Szombati Bibliai Tanulmányok
Felnőttek részére

Jákób életének
tanulságai
2020. július– szeptember

Tartalom
1. GYERMEKKOR
5
2. A MEGVÁSÁROLT ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG
10
3. AZ ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG ELVÉTELE 15
4. BÉTHEL
20
5. KITARTÓ SZERETET
26
6. A TELHETETLENSÉG BŰNE
31
7. A BÁLVÁNYIMÁDÁS ELHAGYÁSA 36
8. ÁLDÁSRA VÁGYAKOZVA
41
9. „HÁBORÚSÁG IDEJE AZ JÁKÓBON” 46
10. REFORMÁCIÓ A CSALÁDBAN
52
11. GYÜMÖLCS A CSALÁDBAN
57
12. AZ ÁLLHATATOS IMA EREDMÉNYE 62
13. IZRAEL MARADÉKÁNAK REMÉNYSÉGE
67
JAVASOLT OLVASMÁNYOK
72
Rövidítések jegyzéke
168

Egy sokat vitatott
kérdés...
Kérdések és válaszok
a Bibliából szombat és
a vasárnap kérdésével
kapcsolatban.
(A6)

A Szombati Bibliai Tanulmányok naponkénti tanulmányozásának programja
kizárólag a Biblián és a Prófétaság Lelkén alapszik. A
megjegyzések oly rövidek,
amennyire csak lehetséges,
melyek közvetlen, tömör gondolatokat tartalmaznak. Némely esetben szögletes zárójeleket [ ] alkalmaztunk, hogy
biztosítsuk a megfelelő világos
összefüggést és a folyamatos
olvashatóságot. A forrásrövidítések és egyéb megjegyzések
a rövidítések jegyzékében
találhatók. Különösen ajánlott a forrásanyagok további
tanulmányozása.
ISSN 1584-6830

Lesz-e világvége?
Kérdések és válaszok a
Bibliából
Jézus eljövetelével
és a világvégével
kapcsolatban.
(A6)

Megrendelhető: 6760 Kistelek Pf.: 3. Tel.: 30/697-2610 E-mail: info@hnarm.hu

2

ELŐSZÓ
Talán az ima hatalmas ereje a legnagyobb tanítás Jákób életéből. A pátriárka tapasztalatai feltárják előttünk az ember gyarlóságát, és a keresztre feszített
és feltámadott Megváltó határtalan szánakozását. Jákób története ma nagyon
időszerű.
„Ha baj és bánat tör reánk, gyakran mi is úgy cselekszünk, mint Jákób. Azt
hisszük, hogy azokat az ellenség zúdítja ránk, és addig küzdünk ellenük a homályban, amíg ki nem merülünk; sem vigaszt, sem enyhülést nem találunk.
Hajnalhasadáskor tárult fel Jákób előtt, hogy a szövetség Angyala érintette őt,
aki ellen lélekszakadásig küzdött. Ekkor sírva és erőtlenül borult a végtelen
Szeretet keblére, hogy a sóvárgott áldásért könyörögjön. Nekünk is meg kell
tanulnunk, hogy a szenvedések jótétemények! Isten fenyítését ne vessük meg,
s ne legyünk gyengék, ha büntetéssel sújt bennünket!” – GH 17.
„Sátán sok embert elhitet azzal, hogy Isten szemet huny az élet apró dolgaiban tanúsított hűtlenségük felett. Az Úr azonban Jákóbbal való bánásmódjával megmutatta, hogy semmiképpen sem hagyja jóvá és nem tűri meg a bűnt.
Sátán legyőzi azokat, akik megpróbálják mentegetni vagy elrejteni bűneiket,
és hagyják, hogy ott maradjanak bevallatlanul és megbocsátatlanul a men�ny könyveiben. Minél látványosabb hitvallásuk, és minél tiszteletreméltóbb
helyet töltenek be, Isten szemében annál elszomorítóbb az eljárásuk, és annál
biztosabb a nagy ellenség győzelme.
Jákób története mégis azt bizonyítja, hogy Isten nem veti el azokat, akiket
bűnre csábítottak, de bűnbánattal visszatértek Istenhez. Jákób alázat, bizalom
és hit által győzött ott, ahol a saját erejével küzdve kudarcot vallott. Isten így
tanította meg szolgáját arra, hogy csak az Ő hatalma és kegyelme adhatja meg
neki azt az áldást, amire sóvárog. Így lesz azokkal is, akik az utolsó napokban
élnek. Amikor veszély veszi körül őket, és kétségbeesés tölti el lelküket, egyedül a Krisztus érdemei általi engesztelésre támaszkodhatnak. Önmagunktól
semmit sem tehetünk. Tehetetlenségünkben és érdemtelenségünkben a megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeiben kell bíznunk. Senki sem pusztul
el, aki ezt teszi. Az örökkévaló Isten szeme előtt van vétkeink hosszú listája.
A nyilvántartás tökéletes. Egyetlen vétkünk sem hiányzik belőle. De Ő, aki
meghallgatta a régi időkben szolgáinak kiáltását, most is hallja a hittel mondott imát, és megbocsátja törvényszegéseinket. Ő ezt megígérte, és Ő beváltja
ígéretét.” – PP 166-167.
Ha egyszer már kimondtuk könyörgésünket, akkor ne vonjuk azt vissza,
hanem Jákóbhoz hasonlóan küzdjünk és mondjuk, ’nem bocsátlak el téged,
míg meg nem áldasz engemet’, és akkor győzhetünk, mint ahogyan ő is.” – ST
May 15, 1884.
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya


3

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A Közép-Amerikai Északi misszió részére

2020. július 4.
Szombat

Közép-Amerika egy hegyvidéki térség
Belmopan
párás tengerparti alfölddel, és otthona
Karib BELIZE
tenger
a föld biológiai sokfélesége 7%-ának. A MEXIKÓ
terület ismert trópusi esőerdőiről és keGUATEMALA
HONDURAS
reskedelmi telepjeiről, melyek termékeket exportálnak, úgymint banán, dinnye, Guatemalaváros Tegucigalpa
SALVADOR
cukornád, rizs, kávé és zöldségfélék.
San Salvador
Az Úr kegyelméből a HNA ReformCsendes - óceán
mozgalom munkája elérte Közép-Amerika
északi részét – az 1960-as években Guatemalát
(mely jelenleg közel 17 millió lakosú) és 1970-ben El
Salvadort (mely jelenleg több, mint 6,3 millió lakosú). Mindkét ország
fő nyelve a spanyol és hivatalos vallása római katolikus. 1992-ben Belizébe is elért a munka, melynek népessége közel 375 000 (a fő vallás itt
szintén a katolikus és legtöbben az angol nyelvet beszélik).
Ez a három ország a Generál Konferencia Misszió Területe volt 1997ig, amikor megalakult a Közép-Amerikai Unió - Panamával, Costa
Ricával, Nicaraguával és Hondurassal kiegészülve. A 2015. októberben
tartott Közép-Amerikai küldöttgyűlésen a terület felosztásáról született
döntés és így megalakult a Hondurasi Unió és két Misszió Terület: a
Közép-Amerikai Északi Misszió (Guatemala, El Salvador és Belize), és
a Közép-Amerikai Déli Misszió (Costa Rica, Panama és Nicaragua).
A Közép-Amerikai Északi Misszióban nagy áldást kaptunk egy 1.017
négyzetméteres fölterület adományozásával, amelyen bizonyos terveket
szeretnénk megvalósítani – egy központ és hivatali épület, egy misszió
iskola és egy imaterem létrehozásával mennyei Atyánk segítsége által és
az Ő dicsőítésére.
Ezért azzal a kéréssel fordulunk kedves hittestvéreinkhez szerte a
világon, hogy bőkezűen támogassák tervünket az Első Szombati Adakozás összegyűjtése alkalmával, hogy a létesítmény gyümölcsözővé
válhasson. Köszönjük értékes támogatásotokat, és imádkozunk, hogy
Isten csodás áldásai legyenek minden adakozóval.
Hittestvéreitek a Közép-Amerikai Északi Misszióból
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2020. július 4.
Szombat

1. Tanulmány

Napnyugta: H 20:43
Ro 21:16

GYERMEKKOR
„Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!” (Zsol 119:10)
„[Isten] kinyilatkoztatja magát minden lélek számára, mely alázatosan
járul Hozzá és teljes szívvel keresi Őt.” – FE 531.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 251-259. (Hit és ima)

Vasárnap

Június 28.

1. IZSÁK ÉS REBEKA
a. Hogyan mutatkozott meg az idősödő pátriárka, Ábrahám mély hite
az utókor számára, felesége halálát követően? 1Móz 24:1-4, 7.
b. Miként mesélte el Ábrahám szolgája Istennek vezetését arról, ahogyan
Rebeka ki lett választva Izsák feleségéül? 1Móz 24:42-51, 58.

c. Milyen tanulságot vonhatunk le ezen egyesülés öröméből? 1Móz
24:63-67.

„Izsákot istenfélelemben nevelték az engedelmes életre. Negyvenéves korában is alávetette magát atyja istenfélő, tapasztalt szolgájának, hogy élettársat
válasszon számára. Hitte Isten irányítását abban, hogy feleséget kapjon.
A tizenöt-húsz év közötti gyermekek általában úgy gondolják, hogy ők
már képesek saját döntéshozatalra a szüleik beleegyezése nélkül. Csodálkozva néznek, ha azt tanácsolják nekik, hogy Isten félelmében járjanak el és a
dolgot foglalják imáikba! Izsák története feljegyzésre került, hogy példaként
szolgáljon a gyermekeknek és kövessék a generációk, különösen azok, akik
istenfélőknek vallják magukat.” – 3SG 112.
1. Tanulmány - GYERMEKKOR
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Hétfő

Június 29.

2. KÜZDELMEK
a. Milyen próbával szembesült az új pár? Mennyi ideig tartott ez, ha
Izsák korát vesszük figyelembe? 1Móz 25:20-21.er, 26.ur.

b. Hogyan lett megjutalmazva Izsák hite? 1Móz 25:21.
c. Milyen viharos tapasztalaton ment keresztül Rebeka, miután teherbe
esett? Mit tett ennek hatására? 1Móz 25:22.
d. Miért volt Rebekának ilyen tapasztalata? Hogyan értette meg? 1Móz
25:23-24.

„Isten tudja a véget a kezdettől fogva. Tudta Jákób és Ézsaú születése előtt,
hogy milyen lesz a jellemük. Tudta, hogy Ézsaúnak nem lesz szíve engedelmeskedni. Válaszolt Rebeka aggódó imájára és közölte vele, hogy két gyermeke lesz, és az idősebb szolgál majd a fiatalabbnak. Feltárta előtte két fiának jövendő történetét, hogy két nemzetté lesznek, amelyik közül az egyik nagyobb
lesz, mint a másik, és az idősebb fog szolgálni a fiatalabbnak.” – 1SP 105-106.

e. Milyen volt az idősebbik testvér? 1Móz 25:25, 27.er. Mennyire hajlamos egy nyughatatlan lelkület, mint az övé is volt, az elégedetlenkedésre? Péld 27:20.

„Ézsaú saját kedvét keresve nőtt fel, és minden érdeklődése a jelenre összpontosult.” – PP 141.
„A boldogság nem az önző kedvtelések kielégítésén múlik, hanem a kötelességek hűséges teljesítésén.” – Gy 139.
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Kedd

Június 30.

3. ELLENTÉTES SZEMÉLYISÉGEK
a. Mit tett a fiatalabbik ikertestvér a születéskor? 1Móz 25:26.er.
b. Mutasd be a fiatalabbik ikertestvér jellemét! 1Móz 25:27.ur.
„A meggondolt, szorgalmas és gondos Jákób, aki többet gondolt a jövőre,
mint a jelenre, elégedetten élt otthon, gondozta a nyájat és művelte a földet.”
– PP 141.

„[Ézsaú] nem tűrte a korlátozást és örömét lelte a vadászélet szilaj szabadságában. Egész fiatalon úgy döntött, hogy vadász lesz. Mégis ő volt atyja kedvence. A csendes, békeszerető pásztornak tetszett az idősebb fiú merészsége
és ereje, aki félelmet nem ismerve barangolt be hegyet és pusztát, hazatérve
vadat vitt atyjának, és elmesélte kalandos életének izgalmas történeteit. …
[Jákób] türelmét és állhatatosságát, gazdaságosságát és óvatosságát anyja értékelte. Jákób érzései mélyek és erősek voltak, gyengédségével és szüntelen
figyelmességével sokkal több örömet szerzett anyjának, mint Ézsaú hangoskodó, időnkénti kedvessége. Rebekának Jákób volt a kedvesebb.
Az Ábrahámnak tett és fiának megerősített ígéretek álltak Izsák és Rebeka
vágyainak és reményeinek középpontjában. Ézsaú és Jákób jól ismerte ezeket
az ígéreteket.” – PP 141.

d. Miért volt nagy jelentősége régen a születés sorrendjének? 2Móz
13:12.

„A lelki elsőszülöttségi joghoz kapcsolódott a földi, amely a család fejévé,
és atyja vagyonából két rész birtokosává tette volna.” – PP 144.

1. Tanulmány - GYERMEKKOR
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c. Hogyan viszonyultak a szülők a két fiukhoz? 1Móz 25:28.

Szerda

Július 1.

4. HOZZÁÁLLÁS KÉRDÉSE
a. Hogyan tekintett Isten Jákóbra, függetlenül a szülők nézetétől?
Miért? Zsol 47:5; Mt 5:6.

b. Mutasd be azon tapasztalat mélységét, mely az Isten utáni valódi
vágyakozást jellemzi! Jób 23:11-12; Zsol 119:10.

„Vágyakozz Isten után – az élő Isten után – mélységes sóvárgással. …
Jákób állhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával igényeld mindazt,
amit Isten megígért!” – KP 99.

c. Jákób magatartásából mely időtlen alapelv tűnik elő, ami azt mutatja, hogy mind lelkület, mind jellem szempontjából ő volt alkalmasabb az elsőszülöttségi jogra és nem hitetlen bátyja? Rm 13:14.

„Arra tanították [Jákóbot és Ézsaút], hogy az elsőszülöttségi jogot nagyon
fontos dolognak tartsák, mert az nemcsak világi javak öröklését foglalta magában, hanem kiemelkedő lelki értékeket is. Az elsőszülöttségi jog birtokosa
volt a család papja, és tőle származott a világ eljövendő Megváltója. Másrészről
az elsőszülöttségi jog birtokosának kötelezettségei is voltak. Aki örököli majd
áldásait, annak Isten szolgálatára kell szentelnie életét. Ábrahámhoz hasonlóan teljesítenie kell Isten kívánalmait. Házasságában, családi kapcsolataiban, a
közéletben Isten akaratát kell követnie. …
Ézsaút, az idősebbet illeti meg az elsőszülöttségi jog. De Ézsaúnak nem
volt kedve a jámborsághoz, ő nem hajlott a vallásos életre. A lelki elsőszülöttségi joggal járó követelményeket kellemetlen, sőt gyűlölt korlátozásnak
tartotta. Isten törvényét, amely az Ábrahámmal kötött szövetség feltétele volt,
Ézsaú a szolgaság igájának tekintette. Ki akarta elégíteni vágyait, és semmit
sem kívánt annyira, mint hogy azt tehesse, ami neki tetszik. A hatalom és gazdagság, lakmározás és dőzsölés jelentette neki a boldogságot. Szilaj, kószáló,
gátlástalan szabad életben lelte kedvét.” – PP 141-142.
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Csütörtök

Július 2.

5. ISTEN UTÁNI VÁGYAKOZÁS
a. Mire irányultak Jákób gondolatai? 2Kor 4:18.

„Jákób megtudta anyjától, hogy Isten neki szánta az elsőszülöttségi jogot,
és kimondhatatlanul vágyott az ezzel járó kiváltságokra. Nem atyja gazdagsága után sóvárgott, hanem a lelki elsőszülöttségi jogra. Istennel beszélgetni,
ahogy az igaz Ábrahám tette; engesztelő áldozatot mutatni be családjáért; a
választott nép és a megígért Messiás ősatyjává lenni és örökölni a szövetség
áldásaiban foglalt múlhatatlan javakat, ezekre a kiváltságokra és erre a megtiszteltetésre vágyott egész szívével. Mindig a jövőre gondolt, és igyekezett
megragadni láthatatlan áldásait.
Titkolt vágyódással hallgatta mindazt, amit atyja a lelki elsőszülöttségi jogról mondott; kincsként őrizte azt, amit anyjától megtudott. Éjjel és nappal ez
foglalkoztatta, annyira, hogy egész életét betöltő érdeklődéssé vált.” – PP 142.



b. Hogyan inspiráljon bennünket ma Jákób életszemlélete? Zsol 42:2;
119:11.

„Világunkat eddig még soha nem tapasztalt feszültség uralja. A szórakozásban, a pénzszerzésben, a hatalomért való versengésben, a létért való
küzdelemben egy rettenetes erő köti le az emberek testét, lelkét és elméjét.
Ebben az őrült rohanó sietésben szól Isten és megparancsolja, hogy jöjjünk el
és lépjünk közösségre Vele.” – EÉ 258.

Péntek

Július 3.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mit tanulhatunk a pátriárkáktól a házastárs választása tekintetében?
2. Mutasd be azt a lelki bepillantást, melyet Rebeka kapott két fiával kapcsolatban!
3. Milyen különbségek voltak Jákób és Ézsaú személyiségében?
4. Az elsőszülöttségi jog mely részére vágyott Jákób mélyen?
5. Mire kell tekintenünk ma a nagyfokú zavarodottság közepette?

1. Tanulmány - GYERMEKKOR
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2. Tanulmány

2020. július 11.
Szombat

Napnyugta: H 20:39
Ro 21:13

A MEGVÁSÁROLT ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG
„Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.” (Gal 5:16)
„Kötelességünket képezi, hogy étvágyunkat, szokásainkat összhangba
hozzuk a természet törvényeivel.” – MÉ 23.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek 2. kötet, 37-50. (Elsőszülöttség áruba bocsátása)

Vasárnap

Július 5.

1. SZÜKSÉGES A JELLEM FEJLESZTÉSE
a. Minek legyünk tudatában, amikor nagyon vágyunk valamire, még
ha az nem is olyas valami, amiről azt gondolnánk, hogy rossz? Péld
19:21.
„[Jákóbot] éjjel és nappal [az elsőszülöttségi jog] foglalkoztatta, annyira,
hogy egész életét betöltő érdeklődéssé vált. Jákób többre értékelte az örök
áldásokat, mint a mulandókat, de nem volt tapasztalata Istennel, akit imádott.
Szívét nem újította meg Isten kegyelme. Azt hitte, hogy a róla szóló ígéret
nem valósulhat meg addig, amíg Ézsaúé az elsőszülöttségi jog. Állandóan azt
kutatta, hogyan szerezheti meg azokat az áldásokat, amelyeket bátyja annyira
nem becsült, de ami neki olyan értékes volt.” – PP 142-143.

b. Mit kellett volna most inkább tennie Jákóbnak? Miről ne feledkezzünk el soha? Zsol 37:5-7.

„Néha nehéznek tűnik türelmesen várni, míg eljön Isten ideje, hogy igazolja az igazat. Velem közölték, hogy ha elveszítjük türelmünket, gazdag jutalmat
vesztünk.” – 3B 327.
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Hétfő

Július 6.

2. TELJESEN MEGTÉVESZTVE
a. Hogyan használta ki Jákób Ézsaú gyenge oldalát? 1Móz 25:29-31.

„Ézsaú, amikor egy napon a vadászatból lankadtan és fáradtan jött haza,
abból az ételből kért, amit Jákób készített. Jákób, akit főként egy gondolat foglalkoztatott, megragadta a kedvező alkalmat.” – PP 143.
„Jákób kihasználta a lehetőséget, hogy Ézsaú ínségét a maga hasznára fordítsa és javasolta, hogy egyen a főzelékből, reménykedve, hogy teljességgel
lemond elsőszülöttségi jogáról.” – 3SG 114.

b. Jóllehet Jákób nagyon ügyesen eszelte ki tervét, Isten szemében miért
volt mégis helytelen megkísértett testvére elleni ravasz cselszövése?
Péld 3:29.
„[Isten szava] azt tanítja, hogy minden üzlet lebonyolításánál képzeljük
magunkat annak helyébe, akivel dolgunk van; hogy ne csak a saját érdekeinket nézzük, hanem a másokét is. Aki más balszerencséjéből előnyt szerez magának, vagy aki hasznot akar húzni egy másik ember gyengeségéből
vagy hozzá nem értéséből, az áthágja Isten Szavának elveit és előírásait.”
– NOL 124-125.

c. Hogy döntött Ézsaú, mit tesz és miért? 1Móz 25:32-33.

„Addig kedvezett önmagának, amíg szükségtelennek érezte, hogy elforduljon a kísértő, csábító ételtől. Annyit gondolt csemegéjére, anélkül, hogy
határt szabott volna étvágyának, amíg az étvágy hatalma elsöpört minden
más szempontot, amíg teljesen el nem uralkodott rajta; míg azt nem képzelte,
hogy elviselhetetlen ínséget szenvedne, sőt meg is halna, ha nem engedné át
magát kedvenc csemegéje élvezetének. Minél többet forgatta fejében, annál
ellenállhatatlanabb lett az étvágya, míg elsőszülöttségi joga, mely, noha szent
volt, el nem veszítette értékét és szentségét. Azt gondolta, hogy ha most el is
adja, később könnyűszerrel visszavásárolhatja.” – 2B 38.

2. Tanulmány - A MEGVÁSÁROLT ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG
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Kedd

Július 7.

3. NAGYON DRÁGA FALATOK
a. Mire figyelmeztessen bennünket Ézsaú elhamarkodott döntése
Jákób ajánlatára, hogy ételért cserélje el elsőszülöttségi jogát?
1Móz 25:34.

„[Ézsaú] egy tál lencséért megvált elsőszülöttségi jogától, esküvel erősítve
meg azt. Nem sokkal később kaphatott volna ételt atyja sátraiban, de hogy
kielégítse pillanatnyi kívánságát, könnyelműen cserélte el azt a dicső örökséget, amelyet maga Isten ígért atyáinak. Minden érdeklődése a jelenre irányult.
Kész volt feláldozni a mennyeit a földiért, felcserélni a jövendő jót egy pillanatnyi élvezetért.
’Így veté meg Ézsaú az elsőszülöttséget’ (1Móz 25:34). Megkönnyebbült,
amikor túladott rajta. Útja most már akadálytalan: azt tehet, ami neki tetszik. Tévesen szabadságnak nevezett vad élvezetért most is hányan adják el
elsőszülöttségi jogukat, a tiszta, folt nélküli, a menny örökkévalóságára szóló
örökség jogát!” – PP 143.

b. Mit kell megértenünk Isten figyelmeztetéséből Ézsaú örökségét
illetően? Mal 1:2-3; Rm 9:13-14.

„Isten nem önkényesen zárta ki Ézsaút az üdvösség áldásaiból. Kegyelmének ajándékait Krisztus által mindenki elnyerheti. Nem kiválasztás, hanem
saját döntésük alapján kárhoznak el. Igéjében Isten feltárta az örök életre való
kiválasztás feltételeit: parancsolatai iránti engedelmesség a Krisztusba vetett
hit által. Isten a törvényével összhangban levő jellemet választja, és aki eléri
kívánalmainak normáját, beléphet a dicsőség országába…
Minden olyan lélek az örök élet jelöltje, aki félelemmel és rettegéssel munkálkodik üdvösségén. Kiválasztott az, aki felveszi a fegyverzetet, és megharcolja a hit szép harcát. Kiválasztott az, aki vigyáz és imádkozik, aki kutatja a
Szentírást, és nem teszi ki magát kísértésnek. Kiválasztott az, akinek a hite
állandó, és aki engedelmeskedik az Isten szájából származó minden igének.
A megváltás lehetősége mindenki számára készen áll. De a megváltás áldásait
csak azok fogják élvezni, akik eleget tettek a feltételeknek.” – PP 166-167.
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Szerda

Július 8.

4. ÉTVÁGYUNK MEGFÉKEZÉSE
a. Istentől kaptuk az étvágyat abból a célból, hogy értékeljük a táplálékot, viszont mi az, amit még tudnunk kell? 1Kor 6:19.
„Meg kell óvnunk az ember minden részét. Vigyázzunk, nehogy az, amit
beviszünk gyomrunkba, kiűzze elménkből a magasztos és szent gondolatokat.
Nem tehetem azt, ami nekem tetszik? - kérdik néhányan, mintha valami
nagyon jótól akarnánk megfosztani őket, amikor eléjük tárjuk az értelmes
étkezés szükségességét, hogy alkalmazzák minden szokásukat az Isten által
megalapozott törvényekhez.
Testünk nem a mi tulajdonunk, hogy azt tegyük vele, ami jólesik, hogy
olyan szokásokkal nyomorítsuk meg, melyek romlást hoznak, lehetetlenné
téve, hogy tökéletes szolgálattal adózzunk Istennek. Életünk és minden képességünk az Isten tulajdona.” – RC 138.

b. Hogyan tudja egy keresztény az ő értelmét egészségesen megtartani?
Rm 8:1-6.

„Mindaz, ami fizikai erőnket csökkenti, gyengíti értelmünket is; roncsolja
azt a képességünket, amellyel különbséget tudunk tenni jó és rossz között;
kevésbé tudjuk a jót választani; és kevesebb erőnk lesz azt cselekedni, aminek
helyességéről meggyőződtünk.
Ha visszaélünk fizikai képességeinkkel, lerövidítjük azt az időt, amelyben
életünket Isten dicsőségére használhatjuk, és alkalmatlanok leszünk arra a
munkára, amelyet Isten reánk bízott. Rossz szokásokkal - éjszakázással, egészségtelen táplálkozással - aláássuk a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával
zavart okozunk idegrendszerünkben. Akik a természet törvényeinek áthágásával megrövidítik életüket, és alkalmatlanná teszik magukat a szolgálatra,
vétkeznek, mert megrabolják Istent és embertársaikat is. Kevesebb áldást
hinthetnek másokra, mert alkalmaikat saját eljárásaikkal rövidre metszik…
Az Úr előtt bűnösek vagyunk, ha káros szokásainkkal áldásoktól fosztjuk meg
a világot.
A fizikai törvény áthágása egyenlő az erkölcsi törvény áthágásával, mert Isten
a fizikai törvények szerzője éppúgy, mint az erkölcsi törvényé.” – KP 239-240.
2. Tanulmány - A MEGVÁSÁROLT ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG
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Csütörtök

Július 9.

5. GYŐZELEM KRISZTUS ÁLTAL
a. Annak ellenére, hogy Jákób tette Ézsaú elé a csábító fogást, miért
volt mégis Ézsaú felelős saját döntéséért? Jak 1:14-15.
b. Hogyan győzhető le a zabolátlan étvágy vad követelése? Gal 2:20;
5:16, 24-25; 1Kor 15:57.
„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. Erkölcsileg gyengék, egy
életen át folytatott bűnös szokások rabjai. Ígéreteik és elhatározásaik semmit
sem érnek. Megszegett ígéreteik és fogadkozásaik gyengítik saját őszinteségükbe vetett bizalmukat; úgy érzik, Isten nem fogadhatja el őket, és nem
támogathatja erőfeszítéseiket. Ám nem kell kétségbeesniük.
Semmilyen öröklött vagy szerzett tulajdonságnak vagy hajlamnak nem
rabjai azok, akik Krisztusba helyezték bizalmukat. Alantas tulajdonságaik
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 erővel, amelyet Ő készséggel ad nekünk.” – NOL 115-116.
„A bűnös életből a tiszta élet magaslatára igyekvők az ’emberek között az
ég alatt’ csak egy névben találhatják meg azt az erőt, ’mely által kellene nékünk
megtartatnunk’.” – NOL 119.

Péntek

Július 10.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen értelemben tárta fel a hit hiányát az, ahogyan Jákób kelepcébe csalta
Ézsaút?
2. Nevezz meg néhány módszert, melyeken keresztül az ellenség kísért bennünket, ahogyan Ézsaúval is tette!
3. Miként követik el sokan lényegében ugyanazt a hibát, amelyet Ézsaú
megtett?
4. Miért kell nekünk, akik az örökkévalóságra készülünk, komolyan felügyelnünk étvágyunkat?
5. Hogyan ismerhetik fel mindazok, akik az étvágyukkal küzdenek, hogy van
remény?
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3. Tanulmány

2020. július 18.
Szombat

Napnyugta: H 20:34
Ro 21:07

AZ ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG ELVÉTELE
„A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.” (Lk 21:19)
„Meg kell tanulnunk a türelem, a hit és a kötelességszeretet leckéit.” – 5B 57.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 143-146. (Jákób és Ézsaú-részlet) 		
		
166-167. (Visszatérés-részlet)

Vasárnap

Július 12.

1. EGY SZÍVET FELTÁRÓ LÉPÉS
a. A szülők még nagyobb szomorúságára, mit tett Ézsaú, amely
továbbra is az Isten dolgai iránti érdeklődés hiányát fejezete ki?
1Móz 26:34-35.

„A pusztán külső és földi varázsnak hódoló Ézsaú két feleséget vett Khitteus lányai közül. Ők hamis isteneket imádtak, és bálványimádásuk kegyetlenül
fájt Izsáknak és Rebekának. Ézsaú megszegte a szövetség egyik feltételét, azt,
amely megtiltotta a választott nép és a pogányok közti házasságot.” – PP 143.

b. Hogyan szól ma a figyelmeztetés Isten népe számára a hitetlenekkel
való házasság ellen? 2Kor 6:14-15.

„Hitetlennel kapcsolatba kerülni annyi, mint Sátán területére lépni. Ezzel
megbántod Isten Lelkét és eljátszod védelmét. Megengedheted magadnak, hogy
ilyen rettenetes túlerő ellen vívd meg harcodat az örök életért?” – ÜI 249.
„Aki enged az indíttatásnak, a saját megszenteletlen szenvedélyeinek és
egy hitetlent választ feleségeként, , az feladja Isten elvárásait és ha megnősül, a
szombat feladása várható. Ezzel olyan lépést tesz, mely boldogtalanságot visz
családjába. Eladja elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért.” – 10MR 192.
3. Tanulmány - AZ ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG ELVÉTELE
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Hétfő

Július 13.

