskedés mutatkozik, 
mint Mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, 
és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán 
és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság vé-
delmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és 
bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt 
botránkoztatása még nem szűnt meg. „Mindazok is, akik kegyesen akar-
nak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak” (II. Tim. 3:12).

Sátán képviselői – megbízójuk irányítása mellett – kitartó munkával 
próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával 
szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni, és 
hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghami-
sítják a Szentírást, akárcsak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyaláz-
ni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely 
Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztí-
tására. Mindezt az első prófécia előre jelezte. „Ellenségeskedést szerzek 
közötted és az asszony kőzött, a te magod között, és az ő magva között.” 
És ez az idők végéig fog tartani.

Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a 
küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus 
katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcso-
latuk: mert nagy híjával vannak Lelkének. Nem vetik meg a bűnt és nem 
borzadunk tőle, miként Mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és 
eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz 
és veszélyes dolog a bűn; nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és 
hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, 
mert hatalmát és rosszindulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen 
harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy 
ellenségük hatalmas hadvezér, aki a gonosz angyalokat irányítja, és jól 
bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy 



161A Nagy Küzdelem, 449-454. (Ellenségeskedést szerzek)

meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még 
az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt; esetleg csak mellékesen 
a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. 
Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravaszságára hívják fel fi-
gyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni.

Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber el-
lenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugá-
ba, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácsko-
zásokba, a törvényszékekbe; zavart okoz, ámít, megbabonáz; mindenütt 
rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét; megosztja a családokat; 
gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a 
keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig 
szükségszerűnek.

Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni 
azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. 
Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesí-
tett. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. „E világ istene megvakí-
totta a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliu-
mának világosságát, aki az Isten képe” (II. Kor. 4:4). Azok, akik nem állnak 
eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív 
szereti a bűnt; szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyű-
löli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és 
hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat. Sátán 
elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A meg-
tévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar 
nekik, és míg e társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz 
hasonul, egyre jobban megvakulnak.

A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem 
lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerül-
hetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszító-
nak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csakhamar nem fog félni Sátántól. 
Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, 
biztosak lehetünk Isten védelmében; de ha mi tesszük ki magunkat a kí-
sértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk.
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A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legke-
vésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják 
és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az 
istenfélelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képes-
ség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a 
hiányzó kegyességet; ha ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít 
tőle, akkor átokká és tőrré lesz. sokan azt gondolják, hogy az udvariasság 
és a jó modor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha 
nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény 
jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak, de 
ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok 
művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten er-
kölcstelennek bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz, Ezek az 
emberek – csalárd, álnok befolyásuk és példájuk miatt – Krisztus ügyének 
veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek.

Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan böl-
csességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje Forrá-
sától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya 
lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király 
kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették.

Egy keresztény se felejtse el soha, hogy „nem test és vér ellen van” 
tusakodásuk, „hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az 
élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a ma-
gasságban vannak” (Ef. 6:12), bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. 
Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is: „Józanok legyetek, vi-
gyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, 
keresvén, kit elnyeljen” (I. Pt. 5:8). „Öltözzétek föl az Istennek minden 
fegyverét, hogy megállhassatok az őrdögnek minden ravaszságával szem-
ben” (Ef. 6:11).

Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és 
a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó had-
járatára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a kö-
nyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei 
Példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. 
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Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében; akik igyekeznek leleplezni a 
gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek, mindazok Pállal 
együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és 
kísértések között szolgálják.

Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisz-
tust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk 
folytak; és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. 
Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le 
saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irá-
nyítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem 
szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy 
Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek 
a bűn és a Sátán ellen!

<<< vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya 
A NAGY KÜZDELEM, 518-536. (A KÖZELGŐ KÜZDELEM)

A mennyben elkezdődött nagy küzdelemnek már egészen az elején az 
volt Sátán célja, hogy Isten törvényét megdöntse. Ezért lázadt fel a Te-
remtő ellen. A mennyet ugyan el kellett hagynia, de a harcot folytatta a 
földön. Szívósan igyekszik az embert elámítani, hogy rá tudja venni Isten 
törvényének áthágására. Hogy ez Isten egész törvényének félredobásával 
történik, vagy csak egyetlen szabály elvetésével – az eredmény végtére is 
ugyanaz. Aki „egy ellen” vétkezik, az egész törvényt megsérti; befolyásá-
val és példájával a törvényszegés oldalára áll, és az „egésznek megrontá-
sában bűnös” (Jak. 2:10).

Sátán, hogy a menny törvényeit lejárassa, kiforgatta a Biblia tanításait, 
és ezért tévedések kerültek sok ezer ember vallásába, akik azt vallják, 
hogy hisznek a Szentírásban. Az igazság és a tévelygés közötti utolsó nagy 
összecsapás csupán az Isten törvénye miatti hosszú küzdelem végső csa-
tája. Mi most kapcsolódunk be ebbe a harcba, az emberi törvények és 
Jahve rendelkezései, a Biblia vallása és a mesék és hagyományok vallása 
közötti küzdelembe.
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Már lázasan működnek azok az erők, akik e harcban az igazság és a 
szentség ellen szövetkezni fognak. Isten szent Igéje, amely oly sok szen-
vedés és vér árán jutott el hozzánk, nem sok megbecsülést kap. A Bibli-
ához mindenki hozzáférhet, de kevesen fogadják el igazán életük útmu-
tatójának. Aggasztó mértékben eluralkodott a hitetlenség, de nemcsak a 
világban, hanem az egyházban is. Sokan olyan tanításokat is megtagad-
nak, amelyek a keresztény hit oszlopai. Az állítólagos kereszténység nagy 
hányada részben vagy teljesen elveti azt, amit az ihletett írók a teremtés 
nagy tényéről, az ember teremtéséről, az engesztelésről és Isten törvé-
nyének örökérvényűségéről mondanak. Emberek ezrei, akik bölcsessé-
gükkel és függetlenségükkel kérkednek, a gyengeség tanújelének tartják 
a Bibliába vetett feltétlen hitet; a Szentírás bírálását, és legfontosabb iga-
zságainak elspiritualizálását és elsekélyesítését pedig a nagy tehetség és 
műveltség bizonyítékának vélik. Sok lelkész arra tanítja híveit, sok tanár 
és tanító pedig tanítványait, hogy Isten törvénye megváltozott, illetve 
már nem érvényes, és akik kívánalmait most is érvényesnek és szóról szó-
ra követendőnek tartják, azok csak gúnyt és megvetést érdemelnek.

Az emberek az igazság megtagadásával az igazság Szerzőjét tagadják 
meg. Isten törvényének sárba tiprásával a Törvényadó tekintélyét cáfol-
ják. Hamis tanokból és elméletekből éppoly könnyű bálványt csinálni, 
mint fából vagy kőből. Sátán hamis színben tünteti fel Isten tulajdonsá-
gait, és az általa festett képből az ember téves fogalmat alkot Isten jel-
leméről. Jahve helyett sokan egy filozofikus bálványt ültetnek a trónra, 
míg Krisztust, az Ige és a teremtés munkája nyomán megmutatkozó élő 
Istent csak kevesen imádják. Ezrek istenítik a természetet, a természet 
Istenét pedig megtagadják. A bálványimádás ma éppúgy létezik a keresz-
tény világban, mint az Illés korabeli, ősi Izraelben, csak más formában. 
Sok bölcsnek tartott ember istene – filozófusoké, költőké, politikusoké, 
újságíróké; az elegáns, divatos körök istene, számos főiskola és egyetem 
istene, sőt egyes teológiai intézmények istene – nem sokkal különb, mint 
Baál, Fönícia napistene.

A keresztény világ tévedései közül egyik sem támadja vakmerőbben a 
Menny tekintélyét, egy sem ésszerűtlenebb és károsabb következménye-
iben, mint az a rohamosan tért hódító, divatos tanítás, hogy Isten törvé-
nye hatályát vesztette. Minden nemzetnek megvannak a maga törvényei, 
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amelyek tiszteletet és engedelmességet követelnek. Ezek nélkül egy kor-
mányzat sem létezhet. Az ég és a föld Teremtője pedig törvények nélkül 
igazgatná keze alkotásait? Tegyük fel, hogy neves lelkészek nyilvánosan 
azt tanítják, hogy az országukat igazgató és polgárainak jogait védő törvé-
nyeket nem kell betartani, hogy azok korlátozzák az emberek szabadsá-
gát, és ezért nem kell nekik engedelmeskedni. Meddig tűrnének meg egy 
ilyen embert a szószéken? És vajon súlyosabb vétség áthágni az állami és 
a nemzeti törvényeket, mint sárba taposni a mennyei elveket, amelyek 
minden kormányzat alapját képezik?

Ha egy nemzet törvényeit eltörölnék, és alattvalóinak önkényes cselek-
vési lehetőséget adnának, ez korántsem lenne olyan következetlen dolog, 
mintha a világegyetem Kormányzója helyezné hatályon kívül törvényét, 
és fosztaná meg a világot a bűnöst elítélő és az engedelmest felmentő 
normától. Ha a szentség normáját félreteszik, a gonoszság fejedelme sza-
bad utat kap a földön.

Ahol Isten szabályait elutasítják, ott a bűn nem tűnik rossznak, és a 
szentség nem kívánatos. Akik nem hajlandók meghódolni Isten kormány-
zata előtt, azok teljesen alkalmatlanok önmaguk kormányzására. Bom-
lasztó tanításaikkal elültetik az engedetlenség szellemét a gyermekek és 
az ifjúság szívébe, akik természetszerűen nehezen tűrik az irányítást. A 
következmény: törvényellenes, feslett társadalom. A tömegek, miközben 
azok hiszékenységén gúnyolódnak, akik engedelmeskednek Isten kívánal-
mainak, mohón kapnak Sátán ámításain. A vágyaknak adják át a gyeplőt, 
és olyan bűnökben élnek, amelyekkel a pogányok kihívták Isten büntető 
ítéletét.

Akik arra tanítják az embereket, hogy Isten parancsolatait könnyen 
vegyék, azok engedetlenséget vetnek, és azt is aratnak. Ha ledöntenék 
az Isten törvénye által emelt korlátot, az emberi törvények is hamar te-
kintélyüket veszítenék. Mivel Isten tiltja a becstelenséget, az irigységet, a 
hazugságot és a csalást, az emberek sárba tiporják Isten törvényeit, mert 
földi jólétük gátjának tartják. E szabályok száműzése azonban beláthatat-
lan következményekkel jár. Ha a törvény nem volna kötelező, miért félne 
bárki is áthágásától? Javaink nem volnának biztonságban. Az emberek 
erőszakkal elvennék felebarátaik tulajdonát, és a legerősebb lenne a leg-
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gazdagabb. Az emberi életet sem tisztelnék. A házassági eskü nem véde-
né többé szent védőbástyaként a családot. Az erősebb erőszakkal elvenné 
felebarátja feleségét, ha megkívánná. Az ötödik parancsolatot elvetnék a 
negyedikkel együtt. Gyermekek gátlástalanul kioltanák szüleik életét, ha 
ezzel elérhetnék romlott szívük vágyait. A civilizált világ tolvajok és gyilko-
sok hordájává válna. A béke, a nyugalom, a boldogság eltűnne a földről.

Az a tanítás, amely szerint nem kell Isten kívánalmainak engedelmes-
kedni, gyengíti az erkölcsi kötelezettség súlyát, és rányitja a gonoszság 
zsilipjeit a világra. A jogtalanság, kicsapongás és romlottság elsöprő ára-
datként zúdul reánk. Sátán a családban is rombol. Zászlója ott leng az 
állítólagos keresztények otthonában is. Irigykednek, gyanúsítgatnak, kép-
mutatóskodnak, egymástól elhidegülnek, versengenek, viszálykodnak, el-
árulják az igazságot, kielégítik bűnös vágyaikat. A vallási elvek és tanítások 
egész rendszere, amelynek a társadalmi élet alapját és vázát kellene ké-
peznie, düledező, omladozó romhalmaznak tűnik. Sokszor a legaljasabb 
bűnözők, amikor vétségükért börtönbe kerülnek, olyan kiváltságokban, 
figyelmességben részesülnek, mintha irigylésre méltó, kitüntető teljesít-
ményt értek volna el. A sajtó jellemüknek és bűncselekményüknek nagy 
reklámot csinál. Közhírré teszi vétkük felháborító részleteit, és ezzel má-
sokat is elindít a csalás, lopás és gyilkolás útján. Sátán pedig ujjong ör-
dögi mesterkedése sikerének. A bűn csodálata, a fékezhetetlen gyilkolás, 
a minden rendű és rangú mértéktelenség és romlottság iszonyú fokozó-
dása láttán tegye fel mindenki a kérdést, aki féli Istent: mit lehet tenni a 
gonoszság áradatának feltartóztatására?!

Számos bíróság is megvesztegethető. A hatalmasságokat a nyereség és 
az érzéki örömök utáni vágy sarkallja. Mértéktelenségükkel sokan annyi-
ra eltompították képességeiket, hogy Sátán csaknem korlátlanul uralkodik 
rajtuk. A jog tudósai megvesztegethetők, megtéveszthetők. Iszákosság, 
dorbézolás, indulatosság, irigység és mindenféle visszaélés előfordul azok 
között, akik részt vesznek a törvénykezésben. „Az igazság messze áll, mivel 
elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be.” (Ésa. 59:14)

Az a romlottság és lelki sötétség, amely Róma főhatalma idején elural-
kodott, elkerülhetetlenül következett abból, hogy betiltotta a Szentírást. 
De mi lehet az elharapódzott hitetlenségnek, Isten törvénye elvetésének, 



167A Nagy Küzdelem, 518-536. (A közelgő küzdelem)

és az ebből következő romlottságnak az oka a vallásszabadság korában, 
amikor az evangélium teljes fénnyel ragyog? Most, hogy Sátán már nem 
tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, más eszközökhöz 
nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit romba döntése éppúgy Sátán 
célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Ha Sátán el 
tudja hitetni az emberrel, hogy Isten törvényét nem kötelező megtartani, 
éppúgy ráveszi a törvényszegésre, mintha az ember egyáltalán nem is-
merné előírásait. Most is, mint az előbbi korokban, Sátán felhasználja az 
egyházat szándékai előmozdítására. Korunk vallásos szervezetei hallani 
sem akarnak a világos, de népszerűtlen bibliai igazságokról, és a meg-
döntésükre kigondolt magyarázataikkal és nézeteikkel elhintik a szkepti-
cizmus magvait. Ragaszkodva ahhoz a pápai tévedéshez, hogy az ember 
természeténél fogva halhatatlan, és a halál állapotában is megőrzi öntu-
datát, elvetették a spiritizmus csalásai ellen emelt egyetlen védőbástyát. 
Az örök gyötrelem tana sok emberben kételyt támaszt a Bibliával szem-
ben. A negyedik parancsolat kívánalmainak hallatán az emberek meg 
fogják tudni, hogy a hetedik napi szombatot meg kell tartani. Ekkor sok 
népszerű tanító kijelenti, hogy Isten törvényének ma már nincs kötele-
ző érvénye. Csak így tudnak kibújni egy olyan kötelezettség alól, amelyet 
nem akarnak teljesíteni. Elvetik a törvényt a szombattal együtt. Amikor 
a szombat reformja nagyobb méreteket ölt, csaknem az egész világ meg 
fogja tagadni Isten törvényét, hogy elhárítsa a negyedik parancsolat kö-
vetelményeit. A vallási vezetők tanításai hitetlenséghez, spiritizmushoz 
és az Isten szent törvényének semmibevevéséhez vezetnek. E vezetőket 
félelmes felelősség terheli a keresztény világ gonoszsága miatt.