2. KONOK ÖSSZEESKÜVÉS
a. Miután Izsák megöregedett és szemei meghomályosodtak, mit akart
tenni Ézsaúval? 1Móz 27:1-4.

„Izsák még mindig kitartott elhatározása mellett, hogy Ézsaúra ruházza az
elsőszülöttségi jogot. Rebeka érvelése - Jákób áldás utáni vágyódása és Ézsaú
közömbössége az elsőszülöttségi jog kötelezettségeivel szemben - nem tudta
megváltoztatni az atya szándékát.
Évek múltak el, amíg az öreg és vak Izsák, aki közeli halálára készült, elhatározta, hogy nem vár tovább, hanem megáldja idősebb fiát. Ismerve Rebeka
és Jákób ellenvéleményét, titokban akarta elvégezni az ünnepélyes szertartást.
Szokás volt ilyen alkalmakkor lakomát készíteni, ezért a pátriárka így szólt
Ézsaúhoz: ’menj ki a mezőre, és vadássz énnékem vadat. És csinálj nékem
kedvem szerint való ételt, … hogy megáldjon téged az én lelkem, minekelőtte
meghalok’ (1Móz 27:3-4).” – PP 143.

b. Milyen terve volt Rebekának, hogy megakadályozza Izsákot? 1Móz
27:5-10.

„Rebeka megsejtette Izsák szándékát. Meg volt győződve arról, hogy az
ellentétben van Isten kijelentett akaratával. Félő volt, hogy Izsák magára vonja Isten haragját, és megfosztja fiatalabb fiát attól a feladattól, amelyre Isten
elhívta. Rebeka elhatározta, hogy cselhez folyamodik, mivel hiába próbálta
érvekkel meggyőzni Izsákot.
Amikor Ézsaú útnak indult, Rebeka azonnal hozzáfogott szándéka megvalósításához. Elmondta Jákóbnak, mi történt, hangsúlyozva, hogy azonnali
cselekvésre van szükség, nehogy Ézsaú nyerje el az áldást véglegesen és megmásíthatatlanul. Biztosította fiát arról, hogy ha követi utasításait, ő kaphatja
meg azt, ahogy Isten megígérte.” – PP 144.

c. Hogyan reagált Rebeka tervére Jákób? 1Móz 27:11-12.
„Jákób nem szívesen fogadta az anyja által javasolt tervet. Az a gondolat,
hogy becsapja atyját, nagyon lehangolta. Úgy érezte, hogy ez a bűn inkább
átkot, mint áldást hoz.” – PP 144.
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Kedd

Július 14.

3. ELÁTKOZOTT ÁLDÁS
a. Jákób vonakodása ellenére, mihez ragaszkodott édesanyja, csakhogy
terve szerint megszerezze számára az elsőszülöttségi jogot? 1Móz
27:13-14.

„De az anya eloszlatta fia aggályait, és Jákób hozzáfogott, hogy megvalósítsa anyja indítványát.” – PP 144.

b. Hogyan valósították meg az elgondolást? 1Móz 27:15-19.

„[Jákób] nem akart kifejezetten hazudni, de amikor már atyjánál volt, úgy
látta, túl messzire ment ahhoz, hogy visszalépjen.” – PP 144.

c. Mi lett az eredmény? 1Móz 27:20-29.

„[Jákób] megszerezte csalással a sóvárgott áldást.” – PP 144.

d. Mi történt, amikor az igazi Ézsaú megérkezett? 1Móz 27:30-33.

„Ahogy Jákób elhagyta atyja sátrát, Ézsaú lépett be oda. Bár eladta elsőszülöttségi jogát, és ezt ünnepélyes esküvel erősítette meg, most elhatározta, hogy
megszerzi az áldásokat, nem törődve öccse igényével. A lelki elsőszülöttségi
joghoz kapcsolódott a földi, amely a család fejévé, és atyja vagyonából két
rész birtokosává tette volna. Ezek olyan áldások voltak, amelyeket értékelni
tudott.” – PP 144.

e. Milyen lett Ézsaú jövője? Hogyan reagált rá? 1Móz 27:34-40.

3. Tanulmány - AZ ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG ELVÉTELE
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Szerda

Július 15.

4. MAGASZTOSABB CÉL
a. Jóllehet mindenki azt feltételezte, hogy Izsák halála hamarosan bekövetkezik, miből láthatjuk azonban, hogy sok év eltelt, mielőtt valójában elhunyt? 1Móz 25:26; 35:28. Milyen tanulságot vonhatunk le?
„Jákóbnak és Rebekának sikerült céljukat elérni, de a csalással csak bajt
és fájdalmat szereztek maguknak. Isten kijelentette, hogy Jákób kapja meg az
elsőszülöttségi jogot, és az általa jónak látott időben teljesítette volna ígéretét,
ha hittel kivárták volna, hogy cselekedjék értük. De ahogy most is sokan, akik
Isten gyermekeinek vallják magukat, ők sem akarták Isten kezében hagyni az
ügyet.” – PP 144.

b. Hogyan tekinti Isten a csalást, még akkor is, ha kísértve vagyunk azt
gondolni,, hogy a cél figyelemre méltó és indokolható? Zsol 101:7;
Péld 20:17.

c. Milyen következtetésre juthatunk Rebeka és Jákób hibájából? Lk
21:19.
„Ahelyett, hogy bízott volna Istenben, az események rendezőjében [Rebeka], hitének hiányát mutatta ki abban, hogy rábeszélte Jákóbot, csalja
meg atyját. Isten nem hagyta jóvá Jákóbnak ezt az eljárását. Rebekának és
Jákóbnak várnia kellett volna, amíg az Úr keresztülviszi tervét az Ő módja
szerint és a maga idejében, ahelyett, hogy csalással igyekeztek létrehozni az
előre megjövendölt eseményeket. Ha Ézsaú elnyerte volna atyjának áldását,
amelyet az elsőszülöttnek adtak, jóléte egyedül Istentől származhatott volna.
Isten megáldhatta volna őt szerencsével vagy bajt hozhatott volna rá aszerint,
hogy milyen az életmódja. Ha az igaz Ábelhez hasonlóan tisztelte és szerette
volna Istent, akkor Isten elfogadta és megáldotta volna őt. Ha azonban a gonosz Kainhoz hasonlóan nem tisztelte volna Istent, sem az Ő parancsolatait,
hanem saját romlott életmódját követi, nem nyerhette volna el Isten áldását,
hanem Isten megvetette volna őt, akárcsak Kaint. Ha Jákób életmódja igaz lett
volna, ha szerette és félte volna Istent, Isten megáldotta volna és áldó keze vele
lett volna, még ha nem is nyerte volna el azokat az áldásokat és kiváltságokat,
amelyek általánosságban az elsőszülötteknek adtak.” – 3SG 115.
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Csütörtök

Július 16.

5. ELKERÜLNI ÉZSAÚ KESERŰSÉGÉT
a. Milyen figyelmeztetést kaptunk, hogy elkerülhessük Ézsaú keserűségét? Zsid 12:14-17.
„Ézsaú azon , ahogyan eladta elsőszülöttségi jogát, bemutatja a nem igazakat. Azokat, akik nem értékelik kellőképpen, amit Krisztus fizetett megváltásukért, és akik feláldozzák mennyei örökségüket veszendő kincsekért.
Sok embert az étvágya irányít, és minthogy elutasítanák az egészségtelen
étvágyukat, inkább feláldozzák a magasztosabb és értékesebb dolgokat. Ha
valaminek engednek, akkor az inkább a megromlott étvágy, mintsem a magasztos és mennyei áldások, amelyeket Isten ígért az önmegtagadó és istenfélő
számára, mint ahogyan az történt Ézsaúval is. Általában a megromlott étvágy
uralkodik és az önmagunk kényeztetése, Istent és a mennyet szinte semmibe
veszi az ember. …
Különösen a romlott szenvedély uralja azok értelmét, akik a mennyei
dolgokat nem értékelik. Feláldozzák az egészséget, legyengítik a szellemi képességeket, és eladják a mennyet ezekért a gyönyörökért, éppen úgy, ahogyan
Ézsaú eladta elsőszülöttségi jogát. Ézsaú egy hanyag személy volt. Ünnepélyes
esküt tett, hogy Jákóbé lesz az elsőszülöttségi jog. Mások figyelmeztetésére
íródott le ez az esemény. Amikor Ézsaú megtudta, hogy az ő elhamarkodottsága miatt Jákóbé lett az áldás, amely az övé volt, akkor nagyon elcsüggedt.
Megbánta meggondolatlanságát, de már késő volt azt orvosolni. Így lesz ez
a bűnösökkel is Isten nagy napján, akik elfecsérelték mennyei örökségüket
önző élvezetekért és ártalmas vágyak kielégítéséért. Ekkor már hiába bánják
meg, hiába vágynak megbocsátásra odaadóan és könnyek között, mint ahogyan Ézsaú is.” – 3SG 116-117.

b. Mi legyen hát ünnepélyes ígéretünk? 2Kor 7:1.

Péntek

Július 17.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért tiltja Isten kifejezetten a hitetlennel való házasságot?
2. Milyen értelemben mutatott Rebeka lelkiekben erősséget, de mégis gyenge
hitet? Életem mely területein lehetek hasonló veszélyben?
3. Mi volt az az első lépés, mely Jákóbot a hihetetlen csapdába szorította?
4. Isten szemében miért nem elfogadható az a mondás, hogy „A cél szentesíti
az eszközt.”?
5. A keresztény győzelmében miért oly döntő tényező az étvágy?

3. Tanulmány - AZ ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOG ELVÉTELE
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4. Tanulmány

2020. július 25.
Szombat

Napnyugta: H 20:26
Ro 21:00

BÉTHEL
„Megrémüle annak okáért [Jákób] és monda: Mily rettenetes ez a
hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.” (1Móz
28:17)
„Ha bármelyikünk is megmenekül végül, az Jézusba, mint a létra fokaiba
való kapaszkodás által lesz.” – 5B 393.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 4. kötet. 464-469, 471. (Az ígéretek szent volta-részlet)

Vasárnap

Július 19.

1. FUTÁS AZ ÉLETÉÉRT
a. Mit határozott el Ézsaú miután rájött, hogy testvére javára elvesztette az elsőszülöttségi jogát? 1Móz 27:41.
b. Hogy megóvja fiatalabbik fiát Ézsaú dühétől, mit tanácsolt sürgetően Rebeka Jákóbnak? Mennyi időre váltak szét Rebeka számítása
ellenére? 1Móz 27:42-45.

„Rebeka keserűen megbánta a Jákóbnak adott tanácsot, mert ezáltal örökre
elválasztotta őt magától. Jákób kénytelen volt sietve elmenekülni, hogy megmentse életét Ézsaú haragjától, így anyja többé sohasem látta meg orcáját.”
– 3SG 115-116.

c. Mit értett meg végül Izsák az elsőszülöttségi joggal kapcsolatban?
„Izsák még sok évet élt azután, hogy Jákóbra adta áldását. Jákób és Ézsaú
életmódja meggyőzte őt, hogy az áldás jogosan illette meg Jákóbot.” – 3SG
116.
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Hétfő

Július 20.

2. JÓZANSÁG ÉS MAGÁNY
a. Jóllehet vonakodtak a szülők Jákóbot elküldeni, mint az elsőszülöttségi jog örökösét, de bölcsen, mit tanácsoltak neki? 1Móz 27:46;
28:1-5.

„Jákób elmenekült az atyai háztól, mert Ézsaú haragja halállal fenyegette.
De atyja áldása kísérte. Izsák megújította neki a szövetségi ígéretet, és megparancsolta, hogy – annak örököseként – anyja mezopotámiai családjában
keressen feleséget magának.” – PP 147.

b. Miért van nagy szükség ma is az ilyen tanácsra? Mt 24:37-38.

„Mi mondható el ma a házasság milyenségéről? Nem oly megromlott és
bemocskolt, mint Noé napjaiban volt?” – 7MR 56.
„Sátán megragad minden lehetőséget, hogy egy fiatalembert olyan házaságra
vegye rá, amely Isten célját letöri. Alacsonyabb szintre akarja juttatni a lelkiséget
és a szentséget, hogy a gyülekezet ne lehessen élő-munkálkodó, és hogy a tagok
ne lehessenek alkalmasok Isten ügyének munkálására.” – 12MR 283.

c. Mit élt át Jákób, amikor messzire el kellett hagynia az otthon biztonságát? 1Móz 28:10; Zsol 102:7-9.

„Nagyon zaklatottan, csak egy bottal a kezében indult el a vad, nomád
törzsekkel lakott vidéken át vezető több száz mérföldes, magányos útjára.
Mardosó lelkiismerettel és félénken igyekezett elkerülni az embereket, nehogy dühös bátyja a nyomára leljen. Félt, hogy örökre elvesztette azt az áldást,
amelyet Isten neki szánt. Sátán leselkedett rá, hogy megkísértse.
A második este atyja sátraitól messze találta. Kitaszítottnak érezte magát,
és tudta, hogy mindezt a bajt saját hibás lépésével okozta magának. Kétségbeesés nehezedett Jákób lelkére. Alig mert imádkozni.” – PP 147.

4. Tanulmány - BÉTHEL
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Kedd

Július 21.

3. KÉTSÉGBEESÉS, MAJD REMÉNY
a. Hogy telt Jákób éjszakája? 1Móz 28:11.
„[Jákób] végtelenül magányos volt. Még soha nem érezte ennyire szükségét
Isten oltalmának. Sírva és mély alázattal vallotta meg bűnét, és könyörögve
kért Istentől valamilyen bizonyítékot arra, hogy nem hagyta el egészen. De ez
sem könnyített szívének terhén. Minden önbizalma elszállt, és attól félt, hogy
atyáinak Istene elvetette.” – PP 147.

b. Hogyan bátoríthat minket is Jákóbnak Istene, amikor jövőnk sötétnek és lehangolónak tűnik? Zsol 20:1-4; Ésa 57:15.

„Pedig Isten nem hagyta el Jákóbot. Irgalmát most is kiterjesztette tévedő,
bizalmatlan szolgájára.” – PP 147.
„Minden időben és minden helyen, minden szomorúságban és nyomorúságban, mikor a kilátások sötétnek látszanak, s a jövendő zavarosnak;
tehetetlennek és magányosnak érezzük magunkat, Krisztus elküldi hozzánk
a Vigasztalót, válaszul a hitből fakadó imádságunkra. A körülmények elválaszthatnak bennünket minden földi barátunktól, de nincs az a körülmény,
nincs az a távolság, amely elválaszthatna bennünket mennyei Vigasztalónktól.
Bárhol vagyunk, bárhová megyünk, Vigasztalónk mindig a jobb kezünknél
áll, hogy támogasson, fenntartson, erősítsen és megvidámítson bennünket.”
– JÉ 576.

c. Mi történt amíg Jákób aludt és milyen céllal? 1Móz 28:12.
„Amikor Jákób elhagyta otthonát egy titokzatos létrát láthatott, amelyen
mennyei angyalok jártak le és fel, az a megváltás tervének nagy igazságáról
tanított. Isten szándéka megnyílt az elcsüggedt számára, aki úgy érezte, hogy
elszakította magát Istentől és embertől egyaránt. Krisztus az ő csodálatos szeretete által egy álomban megmutatta neki az élet útját. Az igazság jelképekben
volt elétárva, aminek jelentősége ma is oly nagy, mint akkor számára volt.”
– RH November 11, 1890.
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Szerda

Július 22.

4. A SZELÍDEK BIZTOSÍTÉKA
a. Milyen ígéretet adott a menny Istene bűnbánó gyermekeinek? 1Móz
28:13-15.

„Isten trónjának világossága ragyogott a létrán, ami elmondhatatlan dicsőséggel sugározta be a földet. A létra Krisztust jelképezte, aki kapcsolatot
teremtett a menny és a föld között.
Megalázva magát, Krisztus az emberi fájdalom mélységéig ereszkedett
együttérzést és sajnálatot fejezve ki a bukott emberiség iránt, melyet a létra
földön nyugvó vége jelképezett Jákób számára. A létra teteje Krisztus isteni
hatalmát jelképezte, aki a Végtelen Istenbe kapaszkodva összeköti a mennyet
a földdel, és a véges embert a végtelen Istennel. Krisztus kapcsolatot teremt
Isten és ember között. Angyalok járhatnak a menny és a föld között, hogy a
szeretet üzeneteit vigyék az elbukott emberiségnek, így szolgáljanak azoknak,
akik a megváltás örökösei lesznek. Egyedül Krisztuson keresztül lehetséges,
hogy a mennyei hírnökök szolgáljanak az emberiségnek.” – Con 46.

b. Mi tette az álmot annyira lényegessé? Zsol 37:11; Fili 2:5-7.

„Örvendezzen a föld és minden benne lakó, hogy Krisztus áthidalta a bűn
okozta szakadékot, és összekötötte a földet a mennyel! Egy út emeltetett az
égig az Úr váltságáért. Az elfáradtak és megterheltek jöjjenek hozzá és nyugalmat találnak lelkeiknek. Zarándokok jöhetnek azokra a mennyei helyekre,
amely miatt elment, hogy elkészítse azokat.
Krisztus egy létrát erősített a földhöz, azzal hogy emberré lett. A létra elér a
mennyei magaslatokba, és Isten dicsősége sugárzik tetejéről annak egész hos�szát beragyogva, miközben az angyalok le és fel járnak rajta az emberekhez
Isten üzeneteivel, és emberek kérésével és dicsőítésével Istenhez. Az isteni természet által Krisztus egy volt az Atyával, de magára vette az emberi mivoltot,
és az emberrel azonosította magát… [idézve Fili 2:6-7]. Jákób látomásában
Krisztus isteni és emberi természetének egyesítése lett bemutatva.
Ahogyan az angyalok le és feljártak a létrán, az azt mutatja, ahogy Isten
kegyesen tekint le az emberek gyermekeire saját Fiának érdemei miatt.” – RH
November 11, 1890.
4. Tanulmány - BÉTHEL
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Csütörtök

Július 23.

5. JÁKÓB ÜNNEPÉLYES FOGADALMA
a. Hogyan ösztönözhet bennünket Jákób fogadalma Béthelben? 1Móz
28:16-22.

„Jákób nem akart ily módon egyezséget kötni Istennel. Az Úr már korábban jólétet ígért neki. Ez a fogadalom szívből fakadt, amely tele volt hálával
Isten szeretetének és irgalmának bizonyosságáért.” – PP 149.
„Jákób akkor tette ígéretét, mikor még felfrissítette a kegyelem harmatja,
mikor Isten jelenléte pezsdítette fel. Miután az isteni dicsőség eltávozott, kísértés támadta meg, mint a mai embereket; mégis hű maradt ígéretéhez, és
nem táplált olyan gondolatot, hogy felmenthetné magát az imént tett ígéret
alól. Pedig érvelhetett volna, amint az emberek ma teszik, hogy a jelenség
álom volt csupán, hogy feldúlt lelkiállapotban volt, mikor ígéretét tette, ezért
nem is kell betartani; de Jákób nem tett ilyet…
Jákób tizedet adott abból, amije volt, majd kiszámolta a tized hasznát, és
megadta az Úrnak annak javát, amit maga élt föl, amíg pogány földön járt,
ahol nem volt alkalma eleget tenni ígéretének. Komoly összeg volt ez, Jákób
mégsem habozott; amit Istennek ígért, nem tartotta többé a magáénak, hanem az Úrénak.” – 4B 466-467.
„Milyen kevéssé értékeljük a menny ajándékát. Hiába próbálkozunk matematikai szabályok alapján – idővel, pénzzel és szeretettel – mérni azt a felmérhetetlen szeretetet és azt a felfoghatatlan értékű ajándékot! Tized Krisztusnak!
Ó! Sovány alamizsna, szégyenteljes viszonzása annak, ami oly sokba került!
Krisztus a Golgota keresztjéről fenntartás nélküli odaszentelődésre szólít.
Szenteljük Istennek egész lényünket és mindent, amink van!” – PP 150.

Péntek

Július 24.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan kerülhetem el Rebeka keserű tapasztalatát?
Mi jusson eszünkbe, ha a magánytól szenvedünk, ahogyan Jákób is?
Mit tár fel számomra az Úr Jákób álmán keresztül?
Mi fejez ki az angyalok le és feljárása a létrán?
Miként érinthet meg még mélyebben Jákób Istennek tett fogadalma?
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2020. augusztus 1.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Központ részére a Kazahsztánban
lévő Almati városban

iszp
Ka

OR OSZOR SZÁG
A Kazahsztán Köztársaság egy 18 milliós nemzet Eurázsia közepén. A kisebbik része tartozik
Aftana
Európához, a nagyobbik része pedig Ázsiához.
Kazahsztán a világ 9. legnagyobb területű orKAZAHSZTÁN
Almati
szága. Szomszédos országai Oroszország, Kína,
ÜZBE
KÍNA
GISZT
Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, és
ÁN
TÜRK
KIRGIZISZTÁN
MEN
határos a Kaszpi-tengerrel. Hivatalos nyelve a
ISZTÁ
N
kazak. A népesség 70 %-a iszlám vallású, 26 %-a
IRÁN
keresztény (leginkább ortodox), és a maradék 4 %
zsidó, buddhista vagy ateista. Fővárosa Astana – de
a legnagyobb városa 1,7 millió lakossal Almati, amelyet
régebben Alma-ata vagy Vernity néven ismertek.
A reformáció üzenete az 1920-as években jutott el Kazahsztánba, de a „vasfüggöny” miatt nehézségekbe ütközött és a testvéreknek akkor szinte semmilyen
kapcsolata nem volt a Generál Konferenciával. A Szovjetunió összeomlása után a
legtöbben elmentek Oroszországba vagy Németországba.
Most itt az ideje, hogy újraélesszük Istennek munkáját a szőlőskert ezen részében. A hatalmas kihívások ellenére a munkálkodás itt soha nem állt meg. Bár vannak szórványban élő tagok, a legtöbben (és a munkás is) Almati-ban élnek, ahol az
elmúlt években különböző létesítményeket béreltünk az istentiszteleti alkalmakra.
Nemrégiben a kormány olyan törvényeket fogadott el, melyek tiltják a létesítmények
bérlését vallásos felekezetek részére, istentiszteleti célokra szólóan. Csoportunk ezzel nehéz helyzetbe kényszerült. Így az Orosz Unió és a Kelet-Európai Unió vásárolt
egy területet, ahol imaház épülhet és központi létesítmény.
Almati egy keresztúton helyezkedik el, a Kínából Európába tartó híres Selyemút
mentén. Amellett, hogy a kínaiak milliárdokat költenek most ennek az útnak a
felújítására, Almati egy turisztikai központ is. „Ne rejtsük el az igazságot a világ
félreeső sarkaiba. Tegyük azt közismertté; ott ragyogjon a nagyvárosokban is. Krisztus munkája során a tóparton és a közlekedés forgalmas csomópontjain állt, hogy
találkozzék a világ minden részéből átutazó emberekkel.” – 7B 35.
Kedves hittestvérek, az örökkévalóság küszöbén állunk. Nagyon hamar visszatér
Krisztus, hogy népét egy jobb országba vigye. Gyorsan közeleg az az idő, amikor
nem lesz szükségünk az anyagi javakra, és az idő ezért arra sürget, hogy „helyezd
el javaidat ott, ahol az emberek javára fordíthatod. Küldd kincseidet magad előtt a
mennybe!” – 5B 340.
r
ge
ten

Hittestvéreitek Kazahsztánból
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2020. augusztus 1.
Szombat

Napnyugta: H 20:17
Ro 20:51

KITARTÓ SZERETET
„Szolgála tehát Jákób Rákhelért hét esztendeig, s csak néhány napnak tetszék az neki, annyira szereti vala őt.” (1Móz 29:20)
„Míg a tiszta szeretet bevonja Istent minden tervébe, s teljes egyetértésben
lesz az Isten Lelkével, a szenvedély önfejű, elhamarkodott, ésszerűtlen, megvet
minden féken tartást, s bálvánnyá teszi választottját.” – 1ÉJE 136.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 87-97. (Ünnepélyes fogadalmak; Boldog, sikeres társas
kapcsolat)

Vasárnap

Július 26.

1. MEGÉRKEZÉS HÁRÁNBA
a. Hová ment Jákób, édesapja útmutatásainak engedelmeskedve? Mi
tette keserédessé az érkezését? 1Móz 29:1-4 (v.ö. 1Móz 24:10, 34-35)

„Az Isten ígéreteibe vetett új és megingathatatlan hittel és a mennyei
angyalok jelenlétének és oltalmának bizonyosságával folytatta útját Jákób a
’napkeletre lakók földére’ (1Móz 29:1). De milyen más volt az ő érkezése, mint
majdnem száz évvel korábban Ábrahám követéé! A szolga teveháton utazó
kísérettel és gazdag arany- és ezüst ajándékokkal jött. A fiú pedig magányos,
feltört lábú vándorként. Semmije nem volt, kivéve a botját.” – PP 150.

b. Közeledve édesanyja rokonainak otthonához, mi tette bizakodóbbá
Jákóbot? 1Móz 29:5-6.
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Hétfő

Július 27.

2. VÉGET ÉR AZ EGYEDÜLLÉT
a. Mi mutatta, hogy Jákób azonnal figyelmet fordított a család jólétére?
Hogyan változott meg élete gyökeresen másfelől? 1Móz 29:9-14.

„Ábrahám szolgájához hasonlóan Jákób is megállt a kútnál, és ott találkozott Rákhellel, Lábán kisebbik lányával. Most Jákób volt az, aki szolgálatot
tett: elgördítette a követ a kútról és megitatta a nyájat. Miután megmondta,
hogy rokon, szívesen fogadták Lábán otthonában. Bár hozomány és kísérők
nélkül jött, néhány hét alatt kiderült, milyen szorgalmas, ügyes, és kérték,
hogy maradjon ott.” – PP 150.

b. Milyen egyezség született Jákób munkájával kapcsolatban? 1Móz
29:15-19.

„Régen szokás volt, hogy a vőlegény a körülményeknek megfelelően egy
bizonyos pénzösszeget fizet leendő felesége apja számára. Ha nem volt pénze,
sem más vagyona, akkor egy meghatározott ideig dolgozott, mielőtt feleségül
vehette a lányt. Ez egy óvintézkedés volt a házassági szövetséghez. Egy apa
nem bízhatott lánya boldogságában egy olyan férfi mellett, aki nem volt képes
családja fenntartására. Amennyiben nem volt képes egy vállalkozást vinni,
állatokat vagy földet birtokolni, akkor semmitérő életük lett volna. Viszont,
hogy ne csüggedjenek el az arra érdemesek, próbára lehetett tenni az olyanokat is, akik nem tudtak semmi értéket sem adni feleségükért. Dolgozniuk
kellett a szeretett lányért az apa számára. A munka idejét annak alapján határozták meg, amennyi hozományt vártak a lányukért. Így nem volt elhamarkodva a házasság, és lehetőség volt a hőn szerelmes érzéseinek kipróbálására
is. Amennyiben hűségesen dolgozott és egyéb dolgokban is méltónak találták,
akkor feleségül adták lányukat hozzá. Az apa a lányáért kapott hozományt az
esküvő alkalmával a lányának szokta adni.” – 3SG 119-120.

c. Ez idő alatt hogyan fejlődött a leendő pár jelleme lelkileg? Zsid
10:36.

5. Tanulmány - KITARTÓ SZERETET
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Kedd

Július 28.

3. JÁKÓB HÁZASSÁGA
a. Milyen tanulságul szolgál számunkra azon igaz szerelem, melyet
Jákób tanúsított Rákhel iránt? 1Móz 29:20.

„Megállapodtak abban, hogy Jákób hét évig szolgál Rákhel kezéért.” – PP
150.
„Nagyon ellentétes ezzel az, ahogyan ma a szülők és a gyermekek végzik
ezt. Sok házasság boldogtalan a túl nagy sietség miatt. Összekötik ketten az
életüket a házassági oltárnál, a legünnepélyesebb fogadalommal Isten előtt,
előzetes mérlegelés nélkül, valamint józan átgondolás és mély ima mellőzésével. Csak a lendület hajtja legtöbbjüket. Nincs mély ismeretük egymás jelleméről. Nem értik, hogy egész életük boldogsága forog kockán. Amennyiben
elrontanak valamit és boldogtalan életük lesz, akkor már nem lehet visszacsinálni a dolgokat. Amikor úgy vélik, hogy nem tudják boldoggá tenni egymást, akkor tegyék meg a tőlük telhető lehető legjobbat. Némely esetben a férj
bizonyul hanyagnak a családról való gondoskodásban, és felesége, valamint
gyermekei szenvednek. Amennyiben az ilyenek alkalmassága kipróbálható
lett volna, mint ahogyan régen is tették a házasságot megelőzően, akkor sok
baj megelőzhető lenne.” – 3SG 120.

b. Mi történt Jákóbbal, miután hét évig keményen dolgozott Rákhel
kezéért? 1Móz 29:21-26.

„[Jákób] házassági szerződést kötött Lábánnal leányára, Rákhelre, akit
szeretett. Amikor Jákób felismerte a csalást és azt, hogy Lea is részt vett
félrevezetésében, nem tudta szeretni Leát. Lábán igyekezett hosszabb időre
megtartani Jákób hűséges szolgálatait, azért csalta meg Jákóbot, és adta Leát
Rákhel helyett. Jákób megfeddte őt, hogy vonzalmát lekicsinyelve Leát adta
neki, akit nem szeretett. Lábán könyörgött Jákóbnak, hogy ne dobja el Leát,
mert ezt nagy szégyennek tekintették, nemcsak a feleségre, hanem az egész
családra nézve is.” – 3SG 117-118.
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Szerda

Július 29.

4. ISTEN TERVÉNEK MEGRONTÁSA
a. Milyen megoldást talált ki a ravasz Lábán Jákóbnak a Rákhel iránti
múlhatatlan szerelme miatt? Miként okozott ez gyötrelmet mindenki
számára? 1Móz 29:27-30.

„Jákób nagyon nehéz helyzetbe került, de úgy döntött, hogy megtartja
Leát, de feleségül veszi testvérét, Rákhelt is. Leát sokkal kevésbé szerette, mint
Rákhelt. Lábán önzően bánt Jákóbbal. Csak arra gondolt, hogy a maga előnyére használja ki Jákób hűséges munkáját, aki már régen elhagyta volna a
ravasz Lábánt, de félt az Ézsaúval való találkozástól.” – 3SG 118.
„Mindig Rákhelt szerette [Jákób]. Ez irigységet és féltékenységet szított, és
a testvér-feleségek versengése megkeserítette Jákób életét.” – PP 151.

c. Mi történik, ha eltérve Isten eredeti tervétől – amely szerint a házasság egy élethosszig tartó elköteleződés egy férfi és egy nő között
– más lehetőségeket próbálunk találni? 1Móz 2:21-24; Préd 7:29.

„A házasság kapcsolata szent ugyan, e romlott korban mégis mindennemű
rút aljasságnak takarója. Visszaélnek vele, s az utolsó idők egyik jelét képező
bűnné lett, mely, mint ahogy a vízözön előtt a házasság, ahogyan ők művelték,
bűnné változott.” – 2B 252.
„Ha maguk az ördögök láttak volna munkához, hogy megkeressék azt a
módszert, amivel minden, ami a család életében tiszteletreméltó, kellemes és
maradandó, a leghatékonyabban elpusztítható, úgy, hogy ugyanakkor azt is
biztosítsák, hogy a kár, amit okozni fognak nemzedékről nemzedékre megmaradjon, nem találhattak volna hatékonyabb tervet, mint a házasság lealacsonyítását.” – NK 246.
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b. Mi volt a legnagyobb probléma Leával és Rákhellel kapcsolatban,
mely káoszt okozott Jákób családjában? ÉnÉn 8:6.

Csütörtök

Július 30.

5. A SZÍV MEGTISZTÍTÁSA
a. Mi a bukott Lucifer legfőbb hagyatéka, mely az egész bolygónkat
megmérgezte? 1Kor 3:3; 2Kor 10:12.

„Az irigység, féltékenység és gonosz gyanúsítás pokoli árnyék, mellyel a
Sátán törekszik eltakarni előlünk Krisztus jellemét, úgy, hogy a gonoszság
szemlélése által teljesen az ő képmására változunk el.” – TII 79.

b. Hogyan győzedelmeskedhetünk azon szörnyű, természetes hajlam
felett, hogy másokkal versengjünk és nehezteljünk rájuk? Gal 5:25-26.

„Alázkodjanak meg, tegyenek félre minden féltékenykedést, aljas gyanúsítást, irigységet, gyűlöletet, rosszindulatot és hitetlenséget. Teljes átalakulásra
van szükségük. Némelyek szem elől veszítették példaképünket, a Kálvária
szenvedő emberét. Szolgálatukban ne várják el a könnyű életet, megtiszteltetést, hírnevet idelenn. Mert a menny felségese sem nyerte ezeket el. ’Utált
és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés.’
’Megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek
büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.’ E példával előttünk,
ne húzódozzunk a keresztviseléstől, ne hajladozzunk a körülmények fuvallata
előtt.
„Álljunk helyt Isten mellett és által, ha mégannyira kellemetlen és csüggesztő is a környezetünk!” – 2B 516-517.

Péntek

Július 31.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi mutatja Isten gondoskodását Jákóbról, nyomorúsága ellenére?
2. Nevezz meg néhány tulajdonságot, melyeket a házassággal kapcsolatos
régi szokásokból tanulhatunk!
3. Milyen fájdalmakon keresztül kellett megtanulnia Jákóbnak a csalás
gonosz voltát?
4. Befolyásommal hogyan emelhetem fel a házasság szentségét?
5. Hogyan ronthat meg engem az irigység, ami Lucifer legalattomosabb
hagyatéka?
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6. Tanulmány

2020. augusztus 8.
Szombat

Napnyugta: H 20:06
Ro 20:42

A TELHETETLENSÉG BŰNE
„Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.”
(Zsol 119:36)
„Meg kell tanulnunk, hogy meglevő képességeinket hűségesen kamatoztassuk, alkalmainkat kihasználva megelégedjünk a menny által kijelölt sorsunkkal.” – EÉ 115.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 216-219. (Születés előtti befolyások)

Vasárnap

Augusztus 2.

1. LEA NEHÉZ HELYZETE
a. Annak ellenére, hogy az Úr derűsebbé szerette volna tenni Lea életét,
mégis milyen szavakkal fejezte ki a családban előforduló versengés
miatti fájdalmát? 1Móz 29:31-34.

„Az önző és kapzsi Lábán, aki meg akart tartani egy ilyen értékes segítséget, kegyetlenül becsapta Jákóbot azzal, hogy Leát adta neki Rákhel helyett.
Mivel Lea is részt vett a csalásban, Jákób nem tudta szeretni.” – PP 151.

b. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, amikor Lea nagyobb hitet,
bizalmat mutatott és nem panaszkodott? 1Móz 29:35.

„Beszélgetéseink legyenek megszenteltek, zúgolódás nélküliek.” – RH May
7, 1889.
„Dicsőítsed az Urat mindenkor! Tekints a dolgok derűs oldalára és ne a
sötétre! Légy körültekintő és gyakran imádkozó! Így az Úr meg fog áldani és
vezet és megerősít téged!” – TDG 234.
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Hétfő

Augusztus 3.

2. CSALÓDOTTSÁG ÉS OSTOBASÁG
a. Annak ellenére, hogy férje kivételesen bánt Rákhellel, miért sóvárgott
mégis azért az áldásért, amit Isten az ő nővérének adott? 1Móz 30:1;
Péld 30:15-16.

b. Hogyan származott ebből kellemetlensége Jákóbnak? 1Móz 30:2.
c. Annak érdekében, hogy versenyezzen vetélytársával, milyen elkeseredett tervet gondolt ki Rákhel, amivel tovább rombolta a házassági
kapcsolatot? 1Móz 30:3-8.
d. Hogyan bonyolította a dolgokat még jobban és fokozta tovább a versengést Lea? 1Móz 30:9-13.
e. Mivel folytatódott a család otthoni életének gyötrelme? 1Móz 30:14-20.
f. A kialakult zűrzavarban, hogyan mutatta meg Isten kegyelmét
Rákhelnek? 1Móz 30:22-24.
g. Mi volt a gyökere ezeknek a viszálykodásoknak? Milyen hatással volt
ez a család minden tagjára? Péld 13:10; 27:4; Jak 3:16.

„Az apró-cseprő összeveszések elkeseredett hangulatot szülnek. Kimondhatatlan nyomorúság keletkezik a nyílt nézeteltérések és csetepaték nyomán,
és ezek szétválasztják a házastársakat, akiknek pedig a szeretet kötelékei által
kellene egyesülniük.” – ÜI 256.
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Kedd

Augusztus 4.

3. ITT AZ IDŐ A KÖLTÖZÉSRE
a. Miután Jákób 20 évig szolgált szorgalmasan Lábánnak, milyen beszélgetés zajlott le köztük? 1Móz 30:25-30.

b. Milyen egyezség született Jákób munkabéréről? 1Móz 30:31-34.
c. Mit tett most Jákób? Milyen áldás kísérte? 1Móz 30:35-43.

d. Lábán családjának versengő, irigykedő természete hogyan indította
Jákóbot arra, hogy elköltözzön apósától? 1Móz 31:1-5.

e. Mit magyarázott el Jákób a feleségeinek arról az életről, ahogyan
pásztorként Lábánnak dolgozott? 1Móz 31:6-7.

„Jákób húsz évig élt Mezopotámiában Lábán munkásaként, aki nem
törődve a rokoni kötelékekkel, igyekezett a lehető legtöbb hasznot húzni a
kapcsolatból. Tizennégy évi fárasztó munkát követelt két lányáért; a többi
időben pedig tízszer változtatta meg Jákób bérét. Jákób mégis szorgalmasan
és becsületesen szolgált.” – PP 151.

f. Miért voltak hajlandóak a lánytestvérek készségesen elhagyni azt a
légkört, amiben felnőttek? Miként vagyunk bíztatva mi is hasonlóan, hogy meneküljünk a pénzsóvár környezetből? 1Móz 31:14-16;
Zsol 119:36.
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Szerda

Augusztus 5.

4. A NYÁJRÓL VALÓ GONDOSKODÁS
a. Hogyan él egy hűséges pásztor? Lk 15:4.

„A pásztornak éjjel és nappal vigyáznia kellett nyájára, amelyet a rablók
és a vadállatok veszélyeztettek. Sok volt belőlük, és merészek voltak. Gyakran
nagy pusztítást végeztek a nyáj között, ha nem őrizték azt lelkiismeretesen.
Jákóbnak sok segítője volt Lábán hatalmas nyájának gondozásában, de ő felelt
az egész nyájért. Az év egyes szakaszaiban személyesen is a nyájjal kellett lennie, hogy a száraz időszakban óvja a szomjhaláltól, a leghidegebb hónapokban
a kemény éjszakai hidegtől. Jákób volt a főpásztor, a hozzá beosztott szolgák
pedig a segédpásztorok. Ha egy juh hiányzott, a főpásztoré volt a veszteség.
Szigorúan számon kérte a gondozással megbízott szolgáktól, ha a nyájat nem
találta jó állapotban.” – PP 152.

b. Miért beszél olyan sokat a Szentírás a pásztorkodásról? Jn 10:11-15;
Ez 34:16, 22.

„A pásztor szorgalmával és gondoskodásával, a gondjaira bízott tehetetlen
teremtmények iránti együttérző szeretetével az ihletett írók az evangélium
néhány csodálatos igazságát illusztrálják. Krisztust népéhez való viszonyában
a pásztorhoz hasonlítják. Krisztus a bűnbeesés után látta, hogy nyája a bűn
sötét útjain a pusztulás felé rohan. Megmentéséért elhagyta Atyja házának
dicsőségét… Ő fáradhatatlanul gondoskodik nyájáról. Erősíti a gyengéket,
enyhít a szenvedésen, karjára veszi és keblén hordozza a bárányokat. Juhai
szeretik őt…
Krisztus, a Főpásztor, nyáját szolgáira, a segédpásztorokra bízta; és ugyanolyan figyelmet kíván tőlük, mint amilyet Ő tanúsít. Végezzék szent felelősséggel feladatukat, amellyel megbízta őket! Ünnepélyesen megparancsolta nekik,
hogy legyenek hűségesek, táplálják a nyájat, erősítsék a gyengét, élesszék az
elaléltat, és védjék meg a nyájat a ragadozó farkasoktól.
Krisztus feláldozta saját életét, hogy megmentse juhait, és ezt a szeretetet
példaként állítja pásztorai elé.” – PP 152.
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Csütörtök

Augusztus 6.

5. AZ ISTENBEN VALÓ BIZALOM SZÜKSÉGE
a. Miért nem hagyta el hamarabb Jákób a telhetetlen Lábánt? Mi hozta
meg végül az elköltözés melletti döntést? 1Móz 31:10-13.

„Jákób már régen otthagyta volna ravasz rokonát, ha nem félt volna az
Ézsaúval való találkozástól. Most úgy érezte, hogy Lábán fiai miatt van veszélyben, akik az ő gazdagságát sajátjuknak tartva talán megkísérlik erőszakkal megszerezni azt. Nagyon tanácstalan és szomorú volt, nem tudva, merre
induljon. De az irgalmas bétheli ígéretre emlékezve Isten elé vitte ügyét, és
tőle kért eligazítást. Imájára álomban kapott választ: ’Térj meg atyáid földére,
a te rokonságod közé, és veled lészek’.” – PP 154.

b. Mire figyelmeztet bennünket az, ahogyan a szeretett Rákhel összepakolt a költözéshez és megmutatkozott lelki hiányossága? 1Móz
31:17-19.

„A mai Isten népét jobban fenyegeti a veszély, hogy elfeledkeznek Istenről,
és bálványimádásra hagyják vezetni magukat, mint az Úr ősi népét. Még a hitvalló szombattartók is sokféle bálványt imádnak. Isten ősi népének különösen
lelkére kötötte a bálványimádástól való őrizkedést, mert ha az elvezetné őket
az élő Isten szolgálatától, az Úr átka nyugodna meg rajtuk…
Áldás vagy átok áll Isten népe előtt. Áldás, ha kijönnek a világból, ha
különállók lesznek, az alázatos engedelmesség ösvényét járják, és átok, ha
egyesülnek a bálványimádókkal, akik lábbal tapossák a menny magasztos
követelményeit.” – 1B 372.

Péntek

Augusztus 7.

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

Hogyan kerülünk mi is gyakran olyan szemléletmódba, mint Rákhel és Lea?
Milyen hatások érhették Jákób fiait még születés előtt?
Miért volt jó döntés, hogy Jákób elköltözzön Lábántól?
Miként tudok olyan lenni, mint egy hűséges pásztor a körülöttem lévőkhöz?
Miként fejezi ki Isten az ő gondviselését, amikor nehézségben vagyok, ahogyan Jákóbbal is tette?
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7. Tanulmány

2020. augusztus 15.
Szombat

Napnyugta: H 19:55
Ro 20:31

A BÁLVÁNYIMÁDÁS ELHAGYÁSA
„Ha az én atyám Istene, Ábrahám Istene, és az Izsák félelme velem nem
volt volna, bizony most üresen bocsátanál el engem.” (1Móz 31:42. er.)
„Az Úr azonban megkönyörült Jákóbon, és amikor Lábán le akarta győzni
őt, az Úr egy álmot küldött Lábánra, hogy „se jót, se rosszat ne szóljon Jákóbhoz”, ami azt jelentette, hogy ne kényszerítse őt visszatérésre, és hízelgéssel se
igyekezzen őt visszatérésre bírni.” – MT 67.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 154-157. (Jákób menekülése és számkivetéserészlet; A küzdelem éjszakája-részlet)

Vasárnap

Augusztus 9.

1. LÁBÁN ELHAGYÁSA
a. Jákób hogyan vélte jobbnak, milyen módon hagyja el Mezopotámiát?
Hogyan reagált erre Lábán? 1Móz 31:20-23.

„Jákób gyorsan összeszedte a nyájat és a csordát, és előre küldte; ő pedig
feleségeivel, gyermekeivel és szolgáival átkelt az Eufráteszen, és útját sietve a
Kánaán határán levő Gileád felé vette. Lábán három nap múlva tudta meg,
hogy megszöktek, és üldözésükre indult. A hetedik napon utolérte a csapatot.
Tűzbe jött a haragtól és visszatérésre akarta őket kényszeríteni. Biztos volt a
sikerben, mivel az ő csapata sokkal erősebb volt.” – PP 154.

b. Mi tartotta vissza Lábánt, hogy ne bántsa Jákóbot, amikor találkoztak? Ennek ellenére, mint bálványimádó, mire helyezte a hangsúlyt,
amikor találkoztak? 1Móz 31:24-30.
„[Lábán] nem tudta véghez vinni ellenséges szándékát, mert Isten közbelépett szolgája védelmére…
Lábán… Jákóbbal mindig ravaszul és keményen bánt; de most a rá jellemző alakoskodással szemére hányta, hogy titokban távozott.” – PP 154.
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Hétfő

Augusztus 10.

2. A CSALÁD MEGÓVÁSA
a. Mire ösztönözhet bennünket is Jákób gyűlölete a bálványok iránt?
Mire figyelmeztet Rákhel titkos bűne, amely minden bizonnyal hatással lehetett a családra is? 1Móz 31:31-35; Péld 15:3.

„A pogány bálványimádásnak ugyanaz a lelkülete él ma is, bár finomabb
és vonzóbb alakot öltött. Szomorú, hogy napról napra rohamosan csökken a
biztos prófétai beszédbe vetett hit. Emiatt azután babonaság és ördögi varázslás
bűvöli el az emberek gondolkodását. Mindaz, aki nem kutatja buzgón a Szentírást, és nem veti alá élete valamennyi kívánságát és célját az Ige csalhatatlan
mércéjének, s aki nem keresi imában Isten akaratát, egészen biztosan el fog
tévelyedni a helyes útról, és az ellenfél csalásainak esik áldozatul.” – 5B 141.
„Ne tegyetek semmi olyat idegenek előtt, amit nem tennétek meg szüleitek
szeme láttára, vagy amit szégyellenetek kellene Krisztus és a szent angyalok
előtt…
Vigyázzatok! Semmit sem tehettek, ami el volna rejtve Isten angyalai előtt.
Nem követhettek el gonoszságot anélkül, hogy az másokat is ne befolyásolna.
Míg tetteitek elárulják, milyen anyagot használtok jellemetek építéséhez, másokra is mély benyomást tesztek.” – 5B 291.

b. Jákób hogyan foglalta össze a Lábánnal töltött éveit? Mit tudott válaszolni Lábán? 1Móz 31:36-42, 44, 48-50.

„Lábán nem tagadhatta a felhozott tényeket, és most azt javasolta, hogy
kössenek békeszövetséget.” – PP 155.
„Lábán jól tudta, hogy helytelen a többnejűség, bár egyedül az ő mesterkedése következtében vett Jákób két feleséget magának. Azt is jól tudta, hogy
Lea és Rákhel féltékenykedése vitte rá őket, hogy szolgálólányukat Jákóbnak
adják, ami összekeverte és megzavarta a családi kötelékeket, és növelte lányai
boldogtalanságát. Most pedig, amikor a két lány nagy távolságra utazik, mert
minél messzebb akarnak kerülni tőle, szerette volna biztosítani boldogságukat, amennyire csak lehet. Lábán nem akarta, hogy Jákób még súlyosabb boldogtalanságot zúdítson magára vagy lányaira is azzal, hogy más feleségeket
vesz magának.” – 3SG 126.
7. Tanulmány - A BÁLVÁNYIMÁDÁS ELHAGYÁSA

37

Kedd

Augusztus 11.

3. SZEMBEN A KÖVETKEZŐ LÉPÉSSEL
a. Hogyan fejezte be Jákób a mezopotámiai útját? 1Móz 31:51-55.

„A két csoport vendégséget rendezett az egyezmény megerősítésére. Az
éjszakát barátságos beszélgetésben töltötték. Hajnalban pedig Lábán és csapata eltávozott. Ezzel az elválással Ábrahám gyermekei és Mezopotámia lakói
között minden kapcsolat megszűnt.” – PP 155.

b. Mi volt bátorító abban, amilyen áldást kapott Jákób, útnak indulva
szülőföldje felé? 1Móz 32:1-2.

„Jákób Isten parancsának engedelmeskedve elhagyta Mezopotámiát, de
kétségekkel tele lépett arra az útra, amelyen húsz esztendővel korábban menekültként járt. Atyja becsapásával elkövetett bűnét egy pillanatra sem felejtette
el. Tudta, hogy hosszú számkivetése bűnének egyenes következménye. Éjjel
és nappal ezekről a dolgokról gondolkodott. Lelkiismeretének vádoló, feddő
hangja miatt szomorú szívvel ment útján…
Amint útja végéhez közeledve Ézsaúra gondolt, balsejtelmek nyugtalanították. Jákób menekülése után Ézsaú önmagát tartotta atyja vagyona egyedüli
örökösének. Jákób visszatérésének híre félelmet ébreszthet benne, azt gondolva, hogy öccse követelni fogja örökségét. Ha akar, Ézsaú most nagy kárt okozhat öccsének, és bántalmazhatja, nem csupán a bosszú kedvéért, hanem azért
is, hogy az oly régóta sajátjának tartott vagyont zavartalanul biztosíthassa.
Az Úr ismét megmutatta Jákóbnak, hogy törődik vele. Amint Gileád hegyétől dél felé haladt, úgy látta, két mennyei angyalsereg veszi körül – elölről
és hátulról – és együtt halad csapatával, védelmül szolgálva. Jákóbnak eszébe
jutott látomása, amelyet régen Béthelnél kapott, és szíve megkönnyebbült,
látva, hogy Isten követei, akik reményt és bátorságot adtak néki Kánaánból
való menekülésekor, visszatértekor is oltalmazzák. Így szólt: ’Isten tábora ez;
és nevezé annak a helynek nevét Mahanáimnak’ (1Móz 32:2) - azaz ’két sereg,
vagy tábor’.” – PP 156.
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Szerda

Augusztus 12.

4. OK AZ AGGODALOMRA
a. Milyen bölcs óvintézkedést tett Jákób biztonsága érdekében? 1Móz
32:3-5.

„Ám Jákób érezte, hogy neki is tenni kell valamit saját biztonsága érdekében. Ezért békéltető üdvözlettel követeket küldött bátyjához. Pontosan megmondta, milyen szavakkal szólítsák meg Ézsaút. A két testvér születése előtt
Isten előre kijelentette, hogy az idősebb fogja a fiatalabbat szolgálni, és hogy
ennek emléke nehogy keserűséget okozzon, Jákób azt mondta a szolgáknak,
akiket ’az én uram’-hoz ’Ézsaú’-hoz küldött, hogy Ézsaú előtt úgy említsék őt,
mint ’a te szolgád Jákób’. El akarta oszlatni Ézsaú attól való félelmét is, hogy
nincstelen vándorként tért vissza, aki követeli szülői örökségét. Jákób óvatos
volt, és ezt üzente: ’Vannak pedig nékem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim, azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy
kedvet találjak szemeid előtt’ (1Móz 32:5).” – PP 157.
„[Jákób] nem állította be önmagát úgy, mint aki előrébb való, hanem udvariasan testvérét nevezte nagyobbnak, abban reménykedve, hogy enyhíti az
általa korábban előidézett haragot.” – ST November 20, 1879.

b. Jákób tapintatos közeledésének ellenére, hogyan válaszoltak a hírvivők?
1Móz 32:6.
„A szolgák azonban azzal a hírrel tértek vissza, hogy Ézsaú négyszáz emberrel közeledik, és semmi választ nem küldött a szívélyes üzenetre.” – PP 157.

c. Milyen helyzetben volt Jákób most? 1Móz 32:7-8.

„[Jákób] vissza nem fordulhatott, továbbmenni pedig félt. Fegyvertelen és
védtelen csapata nem volt felkészülve az ellenséggel való harcra. Jákób úgy
osztotta őket két csapatra, hogy ha az egyiket megtámadják, a másik elmenekülhessen.” – PP 157.
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Csütörtök

Augusztus 13.

5. A BŰNÖS REMÉNYSÉGE
a. Jóbhoz hasonlóan, milyen tapasztalaton ment most keresztül Jákób?
Jób 7:6, 20.

„Elhagyatott, hegyes vidék volt ez; vadállatok tanyája, tolvajok és gyilkosok rejtekhelye. A magányos, védtelen Jákób mélységes szorongással borult a
földre. Éjfél volt. Mindaz, ami az életét kedvessé tette, a túlparton volt halálos
veszedelemnek kitéve. Legjobban az a gondolat keserítette, hogy az ő bűne
hozta ezt a veszélyt az ártatlanokra.” – PP 157-158.

b. Mutasd be mindannyiunk természetes állapotát! Mi az egyedüli reményünk? Ésa 1:5-6, 18-20.

„Bűnös természetünk elidegenített bennünket Istentől. A Szentlélek találóan ábrázolja állapotunkat: ’Akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt’ (Ef 2:1). ’Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e
testben épség’ (Ésa 1:5-6). Sátán tőrében tart bennünket, foglyokká tétettünk
az ő akaratára (2Tim 2:26). Isten meg akar bennünket gyógyítani, szabadítani
bűneinkből. Miután ez teljes átalakulást igényel, egész lényünk megújulását,
azért teljesen át kell adnunk magunkat Istennek.
A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell
vívnunk. Énünket átengedni, alárendelni mindent Isten akaratának: küzdelembe kerül, de a léleknek engedelmeskednie kell Istennek, mielőtt szentségben megújulhatna.” – JVÚ 41.

Péntek

Augusztus 14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Annak ellenére, amit Lábán állított, Jákób eltávozása miért dühítette fel őt?
Mi volt az a rossz szokás, amit Rákhel kétségkívül az apjától tanult el?
Hogyan vigasztalta az Úr Jákóbot az indulás nehéz órájában?
Ézsaúhoz közeledve milyen magatartást tartott jobbnak Jákób?
Amikor bizonyos problémák miatt bűntudatot érzünk, akkor egyedül honnan remélhetünk segítséget?
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8. Tanulmány

2020. augusztus 22.
Szombat

Napnyugta: H 19:44
Ro 20:19

ÁLDÁSRA VÁGYAKOZVA
„És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób:
Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.” (1Móz 32:26)
„Jákób életének legfontosabb fordulópontján Istenhez imádkozott. Egyetlen gondolat foglalkoztatta: jellemének átalakulása.” – GH 147.
Javasolt olvasmány: A Megváltás Története, 67-72. (Jákób és Ézsaú-részlet; Jákób és az angyal)

Vasárnap

Augusztus 16.

1. JÁKÓB EGYETLEN REMÉNYE
a. Mit érzett Jákób amikor meghallotta, hogy Ézsaú 400 emberrel közeledik? Reménytelen helyzetében mi volt egyedüli lehetősége? 1Móz
32:7.er. 9-12.

„Az a bűnös dolog, amit apja becsapásával elkövetett, mindig Jákób előtt
volt. Tudta, hogy hosszú száműzetése annak az eredménye, hogy eltért a hűségtől, a törvénytől. Ezen gondolkozott nappal és éjjel, lelkiismerete vádolta
és az egész utazását szomorúvá tette. Nagyon vágyott újra arra a földre, ahol
megbotlott és magára vette a bűn bélyegét. Előtte volt bűnbeesése, de Isten
jóváhagyásának érzése volt, amely bátorságra késztette őt nehézségben, s vidámmá tette a bajban és szomorúságban. Az ilyen mély és tartós békesség már
régóta idegen volt számára. Mégis hálával gondolt vissza arra a jóindulatra,
amivel Isten volt iránta, a ragyogó létrára, valamint a segítségre és útmutatásra. Mélyen végig gondolta életének botlásait és hibáit és azt, ahogyan Isten
bánt vele, majd megalázkodva elismerte saját méltatlanságát, hogy Isten nagy
irgalmú és hogy munkáját jóléttel koronázta.
A pátriárka mélységesen meghatódott, amikor a távolból feltűntek szülőföldjének dombjai. Próbára tette Istent és megállapította, hogy megtartja ígéreteit. Hitte, hogy Isten vele lesz, mégis egyre jobban félt Ézsaútól Edomhoz
közeledve.” – ST November 20, 1879.
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Hétfő

Augusztus 17.

2. EGYEDÜL A MEGVÁLTÓVAL
a. Milyen megfontolt és tapintatos tervet gondolt ki Jákób? 1Móz
32:13-21.

„Jákób megállt útja közben, hogy kiforrott tervet készítsen testvére haragjának csillapítására. Nem akart vakmerően veszélybe sodródni, hanem
szolgáival nagyértékű ajándékot küldött Ézsaúnak egy kedvező benyomást
keltő üzenettel. Feleségeit, gyermekeit és minden rakományát tovább küldte
az úton, míg ő hátramaradt. Úgy gondolta, hogy a kis gyámoltalan csapatnak
látványa megindítja Ézsaú szívét, aki bár bátor és bosszúálló volt, de mégis
könyörületes és gyöngéd a védtelenek és gyengék iránt. Viszont ha először
Jákóbot látná meg, akkor lehet, hogy haragja fellángol és mind odavesznének.” – ST November 20, 1879.

b. Mi volt a legfontosabb Jákób számára ekkor? 1Móz 32:22-24.er.

„Jákób egyedül akart maradni Istennel. Éjfél volt. Mindaz, ami kedves
volt számára, távol volt tőle, veszélynek és halálnak kitéve. Ebben a fájdalommal teli pohárban az volt a legelkeserítőbb, hogy ő idézte elő a veszedelmet,
amelybe feleségei és gyermekei belekerültek, akik teljesen ártatlanok voltak
az általa elkövetett bűntől. Elhatározta, hogy az éjszakát megalázkodással és
imával tölti. Isten meglágyíthatja testvére szívét. Egyedüli menedéke és ereje
Istenben volt. A kietlen helyen, ahol rablók és gyilkosok hemzsegtek, nagy
aggodalmában letérdelt a földre. Lelkét fájdalom hasogatta, és könnyek között
kiáltott fel Isten előtt imában.” – ST November 20, 1879.

c. Milyen példát ad az őt követő nemzedékeknek Jákób buzgó imája?
Zsol 46:1-4, 8.

„Jákób győzött, mert állhatatos és határozott volt. Tapasztalata a kitartó
ima hatalmát tanúsítja. Most kell megtanulnunk a győzelmes ima, a rendületlen hit leckéjét.” – CM 81.
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Kedd

Augusztus 18.

3. A KÜZDELEM ÉJSZAKÁJA
a. Mi történt hirtelen, amikor Jákób imádkozott? Miért fontos ez számunkra? 1Móz 32:24-26.

„Hirtelen egy erős kéz nehezedett Jákób hátára. Ő azonnal megragadta
támadóját, mert úgy vélte, hogy előre kitervelt a támadás, hogy rabló, vagy
gyilkos kezébe került. A küzdelem kemény volt, egyik sem szólt egy szót sem,
Jákób minden erejét megfeszíti, és egyetlen pillanatra sem lankad. Addig folyt
a küzdelem, míg a hajnali fény megtörte az éjszakát, ekkor az idegen megérintette Jákób csípőjének forgócsontját és ő nyomban mozdulni se bírt. A
pátriárka most ismerte fel ellenfelét. Rájött, hogy mennyei küldöttel vív fizikai
harcot és ezért nem győzheti le, pedig szinte emberfeletti erővel igyekszik.
Most mozgásképtelen és éles fájdalom kínozza, de továbbra is erősen fogja ellenfelét. Belekapaszkodik az angyal nyakába, mint legyőzött ellenfél, teljesen
összetörve és bűnbánóan.
Ennek az eseménynek ihletett történetében a Jákóbbal küzdő, embernek
van nevezve. Hóseás angyalnak nevezi [Hós 12:4], Jákób pedig azt mondja,
hogy: ’látám az Istent színről színre’. Azt is mondja, hogy Istennel van ereje.
A Mennyei Fenség, a szövetség Angyala emberi formában jött Jákóbhoz. A
mennyei hírnök próbálta erővel kiszabadítani magát Jákób szorításából – kérte tőle, hogy ’bocsáss el engem, mert feljött a hajnal’. Jákób viszont Isten ígéretei után esedezett, bízott adott szavában, amely oly biztos és csalhatatlan, mint
amilyen a trónja is. Most pedig, ez a megalázkodó, bűnbánó és önmagát átadó
bűnös, tévedő halandó, feltételeket szab Jézus Krisztusnak: ’Nem bocsátlak el
téged, míg meg nem áldasz engemet’. Micsoda merészség tűnik elő! Micsoda
magasztos hit, micsoda állhatatos és szent bizalom! Talán elbizakodottság
vagy túlzott tolakodás volt ez Jákób részéről? Ha ilyen lett volna, akkor nem
élte volna túl ezt az jelenetet. Nem volt önfelmagasztaló, dicsekvő, vagy vakmerően követelőző, hanem jól tudta önmaga gyengeségeit és méltatlanságát,
de azt is, hogy Isten teljesíti, amit megígért.” – ST November 20, 1879.

b. Hogyan kér bennünket Jézus, hogy olyan állhatatosak legyünk könyörgésünkben, mint amilyen Jákób is volt? Lk 18:1-8.
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Szerda

Augusztus 19.

4. A MINDENHATÓ KEGYELME
a. Miért nem akart felülkerekedni a szövetség Angyala egy emberi lényen? Jób 23:6; Lk 11:13.

„ ’Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt’ [1Móz 32:25] – A Mennyei
Fenség nem akart fölénybe kerülni egy porból lett emberen, egy bűnös halandón. Ennek az az oka, hogy ez az emberhit kezének remegő szorításával
erősen kapaszkodik Isten ígéreteibe, és az is hogy a mennyei hírnök nem
tudja otthagyni azt, aki bűnbánóan, könnyezve és tehetetlenül csüng nyakában. Szívének nagy szeretete nem fordulhatott el a könyörgőtől, úgy hogy ne
teljesítené kérését. Krisztus nem akarta áldás nélkül hagyni őt, amikor lelkét
kétségbeesés borította.” – ST November 20, 1879.
„[Jákób] remegve kapaszkodott Isten ígéreteibe, és a Végtelen Szeretet
szíve nem tudta elutasítani a bűnös könyörgését.” – PP 158.

b. Mi lett az eredménye Jákób küzdelmének? Miért lett megváltoztatva
a neve? 1Móz 32:27-32.