Ezek az emberek azt állítják, hogy a rohamosan terjedő romlottság jó-
részt az úgynevezett „keresztény szombat” megszentségtelenítésének tu-
lajdonítható, és hogy a vasárnap megtartásának kikényszerítésével nagy 
mértékben megjavulnának a társadalom erkölcsei. Ez az állítás különösen 
Amerikában hangzik, ahol az igazi szombat tantételét legtöbbet prédikál-
ják. Az egyik legkimagaslóbb és legfontosabb erkölcsi reform, a mértékle-
tességi munka itt gyakran kapcsolódik a vasárnapmozgalomhoz. Az utóbbi 
képviselői azt állítják önmagukról, hogy a társadalom legfőbb érdekeinek 
előmozdításán fáradoznak. Azokat pedig, akik nem hajlandók összefogni 
velük, a mértékletesség és a reform ellenségeinek bélyegzik. De az a tény, 
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hogy egy mozgalom, amely tévelygéshez vezet, olyan munkához kapcso-
lódik, amely önmagában jó, nem érv a tévelygés mellett. Álcázhatjuk a 
mérget egészséges ételbe keverve, de hatását nem változtathatjuk meg. 
Ellenkezőleg, veszélyesebbé tesszük, mert így valószínűbb, hogy gyanút-
lanul beveszik. Sátán egyik stratégiája, hogy annyi igazságot kever a ha-
zugságba, amennyivel a hazugságot hihetővé tudja tenni. Előfordulhat, 
hogy a vasárnapmozgalom vezetői olyan reformokat hirdetnek, amelyek-
re az embereknek szükségük van; olyan elveket, amelyek összhangban 
vannak a Bibliával, de ha e reformok és elvek Isten törvényének meg-
rontásával járnak, Isten szolgái nem foghatnak össze hirdetőikkel. Nincs 
mentségük, ha emberi előírásokkal felcserélik Isten parancsolatait.

E két nagy tévedéssel – a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szent-
ségével – fogja Sátán az embereket csalásainak foglyává tenni. Míg az 
előbbi a spiritizmus alapját rakja le, az utóbbi Rómával hozza közös ne-
vezőre az embereket. Az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak 
a szakadékon át kezet nyújtani a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység 
felett is, hogy a római hatalommal kezet fogjanak. E hármas szövetség 
hatására ez az ország követni fogja Rómát a lelkiismeret jogainak sárba 
tiprásában.

Amikor a spiritizmus még jobban fog hasonlítani a mai névleges ke-
reszténységhez, még több embert fog megtéveszteni és tőrbe ejteni. 
Sátán alkalmazkodik a mai élet körülményeihez. Világosság angyalaként 
jelenik meg. A spiritizmus útján meglepő dolgok fognak történni. Betegek 
meggyógyulnak, és sok tagadhatatlan csoda történik. És mivel a gonosz 
lelkek úgy tesznek, mintha hinnének a Bibliában, és tisztelik az egyházat, 
az emberek isteni erő megnyilatkozásaként fogják elfogadni munkájukat.

Az állítólagos keresztények és a hitetlenek között ma alig lehet különb-
séget tenni. Számos egyháztag szereti azt, amit a világ szeret, és könnyen 
felzárkózik a világ mellé. Sátán egyesíteni akarja őket, hogy mindnyájukat 
a spiritizmus soraiba sodorva ügyét erősebbé tegye. A pápistákat, akik a 
csodákat az igaz egyház jeleként dicsőítik, könnyen megtéveszti ez a cso-
datevő hatalom; a protestánsok pedig, mivel eldobták az igazság pajzsát, 
szintén a csalás áldozatai lesznek. Katolikusok, protestánsok és a világ fiai 
egyaránt elfogadják a kegyesség formáját a kegyesség ereje nélkül, és eb-
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ben a szövetségben a világot megtérítő és régóta várt millennium nagy-
szerű mozgalmának kezdetét látják.

A spiritizmus köntösében Sátán az emberiség jótevőjének mutatkozik. 
Meggyógyítja a betegeket, és „egy új és dicsőbb” vallási rendszert kínál, 
miközben pusztító munkát végez. Kísértéseivel tömegeket tesz tönkre. 
A mértéktelenség elveszi az ember józan eszét. Következménye: érzéki 
bűnök, versengés, vérontás. Sátán gyönyörködik a háborúban, mert a há-
borúval felkelti a lélek legádázabb indulatait. Áldozatait bűnnel és vérrel 
átitatva sodorja az örök pusztulásba. A nemzeteket szembeállítja egy-
mással, mert a háborúval el tudja terelni a figyelmüket arról a munkáról, 
amely az embert felkészíti az ítélet napjára, az Istennel való találkozásra.

Sátán az elemeket is felhasználja, hogy segítségükkel lelkeket gyűjt-
sön csűrébe. Kikutatva a természet laboratóriumának titkait, latba veti 
minden képességét, hogy – amennyire csak Isten engedi – úrrá legyen az 
elemeken. Amikor engedélyt kapott Jób meggyötrésére, ó, milyen gyor-
san elsöpört nyájat és gulyát, szolgákat, házakat, gyermekeket! Egyik baj 
pillanatok alatt követte a másikat. Isten pajzsként és bástyaként védi te-
remtményeit a pusztító hatalmától. De a keresztény világ semmibe veszi 
Jahve törvényét; és az Úr meg fogja tenni azt, amit mondott: visszavonja 
áldásait a földtől, és leveszi védő kezét azokról, akik törvénye ellen lázad-
nak, és másokat is erre tanítanak és kényszerítenek. Sátán tartja kézben 
mindazokat, akiket Isten nem oltalmaz. Sátán egyeseket támogat és siker-
hez segít, hogy előmozdítsák terveit; másokra pedig bajt hoz, és elhiteti 
velük, hogy azt Isten okozta.

Míg Sátán kiváló orvosnak tünteti fel magát, aki minden kórt meg tud 
gyógyítani, az általa okozott betegségek és csapások nyomán népes vá-
rosok kihalt romhalmazzá válnak. Már most is dolgozik. A mindenütt és 
ezer formában előforduló tengeri és szárazföldi balesetekben és szeren-
csétlenségekben; a hatalmas tűzvészekben, vad tornádókban és félel-
metes jégverésekben; viharokban, árvizekben, ciklonokban, szökőárak-
ban és földrengésekben Sátán keze van. Elsöpri az érő termést, aminek 
következménye éhínség és nyomor. Halálos fertőt lehel a levegőbe, és 
emberek ezreit elviszi a ragály. E jelenségek egyre sűrűsödnek és súlyos-
bodnak. Pusztul mind ember, mind állat. „Gyászol és megromol a föld; 
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elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, 
mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök 
szövetséget.” (Ésa. 24:4–5)

A nagy csaló el fogja hitetni az emberekkel, hogy e bajokat Isten szolgái 
okozzák. A menny haragját kihívók minden bajukkal azokat terhelik meg, 
akiknek az Isten parancsolatai iránti engedelmessége folyvást dorgálja 
a törvényszegőket. Azt állítják, hogy Istent sérti a vasárnapi nyugalom-
nak megszentségtelenítése; hogy ez a bűn csapásokat von maga után, 
amelyek addig tartanak, amíg a vasárnap megtartását szigorú törvények 
nem teszik kötelezővé; hogy akik a negyedik parancsolat hangoztatásával 
aláássák a vasárnap iránti tiszteletet, azok az emberiség bajkeverői, akik 
megfosztják a világot Isten kegyelmétől, és a földet a jóléttől. Tehát meg-
ismétlődik az Isten szolgája ellen felhozott ősi vád, a régi jó indokkal: „És 
mikor meglátta Akháb Illést, monda Akháb néki: Te vagy-é az Izrael meg-
háborítója? Ő pedig monda: Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem 
te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és 
a Baál után jártatok” (I. Kir. 18:17–18). Amikor az emberek a hamis vádak 
hallatán haragra gerjednek, szinte ugyanazt teszik Isten követeivel, mint 
a hitehagyó Izrael Illéssel.

A spiritizmusban megmutatkozó csodatevő hatalom azok ellen fogja 
érvényesíteni befolyását, akik inkább Istennek engedelmeskednek, mint 
embereknek. A szellemvilág követei azt állítják magukról, hogy a meny-
ny küldöttei, akiket Isten azzal bízott meg, hogy a vasárnap megtagadóit 
meggyőzzék tévedésükről, és arról, hogy az ország törvényeinek az Isten 
törvényének kijáró engedelmességgel tartoznak. Ezek a lények keseregni 
fognak a világ romlottsága miatt, és a vallástanítókkal együtt ők is vallják, 
hogy az erkölcstelenség oka a vasárnap meggyalázása. Nagy lesz a felhá-
borodás azok ellen, akik bizonyságtételüket nem fogadják el.

Ebben a harcban – az Isten népe ellen vívott végső csatában – Sátán 
politikája ugyanaz, mint amit a mennyben, a nagy küzdelem megindítá-
sakor alkalmazott. Isten kormányzatának erősítését színlelte, és titokban 
minden igyekezetével meg akarta dönteni. És a saját bűnös vágyaival a 
hűséges angyalokat vádolta meg. A római egyház történelmét ugyanez 
a politika – a megtévesztés politikája – jellemzi. A menny helytartójának 
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munkáját színleli, miközben magát Isten fölé akarja emelni, törvényét pe-
dig megváltoztatni. Róma gonosztevőknek bélyegezte azokat, akik ural-
ma alatt az evangélium iránti hűségük áldozatai lettek. Azt mondta, hogy 
Sátán cinkosai. Gyalázta őket, hogy mások, sőt a maguk szemében is a 
legalávalóbb bűnözőknek tűnjenek. Így lesz ez most is. Sátán megkísérli 
Isten törvényének tisztelőit elpusztítani. Törvényszegőknek bélyegezteti 
őket, akik meggyalázzák Istent, és csapásokat hoznak a világra.

Isten soha nem hat kényszerrel az akaratra, sem a lelkiismeretre. Sátán 
viszont könyörtelen kényszert alkalmaz azokkal szemben, akiket másként 
nem tud megrontani. Megfélemlítéssel vagy erőszakkal próbál a lelkiis-
mereten uralkodni és hódolatot kicsikarni. Igénybe veszi mind a vallási, 
mind a világi hatalmakat, hogy Isten törvényével dacolva erőszakkal sze-
rezzenek érvényt emberi törvényeknek.

A bibliai szombat tisztelőit a törvény és a rend ellenségeinek fogják 
nevezni, akik ledöntik a társadalom erkölcsi korlátait, felfordulást és er-
kölcsi romlást okoznak, és Isten csapásait hozzák a földre. Lelkiismereti 
aggályaikat megátalkodottságnak, konokságnak és a felsőbbség semmi-
bevevésének bélyegzik. Állampolgári hűtlenséggel fogják vádolni őket. 
Az Isten törvényének kötelező érvényét megtagadó lelkészek a szószékről 
fogják hirdetni, hogy engedelmességgel tartozunk a polgári hatalmaknak, 
mint Istentől rendelt tekintélynek. Törvényhozó testületek és bíróságok a 
parancsolatok megtartóit hamis színben tüntetik fel és elítélik. Szavaikat 
kiforgatják, és indítékaikat a lehető legrosszabbnak tartják.

Amikor a protestáns egyházak elvetik az Isten törvénye mellett szóló 
világos szentírási érveket, szívesen elnémítanák azokat, akiknek a hitét 
nem tudják a Bibliával megdönteni. Míg behunyják szemüket a tények 
előtt, állásfoglalásuk azok üldözéséhez vezet, akik lelkiismeretükre hall-
gatva távol tartják magukat a többi keresztény gyakorlatától, és nem haj-
landók elismerni a pápai szombattal járó követelményeket.

Az egyházi és állami méltóságok összefognak, hogy minden rendű és 
rangú embert rábeszéljenek; kényszerítsenek vagy megvesztegetéssel rá-
vegyenek a vasárnap tiszteletben tartására. A mennyei tekintély hiányát 
zsarnoki rendeletekkel pótolják. A politikai korrupció kiöli a jogosság sze-
retetét és az igazság tiszteletét. Még a szabad Amerikában is a hatalmas-
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ságok és a törvényhozók, hogy a nép kegyét megnyerjék, követelésének 
engedve kötelezővé teszik a vasárnap megtartását. A lelkiismereti sza-
badságot, amelynek oly nagy volt az ára, már nem tartják tiszteletben. 
A nemsokára meginduló küzdelemben teljesedik e prófétai kijelentés: 
„Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakoz-
zék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőr-
zőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel. 12:17).

<<< vissza a 11. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya 
A NAGY KÜZDELEM, (518-536.) A SZENTÍRÁS VÉDŐBÁSTYA

„Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt mondja, an-
nak nincs hajnala.” (Ésa. 8:20) Isten népének a Szentírásnál kell védelmet 
keresnie a hamis tanítók befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő 
hatalma ellen. Sátán minden úton-módon igyekszik az embert elzárni a 
Biblia kínálta ismerettől, mert a Biblia világos kijelentései leleplezik csa-
lásait. Minden alkalommal, amikor Isten műve új életre kel, a gonoszság 
fejedelmének munkája is megélénkül. Most összeszedi minden erejét a 
Krisztus és követői elleni végső küzdelemhez. Nemsokára szemtanúi le-
hetünk utolsó nagy csalásának. Az antikrisztus szemünk láttára viszi vég-
hez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira fog hasonlítani az igazságra, 
hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük. Minden kije-
lentést és minden csodát a Biblia bizonyságtételével kell ellenőrizni.

Azok, akik igyekeznek Isten parancsolatainak engedelmeskedni, gúny-
nak és támadásnak lesznek kitéve. Csak Isten segítségével állhatnak meg. 
Hogy el tudják viselni a reájuk váró próbát, meg kell érteniük Isten aka-
ratát, Igéjének kinyilatkoztatásait. Csak azok tudják megdicsőíteni Istent, 
akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándéka-
iról, és azokkal összhangban cselekszenek. Csak azok fognak az utolsó 
nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia 
igazságaival. Egyszer mindenki fel fogja tenni magának ezt a súlyos kér-
dést: Istennek engedelmeskedjem-e vagy embereknek? A döntő óra már 
a küszöbön van. Szilárdan áll-e lábunk a sziklán, Isten változhatatlan Igé-
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jén? Ki tudunk-e híven tartani Isten parancsolatai és a Jézus hite mellett?
Megváltónk, mielőtt keresztre feszítették, elmondta tanítványainak, 

hogy meg fogják ölni, de újra életre kel. Angyalok is jelen voltak e beszél-
getésnél, hogy Jézus szavait bevéssék a tanítványok elméjébe és szívébe. 
De a tanítványok földi szabadságot, Róma igája alóli szabadulást vártak, 
és nem tudták elviselni azt a gondolatot, hogy az, akiben minden remé-
nyük összpontosult, megalázó halált szenvedjen. Nem lett volna szabad 
elfelejteniük Jézus szavait, mégis elfelejtették. És amikor jött a próba, ké-
születlenül találta őket. Jézus halála minden reményüket romba döntöt-
te, mintha a Megváltó nem is figyelmeztette volna őket rá. A próféciák 
nekünk is éppoly világosan mutatják a jövőt, miként Krisztus szavai a ta-
nítványoknak. Az Ige tisztán feltárja a kegyelemidő lezárulásához fűződő 
eseményeket, és azt, hogy miként kell a nyomorúság idejére felkészül-
nünk. De a tömegek nem értik ezeket a fontos igazságokat, mintha Isten 
ki sem nyilatkoztatta volna őket. Sátán résen áll, hogy elragadjon minden 
benyomást, amely az embert bölccsé teheti az üdvösségre. És a nyomo-
rúság idején sokan készületlenek lesznek.