„Jákób most megértette azt a hibáját, amely bűnéhez vezetett, hogy csalás
útján szerezte meg az elsőszülöttségi jogot. Nem bízott Istenben és ígéreteiben, ahogy kellett volna. Türelmetlen volt és saját erejéből akarta megoldani
azt, amire Isten teljességgel képes volt az általa jónak látott időben és módon.
Az angyal Jákób neve után érdeklődött, ’Mi a te neved?’. Miután Jákób
válaszolt, az angyal így szólt, ’Nem Jákóbnak [csaló, kitúró, helyébe lépő]
mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és
emberekkel, és győztél.’ [1Móz 32:28]. Jákób megkapta azt az áldást, amelyre lelke vágyott. Isten megbocsátotta annak a bűnét, aki a másikat becsapta
és kitúrta a helyéből. Jákób életének válságos szakasza befejeződött. Isten a
Jákóbbal való bánásmódjával megmutatta, hogy nem hagyja jóvá gyermekei
legkisebb hibáit sem, de nem fogja kitaszítani, kétségbeesésbe és romlásba
hagyni azokat sem, akiket becsaptak, megkísértettek és bűnre csábítottak.
Kétely, tanácstalanság és bűntudat keserítette meg korábbi életét, de most
minden megváltozott. Mennyire édes volt a béke, az Istennel való megbékélés,
a megbizonyosodás, hogy Isten támogatása megújult.” – HS 131, 132.
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Csütörtök

Augusztus 20.

5. A MÁSIK ANGYAL KÜLDETÉSE
a. Hogyan zajlott le Jákób és Ézsaú találkozása és miért? 1Móz 33:1-4.
„Mialatt Jákób az Angyallal küzdött ezen az eseménydús éjszakán, Ézsaúhoz alvás közben Isten egy másik angyalt küldött, aki a pátriárkát őrizte az
útján. Álmában Ézsaú látta öccsét, aki húsz évig atyja házától távol, számkivetésben élt rettegve az ő haragjától. Látta, mennyire fáj neki anyja halála. Látta
őt Isten seregeitől körülvéve. Ezt az álmot Ézsaú elmondta a négyszáz felfegyverzett katonájának, és azt a parancsot adta, hogy ne ártsanak Jákóbnak, mert
atyja Istene van vele…
A pátriárka botjára támaszkodva ment a katonák csapata elé, többször is
a földig meghajtva magát a tisztelet jeléül, miközben kicsiny csapata a legnagyobb szorongással várta a kimenetelt. Látták, ahogyan Ézsaú karjai átölelik
Jákób nyakát és keblére szorítja őt, aki oly sokáig rettegett a szörnyű bos�szútól. A bosszú átváltozott gyöngéd szeretetté, és az, aki vérszomjas bosszút
tervezett testvére ellen, most örömkönnyeket hullajtott, szíve meglágyult a
szeretet és elérzékenyülés gyöngéd vonzalmával. Ézsaú katonái látták ugyan
a megkönnyezett és fohászkodó éjszaka következményeit, de semmit nem
tudtak a küzdelemről és győzelemről. Átérezték ugyan a pátriárka, a férj, az
apa lelkületét, amit családjáért és javaiért érzett, de nem láthatták az Isten és
Jákób közötti kapcsolatot, amely megnyerte Ézsaú szívét. Ő tőle származott
ez, akinek kezében van mindenki szíve.” – ST November 20, 1879.

b. Hogyan végződött a találkozás? 1Móz 33:10-11, 15-17.

Péntek

Augusztus 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Jákóbhoz hasonlóan, amikor válságban vagyok, melyik dolgokra emlékezzek vissza, amelyek Isten jóindulatát jelképezik?
2. Hogyan készült Jákób a testvérével való találkozásra az elküldött ajándékokon túl?
3. Hogyan válhat az imaéletem Jákóbéhoz hasonlóvá?
4. Milyen lelki eredménnyel zárult Jákób küzdelmének éjszakája?
5. Milyen lehetőség van az angyalok kezében, hogy szíveket változtassanak
meg, akár olyan emberről legyen szó, akit személyesen ismerek?
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9. Tanulmány

2020. augusztus 29.
Szombat

Napnyugta: H 19:29
Ro 20:06

„HÁBORÚSÁG IDEJE AZ JÁKÓBON”
„Jaj! mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló; és háborúság ideje az Jákóbon; de megszabadul abból!” (Jer 30:7)
„Tusakodj, mint Jákób! Vívj élethalálharcot! Jézus a kertben vérrel verejtékezett. Neked is meg kell feszítened minden erődet. Addig el ne hagyd
szobádat, míg valódi, megelevenítő erőt nem merítettél Istentől, azután pedig
légy éber, s mindaddig, amíg vigyázol és imádkozol, legyőzöd kísértéseidet és
Isten kegyelme lesz veled.” – ÜI 72.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 547-554, 559-561. (A nyomorúság ideje-részlet)

Vasárnap

Augusztus 23.

1. FELKÉSZÜLÉS AZ UTOLSÓ PRÓBÁNKRA
a. Milyen hasonlóság van Jákób gyötrelme között és amit Isten népének kell hamarosan átélnie? Milyen esemény kapcsolódik ehhez?
Jer 30:5-6; Jel 22:11-12.

„Jákób gyötrelmes éjszakája ábrázolja azt a próbát, amelyet Isten népének
el kell viselnie közvetlen Krisztus második eljövetele előtt.” – PP 160.

b. Mit tanuljunk meg a próbaidő lezárásáról? Apcs 1:7; Jn 9:4.

„Isten nem tárta fel előttünk az üzenet hirdetése és a próbaidő lejártának
idejét. Fogadjuk el a kinyilatkoztatott dolgokat a magunk és gyermekeink számára, de ne törekedjünk annak megismerésére, amit a Mindenható eltitkolt
előlünk. …
Levelek érkeztek hozzám, melyekben azt kérdezik, kaptam-e határozott
világosságot a próbaidő végének idejére vonatkozólag. Azt kell mondjam,
hogy egyetlen üzenetet hordozok, mégpedig azt, hogy most van itt az ideje a
munkának, amíg tart a ma.” – 1Sz 182.
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Augusztus 24.

2. A SZÜKSÉGES ÉBERSÉG
a. Nekünk, akikre nagy világosság bízatott, miért szükséges nagyon
ébernek lennünk az Úrral való békességes találkozásra való előkészületünkben? 1Tim 5:24; 1Pt 4:17.

„A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak az életét, akik hittek, illetve hisznek Jézusban. Védőügyvédünk a föld első lakóitól
kezdve minden nemzedékben élők ügyét felhozza; és a sort az élőkkel zárja.
Minden név szóba kerül; minden ügyet alaposan megvizsgálnak. Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít.” – NK 430.
„A nagy világosság, a kiváltságok, azokkal arányban álló megfelelő erényeket és szentségeket követelnek meg. Ennél kevesebbet Isten nem fogadhat
el.” – BL 454.

b. Ennek ismeretében mit fejeznek ki a szavak, hogy ünnepélyesség és
reménység? 2Móz 32:33; Ez 18:24, 27-30.

„Azoknak a nevét, akiknek meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzi a
mennyei nyilvántartás, Isten kitörli az élet könyvéből, és az emlékezés könyve
jótetteiket sem tartja tovább számon…
Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, őket pedig méltónak
ítéli az örök életre.” – NK 430.
„Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához
kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek e munkához. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar – senki sem tudja,
hogy milyen hamar – az élők nevéhez érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül
mérlegre az életünk. Most fogadjuk meg – jobban, mint valaha – a Megváltó
figyelmeztetését: ’Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő
el az az idő’ (Mk 13:33). …
A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa – életre vagy
halálra.” – NK 436-437.

9. Tanulmány - „HÁBORÚSÁG IDEJE AZ JÁKÓBON”
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Kedd

Augusztus 25.

3. A PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG
a. Hogyan szólt a figyelmeztetés az első keresztények idejében (ami
szimbolikus is), amelyre nekünk is oda kell figyelnünk? Mt 24:15-16.

„A Megváltó figyelmeztette követőit: ’Mikor azért látjátok majd, hogy az a
pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki
olvassa, értse meg), akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre’ (Mt
24:15–l6; Lk 21:20–21). Amikor a bálványimádó rómaiak kitűzik hadijelvényeiket a szent térségen, amely több száz méteres sávban vette körül a város
falait, akkor Krisztus követői meneküljenek. Amikor az intő jel feltűnik, akik
meg akarnak menekülni, ne késlekedjenek!” – NK 24-25.
„Jeruzsálem pusztulásakor egyetlen keresztény sem vesztette életét. Krisztus előre intette tanítványait, és mindazok, akik hiszik szavait, figyeljenek a
megígért jelre.” – NK 28.

b. Milyen vonatkozása van a pusztító utálatosságnak a végidővel?
Dn 12:1.

„A júdeai keresztényeknek Jeruzsálem ostroma volt a jel a menekülésre.
Így szolgál majd figyelmeztetésül nekünk az, amikor az államhatalmat arra
használják fel, hogy kikényszerítsék a pápaság vasárnapjának megünneplését.” – Mar jún 21.
„Láttam, hogy Jézus mindaddig nem hagyja el a szentek szentjét, amíg
minden egyes lélek esete végleg el nem dőlt, akár örök életre, akár kárhozatra.
Isten haragja mindaddig nem zúdul a földre, amíg Jézus be nem fejezi munkáját a szentek szentjében, amíg a papi ruhát le nem veti, és fel nem veszi a
bosszúállás köntösét. Akkor Jézus megszűnik közbenjárni Isten és emberek
között s Isten sem habozik többé, hogy kiöntse elegyítetlen haragját mindazokra, akik igazságát elvetették. Azt is láttam, hogy a népek haragja, Isten
haragja és a halottak megítélésének ideje egymástól különálló események,
amelyek egymásra következnek. Mihály fejedelem sem kelt még fel, s hogy a
nyomorúság ideje, amelyhez fogható még sohasem volt, még nem kezdődött
meg. A pogányok már haragszanak egymásra, de ha Főpapunk befejezi munkáját a szentélyben, akkor felkél, magára ölti a bosszúállás palástját és kiönti a
hét utolsó csapást.” – TL 24-25.
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Augusztus 26.

4. HITÜNKÖN A HANGSÚLY

„Ez a nyomorúságos idő akkor kezdődik el, amikor megszűnik Krisztus
közbenjárói munkája. Akkorra minden lélek sorsa eldől, és nem lesz már
engesztelő vér, amely megtisztít a bűntől. Amikor Jézus elhagyja helyét, ahol
közbenjár Isten előtt az emberért, elhangzik ez az ünnepélyes kijelentés: ’Aki
igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes
ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg
ezután is’ (Jel 22:11). Isten ekkor visszavonja a földről a gonoszságot fékező
Lelkét. Ahogy Jákóbot dühös bátyja halállal fenyegette, Isten népe is veszélyben lesz, mert a gonoszok el akarják pusztítani őket. És ahogy a pátriárka
egész éjjel küzdött azért, hogy megszabaduljon Ézsaú kezéből, az igazak is
éjjel és nappal Istenhez kiáltanak, hogy megszabaduljanak az őket körülvevő
ellenségtől.
Sátán Isten angyalai előtt vádolta Jákóbot, követelve a jogot, hogy bűne
miatt elpusztíthassa. Ézsaút arra indította, hogy Jákób ellen vonuljon; a pátriárkát pedig hosszú, küzdelmes éjszakáján bűntudattal próbálta megterhelni,
hogy elcsüggessze és elszakítsa Istentől.” – PP 160.

b. Mire emlékezzünk, amikor Sátán bűneinkkel kísért bennünket?
Ésa 1:18; 26:3-4.
„Amikor Jákób kétségbeesetten megragadta az Angyalt, és könnyek között
könyörgött, a mennyei követ, hogy próbára tegye Jákób hitét, emlékeztette
bűnére, és igyekezett elmenekülni tőle. De Jákób nem engedte el. Tudta,
hogy Isten kegyelmes, és bízott könyörületében. Hivatkozott bűnbánatára,
és szabadulásért esedezett. Amint felidézte életét, majdnem kétségbeesett, de
szorosan fogta az Angyalt, és buzgó, gyötrődő lélekkel kitartóan könyörgött,
amíg nem győzött.
Ugyanezt fogja Isten népe is átélni a gonoszság hatalmaival vívott utolsó
küzdelmében. Isten próbára fogja tenni hitüket, állhatatosságukat, szabadító hatalmába vetett bizalmukat. Sátán megkísérli megrémíteni őket sorsuk
reménytelenségének gondolatával – hogy bűneik nagysága miatt nem nyerhetnek bűnbocsánatot. Rájuk nehezedik hibáik tudata, és megvizsgálva életüket, minden reményük elvész. De Isten nagy kegyelmére és saját őszinte
bűnbánatukra gondolva, Isten ígéreteire hivatkoznak, amelyeket Krisztus által
a tehetetlen, bűnbánó bűnösök kaptak.” – PP 160-161.
9. Tanulmány - „HÁBORÚSÁG IDEJE AZ JÁKÓBON”
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a. Hogyan kapcsolódik Jákób nyomorúsága a végidőhöz? Jer 30:7.er;
Jel 13:11-17.

Csütörtök

Augusztus 27.

5. JÁKÓB ERŐSSÉGE
a. Mi ad leginkább aggodalomra okot Jákób gyötrelmének éjszakájával
kapcsolatosan? Milyen bátorításunk van emellett? Ésa 44:22; Jer 30:7.ur.

„Ha Jákób előzőleg nem bánta volna meg bűnét – az elsőszülöttségi jog
csalással való megszerzését – Isten nem hallgatta volna meg imáját, és nem
őrizte volna meg irgalmasan életét. A nyomorúság idején Isten aggódó és
gyötrődő gyermekei is összeroppannának, ha be nem vallott bűnök jutnának
eszükbe. A kétségbeesés kioltaná hitüket, és nem tudnának bizalommal esedezni Istenhez szabadulásért. De amíg mélységesen tudatában vannak méltatlanságuknak, nincsenek titkos, bevallatlan vétkeik. Krisztus engesztelő vére
már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat.” – PP 161.

b. Mutasd be azt a buzgalmat, mellyel Istent kell keresnünk most! Mt
11:22.
„[Mt 11:12 idézve] Az erőszak itt szent buzgóságot jelent, amit Jákób is
gyakorolt. Nem arra van szükség, hogy erőteljes érzésekbe lovaljuk bele magunkat, hanem arra, hogy csendben, kitartóan tárjuk fel kéréseinket a kegyelem királyi széke előtt. A mi részünk az, hogy megalázzuk magunkat Isten
előtt, megvalljuk bűneinket, és hittel közeledjünk hozzá.” – TMK 272.
„Gyötrelmükben az igazak mélyen átérzik majd méltatlanságukat, és sok
könny között ismerik be teljes érdemtelenségüket, és Jákóbhoz hasonlóan
Jézus Krisztus által esedeznek Isten ígéreteinek elnyeréséért, amelyeket éppen
ilyen rászoruló, gyámoltalan bűnbánó bűnösöknek adott.” – 1SP 121, 122.

Péntek

Augusztus 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért tartotta Isten bölcsebbnek, ha a próbaidő végének dátumát nem
hirdeti ki?
2. Hogyan kerülhetek abba a veszélybe, hogy túl könnyelműen veszem lelki
állapotomat?
3. Mi történik, ha Jézus befejezi közbenjárói munkáját?
4. Melyik két ellentétes tévedés veszélyes a bűnvallomással kapcsolatban?
5. Hogyan fejleszthetem azt, hogy erősségem az Úrban legyen, mint ahogyan
Jákóbnak is volt?
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Az egyértelmű, hogy az Úr szőlőskertjében munkásokra van szükség. „A munkások helyesen kiképzett és jól felszerelt
serege milyen hamar elvihetné a megfeszített, a feltámadott és a nemsokára
eljövendő Megváltó üzenetét az egész
világra!” – EÉ 269.
Tennivaló van bőven, és a gyülekezetnek áldoznia kell arra, hogy gyermekeink
és fiataljainknak megfelelő oktatást biztosítson, így eleget téve az Úr megbízatásának „elmenvén
e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek”.
A Hetednap Adventista Reformmozgalom anyagi eszközöket fordít
az oktatási munkába különböző helyeken, különböző formában és különböző nyelveken, hogy ellássa ezt a feladatot. A misszió iskolákban a
gyermekkortól a felsőoktatásig szilárd alapot kapnak fiataljain a „Jelenvaló Igazság” ismereteiből. Ez a legjobb módja annak, hogy az igazságot
mások számára is tovább hirdessük.
„Az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés. Isten misszionáriussá
hívta el minden gyermekét. Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni. Neveltetésünknek az legyen a célja, hogy alkalmassá formáljon
bennünket erre a szolgálatra.” – NOL 275.
„Azért alapítottunk iskolákat, hogy megerősítsük az ifjakat az ellenség kísértéseivel szemben. Itt válhatnak alkalmassá arra, hogy hasznosak legyenek mind ebben az életben, mind pedig Isten szolgálatában az
örökkévalóságon át.” – CT 495.
Isten kegyelméből az iskolák tovább bővültek internetes programokkal, szemináriumokkal és most az élő online előadás mindenki számára
lehetővé teszi az oktatás elérését. Most Kolumbia és az Amerikai Egyesült Államok főiskoláiból élő internetes előadásokkal teszik lehetővé,
hogy a tanulók missziós oktatásban vehessenek részt lakóhelyüktől
függetlenül.
Kérjük támogassátok a fiatalok oktatását bőkezűen! A ti nagylelkű
ajándékaitok hozzájárul Isten műve ezen ágának fejlődéséhez.
Előre is köszönjük! Isten áldja meg az adományt és az adományozót
egyaránt!
A Generál Konferencia Oktatási Osztálya
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Napnyugta: H 19:15
Ro 19:53

REFORMÁCIÓ A CSALÁDBAN
„Akkor monda Jákób az ő házanépének, és mind azoknak, kik vele
valának: Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket.” (1Móz 35:2)
„Isten azt akarja, hogy a szülők értelmes lényekként cselekedjenek, és oly
módon éljenek, hogy gyermekeiket helyesen neveljék.” – BO 137-138.
Javasolt olvasmány: Gyermeknevelés, 391-394. (Az idő későre jár)

Vasárnap

Augusztus 30.

1. ÚJ KÖRÜLMÉNYEK – ÚJ KIHÍVÁSOK
a. Hová költözött Jákób Isten segítségével az Ézsaúval való találkozást
követően? 1Móz 33:17-20.

„Tehát teljesült a pátriárka kérése – hogy Isten békében segítse vissza hazájába.” – PP 163.

b. Mire indítson bennünket Jákób azon hiányossága, amit családja
irányításában követett el az új helyre való költözéskor? 1Móz 34:1;
Mt 6:13.er.
„Mekkora gonddal kell a szülőknek óvniuk gyermekeiket a gondatlan,
könnyelmű, erkölcsileg romboló szokásoktól! Apák és Anyák! Felfogjátok-e
a jelentőségét a rátok háruló óriási felelősségnek?! Engeditek-e, hogy gyermekeitek kapcsolatba kerüljenek olyan gyerekekkel, akikről nem tudjátok,
milyen nevelést kaptak? Ne hagyjátok őket magukra más gyermekekkel…
Ez próba és lehetőség számotokra, mert vagy vállaljátok annak kockázatát,
hogy szomszédaitok megsértődnek, amiért hazakülditek gyermekeiket, vagy
hagyjátok, hogy ott maradjanak – és ezzel saját gyermekeiteket teszitek ki
annak, hogy olyan ismereteket szerezzenek, amelynek következménye élethosszig tartó átok lehet számukra.” – Gy 75.
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Augusztus 31.

2. DÍNA MEGRONTÁSA

„Sátán területére lép és kihívja a kísértést az, aki szórakozást keres azok
között, akik nem félik Istent.” – PP 163.
„Az egész világon… mindenfelé felüti fejét és hallatja hangját a bűn. Mindenütt ott vannak az érzékiség és kicsapongás csábító eszközei.” – NOL 253.
„A városok olyanok lettek, mint Sodorna, ezért gyermekeinket naponta
sok gonosz befolyás veszi körül. Azok, akik a nyilvános világi iskolákat látogatják, gyakran társalognak olyanokkal, akiket jobban elhanyagoltak, mint
őket, akik az iskolán kívül töltött időben utcai nevelést kaptak. Az ifjúság szíve
könnyen befolyásolható, azért, ha környezetük nem megfelelő, Sátán felhasználja ezeket az elhanyagolt gyermekeket, hogy befolyásolják gondosabban
nevelt társaikat. Így mielőtt a szombatünneplő keresztény szülők tudomást
szereznének róla, hogy mi történt, gyermekeik megromlanak.” – CT 173.
„Az érzékiség kioltotta belőlük a szentség utáni vágyat, virágzó lelki életük
elfonnyadt.” – Gy 312.

b. Mi segíthet az ilyen csapda elkerülésében? 1Thess 5:22.

„Akikre Isten tulajdonait, a gyermekeket bízták – kiknek testét és lelkét
az Ő képmására kell formálniuk -, emeljenek gátat az érzéki befolyásokkal
szemben, amelyek ezrek és ezrek testi és erkölcsi épségét teszik tönkre. Ha korunk bűncselekményeinek nagy részét a valódi okokra vezetnék vissza, akkor
megmutatkozna, hogy az apák és anyák tudatlanságának köszönhető minden,
akik sajnos közömbösek e kérdést illetően.” – Gy 75-76.
„Némelyek ezt mondják, ’Óh, ne legyél már annyira szigorú. Egy kis ártatlan flörtölésből nem lesz baj.’ Az érzéki szív ösztönöz a kísértésbe és az engedékeny jóváhagyás gyakorlata bűnben végződik. Ez az alacsony erkölcsöség
nem egyezik Isten törvényének magasztos színvonalával.” – MM 143.

10. Tanulmány - REFORMÁCIÓ A CSALÁDBAN
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a. Mi történt amikor Dína, Jákóbnak lánya, ártalmatlannak tűnő terve
szerint elment, hogy megnézze az ottani lányokat? Tragédiája mire
figyelmeztet bennünket? 1Móz 34:2; 1Kor 15:33.

Kedd

Szeptember 1.

3. FOGADALOMRA KÉSZEN
a. Hogyan látta a pogány Sekhem a Dína iránti kötelezettségét? 1Móz
34:3-4, 6, 8, 11-12. Később milyen utasítást kaptak a zsidók Istentől
az ilyen szükséghelyzetre? 5Móz 22:28-29.

b. Jóllehet Isten előírásait nem ismerte Sekhem, és őszintének tűnt a
Jákób lánya iránti érzelme, ennek ellenére milyen veszélyt jelentett
az apja javaslata? 5Móz 34:9-10.

„Az Úr kinyilatkoztatta Mózes által, hogyan kell Izráelnek a környező népekhez viszonyulnia: ’ne köss velük szövetséget, és ne kegyelmezz nekik! Ne
házasodj össze velük… mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak
szolgálni. Akkor pedig haragra gerjed ellenetek az Úr, és hamar kipusztít benneteket.’ ’Mert az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy te, téged választott ki
az Úr, hogy az ő tulajdon népe légy mindazon népek közül, amelyek a föld
szinén vannak’ (5Móz 7:2–4; 14:2).
Isten világosan megmondta, milyen következményekkel jár, ha szövetségre
lépnek a környező népekkel.” – PK 353.

c. Hogyan figyelmeztet Isten a hitetlenekkel való házasodással szemben? 2Kor 6:14-18.

„Ne egyesülj azzal, aki Isten ellensége, mert nem akarhatod, hogy otthonodból sohase távozzanak az árnyak.” – ÜI 248.
„Krisztus elvárja követőitől, hogy vonuljanak ki a világból, váljanak el tőlük, tisztátalant ne érintsenek. Akkor övék az ígéret, hogy a Magasságos fiai
és lányai, a királyi család gyermekei lesznek. De ha nem tesznek eleget a feltételeknek, akkor az ígéret nem fog, nem tud megvalósulni rajtuk.” – 2B 441.
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Szeptember 2.

4. MEGTÉVESZTŐ KÖVETKEZMÉNYEK
a. Jákób fiai milyen megoldást javasoltak a problémás helyzetre? Milyen választ kaptak? 1Móz 34:7, 13-24.

„Jákóbnak és fiainak sekhemi tartózkodása gyalázattal és vérontással végződött. Egyetlen meggondolatlan ifjú törvénytelen tette szégyent és bánatot
okozott a család egyik tagjának, a gyilkosság bűnébe sodort két testvért, és egy
egész várost rombolásnak és mészárlásnak tett ki…
Simeon és Lévi alattomos kegyetlensége nem volt minden ok nélkül, de a
sekhemitákkal szembeni tettükkel súlyos bűnt követtek el.” – PP 163.
„Az istenfélelem hitvallása a lényeg megtagadása mellett ugyanolyan értéktelen, mint a só a megtartó tulajdonságai nélkül. Az állítólagos, elvtelen keresztény a köznevetség tárgya, szállóige, gyalázat a Krisztus nevére.” – 2B 443.

c. Milyen hiányosságra eszmélt Jákób a család vezetésében? Milyen
reménysugarat kapott? 1Móz 34:30; 35:1.

„Jákób érezte, hogy oka van a mélységes alázatra. Fiai jellemében kegyetlenség és álnokság nyilvánult meg. Hamis istenek voltak a táborban, és a bálványimádás talajt talált családjában is. Vajon az Úr úgy bánik-e majd velük,
ahogy megérdemlik? A környező népek bosszújára hagyja sorsukat?
E probléma miatt lesújtott Jákóbnak az Úr megparancsolta, hogy induljon
dél felé, menjen Béthelbe. E hely nemcsak az angyalokról kapott látomására és
Isten megígért irgalmára emlékeztette, de saját esküjére is, amit ott tett azért,
hogy az Úr legyen az Istene.” – PP 164.
10. Tanulmány - REFORMÁCIÓ A CSALÁDBAN

55



b. Milyen borzalmat követett el Jákób két fia a baráti egyezség ellenére?
Milyen figyelmeztetésünk van az általuk elkövetett árulással szemben? 1Móz 34:25-29, 31; Mt 5:13.

Csütörtök

Szeptember 3.

5. A HELYREÁLLÍTÁS
a. Milyen lépést tett Jákób a család reformációjáért? Milyen eredmén�nyel? 1Móz 35:2-5.

„Amint számba vette [Jákób], hogy Isten milyen csodálatosan bánt vele,
szíve megindult, és gyermekeit is fékező erő vette hatalmába. A leghatásosabb
módszerrel készítette fel őket, hogy amikor Béthelbe érkeznek, részt vegyenek
az istentiszteleten.” – PP 164.
„Jákób megalázkodott és arra kérte családját is, hogy alázkodjék meg és
vegyenek le minden díszítést, mert engesztelést akart végezni bűneikért egy
áldozati felajánlással Istennek és könyörögni értük, hogy Isten ne engedje,
hogy más nemzet elpusztítsa őket.” – 3SG 137.

b. Miként lehet buzdító hatása a hívőkre Jákób bétheli tapasztalata?
1Móz 35:6-7.; Apcs 19:18-20.

„Isten elfogadta Jákób igyekezetét, hogy eltávolítsa a helytelenséget családjából. Megjelent neki, megáldotta s fölújította az ígéretet, mert Isten félelmét
tartotta maga előtt.” – 3SG 137.
„Az utolsó példányig égessétek el a varázs-könyveket. Égessétek el mindet.
Igen, emésztessetek meg mindent, ami meghagyna a kapcsolatot köztetek és a
sötétség hatalmasságai közt. Gyertek ki közülük, váljatok el tőlük, tisztátalant
ne érintsetek, s én magamhoz veszlek. Ezt kellene akarnunk cselekedni. Hódolattal akarunk meghajolni a menny Istene előtt.” – 2IB

Péntek

Szeptember 4.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért legyenek a szülők nagyon elővigyázatosak a gyermekekkel kapcsolatban napjainkban?
2. Megtörténhet-e ma is olyan tragédia, mint amilyent Dína okozott?
3. Mi volt rossz abban, ahogyan Simeon és Lévi kezelte Sekhem bűnét?
4. Miért fontos, hogy jó példával legyek a világ felé?
5. Milyen reformációt kell véghez vigyek saját családomban?

56

Jákób életének tanulságai – 2020. július– szeptember

11. Tanulmány

2020. szeptember 12.
Szombat

Napnyugta: H 19:01
Ro 19:39

GYÜMÖLCS A CSALÁDBAN
„Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az
én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (Jn 12:26)
„[Isten] kegyelme által az egykor közönyös, elidegenedett szívek a földinél
szilárdabb és tartósabb kötelékkel kapcsolódhatnak össze.” – ICsK április 17.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 165-171. (Visszatérés-részlet)

Vasárnap

Szeptember 6.

1. BŰNBÁNAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS
a. Milyen körülmények voltak hosszú éveken keresztül Jákób családjában, annak ellenére, hogy Isten követése volt a szándéka? Miért?
Péld 26:21; 27:15.

„Jákób bűne, valamint az események sora, amelyekhez ez a bűn vezetett,
rossz befolyást árasztott, és hatása keserű gyümölcsöt érlelt fiai jellemében és
életében. Amikor fiai felnőttek, súlyos hibák fejlődtek ki bennük. A családban
megmutatkoztak a többnejűség következményei. Ez az iszonyú bűn kiszáríthatja a szeretet forrását, és hatására meglazulnak a legszentebb kötelékek. Az
anyák féltékenysége megkeserítette a családi kapcsolatot. A gyermekek egymással versengve, irányítást nem tűrve nőttek fel, és az apa életét aggódás és
fájdalom árnyékolta be.” – PP 167.

b. Hogyan buzdíthat bennünket az, ahogyan Isten megbecsülte Jákób
reformációját a családban? 1Móz 35:9-15; Jn 12:26.

„Tedd félre a bűnt és ragaszkodjál a Mindenhatóhoz, aki eltávolítja a bűn
minden foltját! Most van a megalázkodás ideje, valljuk meg bűneinket és közeledjünk Istenhez, s így tudja nevük mellé írni, hogy ’Megbocsájtva’.” – 9MR 252.
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Hétfő

Szeptember 7.

2. TOVÁBBUTAZÁS
a. Rákhel halálának időzítése, hogyan tükrözi vissza Isten hatalmát
annak tekintetében, hogy győztessé tudta tenni őt? 1Móz 35:16-20.
(v.ö. 1Móz 31:30, 32, 34; 35:4.)
b. Miként eredményezte Jákób elsőszülöttének, Rúbennek bűne az
elsőszülöttségi joggal járó áldásos kiváltságok elveszítését? Milyen tanulságot vonhatunk le ma ebből a mély lelki visszaesésből?
1Móz 35:21-22; Péld 6:32-33.
„Az Efratába vezető úton egy másik sötét bűn ejtett foltot Jákób családján,
amely Rúbent, az elsőszülöttet megfosztotta az elsőszülöttségi jog kiváltságaitól és megtisztelő címétől.” – PP 165.
„Nincs semmi reményem a nyáj pásztorai felől, akiket az irgalmas Isten
éveken keresztül hordozott. Intelmeivel, kérelmeivel megfedett, ám mégis
leplezték gonosz útjaikat és tovább is azon haladtak, megvetve, kihívva maguk
ellen a menny Istenének törvényeit paráználkodásaikkal. Sorsukra hagyhatjuk
őket, hogy félelemmel és rettegéssel munkálják üdvösségüket, miután mindent
megtettünk megreformálásuk, megjobbításuk érdekében. Ám semmi esetre
sem bízhatjuk rájuk a gyámságot a lelkek felett. Álnok pásztorok!” – BL 428.

c. Ezzel szemben, mivel Jákóbnak Isten akarata volt az elsődleges és a
legkedvesebb, hogyan lett ő megáldva békességgel és gazdagsággal?
1Móz 35:27-29; 36:6-7.
„Jákób és Ézsaú atyjuk halálos ágyánál találkoztak. Az idősebb testvér valamikor, mint a bosszú alkalmát várta ezt az eseményt, de érzései azóta megváltoztak. Jákób, aki meg volt elégedve az elsőszülöttségi jog lelki áldásaival, lemondott bátyja javára atyja vagyonának örökléséről – az egyetlen örökségről,
amelyet Ézsaú akart és értékelt. Többé nem fordította őket egymással szembe
a féltékenység és a gyűlölet, mégis elvált útjuk. Ézsaú Széir hegyére költözött.
Az áldásokban gazdag Isten földi vagyont is adott Jákóbnak, az általa kívánt
értékesebb javakon kívül. … Ez a különválás egyezett a Jákóbra vonatkozó
mennyei szándékkal. Mivel a testvérek vallási meggyőződése nagyon különbözött, jobb volt nekik egymástól távol élni.” – PP 166.
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Kedd

Szeptember 8.

3. A DÖNTÉS A MIÉNK
a. Milyen figyelmeztetésre tegyünk nagy hangsúlyt, tekintettel arra,
hogy Ézsaú visszautasította az Isten által választott kegyességet?
Rm 9:13.

„Ézsaút és Jákóbot egyformán tanították Isten ismeretére, és mindkettőjüknek lehetősége volt Isten parancsolataiban járni és kegyeit élvezni, de nem
mindketten választották ezt. …
Isten nem önkényesen zárta ki Ézsaút az üdvösség áldásaiból. Kegyelmének ajándékait Krisztus által mindenki elnyerheti. Nem kiválasztás, hanem
saját döntésük alapján kárhoznak el. Igéjében Isten feltárta az örök életre való
kiválasztás feltételeit: parancsolatai iránti engedelmesség a Krisztusba vetett
hit által. Isten a törvényével összhangban levő jellemet választja, és aki eléri
kívánalmainak normáját, beléphet a dicsőség országába… [idézve Jn 3:36; Mt
7:21] A Jelenések könyvében pedig kijelenti: ’Boldogok, akik megtartják az
ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a
kapukon a városba’ (Jel 22:14). Ami pedig az ember üdvösségét illeti, Isten
Igéjében a kiválasztásnak ez az egyetlen módja szerepel.
Minden olyan lélek az örök élet jelöltje, aki félelemmel és rettegéssel munkálkodik üdvösségén. Kiválasztott az, aki felveszi a fegyverzetet, és megharcolja a hit szép harcát. Kiválasztott az, aki vigyáz és imádkozik, aki kutatja a
Szentírást, és nem teszi ki magát kísértésnek. Kiválasztott az, akinek a hite
állandó, és aki engedelmeskedik az Isten szájából származó minden igének.
A megváltás lehetősége mindenki számára készen áll. De a megváltás áldásait
csak azok fogják élvezni, akik eleget tettek a feltételeknek.” – PP 166-167.

b. Jákóbhoz hasonlóan miről ne felejtkezzünk el sohasem? 2Kor 4:18.

„Ézsaú megvetette a szövetség áldásait. Jobban értékelte a földi javakat,
mint a lelkieket, és megkapta azt, amire vágyott. Saját határozott választása
alapján különült el Isten népétől. Jákób a hit örökségét választotta.” – PP 167.
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Szerda

Szeptember 9.

4. SZÜLŐI KIVÉTELEZÉS
a. Miért nem volt bölcs dolog Jákób részéről, ahogyan fiával, Józseffel
bánt? 1Móz 37:3-4.

„Volt egy fiú – Rákhel idősebb fia, József – aki egészen más jellemű volt,
mint a többiek. Kivételes szépsége mintha lelke és szíve belső szépségének
tükre lett volna. A tiszta szívű, szorgalmas és vidám ifjú ébren és állhatatosan
vigyázott erkölcsi tisztaságára. Hallgatott atyja tanításaira, és örömmel engedelmeskedett Istennek. … Jákób szíve-lelke egy volt öregkorában született
fiáéval. ’Minden fiánál inkább szereti vala Józsefet’ (1Móz 37:3).
De még ez a szeretet is baj és fájdalom okozója lett. Nem volt bölcs dolog
Jákóbtól, hogy leplezetlenül kivételezett Józseffel. Ezzel többi fiát féltékennyé
tette.” – PP 167-168.

b. Miként segítheti elő magatartásunk növekvő gyermekeink jellemében a kedvességet? 1Tim 5:21; Jak 3:17.

„Istennél nincs személyválogatás, ezért semmi részrehajlást, semmi álszent
képmutatást se vezessünk be és tartsunk fönn családi körünkben, gyülekezeteinkben, intézményeinkben.” – 4KB 473.

c. József hűséges és engedelmes volt, és szenvedések révén is sokat
fejlődött. De mi az az általános figyelmeztetés, mely az ellen szól,
hogy elkényeztessük a gyermeket, vagy kivételezzünk vele másokkal
szemben? Ésa 3:5-6.

„Vak és esztelen szeretetekben mindketten behódoltatok lányotoknak.
Eltűrtétek, hogy ő tartsa a gyeplőt picinyke kezében. Mindkettőtökön ő uralkodott, még mielőtt megtanult volna járni. Mit vártok a jövőtől, ha számításba
vesszük a múltat? … Gyermeketek – jelen szokásaival és hajlamaival – sosem
látja meg Isten országát. S ti, a szülei zártátok be előtte a menny kapuját. Hogyan hat ki majd ez saját üdvösségetekre?” – 4B 383.
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Csütörtök

Szeptember 10.

5. HARAG ÉS IRIGYSÉG
a. Milyen mélyen kerültek bele Jákób fiai az elkeseredett irigység csapdájába legfiatalabb testvérükkel, Józseffel szemben? 1Móz 37:13-18,
24, 28, 31-32.

„[József] testvérei közeledni látták őt. Az a gondolat sem tompított keserű
gyűlöletükön, milyen hosszú utat tett meg, hogy találkozzék velük; fáradt és
éhes, és várja, hogy testvéri szeretettel fogadják és vendégül lássák. Atyjuk
szeretete jelének, a cifra ruhának a láttán tomboltak a dühtől. ’Imhol jő az
álomlátó’ kiáltották gúnyosan. Úrrá lett rajtuk a régóta titokban táplált irigység és bosszú.” – PP 169.

b. Mit okoz az irigység? Melyik a legkeserűbb történelmi példa erre?
Péld 6:34-35; Mt 27:17-23.

„Krisztus egész élete és minden tanítása egy folyamatos lecke volt az alázatosságról, a jóindulatról, az erényességről és az önmegtagadásról. Állandó ros�szallás volt ez az önigazult, szigorú lelkületű zsidók számára. Sátán addig-addig
sarkallta erre őket, míg végül dühöngtek, ha csupán említve is volt Krisztus
csodálatos munkája, amely az emberek figyelmét elterelte róluk Krisztusra. …
Pontosan Krisztus jósága tette őket iriggyé és gyűlölködővé. Elvakult haragjukban kiáltottak így fel, Feszítsd meg! Feszítsd meg!” – 4aSG 117.

Péntek

Szeptember 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Jákób élete, hogyan bátorítja a nehézséggel küzdő családokat?
2. Életemnek mely lehetetlen területeit változtathatja meg az, ha átadom magam Istennek?
3. Elkövetett hibája ellenére is, miért inkább Jákóbot kövessem és nem Ézsaút?
4. Miért szükséges gondosan elkerülnöm a részrehajlást, a kivételezést és az
irigységet?
5. Miért nélkülözhetetlen, hogy Istent arra kérjem, távolítsa el belőlem az
irigységnek minden nyomát?
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12. Tanulmány

2020. szeptember 19.
Szombat

Napnyugta: H 18:47
Ro 19:26

AZ ÁLLHATATOS IMA EREDMÉNYE
„Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt
félők iránt.” (Zsol 103:13)
„Földi szülők sem lehetnek oly türelmesek, elnézők, gyermekeik hibái és
gyengéi iránt, mint amilyen gyengéden vonja Isten azokat, kiket megmenteni
kíván.” – JVÚ 33.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 181-199. (József és testvérei)

Vasárnap

Szeptember 13.

1. A GYÁSZ
a. Mennyire szomorodott el Jákób, amikor Józsefet halottnak vélte?
Milyen hatással volt az apa gyásza a bűnös fiúkra? 1Móz 37:33-35.

„[Jákób fiai] rettegve várták ezt a jelenetet, de nem voltak felkészülve arra
a szívettépő gyötrelemre, arra a végtelen fájdalomra, amelynek szemtanúi
lettek. (1Móz 37:33. idézve) Fiai és lányai hiába próbálták megvigasztalni.
’És megszaggatá Jákób ruháit, és zsákba öltözék és gyászolá az ő fiát sokáig’
(1Móz 37:34). Az idő sem enyhített fájdalmán. ’Sírva megyek fiamhoz a sírba’
(1Móz 37:35) – kiáltotta kétségbeesetten. Fiai elborzadtak tettüktől, de félve
atyjuk szemrehányásától, továbbra is titkolták bűnüket, amit maguk is nagyon
súlyosnak tartották.” – PP 170-171.

b. Isten akarata szerint, mit fejleszt bennünk a nehézségeken keresztül?
Jak 1:3-4.

„Isten megengedi, hogy olyan körülmények közé kerüljünk amelyek próbára tesznek bennünket, hogy így növekedjen szeretetünk és bizodalmunk
Benne… Próbák fognak érni, de pont ezek bizonyítják, hogy Isten gyermekei
vagyunk.” – GW92 441.
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Hétfő

Szeptember 14.

2. NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN
a. Hogyan fejlődött Jákób jelleme, amikor imában gyötrődött önmagáért és családjáért Béthelben? Zsol 92:13-16.

„Jákób a hit örökségét választotta. Csellel, árulással, hazugsággal igyekezett megszerezni. De Isten alkalmat adott bűnének helyrehozására. Jákób
soha nem tért el szándékától, és nem változtatta meg döntését, a későbbi
évek keserű tapasztalatai ellenére sem. Megtanulta, hogy Isten ellen harcolt, amikor ügyességgel és csellel akarta megszerezni az áldást. A Jabbok
partján eltöltött küzdelmes éjszakából Jákób megváltozott emberként került
ki. Magabízása elsorvadt. Ifjúkori ravaszsága eltűnt. Csel és csalás helyett
egyszerűség és igazság jellemezte életét. Megtanulta a leckét, hogy csak a
Mindenható karjára támaszkodjon és a próbában, szenvedésben alázatosan
meghajolt Isten akarata előtt. Jellemének kevésbé értékes vonásait a kohó
tüze emésztette meg; az arany megtisztult, és Ábrahám és Izsák hite tisztán
tükröződött Jákóbban.” – PP 167.

b. Milyen példát mutatott családjának Jákób, amelyet Isten velünk is
szeretne elérni? Ésa 8:16-18; 5Móz 29:29.

„Az apa bizonyos értelemben a család papja, áldozatot fektetve reggel és
este az Isten oltárára, míg a feleség és gyermekek imában és Isten dicsőítésében egyesülnek. Az ilyen családnál Jézus fog időzni éltető légkörével, s hallani fogjuk még a szülők örömteli kiáltását, magasztosabb jelenetek közepette,
amint ezt mondják: ’Íme, én, és a gyermekeim, akiket az Úr nekem adott.’
Megmentve, megváltva, örökre üdvözülten! Megszabadítva a romlottságtól,
mely a bűnös kívánság által uralkodott a világon, és Krisztus érdemei által a
halhatatlanság örököseivé váltan! Láttam, hogy alig akad apa, aki tudatában
él felelősségének. Nem tanultak meg uralkodni magukon, s míg ezt meg
nem tanulják, addig silány munkát végeznek gyermekeik igazgatása terén.
A tökéletes önuralom bűvölésként fog hatni a családra. Mikor ezt elérik,
döntő győzelmet arattak. Akkor majd gyermekeiket is önuralomra tudják
tanítani.” – 1B 335.
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Kedd

Szeptember 15.

3. A CSALÁD TÖRÉKENY HITE
a. Amikor Jákób fiai Egyiptom kormányzója előtt álltak (aki valójában
József volt, de nem ismerték fel), akkor milyen változások mutatkoztak meg magatartásukban? 1Móz 42:21.
„Az évek folyamán – amelyeket József testvéreitől távol töltött – Jákób fiai
jellemükben jelentősen megváltoztak. Irigyek, izgágák, csalárdak, kegyetlenek és bosszúállók voltak. Most, amikor a nyomorúság és szerencsétlenség
utolérte őket, önzetlennek, egymás és atyjuk iránt hűségesnek bizonyultak.
Középkorú férfiak voltak, mégis alávetették magukat atyjuk tekintélyének.” –
PP 182-183.
„[József] meglátta testvéreiben az igazi bűnbánat gyümölcseit.” – PP 188.

b. Hová kellett végül menjen az állhatatos Jákób pátriárka, aki az életében és családjával oly sok nehézségen átment? 1Móz 45:9, 25-28.

c. Hogyan győződött meg Jákób arról, hogy ezt a lépést muszáj megtennie? Miért akarta az Úr, hogy így legyen? 1Móz 46:1-5; Zsol 103:13.

„Ábrahámnak ugyan azt ígérte Isten, hogy utódai megszámlálhatatlanok
lesznek, mint a csillagok, de eddig a választott nép csak lassan szaporodott.
Kánaán földje pedig most nem látszott alkalmasnak arra, hogy ott egy nagy
nemzet fejlődhessék ki, amelyről a jövendölés szólt. Kánaán területe hatalmas
pogány törzsek birtokában volt és ’a negyedik nemzedékig’ ők birtokolják
azt… Ha pedig elvegyülnek a kanaánitákkal, akkor azok bálványimádásra
csábítják őket. Egyiptom azokat a feltételeket kínálta, amelyek szükségesek az
isteni szándék megvalósításához. Az ország bővizű és termékeny szakasza állt
rendelkezésükre a letelepedésre, mindazokkal az előnyökkel, amelyek elengedhetetlenek voltak gyors növekedésükhöz. Az a tény, hogy foglalkozásuk miatt
elkerülhetetlenül szembe találják magukat az egyiptomiak ellenszenvével –
’mert minden juhpásztor utálatos az Egyiptombeliek előtt’ (1Móz 46:34) – arra
volt jó, hogy egyrészt megmaradjanak külön és elkülönített népnek, másrészt
védte őket az Egyiptomban gyakorolt bálványimádástól.” – PP 190-191.
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Szerda

Szeptember 16.

4. BOLDOG PILLANATOK
a. Milyen volt Jákób és József találkozása? 1Móz 46:28-30.
„Egyiptomban egyenesen Gósen földjére mentek. Ide érkezett József is
állami hintón, fejedelmi kíséretével. Környezetének pompáját és állásának
méltóságát elfelejtette. Csak egy gondolat töltötte be szívét és elméjét, csak egy
vágyakozás hatotta át egész lényét. Amikor meglátta a közeledő utazókat, nem
tudott többé uralkodni érzésein, amelyet oly sok éven át elfojtott. Kiugrott
hintójából és előreszaladt, hogy örömmel üdvözölje atyját.” – PP 191.

b. Milyen volt Jákób találkozása a királlyal? 1Móz 47:7-10.

„A pátriárka idegen volt a királyi udvarokban, de a természet fenséges
jelenségei között a fáraónál is hatalmasabb Uralkodóval beszélgetett. Ezért
most tudatos felsőbbséggel felemelte kezeit és megáldotta a fáraót.” – PP 191.

c. Milyen tapasztalatot szerzett Jákób Egyiptomban? 1Móz 47:27-28.
„Józsefhez intézett első üdvözletében Jákób úgy beszélt, mintha hosszú
aggodalmának és szomorúságának ezen örvendetes végződése után már meghalni is kész lenne. Isten azonban még tizenhét esztendőt ajándékozott neki,
amelyet békés visszavonultságban tölthetett el Gósen földjén. Ezek az esztendők boldogító ellentétei voltak az ezeket megelőző éveknek. Fiaiban látta az
igazi bűnbánat bizonyítékát. Azt is látta, hogy családja olyan körülmények
közé került, amelyek biztosították számukra a nagy néppé, nemzetté fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges feltételeket. Hite megragadta Istennek
azt a biztos ígéretét, hogy egyszer majd Kánaánban telepednek le. Körülvette
a szeretnek és kedvességnek mindaz a jele, amivel Egyiptom miniszterelnöke
csak megajándékozhatta őt. Boldog volt régen elveszített és megtalált fia társaságában, és békében került sírjába.” – PP191-192.

d. Mi volt Jákób kérése – amely feltárta Istenbe ígéreteibe vetett bizalmát – annak ellenére, hogy élete kellemes volt Egyiptomban? 1Móz
47:29-31.
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Csütörtök

Szeptember 17.

5. A JÖVŐRE FIGYELVE
a. Mit bizonyít Jákób prófétikus különbségtétele József fiai között?
Zsid 11:21; 1Móz 48:8-9, 17-19.

b. Hogyan valósult meg hamarosan ez a prófécia? 4Móz 1:33-35; 2:21, 24;
5Móz 33:16-17.

c. Mire buzdítson bennünket Jákóbnak és fiainak tapasztalata? Rm
12:1-2.
„A gonosz hatalma megtört [Jákób] saját természetében; jelleme átalakult…
Jákób áttekintetve életének történetét, felismerte Isten megtartó hatalmát,
azt az Istent, ’akinek előtte jártak az én atyáim… aki gondomat viselte, amióta
vagyok, mind e napig: Amaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól.’ (1Móz 48:15-16)
Ugyanez a tapasztalat megismétlődik Jákób fiainak életében, hogy a bűn
megtorlást von maga után, míg a bűnbánat az igazság gyümölcsét termi meg
az örök életre.
Isten nem hatálytalanítja saját törvényeit, és nem is cselekszik azokkal
ellentétben. A bűn következményeit nem akadályozza meg, hanem átalakítja.
Kegyelmének munkája által az átok áldássá válik!” – EÉ 146-147.

Péntek

Szeptember 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi lehet valódi oka annak a próbának amivel szembesülnöm kell?
2. Mi Isten terve ma az apákkal?
3. Miért volt megfelelő hely Egyiptom Isten népe számára, még ha csak átmenetileg is?
4. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, hogy Jákób Egyiptomba ment (igaz
csak rövid időre)?
5. Hogyan változhatnak meg családom önfejű tagjai? Milyen tapasztalata volt
Jákóbnak?
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13. Tanulmány

2020. szeptember 26.
Szombat

Napnyugta: H 18:32
Ro 19:12

IZRAEL MARADÉKÁNAK REMÉNYSÉGE
„Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg
téged a Jákób Istenének neve.” (Zsol 20:2)
„Ha imádkozol, küzdj, mint Jákób! Gyötrődj.” – 1B 97.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 1. kötet, 96-98. (Fiatal szombattartók-részlet);
Bizonyságtételek, 3. kötet, 540-544. (Ember iránti kötelesség-részlet)

Vasárnap

Szeptember 20.

1. AZ UTOLSÓ BIZONYSÁGTÉTEL
a. Mi volt Jákób végső mondanivalója fiai számára? 1Móz 49:1-2.

„Amikor arra vártak, hogy megkapják utolsó áldását, Jákóbon az Isten
Lelke nyugodott meg és világosan kitárult előtte leszármazottainak jövője.
Egymás után említette fiai nevét, jellemezve mindegyiküket, és röviden előre
megmondta törzsük történetét.” – PP 193.
„Jákób nem neheztelt gyermekei szomorúsága miatt. Isten a prófétaság
lelke által segítette Jákóbot, hogy felülkerekedjen természetes érzésein. Utolsó óráiban angyalok vették körbe és Isten kegyelmének ereje ragyogott rá.
Apai érzelmei arra indították, hogy csak szeretet és gyengédség nyilvánuljon
haldokló beszédében. Azonban az ihletés igazságra és fájdalmas szavakra indította.” – 3SG 172-173.

b. Hogyan mutatkozik meg Jákób utolsó kérésében, hogy Isten hatalmas kegyelme megérintette a pátriárka szívét, az első feleségével
kapcsolatban, akit egykor nem szeretett? 1Móz 49:28-31.
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Hétfő

Szeptember 21.

2. A TISZTÍTÓ TŰZ
a. Hogyan ért véget Jákób élete? Milyen hatással volt ez a körülötte levőkre – az egyiptomiakra is? 1Móz 49:33; 50:1-3. Milyen bátorítást
hagyott ezzel ránk is?

„Jákób vétkezett, de nagyon meg is szenvedett érte. Attól a naptól kezdve,
amikor bűne miatt menekülnie kellett atyja sátraiból, évekig gond, fájdalom
és bánat lett a sorsa. Hontalan vándorként messze anyjától – akit soha többé
nem látott viszont – menekültként került idegen országba, Mezopotámiába,
ahol hét évig dolgozott azért a leányért – Rákhelért – akit megszeretett. De
csak azért, mert aljasul becsapták, húsz esztendeig szolgálta kapzsi és telhetetlen rokonát. Szemtanúja volt rokona gyarapodó gazdagságának. Fiai növekedtek körülötte, de nem sok örömben volt része az örökösen pörlekedő
és megosztott házban. Lehangolta leánya szégyene, testvéreinek bosszúállása,
elkeserítette Rákhel halála, Rúben természetellenes bűne, Júda bűne, s az a
kegyetlen megtévesztő rosszindulat, ahogyan Józseffel viselkedtek. Milyen
hosszú és sötét a rászakadt szerencsétlenségek sora, amelyeket végig kellett
néznie. Újra és újra le kellett aratnia az első bűnös cselekedet gyümölcsét.
Látnia kellett, hogy fiai között megismétlődnek azok a bűnök, amelyekben
ő maga vétkezett. De bármilyen keserű volt is ez a lecke, nem volt hiábavaló,
mert elvégezte munkáját. Bármilyen keserű volt is a fenyítés, megteremte ’az
igazságnak békességes gyümölcseit’ (Zsid 12:11).” – PP 196.

b. Hogyan teremheti életünk, Jákóbéhoz hasonlóan, az igazságnak békességes gyümölcseit? Zsid 12:7-11; 1Pt 4:12-13.

„Isten vezetett át szoros helyeken. Célja volt ezzel, hogy a nyomorúság türelmet teremjen benned, a türelem tapasztalatot, a tapasztalat pedig reményt.
Próbát engedett meg, hogy ezeken át tapasztald meg az igaz élet békés gyümölcseit.” – 3B 416.
„Azért engedi meg itt összes szenvedésünket és megpróbáltatásunkat, hogy
szeretetének szándékát szolgálják, hogy ’szentségének részeseivé legyünk’, s
így részt vegyünk abban a tökéletes örömben, amely jelenlétében érhető el.”
– 5B 527.
„Minden nevelésként fogadott próbának öröm a terméke.” – 6B 365.

68

Jákób életének tanulságai – 2020. július– szeptember

Kedd

Szeptember 22.

3. TEREMJ JÓ GYÜMÖLCSÖT
a. Mennyire erős Isten elkötelezettsége Jákób öröksége iránt? 3Móz
26:42; 5Móz 32:9-10.

„Isten körülvette Izraelt minden könnyítéssel. Megadott nekik minden
kiváltságot, hogy saját dicsőségévé és a környező népek áldásává tegye őket.
Megígérte nekik, hogy ha az engedelmesség útján járnak, akkor feljebbvalóvá
teszi őket minden nemzetnél, amelyeket teremtett dicséretben, névben és
dicsőségben.” – EÉ 37.
„Amikor majd olyanok lesznek köztünk, akik elismerik hiányosságaikat
és közben komoly hittel könyörögnek Istenhez, mint Jákób, akkor mi is olyan
eredményeknek leszünk tanúi.” – 4B 402.

b. Milyen a szeretete Istennek a tévedőkkel szemben? Mit gondoljunk
át ezzel kapcsolatban? Jer 31:18-20; Hós 11:8-9.

„Az irgalmas Isten mégis meghagyott, nem vágott le. Nem néz le ridegen
rád. Nem fordul el részvétlenül, és nem engedi, hogy elpusztulj.” – KP 145.

c. Milyen előjogaik vannak Krisztus követőinek? 2Tim 1:8-10; Zsol
20:2-3.

„Át kell mennünk a kemencén, míg csak a tűz meg nem emésztette a salakot, míg csak meg nem tisztulunk, míg csak Isten mását nem tükrözzük. Akik
a maguk hajlamait követik, akiket a külső látszatok izgatnak, azok nem tudják
jól megítélni, hogy Isten mit tesz. Tele vannak elégedetlenséggel, vereséget
látnak ott, ahol valójában nagy a győzelem, súlyos veszteséget, ahol nyereség
érte az Isten ügyét. S mint Jákób, készek a panasszal: ’Minden ellenem fordul’,
mikor pontosan azok a dolgok munkálják javukat, amelyekre panaszkodnak.
Ha most nincs keresztviselés, akkor majd korona sem lesz. Hogyan is lehetne valaki próbák nélkül erős az Úrban?” – 3B 67.
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Szerda

Szeptember 23.

4. AZ ELVESZETTEK SORSÁNAK ELKERÜLÉSE
a. Mutasd be, hogy miként tisztít meg bennünket Isten az ő Igéjével, és
milyen súlyos következményekkel jár, ha nem veszünk részt ebben
az eljárásban! Zsid 4:12-14.; Hós 4:17.

„Isten lépésről-lépésre tovább vezeti népét. Próbára tevő pontokhoz viszi
őket, hogy felszínre hozza, mi lakik szívükben. Van, aki megállja helyét az
egyik ponton, de elbukik a másikon. Minden előrehaladottabb ponton megvizsgálja, és kipróbálja őket – mindnél kissé alaposabban. Az angyal megszólalt: ’Isten egyre szorosabb helyekre fogja vezetni népét, hogy megvizsgálja és
igazolja mindegyiküket.’ Némelyek készek elfogadni az egyik pontot, de amikor Isten a következő ponthoz vezeti őket, visszariadnak, elhúzódnak mert
rájönnek, hogy melengetett bálványukat sújtja. Itt az alkalmuk megtudni, mi
lakik szívükben, mi zárja ki Jézust. Valamit többre becsülnek az igazságánál,
így nem készek befogadni Jézust. Az Úr egyéneket vizsgál, és tesz próbára egy
ideig, hogy lássa, készek-e lemondani bálványaikról, s engedelmeskedni az
igaz tanú tanácsának. Ha valaki nem hagyja, hogy az igazság megtisztítsa, ha
nem hajlandó legyőzni önzését, hiúságát, gonosz szenvedélyeit, akkor Isten
angyalai így szólnak: ’Összenőttek bálványaikkal, hagyjuk magukra őket’, és
tovább mennek, feladatukat végezve, otthagyják ezeket legyőzetlen gonosz
jellemvonásaikkal a gonosz angyalok kénye-kedvére. Akik minden ponton
megütik a mértéket, megállnak minden vizsgán, és győznek, bármibe kerüljön is, engedelmeskednek a hű és igaz tanúbizonyság tanácsának, részesülni
fognak a késői esőben – felkészültek az elváltozásra.” – 1B 114.

b. Milyen bűne volt Jákób fia, Dán nemzetségének, amely miatt ma is
sokan nem kaphatják meg Isten jóváhagyó pecsétjét? 1Móz 49:17;
Zsol 15:1-3.

„Isten kizárja a rágalmazót, nem tartózkodhat Isten sátorában, nem lakhat
Sion szent hegyén. Aki szégyent hoz felebarátjára, az soha el nem nyerheti
Isten helyeslését.” – 5B 446.
„Vigyázzunk, nehogy elcsüggesztő szavakat szóljunk! Határozzuk el, hogy
soha többet nem feltételezünk, és nem mondunk rosszat másokról.” – OHC 291.
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Csütörtök

Szeptember 24.

5. A MARADÉK MEGVÁLTÁSA
a. Milyen kiváltsága van ma a lelki Izraelnek? Milyen veszedelemmel
szembesül ma? Zsol 47:2-5; 46:12; Rm 13:11.
„Ebben a két gyülekezetben némelyek folyton veszedelemben forognak,
mivel az élet gondjai és a világias gondolatok annyira lekötik őket, hogy nem
törődnek Istennel, sem a mennyel, sem lelkük égető szükségleteivel. Olykor
fölriadnak ugyan álmukból, de azután még mélyebb álomba merülnek. Ha
teljesen le nem rázzák az álmosságot, Isten el fogja venni tőlük a fényt, az
áldásokat, melyeket eddig rájuk árasztott. Haragjában el fogja mozdítani
gyertyatartójukat. Az Úr a két gyülekezetet törvényének őrizőivé tette. Ha
elvetik a bűnt, tevékeny, buzgó istenfélelemmel bizonyítva tántoríthatatlanságukat, Isten szavának elvei iránti engedelmességüket – ha hűen eleget tesznek
vallásos kötelességüknek, hozzájárulnak, hogy a gyertyatartót megtisztítsák
a helyén. Bizonyítékot nyernek, hogy a seregek Ura velük van, Jákób istene a
váruk.” – 4B 286.

b. Miért csak Jákób maradékának van reménysége? Rm 11:5; Ésa 14:1;
41:14; 43:1
„A nagy igazsággal, melyet kiváltságunk volt megkapni, a világosság élő
közvetítőivé kellene válnunk, s ezt a Szentlélek hatalma alatt meg is tehetnénk. Akkor megközelíthetnénk a kegyelem trónját; s látva az ígéret ívét,
megtört szívvel borulnánk le és keresnénk a mennyek országát azzal a lelki
erőszakossággal, amely megtermi jutalmát. Kierőszakolnánk azt, ahogyan
Jákób. Ezenképpen üzenetünk Istennek hatalma lenne, mely az üdvösséghez
vezet.” – SD 30.