Amikor Isten olyan fontos intéseket küld az embernek, hogy az ég kö-
zepén szálló szent angyalok által hirdetett üzenettel ábrázolja, akkor min-
denkitől, akinek értelmet adott, megkívánja, hogy figyeljen az üzenetre. 
A fenevad és képe imádásáért járó félelmes büntetés (Jel. 14:9–11) kész-
tessen mindenkit a próféciák szorgalmas kutatására. Mindenkinek meg 
kell tudnia, mi a fenevad bélyege, és miként kell elhárítani. De a sokaság 
elfordítja fülét az igazság hallásától, és a mesékre figyel. Pál apostol a 
végső idő felé tekintve kijelentette: „Lesz idő, mikor az egészséges tu-
dományt el nem szenvedik” (II. Tim. 4:3). Ez az idő már itt van. A töme-
geknek nem kell a Biblia igazsága, mert keresztezi bűnös, világot szerető 
szívük vágyait, Sátán pedig gondoskodik a nekik tetsző tévedésekről.

De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának 
és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok 
nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsina-
tok hitvallásai és határozatai – amelyekből oly sok és sokféle van, mint az 
általuk képviselt egyházakból – külön-külön és együttvéve sem tekinthetők 
bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Mielőtt bármilyen tan-
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tételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr!
Sátán az emberek figyelmét Isten helyett folyvást emberekre igyek-

szik terelni. Ráveszi őket, hogy a Szentírás kutatása helyett püspököktől, 
lelkészektől, teológiai professzoroktól kérdezzék meg, mi a kötelességük. 
E vezetők befolyásolásával pedig úgy irányítja a tömegeket, ahogy neki 
tetszik.

Amikor Jézus eljött, hogy az élet igéit szólja, az egyszerű emberek 
boldogan hallgatták; és sokan – még a papok és a főemberek közül is 
– hittek benne. De a papság feje és a nemzet vezetői tanításait kész-
akarva kifogásolták és elvetették. Bár minden ellene koholt vádjukkal 
kudarcot vallottak, és bár Jézus szavaiban érezhető volt a menny ha-
talma és bölcsessége, ők mégis az előítélet mögé bújtak, és Messiás 
voltának legvilágosabb bizonyítékát sem fogadták el. Különben minden 
bizonnyal tanítványai lettek volna. Jézusnak ezeket az ellenségeit az 
emberek gyermekkoruktól kezdve tisztelték, és már megszokták, hogy 
tekintélyük előtt vakon fejet hajtanak. „Hogy lehet – kérdezték –, hogy 
főembereink és tanult írástudóink nem hisznek Jézusban? Ha Ő volna 
a Krisztus, e kegyes emberek hinnének benne.” E tanítók befolyására 
tagadta meg a zsidó nép Megváltóját.

Ma is sok szenteskedő ember tükrözi azoknak a papoknak és főem-
bereknek a lelkületét, akik nem hajlandók megvizsgálni, hogy mit mond 
a Szentírás korunk különleges igazságairól. Hivatkoznak gazdagságukra, 
népszerűségükre, nagy létszámukra, és közben megvetik az igazságnak 
azt a néhány szegény, népszerűtlen képviselőjét, akiket vallásos hitük el-
különít a világtól.

Krisztus tudta, hogy az a hatalom, amelyet az írástudók és a farizeusok 
indokolatlanul bitoroltak, nem fog megszűnni a zsidók szétszóródásával. 
Profetikus szemmel látta, hogy emberek tekintélyét fogják a lelkiismeret 
mércéjévé tenni. Ez a törekvés súlyos átokként nehezedett az egyházra. 
A félelmes átkot, amelyet Jézus az írástudókra és a papokra mondott, és 
intését, amellyel óvta a népet e vak vezetők követésétől, feljegyezték a 
későbbi nemzedékek okulására.

A római egyház a papság számára tartja fenn a Szentírás magyaráza-
tának jogát. Azzal az indokkal, hogy csak egyházi személyek illetékesek 
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Isten Igéjének magyarázására, visszatartotta a Bibliát a köznéptől. Bár a 
reformáció mindenkinek felkínálta a Szentírást, a Róma által képviselt elv 
a protestáns egyházakban is tömegeket tart vissza a Biblia személyes ku-
tatásától. Azt tanulták, hogy fogadják el a Biblia tanításait úgy, ahogy az 
egyház tanítja. És emberek ezrei félnek elfogadni azt – bármilyen világos 
is a Szentírásban –, ami ellentétben áll hitvallásukkal vagy egyházuk ha-
gyományos tanításaival.

Annak ellenére, hogy a Biblia óv a hamis tanítóktól, sokan szívesen 
rábízzák üdvösségüket a papságra. Ma emberek ezrei, akik vallásosnak 
mondják magukat, csak azzal tudják megokolni, mit miért hisznek, hogy 
vallási vezetőiktől így tanulták. Szinte nem is figyelnek a Megváltó taní-
tásaira, és fenntartás nélkül elhiszik a papok szavait. De vajon a papok 
tévedhetetlenek? Hogyan bízhatjuk lelkünket vezetésükre, ha Isten Igéje 
alapján nem látunk bennük fényhordozót?! Sokan azért követnek tanult 
embereket, mert nincs erkölcsi bátorságuk ahhoz, hogy letérjenek a világ 
kitaposott útjáról; mivel kényelmesek ahhoz, hogy saját maguk kutassa-
nak, a tévelygés láncai menthetetlenül megkötözik őket. Látják, hogy a 
korunknak szóló igazság világosan kiolvasható a Bibliából, és érzik is, hogy 
a Szentlélek ereje kíséri hirdetését, de a papság rosszallása elfordítja őket 
a világosságtól. E becsapott lelkek – értelmük és lelkiismeretük meggyő-
ződése ellenére – nem mernek másként gondolkozni, mint a lelkész, az 
egyéni véleményüket, örök érdekeiket feláldozzák más hitetlenségének, 
gőgjének és előítéletének oltárán.

Sátán sokféle módon használja fel az emberi befolyást foglyai megkö-
tözésére. Tömegeket nyer meg magának azzal, hogy az érzések selyem-
szálaival Krisztus keresztjének ellenségeihez köti őket. Bármilyen köte-
lék legyen is ez: szülői, gyermeki, hitvesi vagy társadalmi, az eredmény 
ugyanaz. Az igazság ellenségei felhasználják befolyásukat a lelkiismeret 
irányítására, és a hatalmukban tartott lelkeknek nincs elég bátorságuk 
vagy önállóságuk ahhoz, hogy a saját belátásuk szerint teljesítsék köte-
lességüket.

Isten dicsősége elválaszthatatlan igazságától. Nem lehet Bibliával a 
kézben hamis nézetekkel dicsőséget adni Istennek. Sokan állítják, hogy 
nem számít, mit hiszünk, csak éljünk becsületesen! De az életet a hit ala-
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kítja. Ha a világosság és az igazság hozzáférhető számunkra, de mi nem 
igyekszünk meglátni és meghallani, tulajdonképpen elutasítjuk, és a sö-
tétséget választjuk.

„Van olyan út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak 
útja.” (Pld. 16:25) Amikor minden lehetőség megvan Isten akaratának 
megismerésére, a tudatlanság nem mentség a tévedésre és a bűnre. Az 
az utas, aki útkereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyja a jelzőtáblát, 
és a szerinte helyes utat választja, bármilyen jószándékú, minden valószí-
nűség szerint a rossz úton fogja találni magát.

Isten azért adta nekünk Igéjét, hogy megismerjük tanításait. Azt akarja, 
hogy mi magunk keressük, mit kíván tőlünk. Amikor a törvénytudó ezzel 
a kéréssel fordult Jézushoz: „Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehes-
sem?” – a Megváltó a Szentírásra hivatkozva ezt mondta: „A törvényben 
mi van megírva? Mint olvasod?” A tudatlanság nem mentség; ez nem 
menti fel az Isten törvényének áthágásáért járó büntetés alól sem az ifjút, 
sem az öreget, hiszen kezükben van a törvény elveinek és kívánalmainak 
hiteles ismertetése. Nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az 
ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog 
kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást. Bármi-
lyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész 
tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Van egy térképe, amelyen fel van 
tüntetve a haza felé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatnia.

Minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy meg-
tudja a Szentírásból, mi az igazság. Az igazságot ismerve pedig a vilá-
gosságban kell járnia, és mindenkit példája követésére kell buzdítania. 
Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát, minden gondolatot 
mérlegelve, és igét igével összevetve. Isten segítségével nekünk kell ki-
alakítanunk nézeteinket, mint ahogy életünkért is saját magunk vagyunk 
felelősek Isten előtt.

Számos művelt ember a Biblia legvilágosabb igazságait valószínűtlen-
nek és homályosnak tünteti fel. Nagy bölcsességet színlelve azt tanítják, 
hogy a Szentírásnak van egy misztikus, titokzatos, lelki jelentése, amelyet 
nem lehet megfejteni. Ezek az emberek hamis tanítók. Nekik mondja Jé-
zus: „Nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát” (Mk. 12:24). 
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A Bibliát, amikor nem szimbólumokban vagy képekben, hanem világosan 
beszél, szó szerint kell érteni. Krisztus ezt ígérte: „Ha valaki cselekedni 
akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról” (Jn. 7:17). Ha az em-
berek szó szerint vennék a Bibliát, ha nem volnának hamis tanítók, akik 
félrevezetik és elbizonytalanítják őket, akkor olyan munkát lehetne vé-
gezni, ami megörvendezteti az angyalokat, és Krisztus nyájába tévelygők 
ezrei jönnének.

Amikor a Szentírást kutatjuk, összpontosítsuk rá minden figyelmünket, 
és igyekezzünk megérteni, amennyire Isten mélységes dolgait halandó 
ember felfoghatja! De ne felejtsük el, hogy az igazi tanulót a gyermek for-
málhatósága és alázatossága jellemzi! A szentírási problémákat nem le-
het a filozofikus problémák leküzdéséhez alkalmazott módszerekkel meg-
oldani. A Biblia kutatásához nem szabad azzal a magabiztossággal fogni, 
ahogy sokan a tudományos kérdéseket vizsgálják; hanem imádkozva, Is-
tenre támaszkodva, akaratának megismerésére igazán vágyakozva. Alá-
zatos és tanulékony lelkülettel kell a nagy VAGYOK-tól tanulnunk, nehogy 
a gonosz angyalok elhomályosítsák értelmünket, és szívünket keménnyé, 
érzéketlenné tegyék az igazság iránt.

A Szentírásnak sok olyan része, amelyet művelt emberek titokzatosnak 
mondanak, vagy lényegtelennek tartva figyelemre se méltatnak, vigasz-
talást és eligazítást nyújt azoknak, akik Krisztus iskolájában tanulnak. Sok 
teológus szándékosan nem látja meg azokat az igazságokat, amelyeket 
nem akar gyakorolni. Ez az egyik oka annak, hogy alig-alig érti Isten Igéjét. 
A bibliai igazságok megértése nem annyira az értelmi képességen múlik, 
hanem inkább a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszinteségén.

A Bibliát soha nem szabad imádkozás nélkül kutatni. Csak a Szentlé-
lek tudja megéreztetni velünk a könnyen megérthető dolgok fontossá-
gát, és csak Ő akadályozhatja meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását. 
Isten mennyei angyalokat bízott meg azzal, hogy Igéjének befogadására 
alkalmassá tegyék szívünket; olyannyira, hogy az Ige szépségében gyö-
nyörködni, intéseiből okulni tudjunk, ígéreteiből pedig életet és erőt me-
rítsünk. Tegyük magunkévá a zsoltáros könyörgését: „Nyisd meg az én 
szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát” (Zsolt. 
119:18)! A kísértés sokszor legyőzhetetlennek tűnik, mert az imádkozás 
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és az igekutatás elhanyagolása miatt a megkísértett nem emlékszik mind-
járt Isten ígéreteire, és nem a Szentírás fegyvereivel próbálja Sátánt le-
győzni. De azokat, akik jártasak akarnak lenni Isten dolgaiban, angyalok 
veszik körül, és a bajban emlékeztetik őket az éppen akkor szükséges iga-
zságokra. Tehát, amikor az ellenség „eljő, mint egy sebes folyóvíz” (Ésa. 
59:19), Isten Lelke zászlót bont előtte.

Jézus ezt ígérte tanítványainak: „Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, 
akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, 
és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek” (Jn. 14:26). 
De ahhoz, hogy a veszély idején Isten Lelke eszünkbe juttathassa Krisztus 
tanítását, előbb azt szívünkbe kell zárnunk. „Szívembe rejtettem a Te be-
szédedet – mondta Dávid –, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt. 119:11).

Mindazoknak, akik értékelik az örökkévaló dolgokat, résen kell lenniük 
a szkepticizmus támadásaival szemben. Az emberek az igazság oszlopait 
is ki fogják kezdeni. Nem menekülhetünk meg a maró gúnyolódástól és 
álokoskodástól, a csalárd és bomlasztó tanításoktól, a modern hitetlen-
ségtől. Sátán minden rendű és rangú emberhez alkalmazza kísértéseit. 
A tanulatlant gúnyolja és csúfolja, a művelt embert pedig tudományos 
ellenvetésekkel és filozofikus érvekkel támadja, – mindenkit azzal a céllal, 
hogy kételyt és megvetést keltsen a Szentírással szemben. Még a tapasz-
talatlan fiataloknak is van bátorságuk a keresztény alapelvekkel szemben 
kételyt ébreszteni. Ez az ifjúkori hitetlenség, ha felszínes is, kihat má-
sokra. Sok embert atyái hitének kigúnyolására és a kegyelem Lelkének 
megsértésére indít (Zsid. 10:29). Sok szépen induló életet, amely Isten 
dicsőségét és a világ áldását szolgálhatta volna, megrontott a hitetlenség 
átkos lehelete. Akik hisznek az öntelt emberi értelem ítélőképességében, 
azt képzelve, hogy Istentől kapott bölcsesség nélkül megmagyarázhatnak 
mennyei titkokat, és felismerhetnek igazságokat, azok Sátán csapdájába 
esnek.

A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő 
tömegek sorsa nemsokára eldől. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik 
azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten Lelkének vezeté-
sére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie: „Uram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem?” Meg kell magunkat alázni böjtben és 
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imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten Igéjén, különösen 
az ítélet jelenetein. Mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. 
Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek 
körülöttünk. A Sátán által megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne 
aludjatok! Az ellenség résen áll, hogy ha tétlenkedtek és elszunnyadtok, 
lecsapjon rátok, és zsákmányul ejtsen benneteket.