Péntek

Szeptember 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan remélheti Isten, hogy én is megváltoztatom a hozzáállásomat, úgy
ahogyan Jákób is Leával szemben?
2. Mi jusson eszembe, ha legközelebb szokatlan próbával szembesülök?
3. Milyen kiváltságokat kaptam Istentől, amelyeket jobban kellene értékelnem?
4. Mik azok a titokzatos csapdák, amelyek felett győznie kell a végső maradéknak?
5. Mi volt Jákób legfontosabb tulajdonsága, amely ebben a tanulmány sorozatban megragadott?
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, 251-259. (HIT ÉS IMA)

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága...” „...higyjétek, hogy
mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” (Zsid 11:1; Mk 11:24).
A hit bizalom Istenben, bizakodás abban, hogy Ő szeret bennünket és a
legjobban tudja, hogy mi válik javunkra. A hit rábír bennünket arra, hogy
saját utunk helyett az Ő útját válasszuk. A hit saját tudatlanságunk helyett
elfogadja az Ő bölcsességét, gyengeségünk helyett az Ő erejét, bűnösségünk helyett az Ő igazságát. Azt jelenti, hogy életünk és személyiségünk
már az Övé. A hit elismeri Isten tulajdonjogát, és elfogadja áldásait. Az
igazságosságról, a becsületességről és a tisztaságról bebizonyosodott,
hogy az élet sikereinek titkát képezik. A hit juttat bennünket ezeknek az
alapelveknek a birtokába.
Minden jó indíték, szándék és törekvés Isten ajándéka. A hit elfogadja
Istentől azt az életet, amely egyedül hozhat igazi növekedést és erőt.
Alaposan meg kell érteni, hogyan lehet a hitet gyakorolni! Isten minden ígéretének feltétele van. Ha készek vagyunk cselekedni az Ő akaratát,
akkor minden ereje a mienk. Mindez az ajándék, amit Isten nyújtani akar,
benne van az ígéretben. „A mag az Isten beszéde” (Lk 8:11). Amennyire
bizonyos, hogy a tölgyfa benne van a makkban, Isten ajándéka ugyanolyan biztosan benne van az Ő ígéretében. Ha elfogadjuk ígéretét, miénk
az ajándék.
A hit önmagában is lelki ajándék, amely képesít bennünket Isten többi
ajándékának elfogadására. Amikor gyakorlás és cselekvés által elfogadjuk
Isten Igéjét, hitünk növekszik. Abból a célból, hogy megerősítsük hitünket, kapcsolatba kell hoznunk azt az Igével.
A Biblia tanulmányozásánál a tanulót rá kell vezetni arra, hogy meglássa Isten Igéjének hatalmát. A teremtéskor „...ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott” (Zsolt 33:9). „... azokat, amelyek nincsenek, előszólítja
mint meglevőket” (Róm 4:17), mert ha Ő szólítja őket, akkor előállnak.
Azok, akik bíznak Isten Igéjében - habár önmagukban teljesen gyámol72
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talanok voltak - gyakran az egész világ hatalmának ellenálltak. A tiszta
szívű, szent életű Énok szilárdan hitte, hogy az igazság egy romlott, csúfolódó nemzetség közepette is győzedelmeskedik. Izrael gyermekei a Vörös
tengernél hittel bírtak a föld leghatalmasabb nemzetének legnagyobb seregével szemben. Dávid, a pásztorfiú bízott Isten ígéretében, hogy trónra
jut Saullal a törvényes uralkodóval szemben, ezért szilárdan alávetette
magát Isten hatalmának. Sidrák, Misák és Abednégó megőrizték hitüket
a tűzben, és a trónon ülő Nabukodonozorral szemben; Dániel az oroszlánok között és az ország magas tisztségeit betöltő emberek előtt. Jézus
győzött hitében a kereszten, amikor a zsidó papok és főemberek még a
római kormányzót is rákényszerítették akaratuk végrehajtására. Pál megőrizte hitét láncaiban, amikor gonosztevőként vitette őt halálba Néró, a
világbirodalom zsarnoka.
Ilyen példákat nemcsak a Bibliában találunk. Hasonlók bőven találhatók az emberiség előrehaladásának feljegyzéseiben. A valdensek, a
hugenották, Wiclif, Husz, Jeromos, Luther, Tyndale, Knox, Zinzendorf és
Wesley másokkal együtt tanúskodtak Isten Igéjének hatalmáról a gonosz
által támogatott emberi hatalommal és bölcsességgel szemben. Ezek a
férfiak jelentik a föld igazi nemességét. Ők Isten királyi családfája. Mai
ifjúságunk azt a felhívást kapja, hogy foglalják el helyüket ebben a családfában!
Az élet kis ügyeiben ugyanolyan szükségünk van a hitre, mint a nagy
dolgokban. Mindennapi ügyeinkben és eljárásainkban maradandó bizalmunk által lesz valósággá számunkra Isten megtartó ereje.
Emberi szemszögből nézve az élet mindenki számára járatlan ösvény,
amelyen legmélyebb tapasztalatainkat illetően mindnyájan egyedül járunk. Legbensőbb életünkbe egyetlen emberi lény se tud behatolni teljesen. Amikor egy kisgyermek elindul azon az úton, amelyen előbb vagy
utóbb meg kell választania életmódját, és magának kell kiválasztania életének feladatait, akkor mennyire komolyan kell törekednünk arra, hogy
hitét a biztos Vezetőre és Segítőre irányítsuk!
A kísértés elleni oltalom és a tisztaságra, igazságra való buzdítás tekintetében semmilyen befolyás sem vetekedhet Isten jelenlétének érzetével. „... mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről
mi beszélünk” (Zsid 4:13). „Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a goELŐTTED AZ ÉLET, 251-259. (HIT ÉS IMA)
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noszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted...” (Hab 1:13). Ez a gondolat
volt József oltalma Egyiptom romlottsága közepette. A kísértés csábításaival szemben így hangzott csodálatos válasza: „... hogy követhetném hát
el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten ellen?” (1 Móz
39:9). Ha ápoljuk a hitet, ilyen oltalmat fog hozni mindnyájunknak.
Csak Isten jelenlétének érzete képes száműzni azt a félelmet, amely
a gátlásos, félénk gyermek számára teherré tenné az életet, ezért vésse elméjébe a következő ígéretet: „Az Úr angyala tábort jár az őt félők
közül és kiszabadítja őket” (Zsolt 34:8). Olvassa el Elizeusnak a hegyi városban szerzett csodálatos tapasztalatát, amikor közte és a felfegyverzett
ellenség között a mennyei angyalok hatalmas serege táborozott! Olvassa
el, hogyan jelent meg a börtönben Isten angyala a halálra ítélt Péternek,
hogyan ment át a felfegyverzett őrök között az erős ajtókon és a reteszekkel és zárakkal ellátott nagy vaskapun, és vezette ki biztonságban Isten
szolgáját! Olvassa el azt a tengeren lezajlott jelenetet, melyben a vihartól
hánykódó katonákhoz és tengerészekhez - akiket a munka és a virrasztás,
a hosszú koplalás megviselt - a rab Pál, kihallgatásának és kivégzésének
útján a bátorítás nagyszerű szavait szólta: „... jó reménységben legyetek;
mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó! Mert ez éjjel
mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is. Ezt
mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell állnod. És ímé az Isten ajándékba
adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak” (Acs 27:22-24). Pál ebben
az ígéretben bízva biztosítja társait: „... közületek senkinek sem esik le
egy hajszál a fejéről” (Acs 27:34). Így is történt, mivel azon a hajón volt
egy olyan ember, aki által Isten munkálkodhatott, ezért Isten megőrizte
a hajón tartózkodókat. „... mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre” (Acs 27:44).
Ezeket a történeteket nemcsak azért írták meg, hogy elolvassuk és
csodálkozzunk rajtuk, hanem, hogy ugyanaz a hit munkálkodjon bennünk
is, mint Isten régi szolgáiban. Ma sem jelentéktelenebb a Szentlélek munkálkodása, mint akkor a hívő szívekben, akik hatalmának közvetítő csatornái voltak.
Tanítsuk meg Istenre támaszkodni azt, akinek nincs önbizalma, aki az
önbizalom hiánya miatt visszariad a gondolattól és a felelősségtől! Így
sokan, akik talán senkik lennének a világban, vagy csak gyámoltalan ter74
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hek mások számára, elmondhatják Pál apostollal: „Mindenre van erőm a
Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13).
A gyermekeknek, akik gyorsan megneheztelnek a sérelmekért, a hit
értékes tanítást nyújt. Gyakran a csalhatatlan igazságérzet és a tevékeny,
tetterős lelkület sugallja azt a hajlamunkat, hogy ellenálljunk a gonosznak vagy megtoroljuk az ellenünk elkövetett gonoszságot. Tanítsuk meg a
gyermekeket arra, hogy Isten az örök igazság védelmezője, aki gyengéden
gondoskodik azokról, akiket úgy szeretett, hogy a legdrágábbat: Fiát adta
értünk. Ő elbánik mindazokkal, akik gonoszságot cselekszenek.
„... Mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja” (Zak 2:8).
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet
(Zsolt 37:5-6).
„És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te
benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram,
akik keresnek téged” (Zsolt 9:10-11).
Isten megparancsolja, hogy ugyanolyan részvéttel legyünk mások
iránt, mint amilyennel van Ő irántunk! Az indulatos, önelégült, bosszúálló
egyén szemlélje a szelíd és alázatos Megváltót, akit mint bárányt vezettek
a mészárszékre! Ahelyett, hogy bosszút állt volna rajtuk, úgy vitték, mit
juhot, aki megnémult az őt nyírók előtt. Tekintsenek Rá, akit a mi bűneink
szegeztek át, és indulatosságaink sújtottak le. Akkor megtanulnak tűrni,
kitartani és megbocsátani!
A Krisztusban való hit által minden jellemhiba javítható, minden szen�ny tisztítható, minden rossz helyesbíthető és minden tulajdonság fejleszthető.
„És ti Őbenne vagytok bételjesedve...” (Kol 2:10).
Az ima és a hit közeli rokonok. A hit imájában isteni tudomány rejlik, amelyet mindenkinek meg kell érteni, aki életét sikeressé akarja tenni. Krisztus ezt mondja: „Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy
mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” (Mk 11:24). Ő világossá teszi
előttünk, hogy kéréseinknek összhangban kell lenniük Isten akaratával.
Azokat a dolgokat kell kérnünk, amelyeket Ő megígért, és amit elnyerünk,
azt fel kell használnunk az Ő akaratának teljesítésére! Ha a feltételeket
teljesítjük, az ígéret félreérthetetlen.
ELŐTTED AZ ÉLET, 251-259. (HIT ÉS IMA)
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Kérhetjük bűneink bocsánatát és a Szentlelket, kérhetünk krisztusi lelkületet, bölcsességet és erőt munkájának végzéséhez, kérhetjük bármely
ajándékát, amelyet megígért. Hinnünk kell, hogy elnyerjük, és hálát kell
adnunk, ha megkapjuk!
Nem kell az áldás külső bizonyítékait keresnünk! Az ajándék benne van
az ígéretben, ezért azzal a bizonyossággal mehetünk el munkánkba, hogy
amit Isten megígért, képes teljesíteni, és az az ajándék, amely már a miénk testet ölt akkor, amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá.
Az Isten Igéje által folytatott élet azt jelenti, hogy egész életünket alárendeljük Istennek. Állandóan áthat bennünket szükségünk és függőségünk érzete. Szívünk sóvárogni fog Isten után. Szükségünk van az imára,
mert az lelkünk lélegzetvétele. A családi imának és a nyilvános imának
megvan a helye. Saját lelkünk életét az Istennel való titkos érintkezés - a
belső kamra - tarja fenn.
Mózes Istennél a hegyen szemlélte annak a csodálatos épületnek az
eredetijét, amely az Ő dicsőségének lakhelye lett. Istennel a hegyen, a
Vele való érintkezés titkos helyén kell szemlélnünk az Ő csodálatos hatalmát, az emberiség számára adott dicső tervét! Ily módon képesek leszünk
úgy alakítani jellemünk épületét, hogy beteljesedik rajtunk az Ő ígérete:
„Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek” (2 Kor 6:16).
Földi életében Jézus magányos imáinak óráiban nyert bölcsességet és
erőt. Ifjúságunk kövesse példáját és találjon hajnalban és szürkületkor egy
csendes órát a mennyei Atyával való beszélgetésre! Egész napon át emeljék fel szívüket Istenhez, aki utunk minden lépésénél ezt mondja: „Ne félj,
mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak” (Ésa 41:10). Ha
gyermekeink megtanulhatnák ezt a leckét életük hajnalán, milyen frissességet és erőt, mily örömet és békességet hozna az életükbe!
Ezek olyan igazságok, melyeket csak az taníthat, aki már önmaga is
megtanulta őket. Oly sok szülő és tanító vallja, hogy hisz Isten Igéjében,
de életük mégis megtagadja annak erejét. Ezért nincs nagyobb hatással
ifjúságunkra a Szentírás tanítása. Időnként éreztetik az ifjúsággal az Ige
erejét. Ilyenkor felismerik Krisztus szeretetének értékét, jellemének szépségét és az Ő szolgálatára átadott élet lehetőségeit. Ennek ellentéteként
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azonban meglátják azok életét is, akik csupán vallják, hogy tisztelik Isten
rendeléseit. Milyen sok emberre vonatkoznak Ezékiel próféta szavai:
... néped fiai beszélgetnek ... és egyik a másikkal szól, ki ki az ő atyjafiával, mondván: Jertek, kérlek, és halljátok: micsoda beszéd az, amely az
Úrtól jő ki? És eljőnek hozzád, ahogy a nép össze szokott jőni, s oda ülnek
elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik,
hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkokra, szívök pedig nyereség után jár. És ímé, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő
ének, szép hangú, és mint valamely jó hegedűs; csak hallják beszédidet,
de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert ímé beteljesednek,
megtudják, hogy próféta volt közöttük (Ez 33:30-33).
Más dolog a Bibliát úgy kezelni, mint egy jó erkölcsi tanítást tartalmazó
könyvet és annyira figyelni rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk
szellemével és a világban elfoglalt helyünkkel, és ismét más a maga valódiságában tekinteni: az élő Isten Igéjének, amelyben van a mi életünk. Az
az élet, amelynek át kell formálnia cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat. Ha Isten Igéjét kevesebbnek tartjuk ennél, akkor elvetjük. A
Bibliának ez a megtagadása azok részéről, akik vallják, hogy hiszik, a legelső oka az ifjúságunkat uraló kételkedésnek és hitetlenségnek.
Világunkat eddig még soha nem tapasztalt feszültség uralja. A szórakozásban, a pénzszerzésben, a hatalomért való versengésben, a létért való
küzdelemben egy rettenetes erő köti le az emberek testét, lelkét és elméjét. Ebben az őrült rohanó sietésben szól Isten és megparancsolja, hogy
jöjjünk el és lépjünk közösségre Vele. „Csendesedjetek és ismerjétek el,
hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt 46:11).
Sokan még áhítatuk ideje alatt sem fogadják el az Istennel való közösség áldásait, mert nagyon sietnek. Gyors léptekkel hatolnak át Krisztus szerető jelenlétének körén, talán csak egy pillanatig időznek szent
jelenlétében, de nem várják meg tanácsait. Nincs idejük arra, hogy az
isteni Tanítóval maradjanak, ezért terheikkel együtt térnek vissza munkájukba.
Ezek a munkások addig nem érhetik el a legnagyobb sikert, amíg
meg nem tanulják az erő titkát. Időt kell szánniuk a gondolkodásra, az
elmélkedésre, az imára, és várniuk kell Istenre, hogy megújítsa fizikai,
szellemi és lelki erejüket. Nem nélkülözhetik az Ő lelkének felemelő beELŐTTED AZ ÉLET, 251-259. (HIT ÉS IMA)
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folyását. Amikor ezt elfogadják, új élet üdíti fel őket. Fáradt testük és
agyuk felfrissül, megterhelt szívük felüdül.
Szükségünk van Isten állandó jelenlétére, a Krisztussal való személyes
érintkezésre, hogy a Vele való közösségben időzzünk! Otthonunk gyermekei és iskoláink tanulói boldogok lesznek, ha a szülők és tanítók saját
életükben tanulják meg azt a tapasztalatot, amelyet az Énekek Éneke így
fejez ki:
„Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt.¤n¤Mint
az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt.¤n¤Az
ő árnyékában felette igen kívánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges
az én ínyemnek. Bevisz engem a borozó házba, és zászló felettem a
szerelme” (Énekek 2:2-4).
>>> vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET, 37-50. (Elsőszülöttség áruba bocsátása)

Kedves D. testvér!
Jó ideje írni akarok neked, de annyira lekötött, s annyira kifárasztott
minket a munkánk, hogy nem volt időm, se erőm az írásra. A legutóbbi
látomásban az Úr feltárta előttem ügyedet. Válságos volt ott az állapotod. Ismerted ugyan az igazságot, megértetted kötelességedet, s boldog
voltál az igazság fényében. De mert akadályozott világi céljaid elérésében, már-már feláldoztad kényelmednek mind az igazságot, mind kötelességedet. Jelen anyagi előnyödre rögzítetted tekintetedet, a dicsőség
örök mértékét meg szem elől veszítetted. Készen álltál kimondhatatlan
áldozatot hozni a világi haszon kilátásáért. Azon a ponton voltál, hogy tálnyi lencséért eladd elsőszülöttségi jogodat. Ha a világi nyereség kedvéért
fordítottál volna hátat az igazságnak, akkor ezt nem tudatlanságból tetted
volna, hanem szántszándékkal bűnöztél volna.
Ézsau ellenállhatatlanul megkívánta kedvenc ételét, s étvágya ki-elégítésének lökte áldozatul elsőszülöttségi jogát. Lecsillapítva szertelen étvágyát,
belátta dőreségét, mégsem volt szívében elég hely bűnbánatra, bár buzgón és sírva kereste. Sokan járnak az ő nyomában. Ézsau azokat képviseli,
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akiknek rendkívüli, értékes áldás lenne elérhető – halhatatlan örökség, oly
soha véget nem érő élet, mely a teremtő Isten életéhez fogható; mérhetetlen boldogság s a dicsőség örök mértéke – de akik annyi ideje dédelgetik
étvágyaikat, szenvedélyeiket és hajlamaikat, hogy elgyöngül bennük a képesség, felismerni és megbecsülni az örökkévaló dolgok értékét.
Ézsau nagyon kedvelt bizonyos ételt, s annyi ideje mindig kielégítette
étvágyát, hogy szükségesnek sem tartotta lemondani e csábító, ínycsiklandozó eledelről. Annyit gondolt e csemegéjére, anélkül, hogy határt
szabott volna étvágyának, amíg az étvágy hatalma elsöpört minden más
szempontot, amíg teljesen el nem uralkodott rajta; míg azt nem képzelte,
hogy elviselhetetlen ínséget szenvedne, sőt meg is halna, ha nem engedné át magát kedvenc csemegéje élvezetének. Minél többet forgatta fejében, annál ellenállhatatlanabb lett az étvágya, míg elsőszülöttségi joga,
mely, noha szent volt, el nem veszítette értékét és szentségét. Azt gondolta, hogy ha most el is adja, később könnyűszerrel visszavásárolhatja. Elcserélte hát kedvenc ételéért, azzal nyugtatva meg magát, hogy ha akarja, eladhatja, ha meg úgy tetszik, visszaválthatja. De amikor vissza akarta
vásárolni, sokkal magasabb áron sem kapta vissza. Akkor már keserűen
megbánta elhamarkodott lépését, dőreségét, esztelenségét. Most már
minden oldalról fontolóra vette az ügyet. Gondterhelten és könnyek között vágyott a bűnbánatra, de mindhiába. Előzőleg megvetette az áldást, s
később az Úr örökre visszavonta tőle. Te is azt képzeled, hogy ha most fel
is áldozod az igazságot, és a nyílt bűn és engedetlenség pályájára lépsz,
akkor sem vetnél félre minden korlátozást, akkor sem válnál vakmerővé.
S ha csalódsz a világi nyereség reményeiben, akkor mindig újra az igazsághoz fordulhatsz, újra az örök élet várományosa lehetsz. Ezzel azonban
magadat csalod. Ha feláldoznád az igazságot világi haszonért, az az örök
életed árán lenne.
A lakoma példázatában Üdvözítőnk arra mutat, hogy sokan választják
majd helyette a világot, s ezért elvesztik a mennyet. A példázatban szereplők megvetették az Üdvözítő meghívását. Noha ő vállalta a vesződséget és a kötelességet, hogy hallatlan áldozattal mindent előkészítsen.
Azután szétküldte a meghívásokat. „Mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta neki: Szántóföldet vettem és
ki kell mennem, hogy azt meglássam; kérlek téged, ments ki engem! És
BIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET, 37-50. (ELSŐSZÜLÖTTSÉG ÁRUBA BOCSÁTÁSA)

79

másik monda: Öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam: kérlek téged, ments ki! A másik pedig monda: Feleséget vettem,
és azért nem mehetek.” Az Úr ekkor elfordult a gazdag, világszerelmese
emberektől, kiknek a föld, az iga ökör, a feleség annyira becses volt, hogy
többet ért nekik, mintha elfogadták volna a kegyelmes – jóságos – meghívást, melyet ő küldött nekik, hogy vennének részt lakomáján. A gazda
megharagudott, s elfordult azoktól, akik így megbántották, akik ennyire
lebecsülték felajánlott ajándékát. Majd azokat hívta meg, akik nem oly
tehetősek, akiknek se földjük, se házuk, hanem nincstelenek s éhesek; a
koldusokat, bénákat, vakokat és sántákat, akik nagyra becsülik a nyújtott
lakomát, s akik szívből, színlelés-mentes szeretettel és odaadással hálásak lesznek a Mesternek.
De még mindig van férőhely. „Akkor monda az úr az ő szolgájának:
Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit,
hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy senki azok közül
a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Isten elvetette e csoportot, mert lekicsinyelték a meghívást. Az Úr kijelentette
Élinek: Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, de akik engem megutálnak, megutáltatnak.” Krisztus mondja: „Aki nékem szolgál,
engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” Isten nem hagy gúnyt űzni magából.
Ha a világossággal rendelkezők elvetik, vagy nem követik azt, akkor az
sötétségnek bizonyul számukra.
Isten szeretett Fia irdatlan áldozatot hozott, hogy hatalmában álljon
megmenteni a bukott embert, sőt, jobbjára emelni, a világ örökösévé
tenni, megadni neki a dicsőség örök mértékét. Nyelv ki nem fejezheti
a halhatatlan örökség értékét. Az Isten Fia által felajánlott dicsőség,
gazdagság megtiszteltetés annyira végtelenül értékes, hogy sem az
emberek, de még az angyalok sem tudnak fogalmat alkotni értékéről,
kitűnőségéről és dicsőségéről. Ha az ember, aki bűnbe süllyedt, és züllött volta dacára, elutasítja e mennyei javakat, ha nem hajlandó engedelmes életet élni, ha lábbal tapossa a könyörület kegyelmes hívását,
s helyette a föld semmitmondó dolgait választja, csak mert kézzelfoghatók, mert pillanatnyi kielégülést nyújtanak, ha azt választja, hogy a
bűn útját járja, Jézus valóra váltja a példázat fenyegetését. Az ilyenek
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nem ízlelik meg dicsőségét, hanem másokra ruházza át a meghívást.
Akik kifogásokkal hozakodnak elő, csak hogy folytatni tudják bűnös
életüket; akik a világhoz szabják magukat, azokat bálványaikra hagyja.
Eljön a nap, mikor már nem akarják kimenteni magukat, mikor senki
sem keres kibúvót a meghívás alól. Amikor Krisztus eljön a maga és az
Atya dicsőségében, s vele mind a mennyei angyalok, amikor a men�ny serege diadal-kiáltásokkal kísérik őt, s a legelragadóbb zene üti meg
az emberek fülét, akkor mindenki teljes figyelmével az eseményeken
csügg. Akkor egyetlen közönyös szemlélő sem lesz. Akkor már nem merülnek számítgatásokba. A zsugori aranykupacai, amin a szemét hizlalta,
nem lesznek többé vonzók. A föld rátarti emberei undorodva fordulnak
el palotáiktól, melyek bálványaik voltak. Senki se hivatkozik földjére, ökrére, menyecske feleségére, mentegetve magát az alól, hogy neki is része legyen a dicsőségben, mely akkor a megdöbbent világra robban. Akkor már mindenki részesülni szeretne belőle; mégis tudni fogják, hogy
nem részesülhetnek.
Buzgó, gyötrődő imában kérik majd Istent, hogy ne mellőzze el őket.
Az uralkodók, a világ hatalmasai, a főemberek, a kevélyek, a zsugoriak,
együtt hajtanak térdet a kimondhatatlan szomorúság, kilátástalanság és
bánat súlya alatt. Szívet tépő könyörgés szakad majd ajkukról: kegyelem,
kegyelem! Ments meg bennünket a megbántott Isten haragjától. Borzalmasan jól érthető, szigorú, fenséges hang felel majd nekik: „Amikor hívtalak benneteket, nem jöttetek, oda sem néztetek, mikor kezemet nyújtottam; semmibe vettétek minden tanácsomat, s feddésemmel mit sem
törődtetek. Ezért most én is nevetek bajotokon; gúnyolódom, ha hatalmába kerít titeket a rettegés.
A királyok, nemesek, hatalmasok és szegények, s a pénz szerelmesei
együtt zokognak majd nagy keservesen. Akik jólétük idején megvetették
Krisztust és a nyomdokaiban járó szegényeket, – akik nem szálltak volna
le magas paripájukról, hogy meghajoljanak Krisztus előtt – akik gyűlölték megvetett keresztjét, azok most mind arcra borulnak a föld porában.
Nagyságuk szertefoszlott, s most habozás nélkül borulnak a földre, a
szentek lábához. Akkor értik meg rémült keserűséggel, hogy tetteik gyümölcsét eszik, hogy azzal laknak jól, amit ők terveltek. Hisz eddig a mellüket verték, hogy ők a nagy okosok; hátat fordítottak a magasztos, örök
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jutalomnak; földi nyereség kedvéért félrelökték a menny hívásait. A világ
csillogása bűvölte el őket, holott nagy, hirdetett okosságuk csupán bolonddá tette őket. Nagyra voltak világi gazdagságukkal, mintha csak földi
előnyeik oly értékesek lennének, hogy beajánlhatnák őket Isten kegyeibe, hogy biztosítsák nekik a mennyet
A föld bolondjai között hatalomnak számított a pénz. Pénz volt az istenük. Mégis épp gazdagságuk pusztítja el őket. Bolonddá lettek Isten és
angyalai szemében, még ha a világi gondolkodású ember okosnak tartotta is őket. Híres okosságuk most csupa dőreség, vagyonuk pedig végveszedelmük okozója. Majd újra felharsan a félelmetes, szívet tépő gyötrelem sikolya: „Mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mireánk,
és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi széken ül, és a Bárány
haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?”
Barlangokban keresnének búvóhelyet, de nincs hova elrejtőzniük.
Szeretett testvérem, előtted az élet, előtted a halál. Jól tudod, miért
tétova a lépésed; mért nem tartasz ki bátran, szilárdan? Mert erőszakot
követtél el lelkiismereteden. Nem mindig vagy becsületes az üzleti életben. E ponton kötelesség vár rád. Már apád helytelen megvilágításban
látta az üzletkötés elveit. Te is olyan szemmel nézed ezt, mint a világiak,
nem, ahogy Isten látja. „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Így teszel-e? „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
teljes elmédből.” Ha ennek engedelmeskedünk, előkészítjük szívünket,
hogy engedelmeskedjünk a második parancsnak, mely hasonló ehhez:
„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Ez a két szeretetszöveg felöleli
a teljes tízparancsolatot. Az első szeretet-szöveg magába foglalja az első
négyet, ami az ember Teremtője iránti kötelességét ecseteli. A másikban benne rejlik az utolsó hat parancs, ami az embernek ember iránti
kötelességét határozza meg. E két parancson függ az egész törvény és
a próféták. Ez a két kar tartja fenn mind a tíz parancsot, az előbbi a
négyet, s a második a hatot. Mindkettőnek, mind a tíznek szigorúan
engedelmeskednünk kell.
„Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.” Nagyon
sokan, bár Krisztus tanítványainak vallják magukat, látszólag békésen élnek, sőt, becsületes, istenfélő embereknek tartják őket. Holott pestisfekély rejtőzik bennük, ami beszennyezi egész jellemüket, s aláássa vallásos
82

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

életüket. Szeresd felebarátodat, mint magadat. E parancs megtiltja,
hogy kihasználjuk embertársainkat, hogy haszonra tegyünk szert. Tilos
bármiben ártani embertársunknak. Nem szabad a világiak szempontját
vennünk alapul. Mindenben bánjunk úgy embertársainkkal, amint szeretnénk, hogy velük bánjanak. Olyan szabály ez, melyhez a gyakorlati életben
feltétlenül tartanunk kell magunkat. Szó szerint kell engedelmeskednünk
az Isten törvényének. Az embertársainkhoz fűző minden kapcsolatban,
akár hívők, akar hitetlenek, tartsuk magunkat ehhez a szabályhoz: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
Sokan, noha kereszténynek vallják magukat, e ponton mégsem ütik
meg Isten mértékét. Mikor lemérik őket a szenthely mérlegén, híjával
találják őket. Kedves fivérem! „Menjetek ki közülük, és szakadjatok el,
azt mondja az Úr. És tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak
titeket. És leszek néktek Atyátok, és lesztek fiaimmá és lányaimmá, azt
mondja a mindenható Úr.” Mily csodás ígéret ez! Mégis feledjük, hogy a
parancs iránti engedelmességünktől függ. Isten most felszólít téged, hogy
válj ki a világból! Ne kövesd tetteiket; semmiben se szabd magad viselkedésükhöz. „Hanem változzatok el elméteknek megújulása által, hogy
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”
Az Úr felszólít, hogy különüljünk el a világtól. Engedelmeskedsz-e? Eltávozol-e közülük, elválsz-e tőlük, s más leszel-e, mint ők? „Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?” Lehetetlenség, hogy a világiak közé keveredj, hogy
átvedd a szellemüket, kövesd a példájukat, s ugyanakkor Isten gyermeke
maradj. A mindenség Alkotója szól hozzád szerető atyaként. Ha visszavonod szeretetedet a világtól, ha mentes maradsz a szennyezésüktől, ha
elmenekülsz a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a
világon, akkor Isten lesz atyád. Befogad családjába, te meg örököse leszel.
A világ helyett – engedelmes életért cserébe – neked adja az országot az
egész ég alatt. A dicsőség örök mértékében részesít, és oly életben, mely
az örökkévalóságig tart.
Mennyei Atyád a királyi család tagjává akar tenni, hogy legszebb és
legnagyobb horderejű ígéretei révén az isteni természet részesévé legyél,
és elmenekülj a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik
a világon. Minél inkább magadra öltöd a tiszta, bűntelen angyalok, és
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Krisztusnak, Üdvözítődnek természetét, annál szembeszökőbben viseled
majd az Isten pecsétjét, s annál inkább elhalványul benned a világhoz
való hasonlóság. A világ és Krisztus két ellentét, mivel a világ nem is akar
egységre lépni Krisztussal. Ezért a világ Krisztus követőivel is szemben áll.
Üdvözítőnk azt mondta imájában: „Én a te igédet nékik adtam; és a világ
gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.”
Magasztos hivatás a tied. Dicsőítsd hát meg Istent mind testedben,
mind lelkedben, mert mindkettő az övé. Ne szabd magadat másokhoz.
Isten szava csalhatatlan mértéket, hibátlan mintát állít eléd. Húzódozol,
borzadsz a kereszttől. Kényelmetlen alkalmatosság is az, hogy hordozzuk.
Sőt, mivel szégyen és gyalázat árnyékolja, messzire elkerülöd. Valósítsd
meg az egészségügyi megújulást is az életedben. Tagadd meg magad, s
úgy egyél és igyál, hogy Istent dicsőítsd vele. Tartózkodj a test kívánságaitól, melyek a lélek ellen küzdenek. Légy mindenben mértékletes. Ez
az egyik kereszt, amelytől húzódozol. Korlátozd magad az egyszerű étrendre, mely a lehető legegészségesebben tart. Ez egyik kötelességed.
Ha olyan magasztosan éltél volna, mint amilyen világosságot a menny kegyesen utadra vetített, sok szenvedést megelőztél volna a családodban.
A te viselkedésed zúdította rátok az elkerülhetetlen következményt. Míg
tovább haladsz utadon, Isten nem teszi be lábát családodba, nem hoz
rendkívüli áldást hozzátok, nem tesz csodát, hogy megmentse családodat a szenvedéstől. A hústalan, bors-, zsír- és olajmentes étrend áldásnak
bizonyulna számotokra, s feleségedet is sok szenvedéstől, bánattól, csüggedéstől óvná meg.
Nem azt az utat járod, mely biztosítaná Isten áldását. Ha áldására
vágysz, s hogy az Úr jelen legyen a családi körödben, akkor engedelmeskedned kell neki, akaratát cselekedned, tekintet nélkül a veszteségekre,
nyereségekre, vagy élvezeteidre. Ne kívánságaidra hallgass, se a világiakra, akik nem ismerik Istent, és nem is törekednek dicsőíteni őt. Ha Isten
ellen szegülsz, ő is ellened szegül majd. Ha más isteneid vannak, melyeket
az Úr fölé helyezel, akkor szíved elfordul az egy igaz, élő Isten szolgálatától, aki elvárja, hogy teljes szívvel, osztatlan szeretettel szolgáid. Isten a
teljes szívet követeli, teljes lelket, teljes elmédet és minden erődet. Semmit sem fogad el, ami ennél kevesebb. Nem ad engedélyt, hogy kétfelé
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oszd magad. Nem fogad el félszívvel végzett megtérést.
Az Istennek tetsző szolgálat végzéséhez pontosan tudnod kell, mit vár
el tőled az Úr. Élj a legegyszerűbb és legegyszerűbben elkészített ételekkel, hogy agyad érzékeny idegei el ne gyöngüljenek, el ne fásuljanak, meg
ne bénuljanak, lehetetlenné téve, hogy felismerd, ami szent, hogy felfogd
az elfedezés értékét, Krisztus tisztító vérét pedig, mint felbecsülhetetlen
értéket. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan
futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó
koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint
nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Hanem
megsanyargatom testemet, és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.
Ha akadnak, akik babérkoszorúért, vagy hervadó koronáért megtartóztató életet élnek minden tekintetben, mennyivel inkább lemondónak
kell lennie annak, aki vallja, hogy nemcsak a hervadhatatlan dicsőség
koronájára tör, hanem olyan életre, amely addig tart, amíg az Úr trónja fennáll; olyan gazdagságra, mely örökkévaló, olyan megtiszteltetésre,
mely elpusztíthatatlan – a dicsőség örök mértékére. E serkentő előnyök,
melyeket az Úr a keresztény futásban résztvevők elé tár, vezessék őket a
lemondásra, és a minden tekintetben megtartóztató életre, hogy kordában tudják tartani állati vonásaikat, fegyelmezzék testüket, uralkodjanak
étvágyukon, érzéki szenvedélyeiken, indulataikon. Akkor az isteni természet részesei lehetnek, s elmenekülhetnek a romlottságtól, mely a bűnös
kívánság által uralkodik a világban.
Ha a megígért, túláradón értékes és dicső jutalom nem késztet, hogy
ne vállaljunk jókedvvel súlyosabb nélkülözéseket, s ne viseljünk el terhesebb lemondásokat, mint amit világi emberek zokszó nélkül vállalnak,
holott ők csupán a föld jelentéktelen dolgaira vágynak, hervadó babérfa, ami néhány világi tiszteletét vívja ki, de sokkal többnek csak gyűlöletét, akkor nem vagyunk méltók az örök életre. Nekünk annyival túl kell
szárnyalnunk a buzgalom, szívósság, bátorság, erőfeszítés, lemondás és
áldozathozatal területen megnyilvánuló lelkiismeretességünkben és komolyságunkban a más vállalkozásban résztvevőket, mint amennyivel az
övéknél magasztosabb érték elnyerésére törekszünk. A kincs, mely után
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futunk, hervadhatatlan, örök, halhatatlan, és mindenképpen dicső. Amely
után a világiak futnak, az egyetlen napig marad meg. Olyan halványuló,
hervadó, tovasurranó, akár a hajnal köde.
Vedd, ó vedd magadra a keresztet, D. testvér. Mikor felemeled, ámulva
veszed észre, hogy az emel és támogat téged. A bajban, nélkülözésben és
bánatban az lesz erőd és támaszod. Meglátod, hogy könyörülettel, szánakozással, együttérzéssel és kimondhatatlan szeretettel van tele. A halhatatlanság ígéretének fog bizonyulni számodra. Bárcsak elmondhatnád Pál
apostollal: "Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi
Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ,
s én is a világnak."
Az Úr Lelke jó ideje küzd feleségeddel. Ha mindent Istennek adnál át,
feleségednek is lenne ereje, hogy igaz életet törekedjék élni. De ha az
igazságtól elfordulást választod, akkor nem egyedül fogsz elbukni. Nemcsak a magad üdvösségét veszíted el, hanem másokat is letérítesz az útról, és emberek vére tapad a ruhádhoz. Ha ragaszkodtál volna becsületességedhez, anyád, E. fivéred, s valaki, aki most a sir szélén áll, mind
örvendezhetnének Isten Lelke vigasztalásának, és mélyen gyökereznének
az igazságban. Sose feledd, hogy felelősek vagyunk a környezetükre tett
benyomásokért. Hatásunkkal vagy Krisztussal gyűjtünk, vagy szétszórunk.
Vagy előbbre segítjük az embereket a megszentelődés keskeny ösvényén,
vagy hátráltatjuk őket, botlás kövei vagyunk számukra, eltérítve őket az
útról. Neked, tisztelt testvérem, nincs vesztegetni való időd. Igyekezz lelkiismeretesen jóvátenni az elmulasztottakat, hisz gonosz időket élünk.
Választott barátaid csak akadályoznak. Ezért távozz közülük, és válj el tőlük. Közeledj Istenhez, közeledj népéhez. Gondolatod és szereteted összpontosuljon Krisztusra és követőire. Azokat szeresd legjobban, akik mindenek felett Krisztust szeretik. Szakíts azokkal, akik nem szeretik Istent és
az igazságot. Mert hogyan is férhetne össze a világosság a sötétséggel?
Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez?
Veszély fenyeget, hogy hajótörést szenved a hited. Mind arra az erőre szükséged van, melyet Isten népétől nyerhetsz; akiknek van reménye,
bátorsága, hite. Nehogy elhanyagold az imát, a titkos imádságot. Légy
állhatatos a könyörgésben, ápold magadban az igaz odaadás lelkületét.
Anyagi ügyeidben is kötelesség vár rád. Nem tudom, hogy mi, de valami
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nincs rendjén. Vedd ezeket gondosan szemügyre. Tetteinkkel az örökkévalóság számára építünk. A szenthely mérlegén fogják lemérni minden
cselekedetünket, minden szavunkat. Jóságos és részre nem hajló Isten
dönt ügyünkben, életünk minden dolga felett. Aki kicsinyben megbízható, megbízható a nagyban is. Aki pedig hűtlen a kicsiben, a nagyban is
hűtlen.
Semminek se hagyd, hogy akadályozza előhaladásodat az örök élet
útján. Örök javad forog kockán. Alapos változást kell elérned magadban.
Teljesen meg kell térned, máskülönben elveszíted a mennyet. Jézus most
még felszólít, hogy őt tedd erőddé, támaszoddá. Jelen segítség lesz ő minden szükségedben. Az lesz neked, ami a magas szikla árnyéka a szomjas
földön. Ne arra törj minden áron, hogy a világon érvényesülj, hanem az
aggasszon, miként biztosítsd a jobb világot; az, hogy mit kell tenned, hogy
üdvözülj. Ha magadat megmented, másokat is megmentesz. Ha szilárdan
megragadod az igazságot és Isten trónját, másoknak is segítesz, hogy Isten ígéreteire és örök trónjára rögzítsék reszketeg hitüket. El kell jutnod
a pontra, ahonnan többre becsülöd az üdvösséget, mint a világi nyereséget. Ahonnan Krisztus megnyerésén kívül mindent veszteségnek tartasz.
Teljesen oda kell szentelődnöd, Isten nem tűr meg fenntartásokat, nem
fogad el félszívvel hozott áldozatot. Egyetlen bálványt sem tarthatsz meg.
Feltétlenül halj meg az önzésnek és a világnak. Naponta újonnan szenteld
magadat Istennek. Az örök élet nagyon megéri az élethosszig tartó, szívós, fáradhatatlan igyekezetet.
Isten tudtomra adta, hogy fivéred jó ideje meggyőződött az igazságról, de egyes benyomások visszatartották. Eddig felesége akadályozta őt,
hogy kövesse meggyőződését. Most, lesújtottságában felesége is keresni
kezdte, és meg is találta az Urat. Azóta aggódik férjéért; hogy ő is fogadná el az igazságot. Megbánta már, hogy ellene volt, hogy büszkesége és
világ iránti szeretete annyi időn át visszatartotta férjét, hogy elfogadja az
igazságot. Felesége, mint nyugalmat kereső, de nem találó, fáradt gyermek, végül eleget tett a meghívásnak: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik
elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítlek titeket.” Megfáradtan, megterhelten keresni kezdte az Urat. Bűnbánattal, megalázkodással
és komoly imával a terhek mindenható hordozójára hárította terhét, s
benne nyugalmat talált. Meggyőződött, hogy megalázkodása és őszinte
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bűnbánata elfogadásra talált Istennél, s hogy Krisztus kedvéért megbocsátotta neki bűneit.
D. testvér, az Úr közölte, hogy kevés időd maradt a tevékenykedésre. Végezz hát lelkiismeretes munkát, hozd be az elveszett időt. Üzleti
ügyeidben egyetlen folt se éktelenkedjék keresztény jellemeden. Őrizd
meg magadat tisztán a világtól, Virrassz és imádkozzál, hogy kísértésbe
ne ess. Lehet, hogy a kísértés vesz körül, mégsem elkerülhetetlen, hogy
eless. Krisztus erőt tud adni, hogy tisztán helytállj a romlott kor szennye
közepette. „Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott
meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon.” Rögzítsd hát tekintetedet Krisztusra, isteni példaképünkre. Kövesd
kifogástalan életét, akkor részed lesz dicsőségében; vele öröklöd a világ
megalapítása óta számodra készített országot.
>>> vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 143-146. (JÁKÓB ÉS ÉZSAÚ-részlet); 166167. (VISSZATÉRÉS-részlet)

Pátriárkák és Próféták, 143-146. (Jákób és Ézsaú-részlet)
Ézsaú, amikor egy napon a vadászatból lankadtan és fáradtan jött
haza, abból az ételből kért, amit Jákób készített. Jákób, akit főként egy
gondolat foglalkoztatott, megragadta a kedvező alkalmat, és felkínálta,
hogy az elsőszülöttségi jog árán kielégíti bátyja éhségét. „[...] Ímé én halni
járok,” - kiáltotta a meggondolatlan vadász, aki önmagától semmit sem
tagadott meg - „mire való hát nékem az én elsőszülöttségem?” (1Móz
25:32). És egy tál lencséért megvált elsőszülöttségi jogától, esküvel erősítve meg azt. Nem sokkal később kaphatott volna ételt atyja sátraiban,
de hogy kielégítse pillanatnyi kívánságát, könnyelműen elcserélte azt a
dicső örökséget, amelyet maga Isten ígért atyáinak. Minden érdeklődése
a jelenre irányult. Kész volt feláldozni a mennyeit a földiért, felcserélni a
jövendő jót egy pillanatnyi élvezetért.
„[...] Így veté meg Ézsaú az elsőszülöttséget” (1Móz 25:34). Megkön�88
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nyebbült, amikor túladott rajta. Útja most már akadálytalan: azt tehet,
ami neki tetszik. Tévesen szabadságnak nevezett vad élvezetért most is
hányan adják el elsőszülöttségi jogukat, a tiszta, folt nélküli, a menny
örökkévalóságára szóló örökség jogát!
A pusztán külső és földi varázsnak hódoló Ézsaú két feleséget vett Khitteus lányai közül. ők hamis isteneket imádtak, és bálványimádásuk kegyetlenül fájt Izsáknak és Rebekának. Ézsaú megszegte a szövetség egyik
feltételét, azt, amely megtiltotta a választott nép és a pogányok közti házasságot. Izsák még mindig kitartott elhatározása mellett, hogy Ézsaúra
ruházza az elsőszülöttségi jogot. Rebeka érve - Jákób áldás utáni vágyódása, és Ézsaú közömbössége az elsőszülöttségi jog kötelezettségeivel szemben - nem tudta megváltoztatni az atya szándékát.
Évek múltak el, amíg az öreg és vak Izsák, aki közeli halálára készült,
elhatározta, hogy nem vár tovább, hanem megáldja idősebb fiát. Ismerve
Rebeka és Jákób ellenvéleményét, titokban akarta elvégezni az ünnepélyes szertartást. Szokás volt ilyen alkalmakkor lakomát készíteni, ezért a
pátriárka így szólt Ézsaúhoz: „[...] menj ki a mezőre, és vadássz énnékem
vadat. És csinálj nékem kedvem szerint való ételt [...] hogy megáldjon téged az én lelkem, minekelőtte meghalok” (1Móz 27:3-4).
Rebeka megsejtette Izsák szándékát. Meg volt győződve arról, hogy az
ellentétben van Isten kijelentett akaratával. Félő volt, hogy Izsák magára
vonja Isten haragját, és megfosztja fiatalabb fiát attól a feladattól, amelyre Isten elhívta. Rebeka elhatározta, hogy cselhez folyamodik, mivel hiába próbálta érvekkel meggyőzni Izsákot.
Amikor Ézsaú útnak indult, Rebeka azonnal hozzáfogott szándéka megvalósításához. Elmondta Jákóbnak, mi történt, hangsúlyozva, hogy azonnali cselekvésre van szükség, nehogy Ézsaú nyerje el az áldást véglegesen
és megmásíthatatlanul. Biztosította fiát arról, hogy ha követi utasításait,
ő kaphatja meg azt, ahogy Isten megígérte. Jákób nem szívesen fogadta
az anyja által javasolt tervet. Az a gondolat, hogy becsapja atyját, nagyon
lehangolta. Úgy érezte, hogy ez a bűn inkább átkot, mint áldást hoz. De
az anya eloszlatta fia aggályait, és Jákób hozzáfogott, hogy megvalósítsa
anyja indítványát. Nem akart kifejezetten hazudni, de amikor már atyjánál volt, úgy látta, túl messzire ment ahhoz, hogy visszalépjen. És megszerezte csalással a sóvárgott áldást.
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 143-146. (JÁKÓB ÉS ÉZSAÚ-RÉSZLET); 166-167. (VISSZATÉRÉS-RÉSZLET)
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Jákóbnak és Rebekának sikerült céljukat elérni, de a csalással csak bajt
és fájdalmat szereztek maguknak. Isten kijelentette, hogy Jákób kapja
meg az elsőszülöttségi jogot, és az általa jónak látott időben teljesítette
volna ígéretét, ha hittel kivárták volna, hogy cselekedjék értük. De ahogy
most is sokan, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, ők sem akarták
Isten kezében hagyni az ügyet. Rebeka keservesen megbánta, hogy rossz
tanácsot adott fiának. E tanács miatt kellett elválnia tőle, és soha többé
nem láthatta. Attól az órától kezdve, hogy megkapta az elsőszülöttségi
jogot, önvád súlya nehezedett Jákóbra. Vétkezett atyja, bátyja, saját lelke,
és Isten ellen. Egész életében bánhatta a bűnt, amit egy rövid óra alatt
elkövetett. Felelevenedett előtte ez az esemény, amikor saját fiainak gonoszsága nyomasztotta lelkét.
Ahogy Jákób elhagyta atyja sátrát, Ézsaú lépett be oda. Bár eladta elsőszülöttségi jogát, és ezt ünnepélyes esküvel erősítette meg, most elhatározta, hogy megszerzi az áldásokat, nem törődve öccse igényével. A
lelki elsőszülöttségi joghoz kapcsolódott a földi, amely a család fejévé,
és atyja vagyonából két rész birtokosává tette volna. Ezek olyan áldások
voltak, amelyeket értékelni tudott. „[...] Keljen fel az én atyám,” - mondta - „és egyék az ő fia vadászatából, hogy áldjon meg engem a te lelked”
(1Móz 27:31).
A vak, idős atya reszketett a megdöbbenéstől és fájdalomtól, amikor
felismerte, hogy becsapták. Sokáig gyengéden dédelgetett reményei hiúsultak meg, és neki is fájt az a csalódás, amit idősebb fia érezhetett. De
hirtelen megvilágosodott előtte, hogy a gondviselő Isten hiúsította meg
szándékát, és véghezvitte azt, amit ő, Izsák, meg akart akadályozni. Visszaemlékezett azokra a szavakra, amelyeket az angyal Rebekának mondott,
és Jákób most elkövetett bűne ellenére, meglátta benne azt, aki a legalkalmasabb Isten szándékai megvalósítására. Amíg az áldás szavai ajkán
voltak, érezte a Lélek ihletését; és most, ismerve az összes körülményt,
megerősítette a Jákóbra akaratlanul kimondott áldást: „[...] megáldottam
őt, és áldott is lészen” (1Móz 27:33).
Ézsaú nem sokra értékelte az áldást, amíg az elérhetőnek látszott
számára, de most - miután örökre elvesztette - vágyott rá. Hirtelen és
szenvedélyes természetének minden indulata feltámadt, rettenetes
volt fájdalma és haragja. Mérhetetlen keserűséggel sírva kiáltotta: „Áldj
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meg engem is atyám” „Nem tartottál-é nékem is valami áldást?” (1Móz
27:34.36). De az elhangzott ígéretet nem lehetett visszavonni. A könnyelműen elvesztegetett elsőszülöttségi jogot nem lehetett visszaszerezni.
„Egy ételért”, étvágyának pillanatnyi kielégítéséért - aminek soha nem
szabott határt - Ézsaú eladta örökségét. De amikor felismerte oktalanságát, túl késő volt visszaszerezni az áldást. „[...] mert nem találta meg a
megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste” (Zsid 12:17). Ézsaúnak
is volt joga ahhoz, hogy bűnbánattal keresse Isten kegyét, de az elsőszülöttségi jog visszaszerzésére nem volt lehetősége. Nem bűntudat okozta
fájdalmát. Nem arra vágyott, hogy megbéküljön Istennel. Bűnének következményei miatt bánkódott, és nem azért, mert vétkezett.
A menny áldásaival és kívánalmaival szembeni közömbössége miatt
nevezi a Szentírás Ézsaút „istentelen”-nek (Zsid 12:16). Ő azokat képviseli, akik nem sokra értékelik a Krisztus által megszerzett üdvösséget, és
a föld mulandó dolgaiért feláldozzák mennyei örökségüket. Tömegek élnek csak a mának. Nem gondolnak és nem törődnek a jövővel. Ézsaúhoz
hasonlóan kiáltanak: „[...] Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!”
(1Kor 15:32). Hajlamaik rabjai, az önmegtagadás gyakorlása helyett lemondanak a legnagyobb értékekről. Ha választani kell a romlott étvágy
kielégítése és az önmegtagadóknak és istenfélőknek megígért áldások
között - az étvágy győz, és Isten és a menny veszít. Milyen sokan, még
magukat kereszténynek vallók is, ragaszkodnak azokhoz az élvezetekhez,
amelyek károsítják egészségüket és megbénítják lelki érzékenységüket.
Sértve érzik magukat arra a felszólításra, hogy tisztítsák meg magukat
minden testi és lelki szennytől, és szentelődjenek meg Isten félelmében.
Látják, hogy e káros élvezetekkel együtt nem lehet a mennyet is megszerezni, és mivel az örök élethez vezető út nagyon keskeny, nem akarnak
többé azon járni.
Érzéki élvezetekért tömegek adják el elsőszülöttségi jogukat. Feláldozzák egészségüket, csökkentik szellemi képességeiket, és elveszítik a men�nyet. Mindezt múló örömökért, olyan élvezetért, amely gyöngít és lealjasít. Ahogy Ézsaú is akkor látta meg az elhamarkodott csere oktalanságát,
amikor az elveszettet már késő volt visszaszerezni, így lesz Isten napján
azokkal is, akik önző kedvtelésekkel cserélik fel mennyei örökségüket.
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Pátriárkák és Próféták, 166-167. (Visszatérés-részlet)
Minden olyan lélek az örök élet jelöltje, aki félelemmel és rettegéssel
munkálkodik üdvösségén. Kiválasztott az, aki felveszi a fegyverzetet, és
megharcolja a hit szép harcát. Kiválasztott az, aki vigyáz és imádkozik, aki
kutatja a Szentírást, és nem teszi ki magát kísértésnek. Kiválasztott az,
akinek a hite állandó, és aki engedelmeskedik az Isten szájából származó
minden igének. A megváltás lehetősége mindenki számára készen áll. De
a megváltás áldásait csak azok fogják élvezni, akik eleget tettek a feltételeknek.
Ézsaú megvetette a szövetség áldásait. Jobban értékelte a földi javakat,
mint a lelkieket, és megkapta azt, amire vágyott. Saját határozott választása alapján különült el Isten népétől. Jákób a hit örökségét választotta.
Csellel, árulással, hazugsággal igyekezett megszerezni. De Isten alkalmat
adott bűnének helyrehozására. Jákób soha nem tért el szándékától, és
nem változtatta meg döntését, a későbbi évek keserű tapasztalatai ellenére sem. Megtanulta, hogy Isten ellen harcolt, amikor ügyességgel és
csellel akarta megszerezni az áldást. A Jabbok partján eltöltött küzdelmes éjszakából Jákób megváltozott emberként került ki. Magabízása elsorvadt. Ifjúkori ravaszsága eltűnt. Csel és csalás helyett egyszerűség és
igazság jellemezte életét. Megtanulta a leckét, hogy csak a Mindenható
karjára támaszkodjon és a próbában, szenvedésben alázatosan meghajolt Isten akarata előtt. Jellemének kevésbé értékes vonásait a kohó tüze
emésztette meg; az arany megtisztult, és Ábrahám és Izsák hite tisztán
tükröződött Jákóbban.
Jákób bűne, valamint az események sora, amelyekhez ez a bűn vezetett, rossz befolyást árasztott, és hatása keserű gyümölcsöt érlelt fiai
jellemében és életében. Amikor fiai felnőttek, súlyos hibák fejlődtek ki
bennük. A családban megmutatkoztak a többnejűség következményei. Ez
az iszonyú bűn kiszáríthatja a szeretet forrását, és hatására meglazulnak
a legszentebb kötelékek. Az anyák féltékenysége megkeserítette a családi kapcsolatot. A gyermekek egymással versengve, irányítást nem tűrve
nőttek fel, és az apa életét aggódás és fájdalom árnyékolta be.
>>> vissza a 3. tanulmányhoz
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET. 464-469, 471. (AZ ÍGÉRETEK SZENT
VOLTA-részlet)