Sok embert Isten egészen másként lát, mint ahogy ők gondolják. So-
kan gratulálnak maguknak a bűnökért, amiket nem követtek el, és elfe-
lejtik számba venni azokat az elmulasztott jó és nemes tetteket, amiket 
Isten elvárt volna tőlük. Nem elég csupán fának lenni Isten kertjében. 
Gyümölcsöt is kell teremni. Isten számon kér tőlük minden elmulasztott 
jót, amit kegyelme erejével véghez vihettek volna. A mennyei könyvek 
nyilvántartása szerint hiába foglalják a helyet. De még az ő helyzetük sem 
teljesen reménytelen. Az Isten irgalmát semmibe vevőket és a kegyelmé-
vel visszaélőket a türelmes Szeretet még mindig védelmébe veszi. „An-
nakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és 
felragyog tenéked a Krisztus. Meglássátok annakokáért, hogy mi módon 
okkal járjatok... Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok 
gonoszok” (Ef. 5:14–16).

A próba idején fog meglátszani, ki tette Isten Igéjét élete szabályává. 
Nyáron nem lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De 
amikor eljön a tél és a fagy, az örökzöld változatlan marad, a többi fa 
pedig lehullatja leveleit. A kétszínű hitvallót sem lehet most megkülön-
böztetni az igazi kereszténytől. De küszöbön van az az idő, amikor a kü-
lönbség nyilvánvaló lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz 
a vakbuzgóság és a vallási türelmetlenség; ha lángra lobban az üldözés, a 
lágymelegek és a képmutatók meginognak, és feladják hitüket. De az iga-
zi keresztény sziklaszilárdan megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb 
lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt.

Ezt mondja a zsoltáríró: „A Te bizonyságaid az én gondolataim. A Te 
határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden 
ösvényét”(Zsolt. 119:99, 104).

„Boldog ember az, aki megnyerte a bölcsességet.” „Mert olyanná lesz, 
mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem 
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fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben 
nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” (Pld. 3:13; Jer. 17:8)

<<< vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 546-564. (A NYOMORÚSÁG IDEJE)

„Abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fia-
iért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy 
nép kezdett lenni, mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te 
néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.” (Dn. 12:1)

Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visz-
szavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Isten népe ekkorra be-
fejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a „késői eső”-t, elküldte nekik a 
„felüdülés”-t, és ők felkészültek a próbákra. A mennyben angyalok siet-
nek ide, s oda. A földről visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégez-
te. A végső próba ráköszöntött a világra, és akik a menny törvényeinek hí-
ven engedelmeskedtek, megkapták „az élő Isten pecsété”-t. Jézus ekkor 
befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és 
ezt kiáltja: „Elvégeztetett!”. És amikor ünnepélyesen kihirdeti, hogy „aki 
igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertel-
mes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék 
meg ezután is” (Jel. 22:11), az angyalsereg leteszi koronáját. Mindenkinek 
a sorsa eldőlt – életre vagy halálra. Krisztus elvégezte népéért az engesz-
telést, és eltörölte bűneiket. Alattvalóinak száma betelt; „az ország pedig 
és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága” az üdvösség 
örököseinek tulajdona lesz, és Jézus királyok Királyaként és uraknak Ura-
ként fog uralkodni.

Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, sötétség borul a föld lakói-
ra. E félelmetes időszakban az igazaknak közbenjáró nélkül kell a szent 
Isten színe előtt élniük. A gonoszokat nem korlátozza már semmi. Sátán 
teljesen hatalmában tartja azokat, akik megmásíthatatlanul megkemé-
nyítették szívüket. Isten türelme véget ért. A világ elutasította irgalmát, 
megvetette szeretetét, és lábbal tiporta törvényét. A gonoszok túllépték 
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a határt. Próbaidejük lejárt. Isten Lelke, akinek makacsul ellenálltak, vé-
gül eltávozott tőlük. A menny kegyelmét nélkülözve védtelenek a gonosz-
szal szemben. Sátán ekkor a végső nagy zűrzavarba taszítja a föld lakóit. 
Amikor Isten angyalai elengedik az emberi indulatok vad viharát, minden 
ellentét kiéleződik. Az egész világra kiterjed a pusztulás, ami rettenete-
sebb lesz, mint ami Jeruzsálemet sújtotta.

Egyiptom elsőszülötteit egyetlen angyal ölte meg, és gyászba borította 
az egész országot. Amikor Dávid megsértette Istent a népszámlálással, 
egyetlen angyal okozta azt a rettenetes pusztulást, amely Dávid bűnének 
büntetése volt. A gonosz angyalok éppúgy pusztítanak Isten engedélyé-
vel, mint a szent angyalok Isten parancsára. A gonoszság erői készen áll-
nak a világszéles pusztításra. Csak Isten engedélyére várnak.

Az emberek azzal vádolják Isten törvényének tisztelőit, hogy csapá-
sokat hoznak a világra. A természet félelmes háborgásáért, az emberek 
viszálykodásáért, a vérontásért és a mérhetetlen szenvedésért – őket 
okolják. Az az erő, amely az utolsó figyelmeztetést kíséri, felbőszíti a go-
noszokat. Haragjuk fellángol azok ellen, akik elfogadták az üzenetet, és 
Sátán még jobban elmélyíti a gyűlölet és az üldözés szellemét.

Amikor Isten végleg elfordult a zsidó nemzettől, a nép és a papok erről 
mit sem tudtak. A Sátán irányítása alatt álló és a legiszonyúbb indulatok-
tól fűtött emberek még mindig Isten választott népének tartották magu-
kat. A templomban tovább folytak a szolgálatok. Áldoztak beszennyezett 
oltárain, és naponta Isten áldását kérték arra a népre, amely Isten drága 
Fiának vérét ontotta; szolgáinak és apostolainak életére tört. Amikor a 
szentélyben elhangzik a visszavonhatatlan ítélet, és a világ sorsa örök-
re eldől, a föld lakói nem fognak tudni erről. Azok, akiktől Isten végleg 
visszavonta Lelkét, a vallás formaságait továbbra is megtartják. A sátáni 
szenvedély, amellyel a gonoszság fejedelme betölti őket gonosz terveinek 
megvalósításához, az Isten iránti buzgóság látszatát fogja kelteni.

Amikor a keresztény világban különösen kiéleződik a szombat körüli 
vita, és a vallási tekintélyek a világi hatalmasságokkal összefogva rákény-
szerítik az emberekre a vasárnap megtartását, egy maroknyi nép, amely 
határozottan megtagadja a népszerű rendelet iránti engedelmességet, 
egyetemes gyűlölet tárgyává válik. Hangsúlyt fog kapni az a vélemény, 
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hogy nem szabad megtűrni azt a kisebbséget, amely szembehelyezkedik 
az egyházi intézménnyel és az állam törvényével; hogy inkább ők szen-
vedjenek, mintsem egész nemzetekre kiterjedjen a zűrzavar és a jogta-
lanság. Tizennyolc évszázaddal korábban Krisztus ellen éppen így érveltek 
a „nép főemberei”. „Jobb nékünk – mondta a ravasz Kajafás –, hogy egy 
ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen.” (Jn. 11:50) Ez 
az érv meggyőzőnek fog látszani; és végül azok ellen, akik megszentelik a 
negyedik parancsolatban foglalt szombatot, egy rendelet fog megjelen-
ni, amely a legszigorúbb büntetésre méltónak ítéli ezeket a hivőket, és 
megengedi az embereknek, hogy egy meghatározott idő után megöljék 
őket. A hitehagyó protestantizmus az Újvilágban az Óvilág katolikusaihoz 
hasonlóan fog eljárni azokkal szemben, akik Isten minden rendelkezését 
tiszteletben tartják.

Isten népe ekkor kerül abba a szorult helyzetbe, amelyet a próféta Já-
kób háborúsága idejének nevez. Ezt mondja ugyanis az Úr: „A félelemnek, 
rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség... miért változtak orcáik 
fakósárgává? Jaj! mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló; 
és háborúság ideje az Jákóbon; de megszabadul abból!” (Jer. 30:5–7)

Jákób a gyötrelem éjszakáján buzgón kérte Istent, hogy szabadítsa meg 
Ézsau kezétől (I. Móz. 32:24–30). Ez az éjszaka jelképezi azt a szenvedést, 
amely Isten népét a nyomorúság idején fogja sújtani. Jákób, aki csalással 
szerezte meg az Ézsaunak szánt atyai áldást, annyira megrémült bátyjának 
halálos fenyegetésétől, hogy életét féltve elmenekült. Hosszú évekig tar-
tó számkivetése után Isten parancsára elindult feleségeivel, gyermekeivel 
és nyájaival szülőhazája felé. Az ország határához érve rémülten hallotta 
a hírt, hogy Ézsau egy csapat harcos élén közeledik felé, kétségkívül azért, 
hogy bosszút álljon. Várható volt, hogy Jákób fegyvertelen és védtelen 
házanépe az erőszak és öldöklés tehetetlen áldozata lesz. Aggodalmát és 
félelmét súlyosbította a nyomasztó önvád, mert saját bűne okozta ezt a 
veszélyt. Egyedüli reménysége Isten irgalma volt, és egyetlen védelme 
az ima. Mégis mindent megtett, hogy jóvátegye bátyja elleni bűnét, és 
elhárítsa a fenyegető veszélyt. Krisztus követőinek is, amikor közeledik a 
nyomorúság ideje, mindent el kell követniük, hogy helyes megvilágításba 
kerüljenek az emberek előtt; hogy eloszlassák az előítéletet, és elhárítsák 
a lelkiismeret szabadságát fenyegető veszélyt.
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Jákób, miután családját elküldte magától, hogy ne legyenek gyötrel-
mének tanúi, egyedül maradva Isten elé járult. Megvallotta bűnét, és há-
lásan megköszönte Istennek iránta tanúsított irgalmát. Majd mélységes 
alázattal hivatkozott az atyáival kötött szövetségre, és azokra az ígére-
tekre, amelyeket Béthelben éjszakai látomásban és számkivetése földjén 
személy szerint Istentől kapott. Elérkezett életének válságos pillanata. 
Minden kockán forgott. A sötétben és a magányban tovább imádkozott. 
Megalázta magát Isten előtt. Egyszer csak egy kéz nehezedett a vállára. 
Ellenség tört életére – gondolta –, és kétségbeesett erőfeszítéssel küzdött 
támadójával. Amikor felhasadt a hajnal, az idegen természetfölötti erejét 
vette igénybe, és érintésére az erős Jákób bénultan, tehetetlenül, sírva, 
könyörögve kapaszkodott a titokzatos ellenség nyakába. Jákób most már 
tudta, hogy a szövetség angyalával küzdött. Megnyomorodott. De irtóza-
tos szenvedése ellenére sem mondott le szándékáról. Régóta nyugtalaní-
totta, bántotta, mardosta a bűntudat. Most tudni akarta, hogy Isten meg-
bocsátotta-e bűnét. A mennyei látogató mintha távozni készült volna. 
De Jákób belekapaszkodott, és áldásért könyörgött. Az angyal sürgette: 
„Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal!” De a pátriárka kiáltott: „Nem 
bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.” Micsoda bizalom és 
micsoda szívós kitartás! Ha Jákób kérkedve, önhitten követelőzött volna, 
nyomban megsemmisül. Ő azonban megvallotta, hogy gyenge és méltat-
lan, de bízott a szövetségét megtartó Isten irgalmában.

„Küzdött az angyallal, és legyőzte.” (Hós. 12:4) Ez a bűnös, tévedő, ha-
landó ember bűneit megbánva, magát megalázva, akaratát feladva győ-
zött a menny Urával vívott harcban. Remegve kapaszkodott Isten ígére-
teibe, és az a szív, amely végtelenül szeret, nem tudott nemet mondani 
a bűnös könyörgésére. Jákób győzelmének bizonyítékául, és azért, hogy 
másokat is példája követésére bátorítson, nevét, amely bűnére emlékez-
tette, Isten olyan névre változtatta, amellyel győzelmének állított emlé-
ket. Az a tény pedig, hogy Jákób győzött az Istennel vívott harcban, bizto-
síték volt arra, hogy az emberekkel vívott küzdelemben is győzni fog. Már 
nem félt bátyja haragjától, mert az Úr volt az oltalma.

Sátán, aki vádolta Jákóbot Isten angyalai előtt, és jogot formált arra, 
hogy bűne miatt elpusztítsa, arra késztette Ézsaut, hogy Jákób ellen in-
duljon. És azon a hosszú, küzdelmes éjszakán megpróbálta a pátriárkát a 



184 12. Tanulmány javasolT olvasmánya 

bűntudattal elcsüggesztve Istentől elszakítani. Jákób már a kétségbeesés 
határán volt. Tudta, hogy a menny segítsége nélkül elpusztul. Őszintén 
megbánta súlyos bűnét, és Isten irgalmára hivatkozott. Nem volt hajlandó 
szándékáról lemondani, és erősen belekapaszkodva az Angyalba, komo-
lyan, szívettépő kiáltással könyörgött, amíg nem győzött.

Sátán a nyomorúság idején fel fogja bujtani a gonoszokat, hogy pusz-
títsák el Isten népét, miként annak idején Ézsaut is felbujtotta, hogy tá-
madja meg Jákóbot. És ahogy Jákóbot vádolta, úgy fogja Isten népét is 
vádolni. A világ népét alattvalói közé sorolja. De az a kis csapat, amely 
megtartja Isten parancsolatait, elveti az ő felsőbbségét. Ha Sátán eltöröl-
hetné őket a földről, győzelme teljes lenne. Látja azonban, hogy a szent 
angyalok vigyáznak rájuk, és ebből arra következtet, hogy Isten megbo-
csátotta bűneiket. Arról azonban nem tud, hogy ügyük eldőlt a mennyei 
templomban. Pontosan tudja, milyen bűnök elkövetésére kísértette őket, 
és ezeket a bűnöket mérhetetlenül eltúlozva tárja Isten elé, és azt állítja, 
hogy ezek az emberek éppoly méltatlanok Isten kegyelmére, mint ő. Nem 
igazság – mondja –, hogy az Úr e vétkezők bűneit megbocsátja, őt pedig 
és angyalait elpusztítja. Zsákmányaként tart rájuk igényt, és követeli őket 
Istentől, hogy rájuk tehesse gyilkos kezét.

Sátán vádolja Isten népét bűneik miatt, az Úr pedig megengedi, hogy 
a végsőkig megpróbálja Istenbe vetett bizalmukat, hitüket és állhatatos-
ságukat. Amikor a múltra gondolnak, reményük meginog, mert nem sok 
jót fedeznek fel önmagukban. Teljes tudatában vannak gyengeségüknek 
és érdemtelenségüknek. Sátán azzal a gondolattal próbálja megrémíteni 
őket, hogy esetük reménytelen; hogy soha nem fognak megtisztulni. El 
akarja venni hitüket, hogy kísértéseinek engedve, elforduljanak Istentől.

Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. De gyötrel-
müket nem az üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bán-
ták meg minden bűnüket, és valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg 
rajtuk a Megváltónak ez az ígérete: „Megtartalak téged a megpróbáltatás 
idején, amely az egész világra eljő” (Jel. 3:10). Ha biztosan tudnák, hogy 
Isten megbocsátott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a 
haláltól. De ha méltatlannak bizonyulnak, és jellemhibáik miatt elveszítik 
életüket, Isten szent nevére hoznak szégyent.
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Isten népe mindenfelé cselszövésről hall, és lázadást lát. Mélységesen 
sóvárognak arra, hogy vége szakadjon ennek a nagy hitehagyásnak és a 
gonoszok gonoszságának. Kérik Istent, hogy állítsa meg a lázadást, de ezt 
mardosó önváddal teszik, mert kevés volt az erejük a bűn áradatának el-
utasítására és visszaszorítására. Úgy érzik, hogy ha minden képességüket 
fejlesztve mindig Krisztus szolgálatában álltak volna, Sátán seregei kevés-
bé tudtak volna diadalmaskodni rajtuk.

Furdalja őket a lelkiismeret, mégis sok-sok bűnük megbánására és a 
Megváltó ígéretére hivatkoznak: „Fogja meg erősségemet, kössön békét 
velem, békét kössön velem!” (Ésa. 27:5) Hitüket nem rendíti meg, amiért 
imájukra késik a válasz. Végtelenül aggódnak, rettegnek és gyötrődnek 
ugyan, de nem hagyják abba az esedezést. Megragadják Isten erejét, mi-
ként Jákób az Angyalt, és ezt mondogatják: „Nem bocsátlak el téged, míg 
meg nem áldasz engemet.”

Hogyha Jákób előzőleg nem bánta volna meg a bűnét – azt, hogy csa-
lással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot –, az irgalmas Isten nem hall-
gatta volna meg imáját, és nem őrizte volna meg életét. Ha a nyomorú-
ság idején Isten népének – aggódásuk és gyötrődésük közben – be nem 
vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskadnának. Kétségbeesésükben 
elveszítenék hitüket, és nem tudnának bizalommal szabadulásért könyö-
rögni Istenhez. Nagyon is tudatában vannak méltatlanságuknak. Nincse-
nek elrejtett hibáik. Bűneik előttük mentek az ítéletre. Isten eltörölte e 
bűnöket, és ők már nem is emlékeznek rájuk.

Sátán sok emberrel el tudja hitetni, hogy Isten elnézi az apró mulasz-
tásokat. De az Úr – ahogy Jákób esetében megmutatta – semmiképpen 
nem hagyja jóvá és nem tűri el a gonoszt. Sátán le fogja győzni azokat, akik 
mentegetik és rejtegetik bűneiket, mert azok bevallatlanul és megbocsá-
tatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben. Minél hangzatosabb a 
hitvallásuk, és minél rangosabb a helyük, Isten annál súlyosabbnak ítéli 
eljárásukat, és annál biztosabb nagy ellenségük diadala. Akik halogatják 
az ítéletre való felkészülést, azok nem fognak elkészülni sem a nyomorú-
ság idején, sem később. Esetük reménytelen.

Azok az állítólagos keresztények, akik a végső félelmes csatáig nem 
készültek el, reményt vesztve, mardosó fájdalommal fogják megvallani 
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bűneiket, miközben a gonoszok ujjonganak gyötrelmükön. E bűnvallomás 
éppolyan, mint Ézsaué és Júdásé. A törvényszegés következményét sirat-
ják, nem pedig magát a bűnt. Nem bánták meg és nem utálják igazán a 
bűnt. Azért ismerik be bűnüket, mert félnek a büntetéstől, de az egykori 
fáraóhoz hasonlóan a büntetés elmúltával újra dacolnának a mennyel.

Jákób története is bizonyságot tesz arról, hogy Isten nem veti el a Sá-
tán által megkísértett, rászedett, bűnre csábított, de hozzá őszinte bűn-
bánattal visszatérő embert. Sátán el akarja pusztítani, de Isten elküldi an-
gyalait, hogy a veszély idején vigasztalják és oltalmazzák. Sátán támadása 
ádáz és elszánt. Csalásai félelmesek. De az Úr szemmel tartja népét, és 
meghallja kiáltásukat. Szenvedésük mérhetetlen. A kemence lángjaiban 
már-már elhamvadnak. De az Ötvös kihozza őket onnan, mint tűzben 
megpróbált aranyat. Isten éppúgy szereti őket a súlyos próba idején, mint 
amikor a legfényesebben ragyogott felettük a nap. De a tüzes kemence 
szükségszerű, mert ott válik le róluk a földiesség, és Krisztus képmását 
csak így tükrözhetik tökéletesen vissza.

A reánk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradt-
ságot, késedelmet és éhséget; olyan hitet, amely a kemény próba idején 
sem lankad. A kegyelemidő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. 
Jákób azért győzött, mert állhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitar-
tó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákób; 
akik olyan buzgók és állhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hason-
lóan győzni fognak. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni, és 
Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért buzgó kitartással, azok 
nem fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel – milyen kevesen tudják, mi is 
az! Mily kevesen tárták fel egyszer is lelküket hő vággyal Isten előtt annyi-
ra, hogy minden idegszáluk megfeszült! Amikor a kétségbeesés hullámai 
leírhatatlan erővel csapnak át az esdeklő emberen, mily kevesen kapasz-
kodnak törhetetlen hittel Isten ígéreteibe!

A kishitűeket súlyosan fenyegeti az a veszély, hogy belekerülnek a sá-
táni csalások és a lelkiismeretet elfojtó rendelet szívóhatásába. És ha ek-
kor ki is állják a próbát, a nyomorúság idején még jobban elcsüggednek 
és elkeserednek, mert nem szokták meg azt, hogy Istenben bízzanak. A 
hit leckéit, amelyeket addig nem tanultak meg, e rettenetes körülmények 
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között lesznek kénytelenek megtanulni.
Most kell igyekeznünk arra, hogy Istent – ígéreteinek igénylésével – 

megismerjük. Az angyalok minden buzgó és őszinte imát feljegyeznek. 
Mondjunk le inkább önző kedvteléseinkről, mintsem elhanyagoljuk az 
Istennel való beszélgetést! A legnagyobb szegénység és a legönmegtaga-
dóbb életkörülmény az Ő jóváhagyásával jobb, mint a gazdagság, méltó-
ság, kényelem és barátság – anélkül. Időt kell szakítanunk az imádkozás-
ra. Ha engedjük, hogy földi érdekek kössék le figyelmünket, az Úr adhat 
nekünk időt úgy is, hogy elveszi bálványozott aranyunkat, házainkat és 
termőföldjeinket.

A fiatalok nem esnének bűnbe, ha csak olyan útra lépnének, amelyre 
kérhetik Isten áldását. Ha a hírnökök, akik az utolsó ünnepélyes intést 
viszik a világnak, nem hidegen, unottan, közömbösen kérnék Isten áldá-
sát, hanem buzgón és hittel, miként Jákób, sok olyan helyet találnának, 
ahol elmondhatnák: „Láttam az Istent színről színre, és megszabadult az 
én lelkem” (I. Móz. 32:30). A menny a győztesek közé sorolná őket, akik 
diadalmaskodtak Istenen és embereken.

Nemsokára itt van a „nyomorúságos idő..., amilyen nem volt” még. 
Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek meg-
szerzésére sokan túlságosan lusták. Sokszor a várható bajt nagyobbnak 
látjuk, mint amilyen a valóságban. De nem így van ez az előttünk álló 
veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen sú-
lyos lesz a megpróbáltatás. A próbában mindenkinek egyedül kell Isten 
előtt megállnia. Ha „Noé, Dániel és Jób” az országban volna, „élek én, az 
Úr Isten mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt; ők iga-
zságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg” (Ez. 14:20).

Addig kell krisztusi tökéletességre igyekeznünk, amíg nagy Főpapunk 
engesztelést végez értünk. Megváltónk még gondolatban sem engedett 
a kísértés hatalmának. Sátán az emberi szívben talál olyan sarkot, ahol 
meg tudja vetni a lábát – dédelgetett, bűnös vágyat, amellyel kísértése-
it érvényre juttathatja. De Krisztus elmondhatta önmagáról: „Jön a világ 
fejedelme: és énbennem nincsen semmije” (Jn. 14:30). Sátán nem talált 
semmi olyat Isten Fiában, ami által legyőzhette volna. Jézus megtartotta 
Atyja parancsolatait, és nem volt benne semmi bűn, amit Sátán ki tudott 
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volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején.
Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől Krisztus engesztelő vé-

rébe vetett hit által. Drága Megváltónk kér, hogy zárkózzunk fel mellé, és 
egyesítsük gyengeségünket az Ő erejével, tudatlanságunkat az Ő bölcses-
ségével, érdemtelenségünket az Ő érdemeivel. Isten gondviselése az az 
iskola, amelyben megtanulhatjuk Jézus szelídségét és alázatosságát. Az 
Úr nem a könnyebb és a kellemesebb út felé mutat, amelyet mi válasz-
tanánk, hanem az élet igazi célja felé. Rajtunk múlik, hogy együttműkö-
dünk-e azokkal az eszközökkel, amelyekkel isten jellemünket a mennyei 
mintára akarja alakítani. Ha ezt a munkát elodázzuk vagy mellőzzük, lel-
künk nagy veszélyben forog.

János apostol látomásban egy erőteljes hangot hallott a mennyből, 
amely ezt kiáltotta: „Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az 
ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ide-
je van” (Jel. 12:12). Félelmetesek azok a jelenetek, amelyek a mennyei 
hangot erre a kiáltásra kényszerítik. Amint az idő rövidül, Sátán haragja 
egyre nő. Csaló és pusztító munkája a nyomorúság idején fog tetőzni.

Nemsokára félelmes természetfölötti jelenségek lesznek az égen, a 
csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejár-
ják az egész világot. Elmennek a föld királyaihoz, hogy rávegyék őket a 
csalásra, és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó 
csatájában. Közreműködésükkel Sátán uralkodókat és alattvalókat egya-
ránt elámít. Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelennek meg, és a 
világ Megváltóját megillető címre és imádatra tartanak igényt. Csodákat 
tesznek, gyógyítanak; és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kap-
tak a mennyből, amelyek a Szentírás bizonyságtételének ellentmonda-
nak.

A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni 
Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével 
fognak beteljesülni. A nagy csaló ekkor azt a látszatot fogja kelteni, hogy 
Krisztus eljött. Sátán a föld különböző részein káprázatos, csillogó, fensé-
ges lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, 
amit János a Jelenések könyvében Isten Fiáról festett (Jel. 1:13–15). Em-
beri szem nem látott nagyobb dicsőséget annál, mint ami őt körülveszi. Ez 
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a győzelmi kiáltás harsog bele a levegőbe: „Krisztus eljött! Krisztus eljött!” 
Az emberek leborulnak előtte, és imádják. Ő pedig felemeli kezét, és ál-
dást mond reájuk, miként Krisztus áldotta meg tanítványait, amikor a föl-
dön élt. A hamis Krisztus hangja lágy, szelíd, és megnyerő. Nyájas, kedves 
hangon elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhangzó drága mennyei 
igazságokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt szerepében azt 
állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra, és megparancsolja minden-
kinek, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott. Kijelenti, 
hogy azok, akik a szombat szentségét makacsul vallják, az ő nevét káro-
molják, ha nem hajlandók meghallgatni angyalait, akik által fényt hint, és 
igazságot tanít. Ez a súlyos csalás szinte leleplezhetetlen. Miként a Simon 
mágus által félrevezetett samaritánusok, a tömegek is – kisemberek és 
nagyok – hitelt adnak ezeknek a varázslatoknak, és ezt mondják: „Ez az 
Istennek ama nagy ereje!” (Acs. 8:10)

Isten népét azonban nem lehet megtéveszteni. E tanítások ellentmon-
danak a Szentírásnak. A hamis Krisztus a fenevadra és a fenevad képének 
imádóira mond áldást, pontosan azokra, akikre a Biblia tanúsága szerint 
Isten ki fogja tölteni elegyítetlen haragját.

Sátán nem hamisíthatja meg Krisztus adventjét. A Megváltó figyel-
meztette népét e csalásra, és világosan megjövendölte, milyen lesz má-
sodik eljövetele. „Hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy 
jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a válasz-
tottakat is... Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne 
menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higgyétek. Mert amiképpen a 
villámlás napkeletről támad, és ellátszik egészen napnyugatig, úgy lesz az 
ember Fiának eljövetele is.” (Mt. 24:24–27, 31; 25:31; Jel. 1:7; I. Thessz. 
4:16–17) Ezt az eljövetelt nem lehet utánozni. Erről mindenki tudni fog. 
Az egész világ látni fogja.

Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő hatalmas 
csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és 
szeretik az igazságot. A Biblia bizonyságtétele nyomán felismerik az álcá-
zott csalót. A próba senkit sem fog elkerülni. A kísértés rostája megmu-
tatja, ki az igazi keresztény. Vajon Isten népe olyan szilárdan ragaszkodik 
az Igéhez, hogy érzékei nem fogják megcsalni? Fog-e ragaszkodni a Bibliá-
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hoz – és csakis a Bibliához – ebben a válságban? Sátán mindent megtesz, 
amire lehetősége van, hogy az a nap készületlenül találja őket. Ügyeikből 
akadályt kovácsol számukra; földi kincsekből csapdát állít nekik; nehéz, 
kimerítő terheket helyez rájuk, hogy az élet gondjaival túlterhelt szívüket 
a megpróbáltatás napja tolvajként lepje meg.

Amikor a rendelet, amelyet a kereszténység különböző vezető szemé-
lyiségei a parancsolatok megtartói ellen adnak ki, megfosztja őket a kor-
mányzat védelmétől, és kiszolgáltatja a pusztulásukat óhajtóknak, Isten 
népe elmenekül a városokból, a falvakból, és csoportokba verődve kihalt, 
félreeső helyeken tanyázik. Sokan fognak menedéket találni a hegyek 
között. A Piedmont-völgyi keresztényekhez hasonlóan a föld magaslatait 
teszik szentélyükké, és megköszönik Istennek a „kőszálak csúcsá”-t (Ésa. 
33:16). De minden népből és társadalmi osztályból sokan – nagyok és ki-
csik, gazdagok és szegények, feketék és fehérek – a legigazságtalanabb és 
legkegyetlenebb fogságba kerülnek. Isten gyermekei láncra verten, bör-
tönrácsok mögött, halálra ítélten, egyesek halálra éheztetve, sötét, un-
dorító börtönökben nehéz napokat fognak átélni. Emberi fül nem figyel 
sóhajukra; emberi kéz nem segít rajtuk.

Vajon az Úr elfelejti-e népét e nehéz órában? Elfelejtette-e Isten a hű-
séges Noét, amikor ítéletével sújtotta az özönvíz előtti világot? Elfelejtet-
te-e Lótot, amikor tűz szállt alá az égből, hogy megeméssze a síkság váro-
sait? Elfelejtette-e Józsefet, akit Egyiptom bálványimádó népe vett körül? 
Elfelejtette-e Illést, amikor Jézabel megesküdött, hogy a Baál próféták 
sorsára juttatja? Ott felejtette-e Jeremiást sötét és zord tömlöcében? 
Ott felejtette-e a három héber ifjút a tüzes kemencében, vagy Dánielt az 
oroszlánok vermében?

„Szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát 
elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? 
És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem. Ímé, az én 
markaimba metszettelek fel téged” (Ésa. 49:14–16). A seregek Ura mond-
ta: „Aki titeket bánt, az Ő szemefényét bántja” (Zak. 2:8).

Az ellenség börtönbe vetheti Isten gyermekeit, de a börtönfalak nem 
emelhetnek válaszfalat lelkük és Krisztus között. Minden hatalom felett 
áll az, aki látja gyengeségeiket, aki ismeri minden megpróbáltatásukat. 



191A Nagy Küzdelem, 546-564. (A nyomorúság ideje)

Cellájuk magányában angyalok fogják felkeresni őket, a menny fényét és 
békéjét hozzák nekik. Palotává lesz a börtön, mert a hitben gazdagok lak-
nak benne; a sötét falakat mennyei fény világítja meg, mint amikor Pál 
és Silás éjfélkor imádkozott, és dicsénekeket énekelt a filippi börtönben.

Isten büntető ítélete azokat fogja sújtani, akik népét sanyargatni és 
pusztítani akarják. Isten türelme a gonoszok iránt törvényszegésre bátorítja 
az embereket, de büntetésük nem marad el, és rettenetes lesz, ha soká 
késik is. „Mint a Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint a Gibeon völgyében, 
megharagszik, hogy megtegye munkáját, amely szokatlan lesz, és hogy cse-
lekedje dolgát, amely hallatlan lesz.” (Ésa. 28:21) Irgalmas Istenünknek a 
büntetés szokatlan tett. „Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyö-
nyörködöm a hitetlen halálában.” (Ez. 33:11) Az Úr „irgalmas és kegyelmes 
Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú..., megbocsát 
hamisságot, vétket és bűnt”. „Hosszútűrő az Úr és nagy hatalmú, és nem 
hagy büntetlenül.” (II. Móz 34:67; Náh. 1:3) Az igazságos Isten rettenetes 
dolgokkal fog földre tiport törvényének érvényt szerezni. A törvényszegőre 
váró büntetés súlyosságára abból következtethetünk, hogy az Úr nem siet 
az ítéletet végrehajtani. A nemzet, amelynek Isten sokáig tűr, és amelyre 
nem sújt le addig, míg be nem tölti gonoszságának mértékét, végül ki fogja 
inni a harag poharát, amelybe nem vegyül irgalom.

Amikor Krisztus közbenjárása megszűnik a szenthelyen, Isten kitölti 
elegyítetlen haragját azokra, akik imádják a fenevadat és képét, és felve-
szik magukra a fenevad bélyegét (Jel. 14:9–14). Izrael népének megsza-
badítása előtt Isten csapásokkal sújtotta Egyiptomot. Azok a csapások, 
amelyek Isten népének végső szabadulása előtt a világot fogják sújtani, 
hasonlítanak az egyiptomi csapásokhoz, csak rettenetesebbek lesznek 
annál, és sokkal több embert érintenek. A Jelenések könyvének írója így 
ecseteli azokat a szörnyű csapásokat: „Támada gonosz és ártalmas fekély 
azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala 
annak képét.” A tenger „olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő ál-
lat meghala a tengerben”. És „a folyóvizek” és „a vizek forrásai” vérré lesz-
nek. Bármennyire iszonyú is ez a büntetés, Isten igazságosságához nem 
fér kétség. Isten angyala kijelenti: „Igaz vagy Uram..., hogy ezeket ítélted; 
mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert 
méltók arra” (Jel. 16:2–6). Akik Isten népét halálra ítélik, éppoly bűnösek 
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vérük ontásában, mintha saját kezükkel ölték volna meg őket. Krisztus is 
vétkesnek nyilvánította a korabeli zsidókat az Ádám kora óta megölt szent 
emberek vére ontásáért, mert éppolyan lelkületűek voltak, és ugyanazt 
akarták tenni, amit a próféták gyilkosai.

A következő csapásnál a napnak „ adaték. .. , hogy az embereket tikkasz-
sza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel” (Jel. 16:8–9). A pró-
féták elmondták, milyen lesz a föld e félelmes időkben: „Gyászol a föld,...
mert elveszett a mező aratása!... A mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. 
Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül.” „Elsenyvedtek a magvak ba-
rázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak... Mint nyög a barom! Meghá-
borodtak a marha-csordák, mert nincs legelőjük... kiszáradtak a vizeknek 
ágyai, és tűz emésztette meg a puszta virányait.” „Azon a napon jajjá vál-
toznak a templomi énekek, így szól az Úr Isten, és temérdek lesz a hulla; szó 
nélkül hányáé mindenüvé.” (Jóel 1:10–12, 17–20; Ám. 8:3)

Ezek a csapások nem egyetemesek, különben a föld lakói mind elpusz-
tulnának. De ilyen szörnyű csapásokról halandó ember soha nem hallott. 
Azok a büntetések, amelyek a kegyelemidő lezárta előtt sújtották az em-
bereket, mind kegyelemmel voltak elegyítve. A közbenjáró Krisztus vére 
pajzsként védte a bűnöst bűnének teljes büntetésétől, de a végítéletkor 
Isten irgalom nélkül önti ki haragját.

Azon a napon tömegek fognak vágyakozni Isten kegyelmének védelme 
után, amelyet oly sokáig semmibe vettek. „Ímé, napok jőnek, azt mondja 
az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, 
sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. 
És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Fut-
kosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.” (Ám. 
8:11–12)

Isten népe sem menekül meg a szenvedéstől. Üldözni és nyomorgatni 
fogják őket, nélkülözni és éhezni fognak, de nem pusztulnak el. Az az Is-
ten, aki Illésről gondot viselt, egyetlen önfeláldozó gyermekét sem hagyja 
magára. Aki számon tartja fejük hajszálait, gondja lesz rájuk, és az éhínség 
idején is eledelt ad nekik. Míg a gonoszok az éhségtől és a ragálytól el-
pusztulnak, az igazakat angyalok védik, és kielégítik szükségleteiket. An-
nak, „aki igazságban jár”, szól az ígéret: „Kenyerét megkapja, vize el nem 
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fogy.” „A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs, nyelvük a 
szomjúságban elepedt: én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, 
nem hagyom el őket” (Ésa. 33:15–16; 41:17).

„Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, 
megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész 
a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban.” De azok, akik félik Őt, 
„örvendezni” fognak „az Úrban”, és vigadni szabadításuk Istenében (Hab. 
3:17–18).

„Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap 
meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosz-
tól, megőrzi a te lelkedet.” „Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, 
a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen 
oltalmad; pajzs és páncél az Ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, 
a repülő nyíltól nappal; a dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, 
amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízeze-
ren; – hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a go-
noszoknak megbüntetését! Mert azt mondtad te: az Úr az én oltalmam; a 
Felségest választottad hajlékoddá: nem illet téged a veszedelem, és csapást 
nem közelget a te sátorodhoz.” (Zsolt. 121:5–7; 91:3–10)

Emberileg mégis az lesz várható, hogy Isten népe ekkor vérével fog-
ja bizonyságtevését megpecsételni, akárcsak az előtte járó mártírok. Ők 
maguk is attól tartanak, hogy az Úr kiszolgáltatja őket ellenségeik gyilkos 
kezébe. Félelem és gyötrelem ideje ez. Éjjel és nappal szabadulásért kiál-
tanak Istenhez. A gonoszok ujjonganak, és gúnyosan kiáltják: „Hol van a 
ti hitetek? Isten miért nem szabadít meg titeket kezünkből, ha valóban az 
Ő népe vagytok?” De a várakozók visszagondolnak a golgotai kereszten 
haldokló Jézusra, és az így kiáltozó, gúnyolódó főpapokra és főemberek-
re: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, 
szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki” (Mt. 27:42). Jákóbhoz 
hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük belső harcról árulkodik. Sá-
padtság ül minden arcon. De nem hagyják abba a buzgó imát.

Ha az emberek szeme mennyei látásra nyílna, hatalmas erejű angya-
lok csoportjait látnák azok körül, akik megtartották Krisztus béketűrésre 
intő beszédét. Az angyalok szeretettel figyelik Krisztus követőinek szorult 
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helyzetét, és hallgatják imájukat. Vezérüktől várják a parancsot, hogy ki-
ragadják őket a veszedelemből. De még egy kicsit várniuk kell. Isten nép-
ének ki kell innia a kelyhet, és meg kell keresztelkednie a szenvedések 
tüzében. Pontosan az a késedelem a legjobb válasz könyörgésükre, amely 
oly nagyon fáj nekik. Miközben bizakodva várnak az Úr cselekvésére, gya-
korolniuk kell azt a hitet, reménységet és türelmet, amelyet oly kevéssé 
gyakoroltak vallásos életükben. De Isten a választottakért megrövidíti a 
nyomorúság idejét. „Az Isten nem áll-é bosszút az Ő választottaiért, kik 
Őhozzá kiáltanak éjjel és nappal? ... Mondom néktek, hogy bosszút áll 
értük hamar.” (Lk. 18:7–8) A vég hamarabb itt lesz, mint ahogy az ember 
várja. A búzát az angyalok kévékbe kötve fogják Isten csűrébe gyűjteni; a 
konkolyt pedig nyalábba fogva a pusztulás tüzébe vetni.

A mennyei őrszemek megbízatásukat híven teljesítve tovább őrköd-
nek. Bár rendelet jelöli meg azt az időt, amikor Isten parancsolatainak 
megtartóit meg lehet ölni, ellenségeik helyenként elébe fognak vágni a 
rendeletnek, és idő előtt megkísérlik kioltani életüket. De senki sem tör-
het át a hatalmas őrzők seregén, akiket Isten a hűséges emberek köré 
állít. A városokból és a falvakból menekülők közül egyeseket megtámad-
nak ugyan, de az ellenük felemelt kard összetörik, és gyenge szalmaként 
hullik le. Lesznek olyanok, akiket harcosok alakjában megjelent angyalok 
védenek meg.

Isten minden korban angyalok útján nyújtott segítséget és szabadulást 
népének. A mennyei lények tevékenyen részt vesznek az emberek ügye-
iben. Hol villámlásként fénylő ruhában, hol vándoröltözetű emberekként 
tűntek fel, és megjelentek Isten embereinek emberi formában. Délidő-
ben megpihentek a tölgyek alatt, mintha elfáradtak volna. Elfogadták az 
emberek vendégszeretetét. Vezettek vándorokat, akikre ráesteledett. Sa-
ját kezükkel szították lángra az oltár tüzét. Kinyitottak börtönajtókat, és 
kiszabadították az Úr szolgáit. A menny vértjében jöttek, hogy elhengerít-
sék a követ a Megváltó sírjáról.

Az angyalok sokszor vesznek részt emberi alakban az igazak összejö-
vetelein. Ellátogatnak a gonoszok közé is, miként Sodomába is elmentek, 
hogy feljegyezzék tetteiket, és megállapítsák, átlépték-e már Isten türel-
mének határát. Az Úr gyönyörködik az irgalmasságban. Egyesek kedvéért, 
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akik valóban szolgálják Őt, visszatart csapásokat és meghosszabbítja tö-
megek békességét. Az Isten ellen vétkezők aligha tudják, hogy életükért 
néhány hivő embernek adósok, akiknek a gúnyolásában és sanyargatásá-
ban örömet találnak.

A világ urai nem is sejtik, hogy tanácskozásaikon sokszor angyalok vi-
szik a szót. Emberi szemek tekintenek rájuk; emberi fülek hallgatják felhí-
vásaikat; emberi ajkak ellenzik javaslataikat, és gúnyolják ki tanácsaikat; 
emberi kezek bántalmazzák és sebzik meg őket. A tanácskozótermekben 
és a törvényszékeken e mennyei követek azt tanúsítják, hogy jól ismerik 
az emberiség történelmét. Jobban tudnak érvelni az elnyomottak ügy-
ében, mint a legtehetségesebb és a legékesebb beszédű védőügyvédek. 
Meghiúsítottak döntéseket, és megakadályoztak gonoszságokat, amelyek 
késleltették volna Isten művét, és nagy szenvedést okoztak volna nép-
ének. A veszedelem és a szükség idején „az Úr angyala tábort jár az Őt 
félők körül, és kiszabadítja őket” (Zsolt. 34:8).

Isten népe vágyakozva vár Királya közeledtének jeleire. A „meddig tart 
még az éjszaka” kérdésre az őrök határozottan válaszolják: „»Közelg a 
reggel, de még éjszaka van!« (Ésa. 21:11–12) Fény ragyog a hegycsúcs 
felett vonuló felhőkön. Nemsokára látható lesz Királyunk dicsősége, és az 
Igazság Napja felragyog. A reggel és az éj küszöbén vagyunk – az igazak 
végtelen napjának és a gonoszok örök éjének kezdetén.”

Miközben a küzdők Istent ostromolják könyörgésükkel, úgy tűnik, 
mintha a láthatatlan világot eltakaró függöny már-már felgördülne. Az 
égen az örök nappal hajnalpírja fénylik, és mint angyalok éneke zengenek 
e szavak: „Álljatok erősen, maradjatok hívek! Jön a segítség!” Krisztus, a 
mindenható Győző, a halhatatlan dicsőség koronáját nyújtja fáradt kato-
náinak. Hangja a félig nyitott kapukból hangzik: „Ímé, tiveletek vagyok. 
Ne féljetek! Ismerem minden fájdalmatokat. Én is szenvedtem ugyanúgy, 
mint ti. Nem új ellenséggel hadakoztok. Én megvívtam a csatát értetek, 
és több lesz az, mint győzelem, amit az én nevemmel kivívtok.”

Drága Megváltónk akkor küld segítséget, amikor szükségünk van rá. 
Az utat, amely a mennybe visz, az Ő lába nyoma szentelte meg. Minden 
tövis, amely megsebzi lábunkat, az övét már megsebezte. Minden keresz-
tünket Ő már előbb hordozta. Az Úr megengedi a harcot, hogy felkészítse 
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lelkünket a békére. A nyomorúság ideje súlyos megpróbáltatást hoz Isten 
népének. De ekkor üt az óra, amikor minden őszinte hivőnek felfelé kell 
tekintenie, hogy hitben megpillantsa maga körül az ígéret szivárványát.

„Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba 
jőnek, és örökös öröm fejükön; vigasságot és örömöt találnak, eltűnik 
a fájdalom és sóhaj! Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy 
félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?! Hogy 
elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről..., hogy félsz szüntelen minden na-
pon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? De hol van a 
nyomorgató haragja? Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a 
veremben, kenyere sem fogy el: Hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki 
megreszkettetem a tengert, és zúgnak habjai; seregeknek Ura az Én ne-
vem! Én adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával födöztelek 
be.” (Ésa. 51:11–16)

„Ezért halld meg ezt, szenvedő, ki részeg vagy, de nem bortól! Így szól 
Urad, az Úr, és Istened, aki népéért bosszút áll: Ímé, kiveszem kezedből a 
tántorgás poharát, haragom öblös kelyhét, nem iszod többé azt meg! És 
én adom azt nyomorgatóid kezébe, akik azt mondották lelkednek: Hajolj 
meg, hogy átmenjünk terajtad, és a te hátadat olyanná tetted, mint a 
föld, és mint aminő az utca a járóknak!” (Ésa. 51:21–23)

A korszakokon áttekintő Isten a döntő órákban gyermekeire irányítja 
figyelmét, akik ellen a földi hatalmasságok fellépnek, és akik mint a szám-
űzött foglyok, attól félnek, hogy halálra éheztetik vagy megölik őket. De 
a szent Isten, aki Izrael előtt szétválasztotta a Vörös-tengert, meg fogja 
mutatni hatalmát, és kiszabadítja gyermekeit. „Azon a napon, ezt mondja 
a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedve-
zek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt.” (Mal. 3:17) 
Ha Krisztus hű tanúinak vére ekkor hullana, az nem volna Isten aratására 
gyümölcsöt termő magvetés, miként a mártírok vére volt. Hű bizonyság-
tevésük senkit sem győzne meg az igazságról, mert a kérlelhetetlen szív 
addig taszította el magától a kegyelem hullámait, amíg azok nem tértek 
többé vissza. A sötétség fejedelmének diadala lenne, ha az igazakat meg-
ölnék ellenségeik. Ezt mondja a zsoltáros: „Bizony elrejt engem az Ő haj-
lékában a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében” (Zsolt. 
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27:5). Krisztus pedig ezt mondta: „Menj be népem, menj be szobáidba, 
és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg 
elmúlik a bús harag! Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a 
föld lakóinak álnokságát” (Ésa. 26:20–21). Dicső lesz azoknak a szabadu-
lása, akik türelmesen várták Krisztust, és akiknek a neve be van írva az 
élet könyvébe.

<<< vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya
ISTEN CSODÁLATOS KEGYELME, 351-363.

Felkészülés az angyalok társaságára

„Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szán-
játok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti 
kos tiszteleteteket.” (Róm 12:1)

Nem kételkedünk abban… hogy évek óta vallott tanításaink a jelenvaló 
igazság részei, és abban sem, hogy az ítélet egyre közeleg. Azzal készü-
lünk találkozni, aki a szent angyalok seregével jelenik meg majd az ég 
felhőiben, hogy megadja a hűségeseknek és igazaknak a halhatatlanság 
ajándékát…

Isten igazságát minden ember különböző módon ragadja meg, de 
amint annak befolyása alá kerülünk, az elvégzi bennünk a szükséges mun-
kát. Erkölcsileg alkalmassá tesz minket a dicsőség országára és a meny-
nyei angyalok társaságára. Most az Isten műhelyében élünk. Sokan van-
nak közöttünk, akik meglehetősen durva és csiszolatlan kövek. De amint 
megragadjuk Isten igazságát, annak befolyása hatással lesz ránk. Felemel 
minket, és eltávolít belőlünk mindennemű tökéletlenséget és bűnt, bár-
milyen természetű legyen is az. Így készít föl arra, hogy szépségében lás-
suk meg a királyt, végül pedig a dicsőség országában csatlakozzunk a tisz-
ta és szent angyalok társaságához. Ennek a folyamatnak itt, e Földön kell 
végbemennie rajtunk. Itt kell alkalmassá válnia testünknek és lelkünknek 
a halhatatlanságra.

Olyan világban élünk, amelyik ellenkezik a tiszta és igaz jellemmel és 
a kegyelemben való növekedéssel. Bárhová is tekintünk, csupa romlást, 
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tisztátalanságot és bűnt látunk. A halhatatlanság elnyerése előtt eleget 
kell tennünk kötelességünknek. Tisztán és szentként kell megőriznünk 
testünket és lelkünket attól a romlottságtól, ami ezekben az utolsó na-
pokban burjánzik körülöttünk.

A fény világosan ragyog, senkinek sem kell tudatlanságban maradnia, 
mert maga a mindenható Isten az ember tanítója… Az a terve, hogy az 
egészségügyi megújulás nagyszerű üzenetét mindenütt hirdessék, és ez-
által az embereket kutatásra indítsák. A bűnös, egészségromboló és agyat 
kimerítő szokásaik miatt az emberek nem képesek felismerni azt a szent 
igazságot, amely megszentelhetné, csiszolhatná, felemelhetné, és alkal-
massá tehetné őket a mennyei angyalok társaságára.

Tanuljuk meg a győzelmi éneket már most
„Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.” 

(2Móz 15:1)
Ez az ének és az a nagy szabadulás, amelyre ez emlékeztette őket, 

olyan mély benyomást tett a népre, amelyet soha senki és semmi sem 
törölhetett ki az emlékezetéből. Izráel prófétái és énekesei korszakról kor-
szakra visszhangozták ennek az éneknek a szavait, amely bizonyságot tesz 
arról, hogy egyedül Jahve az ereje és szabadítója a benne bízóknak. Ez az 
ének nemcsak a zsidó nép tulajdona. Előremutat az igazság ellenségeinek 
pusztulására és Isten Izráelének végső győzelmére. Páthmós prófétája 
látta a fehér ruhába öltözött sokaságot, amely kivívta a győzelmet, és az 
üvegtenger partján, kezében Isten hárfájával énekelte „Mózesnek, Isten 
szolgájának énekét, és a Báránynak énekét” (Jel 15:2–3).

„Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsősé-
get, a te kegyelmedért és hívségedért” (Zsolt 115:1). Ez a lelkület hatotta 
át Izráelnek a szabadulásról szóló énekét, és ez a lelkület lakozik mind-
azok szívében, akik szeretik Istent. Amikor Isten kiszabadítja lelkünket 
a bűn bilincséből, akkor a Vörös-tengernél történt szabadításnál sokkal 
nagyobb dologban részesít… A naponkénti áldásnak, amelyet Isten kezé-
ből kapunk, és mindenekfelett Jézus áldozatának, amely elhozta nekünk 
a boldogságot, és elérhetővé tette számunkra a Mennyet, állandó hálára 
kell késztetnie bennünket. Végtelen könyörületet és páratlan szeretetet 



199Isten Csodálatos Kegyelme, 351-363.

mutatott meg Isten irántunk, elveszett bűnösök iránt azzal, hogy ösz-
szekapcsolt bennünket önmagával, és különleges tulajdonává tett ben-
nünket… Dicsérnünk kell Istent azért az áldott reménységért, amelyet a 
megváltás nagy tervének ismerete ébresztett a szívünkben. Dicsérnünk 
kell Istent mennyei örökségünkért és nekünk is szóló gazdag ígéreteiért. 
Mindenekfelett pedig dicsérnünk kell Istent, mert Jézus azért jött el, azért 
halt meg, azért támadt fel, azért van most is közöttünk Igéjében Szentlel-
kével, azért ment fel a mennyekbe, hogy közbenjárjon értünk Istennél…

A Menny lakói Istent dicsérik. Tanuljuk meg az angyalok énekét már 
most, hogy majd mi is énekelhessük, amikor ott leszünk a mennyei szen-
tek soraiban. Mondjuk együtt Dáviddal: „Dicsérem az Urat, amíg élek; 
éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok” (Zsolt 146:2). „Dicsérnek téged 
a népek, óh, Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan” (Zsolt 67:6).

Amíg várakozunk
„Legyen a ti derekatok felövezve, és szövétneketek meggyújtva; ti meg 

hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják.” (Lk 12:35– 36)
Most kell felkészülnünk Urunk eljövetelére. Egy pillanat alatt nem 

tudunk felkészülni. Az ünnepélyes eseményt megelőzően éberen kell 
őrködnünk és várakoznunk, s ezt komoly munkának kell kísérnie. Isten 
gyermekei így dicsőíthetik meg Őt. Az élet forgatagában ajkukról a hit és 
reménység bátorító szavai hangzanak fel. Mindenüket, beleértve önma-
gukat is, a Mester szolgálatába állították…

Krisztus beszámol országa elérkezésének napjáról. Nem azt mondja, 
hogy az egész világ meg fog térni, hanem hogy „Isten országának ez az 
evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden nép-
nek; és akkor jő el a vég” (Mt 24:14). Az evangélium hirdetése által ha-
talmunkban áll siettetni Isten napjának eljövetelét. Ha Krisztus egyháza 
elvégezte volna az Úr által a számára kijelölt munkát, akkor már az egész 
világra eljutott volna a figyelmeztetés, az Úr Jézus pedig megjelent volna 
a Földön nagy hatalommal és dicsőséggel.

A Krisztus második eljöveteléről szóló üzenetet élő hatalomnak kell 
kísérnie. Nem pihenhetünk meg addig, amíg nem látjuk, hogy emberek 
sokasága tér meg az Úr eljöveteléről szóló üzenet áldott reménységéhez. 
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Az apostolok idejében az általuk hirdetett üzenet komoly eredményt ho-
zott, és sok embert fordított a bálványoktól az élő Isten szolgálata felé. A 
ma végzendő munka éppoly valóságos, a ma hirdetett igazság is ugyan-
olyan jelentős. Az egyetlen különbség, hogy amennyivel közelebb van az 
Úr eljövetele, annyival több buzgósággal kell hirdetnünk az üzenetet. A 
mi időnkre szóló üzenet világos, egyszerű, és igen-igen fontos. Cseleked-
jünk úgy, mint akik hisznek benne. Várni, őrködni, dolgozni, imádkozni és 
figyelmeztetni a világot, ez a munkánk.

Mély benyomást tettek rám azok az események, amelyek nemrégiben 
elvonultak előttem éjjeli látomásban. Egy nagy mozgalmat láttam – a 
megújulás munkáját – előrehaladni sok helyen. Népünk engedett Isten 
felszólításának, és sorokba rendeződött. Testvéreim! Az Úr beszél hoz-
zánk, figyeljünk hát a hangjára! Tegyünk olajat a lámpásainkba, és visel-
kedjünk úgy, mint akik Uruk eljövetelét várják.

Hazafelé
„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyám-

nak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a vi-
lág megalapítása óta.” (Mt 25:34)

Krisztus eljövetele közelebb van, mint akkor volt, amikor hívőkké let-
tünk. A nagy küzdelem a végéhez közeledik. Isten csapásai elérték a Föl-
det. Ünnepélyesen figyelmeztet az Úr: „Azért legyetek készen ti is; mert 
amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia” (Mt 24:44)…

A földi történelem végső szakaszában élünk. A jövendölések gyors egy-
másutánban teljesednek be. A próbaidő órái sebesen peregnek. Egyetlen 
perc vesztegetnivaló időnk sincs. Vigyázzunk, nehogy elaludjunk az őrhe-
lyünkön. Senki se mondja a szívében vagy tetteivel: „Halogatja Urunk az ő 
eljövetelét” (Mt 24:48). Hirdessük Krisztus közeli eljövetelét a figyelmez-
tetés komoly szavaival…

Az Úr hamarosan eljön. Már most felkészültnek kell lennünk ahhoz, 
hogy békességben várhassuk az Ő eljövetelét. Legyünk eltökéltek, és te-
gyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a körülöttünk 
élők is megismerjék a világosságot. Ne csüggedjünk, hanem legyünk min-
dig derűsek, és tartsuk Jézust szüntelenül a szemünk előtt, mert hamaro-
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san eljön, és nekünk készen kell várnunk a megjelenését. Mily dicső lesz 
megpillantani Őt, és megváltottaiként fogadni üdvözlését! Régóta várunk, 
de reménységünknek nem szabad elhalványulnia. Ha Krisztus szépségét 
szemléljük, akkor örökre áldottak leszünk. Feltör belőlem a kiáltás: haza-
felé tartunk! Közeledünk az időhöz, amikor Krisztus eljön hatalommal és 
nagy dicsőséggel, hogy örök otthonukba vigye megváltottait…

Régóta várjuk Üdvözítőnk eljövetelét, de az ígéret semmivel sem bi-
zonytalanabb. Nemsokára megígért otthonunkban leszünk. Ott majd 
Jézus az Isten trónjából eredő víz mellé vezet, és megmagyarázza a sö-
tétnek vélt gondviselését, amelyeken e Földön átvezetett, jellemünk tö-
kéletesítése céljából. A helyreállított Éden szépségeit teljes dicsőségük-
ben láthatjuk meg. A Jézus által fejünkre helyezett koronát az Üdvözítő 
lába elé tesszük. Aranyhárfánkat pengetve, megtöltjük az egész Mennyet 
a trónon ülőnek dicséretével.

Hatalmas jutalom
„Ha valakinek a munkája… megmarad, jutalmát veszi.” (1Kor 3:14)
Dicsőséges lesz a hűségesek jutalma, amikor Isten és a Bárány köré 

gyűlnek. Amikor János Isten dicsőségét látta, halottként esett össze, mert 
nem bírta elviselni a látványt. Amikor azonban Isten gyermekei halha-
tatlanságot öltenek magukra, úgy látják majd Őt, „amint van” (1Jn 3:2). 
A trón elé állhatnak, mert Isten szeretett Fia elfogadja őket. Isten eltörli 
minden álnokságukat. Minden bűntettük feledésbe merül. Immár láthat-
ják Isten trónjának teljes dicsőségét. Részt vállaltak Krisztus szenvedé-
seiben, munkatársai voltak a megváltás tervében, és most részestársai 
abban a nagy örömben, hogy ott láthatják Isten országában az összes üd-
vözültet, aki Istent fogja dicsőíteni az örökkévalóságon át…

Azon a napon a megváltottak az Atya és Fiú dicsőségében ragyognak 
majd. Az angyalok aranyhárfával a kezükben üdvözlik a királyt és győ-
zelmének jelvényeit… Diadalének csendül fel majd, és betölti az egész 
Mennyet. Krisztus győzelmet aratott. Belép a mennyei udvarokba az üd-
vözültek kíséretében, akik tanúsítják, hogy Jézus földi szenvedése és ál-
dozathalála nem volt hiábavaló.

A Föld zarándokaira otthon vár. Az igazak elnyerik új öltözetüket, dicső-
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séges koronájukat és a győzelem pálmaágait. Minden, ami Isten gondvi-
selésében zavaros volt előttük, világossá válik az eljövendő világban. A 
nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek. A kegyelem titkai feltá-
rulnak előttünk. Ahol véges elménk csak zavart és megszegett ígéreteket 
fedezett fel, a legtökéletesebb és legcsodálatosabb összhangot láthatjuk 
meg. Megtudjuk, hogy a legnehezebbnek tűnő tapasztalatokat a végtelen 
szeretet rendelte el az életünkben. Amint megismerjük annak gyöngéd 
gondoskodását, aki minden dolgot a hasznunkra fordított, kimondhatat-
lan örömmel és a dicsőség teljességével fogunk örvendezni.

Sürgetlek benneteket, készüljetek fel Krisztusnak az ég felhőiben való 
eljövetelére… Készüljetek el az ítéletre, hogy amikor Krisztus eljön – hogy 
csodálattal szemléljék mindazok, akik hisznek benne –, ti is azok között 
legyetek, akik békességben találkoznak vele.

Krisztus dicsőséges megjelenése
„Amikor pedig eljő az embernek Fia az Ő dicsőségében, és vele mind a 

szent angyalok, akkor beül majd az Ő dicsőségének királyi székébe.” (Mt 
25:31)

Isten a Mennyből fogja meghirdetni Jézus eljövetelének napját és órá-
ját, és megkötni népével az örökkévaló szövetséget. Szavai zúgó meny-
nydörgésként zengenek végig a Földön. Isten Izráele figyel, felfelé tekint. 
Arcuk Isten dicsőségétől fénylik…

Keleten nemsokára megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sö-
tétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben 
felismeri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a Föld felé 
közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fe-
hér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a 
szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő… A királyt 
szent angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri az útján. 
Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tün-
döklő alak látható, „tízezerszer tízezer és ezerszer ezer”. Emberi tollal 
nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja az emberi 
képzeletet…

Az igazak reszketve kiáltják: „Ki állhat meg?” Az angyalok ajkán elhal 
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az ének, és egy ideig félelmes csend van. Majd Jézus hangja hallható. Ezt 
mondja: „Elég néked az én kegyelmem.” Az igazak arca felragyog, és min-
den szívet öröm tölt be. Az angyalok pedig, akik közelednek a Földhöz, 
egyre hangosabban kezdenek énekelni…

A királyok Királya leereszkedik a lángoló tűz övezte felhőn. Az ég teker-
csszerűen felgöngyölődik, a Föld remeg, minden hegy és minden sziget 
kimozdul a helyéből… A gonoszok azért imádkoznak, hogy inkább a he-
gyek sziklái temessék el őket, mintsem találkozzanak azzal, akit semmi-
be vettek, és elutasítottak… Azok, akik Krisztust és hű népét el akarták 
pusztítani, meglátják a megdicsőültekre sugárzó fényességet, és rémül-
dözésük közben hallják a szentek boldog kiáltását: „Ímé, Istenünk, akit mi 
vártunk, és aki megtart minket!” (Ésa 25:9)

Győzelem a halál felett
„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával 

leszáll az égből; és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztus-
ban; azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal 
együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úr-
ral leszünk.” (1Thessz 4:16–17)

A Föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja 
elő Isten Fia az alvó szenteket… A halál tömlöcéből lépnek elő, hervad-
hatatlan dicsőségben. Lépésük zajától zeng a föld. „Halál! Hol a te fullán-
kod? Pokol! Hol a te diadalmad?” (1Kor 15:55) – kiáltják…

Az élő igazak „nagy hirtelen, egy szempillantásban” elváltoznak. Isten 
szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltá-
madt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe…

A Megváltó, mielőtt belép Isten városába, átadja követőinek győzelmük 
szimbólumait, és rájuk helyezi királyságuk jeleit… Jézus a dicsőség koroná-
ját saját jobbjával helyezi a győzők fejére. Mindenkinek van koronája; rajta 
az új neve (Jel 2:17) és ez a felirat áll: „Szentség az Úrnak.” Jézus minden 
kézbe győzelmi koronát és csillogó hárfát tesz. Amikor a parancsnokló an-
gyalok megadják a hangot, az üdvözültek ujjai ügyesen futnak végig a hárfa 
húrjain, és sokszínű dallamot csalnak ki belőlük. Minden szív leírhatatlan 
örömmámorban úszik, és minden száj hálás dicséretre nyílik…
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A szent város a megváltottak elé tárul. Jézus szélesre tárja gyöngyka-
puit. Az igazság megtartói belépnek rajtuk… Halandó fül által soha nem 
hallott hangon e szavak hallatszanak: „Küzdelmetek véget ért.” „Jertek, 
én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készít-
tetett a világ megalapítása óta.”

Ekkor teljesedik be az az ima, amelyet a Megváltó a tanítványaiért 
mondott. „Akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én-
velem legyenek.” Krisztus az Atya elé, „az Ő dicsősége elé” állítja „feddhe-
tetlenségben nagy örömmel” (Júd 24) azokat, akiket a vére árán vásárolt 
meg… A megváltó szeretet csodái ezek! Mily mámoros örömet hoz az az 
óra, amikor az örökkévalóság Atyja a megváltottakra tekintve meglátja a 
saját képmását!

Örök örvendezés
„Hiszen az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jön-

nek; és örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fáj-
dalom és sóhaj.” (Ésa 35:10)

Krisztus első eljövetelekor alázattal és ismeretlenségben jelent meg. 
Szegényes élete tele volt szenvedéssel… A második eljövetelkor ez már 
nem így lesz. Az emberek nem egy csőcselék által körülvett fogolyként 
látják meg Őt, hanem mint a Menny Királyát. Krisztus saját, mennyei Aty-
ja és a szent angyalok dicsőségében jön el. Ezerszer ezer és tízezerszer 
tízezer angyal, Isten szépséges, diadalmas és tündöklő gyermekei fogják 
kísérni az útján. A töviskorona helyére a dicsőség koronája kerül. A régi 
bíborpalástot olyan hófehér ruha váltja fel, „amihez hasonlót a ruhafestő 
e Földön nem fehéríthet” (Mk 9:3). Mellén és derekán ez a név olvasható: 
„Királyok királya és uraknak Ura.”…

Jézus Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követői-
nek, akik Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Raj-
tuk támad fel az Úr dicsősége. Visszatükrözik Isten dicsőségének fényét, 
amelyet Jézusban látnak. És amikor a királyok Királya eljön a maga fen-
ségében, örvendeznek dicsőségének és ragyogásának fényes sugaraiban. 
Alkalmasak a mennyei lények társaságára, mert a Menny a szívükben él.

Felemelt fejjel, az igazság Napjának rájuk hulló fényes sugaraiban, 
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megváltásuk elérkeztén örvendezve, e szavakkal fogadják a Vőlegényt…
Már csak egy rövid idő, és meglátjuk a Királyt a maga szépségében és 

dicsőségében. Már csak egy rövid idő, és Krisztus letöröl a szemünkről 
minden könnyet… Nemsokára számtalan ajak énekli majd: „Ímé, az Isten 
sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az Ő népe lesznek, és 
maga Isten lesz velük, az ő Istenük…” (Jel 21:3)

„Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő 
nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben” (2Pét 3:14).

Végre otthon!
„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, 

és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szere-
tőknek.” (1Kor 2:9)

Ha e Föld pompájában és szépségében gyönyörködünk, gondoljunk az 
eljövendő világra, amelyben soha semmi nyoma sem lesz a bűnnek és ha-
lálnak, ahol a természet nem viseli majd az átok nyomát. Képzeljétek ma-
gatokat az üdvözültek boldog honába, és gondoljatok arra, ez az ország 
olyan dicső lesz, hogy a legtermészetesebb képzelet sem tudja lefesteni. 
Az a sok jó adomány, amelyet Isten a természetben ajándékoz nekünk, 
csak halvány tükörképe az Ő dicsőségének.

Így majd annak idején megnyílnak az egek kapui, hogy bevonulhassa-
nak rajtuk Isten gyermekei, s a dicsőség Királyának ajkáról, mint legszebb 
zene érinti fülüket: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez orszá-
got, amely számotokra készíttetett!” (Mt 25:34) Ezután üdvözölni fogják a 
megváltottakat abban a hazában, amelyet Jézus készít a számukra.

Azután láttam, ahogyan Jézus a megváltottak seregét a város kapujá-
hoz vezette. Megragadta a kaput, és ragyogó sarkait kitárva, megparan-
csolta a nemzeteknek, amelyek megőrizték az igazságot, hogy lépjenek 
be. A városban minden szemet gyönyörködtető volt. Mindenhol gazdag 
dicsőség volt látható. Ekkor Jézus a megváltott szentekre tekintett; ar-
cuk dicsőségtől ragyogott. És amint szeretetteljes tekintetét rájuk vetette, 
dallamos, zengő hangon mondta: „Látom lelki gyötrelmeimnek gyümöl-
cseit, és megelégszem. Ez a gazdag dicsőség mind a tietek, hogy örökké 
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örvendezzetek! Szomorúságotok véget ért! Többé nem lesz halál, bánat, 
kiáltás, sem semmi fájdalom”…

Emberi nyelv nem képes elbeszélni a Menny dicsőségét. Amikor a je-
lenet elém tárul, elmerülök a csodálatban. Mindent felülmúló fényétől 
és rendkívüli dicsőségétől elragadtatva leteszem a tollat, és így kiáltok 
fel: „Ó, mily szeretet! Mily csodálatos szeretet!” A legmagasztosabb nyelv 
sem képes leírni a Menny dicsőségét és Megváltónk szeretetének határ-
talan mélységét!

Helyreállított Éden
„A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicso-

mának közepette van.” (Jel 2:7)
Az Éden a Földön maradt, hosszú idővel azután is, hogy gyönyörű 

ösvényeiről Isten elűzte az első emberpárt. Az elbukott emberiség még 
sokáig nézhette az ártatlanság hazáját. Bejáratát angyalőrök zárták el. A 
Paradicsom kérubok által őrzött kapujánál megmutatkozott Isten dicső-
sége. Ádám és fiai ide jöttek Isten tiszteletére. Itt fogadták meg újólag, 
hogy engedelmeskedni fognak a törvénynek, amelynek megszegése mi-
att kellett az Édent elhagyniuk. Amikor a bűn özöne elárasztotta a világot, 
és az embert a gonoszsága miatt özönvíz pusztította el, az a kéz, amely 
az Édent ültette, elvitte azt a Földről. A végső helyreállításkor azonban, 
amikor Isten „új eget és új földet” (Jel 21:1) teremt, dicsőbb díszbe fogja 
az Édent öltöztetni, mint amilyen kezdetben volt.

Akkor azok, akik megtartották Isten parancsolatait, halhatatlanul fog-
nak az élet fája alá lépni, a bűntelen világok lakói abban a gyönyörű kert-
ben a végtelen korszakokon át szemlélni fogják Isten tökéletes teremtői 
művének egy darabját, azt, amelyet a bűn átka nem érintett; ízelítőt ab-
ból, amivé a Föld lehetett volna, ha az ember a Teremtő dicső tervét be-
töltötte volna.

Ádám visszakapja korábbi birodalmát. Elragadtatással tekint a fákra, 
amelyekben egykor gyönyörködött. Ártatlan és boldog korában ő szedte 
le róluk a gyümölcsöt. Látja a szőlőt, amelyet ő ápolt, a virágokat, amelye-
ket egykor oly szívesen gondozott. Értelme felfogja, hogy valóság az, amit 
lát; hogy ez a kert tényleg a helyreállított Éden.
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A rég elvesztett Édenbe, az élet fájához visszavitt üdvözültek növeked-
ni fognak, mígnem elérik kezdetben kapott méltóságteljes magasságukat. 
A bűn átkának utolsó maradványa is eltűnik, és Krisztus hű gyermekei „az 
Úrnak, a mi Istenünknek” szépségét fogják viselni, és testben, lélekben, 
értelemben Uruk tökéletes hasonmását fogják tükrözni. Ó, sokat emlege-
tett, régóta remélt, türelmetlenül várt, de igazán soha meg nem értett, 
csodálatos üdvösség!

Minden szenvedésnek vége
„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem 

lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak.” (Jel 21:4)

A Menny világában nem létezhet fájdalom. A megváltottak otthoná-
ban nem lesz könny, halottsiratás és gyászolás. „Nem mondja a lakos: 
beteg vagyok! A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer” (Ésa 
33:24). A boldogság gazdag áradata egyre nagyobbra duzzad az örökké-
valóság folyamán.

Elérkezett az az idő, amely felé a szent emberek vágyakozva tekintet-
tek, amióta a lángoló pallos kizárta Édenből az első emberpárt; az idő 
„Isten tulajdon népének megváltatására” (Ef 1:14). A Földet eredetileg az 
ember kapta, mint országot, de az ember bűnbe esése után Sátán kezébe 
került, és a hatalmas ellenség mindaddig megtartja, amíg a megváltás 
magasztos terve által vissza nem kerül az ember tulajdonába. Mindazt, 
amit az első Ádám elvesztett, a második Ádám helyreállítja… Isten azért 
teremtette a Földet, hogy szent és boldog lények lakhelye legyen. Ez a 
szándéka akkor teljesedik be, amikor Isten hatalma által megújítva, a bűn-
től és szomorúságtól megszabadítva, a megváltottak örök lakhelye lesz…

Ott „örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság, és virul, mint 
őszike”. „A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogáncs helyett mirtusz ne-
vekedik.” „Lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fek-
szik...és egy kisgyermek őrzi azokat.” „Nem ártanak, és nem pusztítanak 
sehol szentségemnek hegyén” – mondja az Úr (Ésa 35:1; 55:13; 11:6, 9).

A bűnnek csak egy emléke marad, Megváltónk örökre viselni fogja 
kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke 
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nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán…
A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. 

Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget töké-
letes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad 
az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a 
legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és 
felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.

Az édeni körülmények visszaállítása
„Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és 

eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem 
úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosz-
szú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.” 
(Ésa 65:21–22)

A Mennyben foglalatosságok várnak ránk. A megváltott állapot nem 
egyenlő a rest semmittevéssel.

Az újjáteremtett Földön a megváltottak azt a munkát végzik, és olyan 
dolgokban gyönyörködnek, amelyek Ádámot és Évát kezdetben boldoggá 
tették. Édeni életet élnek a kertben és a mezőn…

Ott minden erő kifejlődik, minden képesség kibontakozik. A legnagy-
szerűbb vállalkozásokat viszik véghez, a legmagasztosabb törekvéseket is 
megvalósítják, és a legszentebb vágyakat is elérik. Mégis, új magasságok 
emelkednek előttük, amelyeket mindig felülmúlnak; új csodát szemlél-
hetnek, új igazságot érthetnek meg, és új célok váltják ki testi, lelki és 
szellemi erejük tevékenységét.

„Az ő szolgái szolgálnak néki” (Jel 22:3). A földi élet a mennyei élet kez-
dete. Az igazi földi nevelés bevezetés a Menny alapelveibe. Itteni életünk 
kiképzés az ottani életre. Amik most vagyunk jellemben és szent szolgá-
latban, az biztos előképe annak, amivé leszünk

„...Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon...” (Mt 20:28) Krisztus földi munkáját, a tanítást és pász-
torolást a Mennyben is végezni fogja, és a Krisztussal való együttműködé-
sért jutalmunk az a nagyobb hatalom és kiváltság lesz, hogy az eljövendő 
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világban is együttmunkálkodhatunk vele. „...Ti vagytok az én tanúim, így 
szól az Úr, hogy én Isten vagyok” (Ésa 43:12). Krisztus tanúi leszünk az 
örökkévalóságban is…

Földi életünkben – habár a bűn ezt korlátozza – a legnagyobb öröm 
és a legmagasabb nevelés a szolgálatban van. Jövendő állapotunkban is, 
amikor már nem léteznek a bűnös emberiség által emelt akadályok, a leg-
nagyobb örömünk a szolgálatban lesz. Amikor bizonyságot teszünk, újból 
megismerjük azt, hogy mi „...eme titok dicsőségének gazdagsága... hogy 
a Krisztus tiköztetek van, a dicsőségnek ama reménysége” (Kol 1:27).

Örök boldogság
„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te 

jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” (Zsolt 16:11)
Szolgálata során Jézus többnyire a szabadban végezte a munkáját… A 

legtöbb tanítását a természetben mondta el.
A Biblia az üdvözültek örökségét országnak nevezi. A mennyei Pásztor 

ott az élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája minden hónapban 
megtermi gyümölcsét, és a fa levelei a nemzeteket fogják szolgálni. Ál-
landó folyamok folynak ott, amelyek kristálytiszták, partjain a lengedező 
fák árnyékot vetnek az Úr megváltottai számára készített ösvényekre. A 
messze nyúló síkságok szép dombokká emelkednek, és Isten hegyei fel-
emelik szellős ormaikat. Azokon a békés síkságokon, ama élő folyamok 
mellett talál otthont Isten népe, amely oly sokáig volt zarándok és vándor.

A Biblia elénk tárja a Menny kikutathatatlan gazdagságát és örökkéva-
ló kincseit. Az embert a legerősebb vágya arra ösztönzi, hogy keresse a 
boldogságát. A Biblia elismeri ezt a vágyát, és megmutatja, hogy az egész 
Menny egyesül az emberrel az igazi boldogság elnyeréséért tett igyeke-
zetében. Kijelenti azt a feltételt, amelynek alapján az ember elnyerheti 
Krisztus békességét. Bemutatja az örök boldogság és napfény otthonát, 
ahol többé nem lesz könny és nélkülözés.

Földi otthonunk szépsége emlékeztessen minket a kristályfolyóra és 
zöld mezőre, a hajladozó fákra és élő kútforrásokra, a fénylő városra, a 
fehér ruhás énekesekre, mennyei otthonunkra… a szépségnek arra a vilá-
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gára, amelyet egyetlen művész sem tud megfesteni, és egyetlen halandó 
nyelv sem képes leírni…

Véget nem érő korszakokon át növekedhetünk bölcsességben, isme-
retben és szentségben. A gondolatoknak mindig új területét fedezhetjük 
fel. Mindig új szépségre és csodára lelhetünk. Szüntelenül növekszünk 
értelemben, örömben és szeretetben, tudva, hogy még mindig végtelen 
öröm, szeretetet és bölcsesség vár ránk.

<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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