Isten bölcs tervében ügyének fejlődését népe személyes igyekezetétől
és önkéntes adományaitól tette függővé. Mikor a megváltás csodás tervében Isten elfogadta az ember közreműködését egyúttal jelentős megtiszteltetésben részesítette. Az igehirdető csak akkor szólhatja az igét, ha
küldve lett. A világosság terjesztésének föladata nem csupán az igehirdetőkön nyugszik. Aki csak a gyülekezet tagjává vált, elkötelezi magát, hogy
azzal lesz Krisztus követője, hogy átülteti életébe a vallott igazságot. Krisztus követői fejlesszék a művet, melyet mennybemenetelekor bízott rájuk.
El kell tartanunk az intézményeket, melyek Isten földi művének előbbre vitelét elősegítő eszközei. Gyülekezeteket kell építeniük, iskolákat alapítaniuk és könyvkiadókat berendezni, hogy nagyméretű munkát végezzünk az igazság kiadásával, amit a világ minden tájára elküldünk. Intézményeinket Isten rendelte el, s tizedekből s nagylelkű adományokból kell
fönntartanunk. Amint a munka bővül, anyagiakra lesz szükség, hogy valamennyi ágával együtt fejleszteni tudjuk. Akiket az igazsághoz térítettek,
s részesei lettek Isten kegyelmének, úgy lehetnek Krisztus munkatársai,
hogy önkéntes adományokat és áldozatokat ajánlanak föl neki. S mikor a
gyülekezet tagjai azt kívánják szívükben, hogy bárcsak ne kérnének több
anyagiakat, lényegében azt mondják, hogy akkor is elégedettek, ha Isten
ügye nem fejlődik.
Jákob fogadalmat tett: „Ha Isten velem lesz, és védelmez az úton, melyen most járok, s ad kenyeret ennem, és ruhát, amit fölveszek magamra, és ha egészségben visszatérek atyám házába, akkor az Úr lesz az én
Istenem. Ez a kő, amelyet emlékkőül fölállítottam, az Isten háza lesz, és
mindenből, amit adsz nekem, hűségesen tizedet adok.” A körülmények,
melyek Jákobot késztették, hogy ígéreteket tegyen az Úrnak, hasonló volt
azokhoz, melyek ma késztetnek, hogy ígéretet tegyünk neki. Jákob bűnös
cselekedettel szerezte meg az áldást, noha tudta, hogy Isten biztos szava
úgyis neki ígérte. Ezzel az Isten hatalmába vetett hit súlyos hiányáról tett
tanúságot, hogy Isten meg tudja valósítani szándékait, bármennyire csügBIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET. 464-469, 471. (AZ ÍGÉRETEK SZENT VOLTA-RÉSZLET)
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gesztő is a pillanatnyi látszat. Ahelyett, hogy abba a helyzetbe emelte volna magát, melyre vágyott, most életét mentve kellett menekülnie Ézsau
haragja elől. Csupán botjával kezében volt kénytelen mérföldek százait
gyalogolnia sivár, elhagyatott vidékeken. Elhagyta bátorsága, lelkiismeret
furdalás és félelem töltötte el, igyekezett elkerülni az embereket, nehogy
földühödött bátyja nyomára találjon. Nem járt vele Isten békéje, hogy
megvigasztalja, hiszen az a gondolat gyötörte, hogy eljátszotta az isteni
oltalmat.
Most vándorlásának második napja vége felé közeleg. Fáradt, éhes,
hontalan, s úgy érzi, Isten is elhagyta. Tudja, hogy helytelen tettével hozta magára helyzetét. A kétségbeesés sötét felhői zárják körül, s úgy érzi,
hogy kivetett földönfutó lett. Névtelen rémület tölti el szívét, alig mer
fohászkodni is. De annyira elhagyatottnak érzi magát, hogy Isten védelmének szükségét érzi, mint még sose érezte addig. Sir, és bevallja bűnét
Isten előtt, s jelért könyörög, hogy Isten nem hagyta el teljesen. Megterhelt szíve mégsem talál enyhülést. Elveszítette önbizalmát. s félt, hogy
atyáinak Istene elvetette őt. De Isten, a könyörületes, megszánja a magára hagyott, bánat sújtotta férfit, aki követ tesz feje alá párnának, s csak az
égbolt a takarója.
Éjjeli látomásban titokzatos létrát lát, talpával a földön, s teteje a csillagseregek fölé, a legmagasabb egekbe ér. Angyal hírnökök járnak le-föl
a tündöklő létrán, eléje tárva a föld és ég érintkezés ösvényét. Hangot
hall, mely megújítja az irgalom és oltalmazás ígéretét, s a jövő áldásokét.
Mikor fölserkent álmából, így szólt: „Valóban az Úr van ezen a helyen, és
én nem tudtam.” Körülpillantott mintha azt várná, hogy megpillantja a
mennyei hírnököket; de csak a földi tárgyak halvány körvonalát, s a csillagék szerektől tündöklő mennyet látja komoly, csodálkozó tekintete. Eltűnt a létra, el a ragyogó hírnökök, fölöttük a dicső fönségessel, akit csak
képzeletben látott.
Az éjszaka mély mozdulatlansága, s az élénk benyomás, hogy közvetlen Isten jelenlétében van, félelemmel töltötte el. Szíve telve volt hálával, hogy nem pusztult el. Nem is aludt többet azon az éjszakán. Szent
örömmel elegyített mély és lángoló hála töltötte be lelkét: „Amikor Jákob
másnap korán fölkelt, vette a követ, melyen fejét nyugtatta, fölállította
emlékkőül, és olajat öntött rá”. Itt tett ünnepélyes fogadalmat Istennek.
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Jákob akkor tette ígéretét, mikor még fölfrissítette a kegyelem harmatja, mikor Isten jelenléte pezsdítette föl. Miután az isteni dicsőség eltávozott, kísértés támadta meg, mint a mai embereket; mégis hű maradt
ígéretéhez, s nem táplált olyan gondolatot, hogy fölmenthetné magát az
imént tett ígéret alól. Pedig érvelhetett volna, amint az emberek ma teszik, hogy a jelenség álom volt csupán, hogy földúlt lelkiállapotban volt,
mikor ígéretét tette, ezért nem is kell betartani; de Jákob nem tett ilyet.
Hosszú évek múltak el, mielőtt Jákob vissza mert térni hazájába, mégis, miután visszatért, hűen eleget tett Mestere iránti kötelezettségének.
Meggazdagodott, így igen jelentős vagyon ment át birtokából az Úr kincstárába.
Napjainkban sokan elbuknak ott, ahol Jákob sikerre jutott. Akiknek Isten a legnagyobb összeget adta, azokban a legerősebb a hajlam, hogy
megtartsák, amijük van, mivel vagyonukkal arányosan kell adniuk. Jákob
tizedet adott abból, amije volt, majd kiszámolta a tized hasznát, és megadta az Úrnak annak javát, amit maga élt föl, amíg pogány földön járt,
ahol nem volt alkalma eleget tenni ígéretének. Komoly összeg volt ez,
Jákob mégsem habozott; amit Istennek ígért, nem tartotta többé a magáénak, hanem az Úrénak.
Az Úr az adományozott összeggel arányban vár visszatérítést. Minél
nagyobb tőkét biz ránk, annál értékesebb az ajándék, melyet elvár, hogy
visszatérítsünk. Ha valakinek tíz vagy húszezer dollárja van, Isten igéje
kötelezi rá, nemcsak, hogy a tized szerinti részt adja meg, hanem hogy
ajándékozza bűnáldozatát és hálaáldozatát is. A lévita korszakot a birtok
odaszentelése különböztette meg szembeszökőn. Mikor a tizedről beszélünk, mint a zsidóknak a vallásos célokhoz való hozzájárulásárai, akkor
nem beszélünk elég értelmesen. Az Úr mindenek fölöttinek tekintette
igényeit, s csaknem minden pontnál, rendelkezésnél azzal emlékeztették
őket az adományozóra, hogy adományt kellett hozniuk az elnyert áldásokból. Váltságot kellett fizetniük elsőszülötteikért, nyájuk első elléséért,
s az első betakarított termésért. Elvárták tőlük, hogy hagyják hátra mezőik szélét-sarkát az ínségeseknek. Ami begyűjtés közben kiesett kezükből,
otthagyták a szegénynek, s minden hetedik évben hagyták a földjüket
magától teremni a szűkölködők számára, azon fölül ott voltak a fölszentelő áldozatok, a vétségáldozatok, a bűnért való áldozatok, minden hetedik
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évben pedig az adósságok elengedése. S ott voltak még a sokféle kiadások a szegényekre: vendéglátások és ajándékok, vagyonuknak kirovás végett való fölbecsülése.
Meghatározott időközönként, hogy megvédjék a törvény sérthetetlenségét, kérdőre vontak embereket, vajon hűségesen eleget tettek-e
ígéreteiknek, vagy sem. A kevés lelkiismeretes minden jövedelmének
harmadát térítette vissza Istennek vallásos célokra, és a szegényeknek. E
követelmények nem csupán bizonyos réteggel szemben álltak föl, hanem
mindenkivel, a követelmény arányban lévén a birtokában levő vagyonnal.
E rendszeres és bevezetett adományokon kívül voltak rendkívüli célok,
melyekre önkéntes áldozatokat gyűjtöttek, mint például a szentsátor építése a pusztában, és a templomépítés Jeruzsálemben. E terheket Isten
rótta a népre az emberek javára, valamint szolgálatának fönntartására.
Népünk körében ébredésnek, megújhodásnak kell bekövetkeznie e területen. Kevés olyan ember akad, aki lelkiismeret furdalást érez, ha elhanyagolja a jótékonyság, az adakozás kötelességét. Alig egynéhányat bánt
a lelkiismeret, amiért nap-nap után meglopják az Istent. Ha a keresztény
szándékosan vagy véletlenül kevesebbet fizet meg valamit szomszédjának, vagy nem hajlandó megfizetni valamilyen becsületbeli adósságot,
lelkiismerete, hacsak ki nem égett, nyugtalanítani fogja; nem tud megnyugodni, mégha rajta kívül senki sem tud a dologról. Sok a megszegett
eskü, a meg nem fizetett ígéret, s mégis mily keveset foglalkoztat a kérdés; mily kevesen tartják bűnösnek magukat a kötelesség ilyen megszegéséért. Föltétlenül új és mélyebb meggyőződésre kell eljutnunk a tizedkérdésben. Múlhatatlanul rázzuk föl lelkiismeretünket, s szenteljünk komoly figyelmet a kérdésnek; hiszen el kell majd számolnunk, rendeznünk
kell ezeket az utolsó napon.
A keresztény üzletember felelősségek bármilyen nagy, bármily kicsiny
is a tőkéje, egyenes arányban állnak Istentől nyert ajándékaival. A gazdagság csalárdsága ezreket és tízezreket dönt romlásba. A gazdagok elfeledik, hogy ők Isten ügyintézői, s hogy gyors léptekkel közeledik a nap,
mikor így szólnak hozzájuk: „Számolj el intézőségeddel.” A talentumok
példázatának bizonyítása szerint mindenki felelős az elnyert ajándékok
bölcs fölhasználásáért. A példázat szegény embere, mivel ő kapta a legcsekélyebb ajándékot, a legkevésbé tartotta felelősnek magát, ezért nem
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használta ki a rábízott talentumot; s így kivetették őt a külső sötétségbe.
Krisztus mondta: „Milyen nehéz a gazdagnak bejutni a mennyek országába.” Tanítványait megdöbbentette ez a tanítás. Mikor a lelkész, aki
eredményesen fárad, hogy lelkeket nyerjen meg Krisztusnak, odahagyja
szent föladatát, hogy földi nyereség után fusson akkor hitehagyó a neve,
s Istennek tartozik számadással a talentumokért melyeket rossz helyen
használt. Mikor üzletemberek, gazdák, szerelők, kereskedők, ügyvédek a
gyülekezet tagja lesznek, a Krisztus szolgáivá válnak; s bár talentumaik
egészen mások lehetnek, nem kevesebb a felelősségük, hogy személyes
igyekezettel s javaikkal segítsék elő Isten ügyét mert az Isten szolgáján
nyugszik. Az a jaj, mely a lelkipásztort sújtja, ha nem hirdeti az örömhírt,
oly biztosan utoléri az üzletembert, ha másféle tehetségével nem lesz
Krisztus munkatársa, hogy ugyanazt a célt érje el, valósítsa meg. Mikor
valakit szembesítünk ezzel, némelyik ezt mondja: „Kemény beszéd ez”,
holott így igaz ez; bárha folyvást meghazudtolja olyanok viselkedése, akik
Krisztus követőinek vallják magukat.
Isten a pusztában a kegyelem csodájával gondoskodott betevő falatról
népe számára. Az istentisztelet szolgálatának is mindent elő tudott volna
teremteni, mégsem tette, mert végtelen bölcsessége látta, hogy népének
erkölcsi fegyelme a vele való együttműködéstől függ, attól, hogy minden
egyesük tegyen valamit. Amíg az igazság előre halad, addig Isten követelményei hárulnak az emberekre, hogy odaadják, amit pontosan erre a
célra ő bízott rájuk. Isten, az ember alkotója, a rendszeres adakozás bevezetésével az ember vállára helyezte Isten művének előbbre vitelét. Mindenki a maga becsüse, őrá van hagyva, hogy amint eltökélte a szívében,
a szerint adakozzék, Mégis egyesek abban vétkesek, amiben Ananiás és
Zafira. Azt gondolják, hogy ha visszatartják annak egy részét, amire Isten
tart igényt a tizedrendszerben, akkor a testvérek mit sem fognak tudni
erről. Ezt gondolta a házaspár is, kinek példáját figyelmeztetésül nyertük.
Isten ezzel az esettel bizonyítja, hogy vizsgálja a szíveket. Lehetetlen elrejteni előle az ember szándékát és indítékát. Örök figyelmeztetést hagyott
hátra az összes korok keresztényei számára, hogy őrizkedjenek a bűntől,
melyre a szív mindenkor hajlamos.
Bár Ananiás és Zafira vétkének megismétlését nem követi Isten nemtetszésének látható jele, ez a bűn mégis ugyanolyan visszataszító Isten
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szemében, s oly bizonyosan meglátogatja az ítélet napján a törvénytaposót. Sokan még ebben az életben magukon fogják érezni Isten átkát.
Mikor valaki ígéretet tesz a műnek, ez Istennek tett ígéret, melyet szentül meg kell tartani. Isten szemében nem kevesebb, mint szentségtörés,
templomrablás, ha a magunk hasznára fordítjuk, amit szent művének fejlesztésére ígértünk.
„Így szólt Mózes Izráel fiai törzseinek fejedelmeihez: Ezt parancsolja
az Úr: Ha valaki fogadalmat tesz az Úrnak, vagy esküvel megtartóztatásra
kötelezi magát, ne szegje meg szavát; pontosan úgy tegyen, amint mondta: 3Mózes 30:1,2. „Ne hagyd, hogy a szád bűnbe vigyen, és ne mondd a
követnek, tévedés volt. Különben megharagszik az Isten kijelentésed miatt, és megsemmisíti kezed művet!” Prédikátor 5:6. „Egy áldozattal lépek
hajlékodba, teljesítem, amit megfogadtam: ahogy ajkamra jött, s ahogy
szám ígérte a szorongatottságban.” Zsoltár 66:13,14. „Csapda könnyelműen kimondani, hogy megfogadom; s csak a fogadalom után gondolkodni.”
Példabeszéd 20:25. „Ha fogadalmat teszel az Úrnak, a te Istenednek, ne
késlekedj teljesíteni. Mert az Úr, a te Istened szigorúan beköveteli, s bűn
nehezedik rád. Ha nem teszel fogadalmat, nem terhel bűn. De ha egyszer
ajkadra jött, tartsd meg, és teljesítsd fogadalmadat, amelyet szabadon
tettél az Úrnak, a te Istenednek tulajdon száddal.” 5Mózes 23:21–23.
„Tegyetek fogadalmat az Úrnak, és váltsátok valóra! Mindnyájan,
akik köröskörül vagytok, hozzatok ajándékot a Félelmetesnek.” Zsoltárok 76:11. „Ti mégis megszentségtelenítitek, mert azt gondoljátok: Tisztátalan az Úr asztala, és megvetendő rajta minden étel. Azt mondjátok,
lám, mennyi a munka, és méltatlanul bántok vele, mondja a Seregek
Ura. Átkozott az a csaló, aki  bár van szép hím a nyájában, fogadalmi
áldozatul mégis sérültet áldoz fel. Mert én vagyok a nagy Király, mondja
a Seregek Ura, és nevem félelmetes a népek közt. Malakiás 1:12-14.
Prédikátor 5: 4,5.
>>> vissza a 4. tanulmányhoz
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BOLDOG OTTHON, 87-97. (ÜNNEPÉLYES FOGADALMAK, BOLDOG, SIKERES TÁRSAS KAPCSOLAT)

ÜNNEPÉLYES FOGADALMAK
Isten terve a férjjel és a feleséggel. - Isten a nőt az emberből alkotta,
hogy férjének társa és segítője legyen, egy legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon, a férj viszont erős segítője legyen néki. Mindazok, akik szent céllal lépnek házasságra - a férfi, hogy elnyerje felesége
szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét - betöltik Istennek velük való
szándékát.
Krisztus nem azért jött, hogy megsemmisítse ezt az intézményt, hanem azért, hogy visszaállítsa eredeti szentségébe és magasztosságába. Ő
azért jött, hogy helyreállítsa az emberben Isten erkölcsi képmását. Munkáját a házassági kapcsolat megszentelésével kezdte.
Krisztus, aki Évát hitvestársként adta Ádámnak, első csodáját egy menyegzői lakomán tette. Nyilvános működését lakodalomban kezdte, ahol
barátok és rokonok együtt örvendeztek. Ezzel szentesítette a házasságot;
egyben elismerte mint olyan intézményt, amelyet Ő maga alapított. Elrendelte, hogy a férfiak és nők szent házasságban egyesüljenek, családot
alapítsanak, amelynek tagjait - a becsületesség koronájával homlokukon
- a mennyei család tagjainak kell tartanunk.
Jézus boldog házasságokat akar. - A Krisztustól eredő isteni szeretet
sohasem semmisíti meg az emberi szeretetet, hanem magában foglalja
azt. Általa az emberi szeretet kifinomul, megtisztul, felemelkedik és nemessé válik. Az emberi szeretet addig sohasem tudja megteremni értékes
gyümölcsét, amíg nem egyesül az isteni természettel és nem nevelik arra,
hogy a menny felé nőjön. Jézus boldog házasságokat, boldog családi tűzhelyeket akar látni.
Isten minden más jó ajándékához hasonlóan az emberiség megtartására bízott házasságot is megrontotta a bűn; azonban az evangélium célja, hogy helyreállítsa annak tisztaságát és szépségét…
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Egyedül Krisztus kegyelme teheti ez intézményt azzá, amivé Isten szánta: az emberiség áldásának és felemelkedésének eszközévé. Így a földi
családok egységükben, békességükben és szeretetükben képviselhetik a
mennyei családot.
A társadalom állapota szomorú képet fest e szent kapcsolat mennyei
eszményéről. Krisztus evangéliuma azonban azoknak is vigaszt nyújt, akik
keserűséget és csalódást találtak ott, ahol társas kapcsolatot és örömet
reméltek.
Örömteljes alkalom. - A Szentírás állítja, hogy Jézust és tanítványait
meghívták erre a [kánai] menyegzői ünnepségére. Krisztus nem hatalmazta fel a keresztényeket, hogy amikor menyegzőre hívják őket, azt mondják: „Nem lehetünk jelen ily vidám eseményen.” Ez ünnepélyen való megjelenésével Krisztus arra tanít, örvendjünk azokkal, akik örvendeznek törvényeinek megtartásában. Ő sohasem rontotta el az emberiség ártatlan
ünnepeit, ha a menny törvényeivel összhangban folytak le. Helyes dolog,
ha olyan összejövetelen, amelyet Ő is megtisztelt jelenlétével, követői is
részt vennének. Miután Krisztus részt vett ez ünnepségen, más ünnepélyekre is elment és megszentelte azokat jelenlétével és tanításával.
Feltűnés, szertelenség és mulatozás nem helyénvaló a menyegzőn. - A
házassági szertartást a feltűnés, a szertelenség és saját vágyaik kielégítésévé tették. De ha a házasulandók megegyeztek a vallásos hitben, annak
gyakorlásában, és a szertartást feltűnés és szertelenség nélkül végzik, akkor a menyegző nem váltja ki Isten rosszallását.
Semmi ok nincs a nagy fényűzésre vagy feltűnés keltésére, mégha a
házasfelek tökéletesen illenek is egymáshoz.
Nekem mindig oda nem illőnek tűnt, ha a házasságkötés szertartását
mulatozással, víg énekléssel és hangoskodással kapcsolták össze. Nem!
Ez Istentől rendelt intézmény, amelyre a legnagyobb komolysággal kell
tekintenünk. A családi viszonyt úgy kell kialakítanunk a földön, hogy általa szemléltessük, milyen lesz a család odafent. Mindig Isten dicsősége
legyen az első.
Menyegző Ellen G. White otthonában. - Kedden délelőtt, kb. 11 órakor a nagy ebédlőnket előkészítettük a menyegzői szertartásra. B. testvér
látta el a szolgálatot, ami szépen lezajlott. Az a kérés hangzott el, hogy...
White testvérnő imádkozzon a menyegzői szertartás után. Az Úr különös
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szabadságot adott nekem. A Szentlélek meglágyította és betöltötte szívemet. Ez alkalommal nem hangzott el könnyelmű tréfa és balga beszéd.
A menyegzővel kapcsolatban minden ünnepélyes és szent volt, felemelő jellegű és mélyen hatásos. Az Úr megszentelte ezt a házasságot és az
új pár most egyesítette célját, hogy a misszióterületen munkálkodjanak,
valamint megkeressék és megtartsák azt, ami elveszett. Isten meg fogja
áldani őket munkájukban, ha alázatosan járnak vele és teljesen ígéreteire
támaszkodnak.
Két élet egyesülése. - [Kalifornia, 1905.] Ez fontos időszak azok életében, akik előtted álltak, hogy egyesítsék céljaikat, rokonszenvüket, szeretetüket és munkájukat a lélekmentés szolgálatában. A házassági kapcsolatban nagyon fontos lépést tesznek a két élet eggyé-olvadása által...
Isten akaratával összhangban van, hogy a férj és a feleség összekapcsolódjon az ő munkájában, hogy odaadással és szentséggel vigyék azt előre.
Ezt megtehetik.
Isten áldása ez otthonban - ahol ez az egység létezni fog -, olyan mint
a menny napfénye, mivel az Úr elrendelt akarata, hogy a férfi és a nő az
egység szent kötelékével Jézus Krisztusban összeköttessenek, hogy uralja
és Lelkével vezesse őket...
Isten azt akarja, hogy az otthon legyen a legboldogabb hely a földön, a
mennyei otthon igaz előképe. Midőn az otthonban a házasság felelősségét hordozzák, céljaikat összekötik Jézus Krisztussal, karjára és ígéreteire
támaszkodnak, a férj és a feleség az Isten angyalai által dicsért egységben
boldog lehet.
A házasság nem csökkenti, hanem inkább növeli hasznavehetőségüket. Ezt a házassági kapcsolatot a lélekmentés szolgálatává tehetik Krisztusért. Tudom, hogy miről beszélek, mert férjem és én harminchat éven
keresztül mindenhova együtt mentünk, ahová az Úr küldött bennünket.
Tudtuk, ez ügyben Isten ajándékával rendelkezünk a házassági kapcsolatban. Ezért ez szent intézmény...
Most ez alkalommal kézen fogjuk testvérünket... kézen fogunk téged
és feleségedet és arra buzdítunk benneteket, vigyétek előre közösen az
Úr művét. Azt mondom, Isten legyen tanácsadótok! Forrjatok össze és
legyetek eggyé!
Tanács egy új házaspárnak. - Testvérem és Testvérnőm, most egyeBOLDOG OTTHON, 87-97. (ÜNNEPÉLYES FOGADALMAK, BOLDOG, SIKERES TÁRSAS KAPCSOLAT)
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sültetek egy élethosszan tartó szövetségre. Nevelésetek megkezdődött
a házasságban. A házasság első éve a tapasztalatok éve, amelyben a férj
és a feleség megismerik egymás különböző jellemvonásait, ahogyan a
gyermek megtanulja leckéjét az iskolában. Házasságotok első évében ne
legyenek olyan dolgok, amelyek megrontanák jövendő boldogságotokat.
Testvérem, a feleséged ideje, ereje és boldogsága össze van kötve a tieddel. Reá gyakorolt befolyásod élet illata lehet az életre, vagy halál illata
a halálra. Légy nagyon elővigyázatos, nehogy megrontsd életét!
Testvérnőm, most meg kell tanulnod az első gyakorlati leckét a házasság felelősségét illetően. Feltétlenül tanuld meg e leckét hűségesen
naponta... Állandóan őrizkedj attól, hogy utat nyiss az önzésnek.
Életetek egységében ragaszkodásotokat alá kell rendelnetek egymás
boldogságának. Mindegyikőtöknek a másik boldogságát kell szolgálnia. Az
Úr ezt kívánja tőletek. Míg eggyé olvadtok, egyikőtök se veszítse el egyéniségét. Egyéniségetek tulajdonosa Isten. Tőle kérdezzétek meg: mi a helyes, mi a helytelen, hogyan tudom legjobban betölteni lényem célját.
Fogadalom a mennyei tanúk előtt. - Isten elrendelte, hogy tökéletes
szeretet és összhang legyen azok között, akik házasságra lépnek. A vőlegény és a menyasszony a mennyei világegyetem jelenlétében fogadják
meg, hogy szeretni fogják egymást úgy, ahogy azt Isten elrendelte... A feleség tisztelje és becsülje férjét, a férj pedig szeresse és becsülje feleségét.
Házasélete kezdetén a férfi és a nő szentelje magát újra Istennek.
Légy oly szilárd házassági fogadalmadhoz mint az acél! Határozd el,
hogy nem rontod el a mennyben feljegyzetteket sem gondolatban, sem
szóban, sem cselekedetben, mint olyan ember, aki féli Istent és engedelmeskedik parancsolatainak.
BOLDOG, SIKERES TÁRSAS KAPCSOLAT
A valódi egyesülés egész életen át tartó tapasztalat. - Hogy a házassági
kapcsolatban megfelelő megértést szerezzünk, az élethossziglani munka.
Akik megházasodnak, iskolába lépnek, ahol ez életben sohasem vizsgáznak.
Bármennyire körültekintően és bölcsen lépnek is a fiatalok a házasság
kötelékébe, kevés új párnál van meg a teljes egység mindjárt a házasság
megkötése után. Az igazi házastársi egyesülés a későbbi évek munkája.
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Amikor az új házasok szembetalálják magukat az élet terheivel, kuszaságaival és gondjaival, eltűnik az ábrándkép, mellyel a képzelet olyan sokszor kiszínezi a házasságot. Férj és feleség megismerik egymás jellemét
úgy, ahogy előzőleg lehetetlen volt megismerni. Ez életük legnehezebb
időszaka. Egész jövő életük boldogságát és hasznosságát alapozzák meg
azzal, ha ekkor helyes irányt vesznek. Sokszor felfedeznek egymásban
addig nem is gyanított gyengeségeket és fogyatékosságokat; de azok a
szívek, amelyeket a szeretet köt össze, észrevesznek addig nem látott
nagyszerű értékeket is. Igyekezzék mindenki inkább e nagyszerű tulajdonságokat, mint a fogyatékosságokat felfedezni a másikban! Sokszor saját
magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, mi
bontakozik ki előttünk a másikból.
A szeretetet meg kell vizsgálni és próbálni. - Vonzalmunk lehet tiszta,
mint a kristály és szép az ő szeplőtlenségében, mégis felszínes, mert még
nem vizsgálták és nem próbálták meg. Mindenben Krisztus legyen az első
és utolsó, a legjobb. Szemléljétek Őt állandóan és iránta való szeretetetek naponta mélyebb és erősebb lesz, amint alávetitek a megpróbáltatás
vizsgájának. Ahogyan növekszik Isten iránti szeretetetek, úgy mélyül el és
erősödik az egymás iránti szeretetetek is.
Ha nehézségek, gondok és csüggesztő körülmények támadnának is,
se a férj, se a feleség ne élje bele magát abba a gondolatba, hogy házasságuk tévedés vagy csalódás! Határozzátok el, hogy egymás számára
azzá váltok, amivé csak lehet! Legyetek továbbra is oly figyelmesek, mint
kezdetben; minden módon támogassátok egymást az élet küzdelmeiben!
Gondolkodjatok azon, hogyan tudnátok elősegíteni egymás boldogságát!
Kölcsönösen szeressétek egymást és legyetek türelmesek egymáshoz!
Akkor a házasság nem fogja a szeretet végét jelenteni - hanem a szeretet
a házassággal kezdődik el igazán. Az őszinte barátság melege, a szíveket
egymáshoz kapcsoló szeretet a mennyei boldogság előíze lesz.
Mindnyájunknak gyakorolnunk kell a türelmet annak alkalmazása által. Kedvesség és béketűrés által az igaz szeretetet ébren tarthatjuk a szívben, így kifejlesztett képességeinkkel elnyerjük a menny tetszését.
Az ellenség igyekszik elidegeníteni. - Sátán mindig kész kihasználni
azt, ha valami nézeteltérés támad, és felnagyítja a jellem kifogásolható
öröklött vonásait a férjben vagy feleségben, s megpróbálja elidegeníteni
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egymástól azokat, akik Isten előtt ünnepélyes szövetségkötésben egyesítették érdekeiket. Házassági fogadalmukban megígérték, hogy egyek
lesznek. A feleség megfogadta, hogy szeretni fogja férjét és engedelmeskedik neki. A férj pedig megígérte, hogy szeretni és ápolni fogja feleségét.
Ha Isten törvényének engedelmeskednek, a viszály démonát távol tartják
a családtól; érdekeik nem oszlanak meg és nem engedik meg szeretetük
elidegenedését.
Tanács egy erős akaratú házaspárnak. - Se a férj, se a feleség ne keressen érvet az egymás feletti uralkodásra. Az Úr lefektette azt az alapelvet,
amelynek vezetnie kell e dologban. A férjnek úgy kell szeretnie feleségét,
amint Krisztus szereti az egyházat. A feleségnek tisztelnie és szeretnie kell
férjét. Mindkettőnek gyakorolnia kell a kedvesség lelkületét, mivel elhatározták, hogy sohasem szomorítják és bántják meg egymást...
Egyik fél se kényszerítse a másikat, hogy úgy cselekedjen, ahogyan ő
akarja. Ezt nem tehetitek meg, hanem tartsátok meg egymás szeretetét.
Az önfejűség megnyilatkozása megsemmisíti az otthon békéjét és boldogságát. Ne engedjétek, hogy házasságotok állandó civakodás legyen.
Ha így tesztek, mindketten boldogtalanná lesztek. Legyetek kedvesek a
beszédben, gyengédek a tettben és adjátok fel saját kívánságotokat! Vigyázzatok szavaitokra, mert azok nagy befolyást gyakorolnak a jóra vagy a
rosszra! Ne engedjétek, hogy hangotok éles legyen! Vigyétek életetekbe
a Krisztushoz való hasonlóság jóillatát.
Mutassátok ki a szeretetet szavakban és tettekben! - Sokan a szeretet kifejezését gyengeségnek tekintik és olyan tartózkodást tanúsítanak,
amely elriaszt másokat. Ez a lelkület megakadályozza a rokonszenv áramlását. Amint a társas és nemes lelkű érzelmeket visszaszorítják, azok elhervadnak, a szív puszta és hideg lesz. Tartózkodjunk e tévedéstől! A szeretet
nem létezhet sokáig kifejezésre juttatás nélkül. Ne engedd, hogy a veled
összekapcsolt szív éhezzen a kedvesség és rokonszenv hiánya miatt!...
Mindenki inkább adjon mint követeljen szeretetet! Ápoljátok magatokban a nemesebb jellemvonásokat és igyekezzetek meglátni egymás
jó tulajdonságait! Csodálatos ösztönzést és örömet jelent, ha értékelnek
bennünket. A megértés és megbecsülés arra serkent, hogy igyekezzünk
tökéletesek lenni; és a szeretet maga is fokozódik, miközben nemesebb
célokra sarkall.
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Világunkban azért van oly sok kemény szívű férfi és nő, mert az igazi
vonzalmat gyengeségnek tekintették, elriasztották és elnyomták azt. Ez
osztályhoz tartozó személyek természetének jobbik része már gyermekkorában elromlott és jelentéktelenné vált; ha az isteni világosság sugarai
nem tudják felolvasztani rideg és kemény szívük önzését, örökre eltemetik boldogságukat. Ha gyengéd szívet akarunk, mint amilyen Jézusnak volt
amikor a földön járt - és olyan megszentelt rokonszenvet, mint amivel az
angyalok rendelkeznek a bűnös halandók iránt -, akkor ápolnunk kell a
gyermekies rokonszenvet, mely maga az egyszerűség. Így kifinomodunk,
felemelkedünk és a mennyei elvek irányítanak bennünket.
Túl sok gondot és terhet viszünk be családunkba; és túl kevés természetes egyszerűséget, békességet és boldogságot ápolunk. Kevesebbet
kellene törődnünk azzal, hogy mit mond a külvilág, de több figyelmet kellene fordítanunk családunk tagjaira. A világi udvariaskodás fitogtatása és
színlelése helyett több gyöngédségnek és szeretetnek, jókedvnek és keresztényi udvariasságnak kellene lennie a család tagjai között. Sokaknak
meg kell tanulniuk, hogyan tegyék vonzóvá és az öröm helyévé otthonukat. A hálás szív és a barátságos tekintet értékesebb a gazdagságnál és
fényűzésnél. Az egyszerű dolgokkal való megelégedettség boldoggá teszi
az otthont, ha szeretet lakik benne.
Az apró figyelmesség sokat számít. - Isten az élet különböző eseményei
által vizsgál és próbál meg bennünket. A kicsiny dolgok nyilatkoztatják ki a
szív forrásait. Az apró figyelmességek, az élet számos apró eseményei és
egyszerű előzékenységei összegzik az élet boldogságát; és a barátságos,
bátorító, szeretetteljes szavak, valamint az élet apró figyelmességeinek
elhanyagolása segíti összegezni az élet nyomorúságát Életünk végén fogjuk tapasztalni, hogy énünk megtagadása a körülöttünk élők javáért és
boldogságáért alkotja életünk feljegyzéseinek legjavát a mennyei könyvekben. Az a tény is kiderül, hogy az önmagunkkal való törődés - amely
nincs tekintettel mások javára és boldogságára -, nem kerüli el mennyei
Atyánk figyelmét.
A férj, aki nem juttatta kifejezésre érzelmeit. - A szeretetteljes ház, ahol
a szeretetet szavaikban, tekintetükben és tetteikben fejezik ki, az a hely,
ahol az angyalok szívesen jelennek meg és megszentelik azt a dicsőség
fényének sugaraival. Ebben az otthonban a szerény háztartási kötelesséBOLDOG OTTHON, 87-97. (ÜNNEPÉLYES FOGADALMAK, BOLDOG, SIKERES TÁRSAS KAPCSOLAT)
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geknek varázsa van. Ilyen körülmények között az élet kötelességei nem
lesznek kellemetlenek feleséged számára. Vidám lelkülettel fogja végezni
azokat, és napfényhez hasonló lesz a körülötte levők számára, ő pedig
szívében dalt fog zengeni az Úrnak. Most pedig úgy érzi, hogy nem rendelkezik szíved vonzalmával. Te adtál rá okot, hogy ezt érezze. Elvégzed a
szükséges kötelességeket, amelyek rád, mint a család fejére hárulnak, de
valami még hiányzik. Hiányzik a szeretet drága befolyása, mely a kedves
figyelmességhez vezet. A szeretet látható kellene legyen a tekintetben, a
modorban és hallható kellene legyen a hang hordozásában.
Csalódott, önző feleség. - A házasságban egyesülők erkölcsi jelleme
kapcsolatuk által vagy felemelkedik, vagy lesüllyed. A romlás munkája,
amelyet az alacsonyrendű, csalárd, önző, fékezhetetlen természet valósít meg, hamar megkezdődik a házassági szertartás után. Ha a fiatal férfi
bölcsen választ, akkor olyas valakije lehet, aki oldalánál áll, képességei
szerint a végsőkig kiveszi részét az élet terheinek hordozásából, aki megnemesíti és finomítja őt, boldoggá teszi szeretetével. De ha a feleség szeszélyes jellemű, önhitten, követelve, vádolva, okolva megterheli férjét
olyan indítékokkal és érzelmekkel, amelyek saját romlott természetéből
származnak; ha nincs belátása és helyes ítélő képessége, hogy felismerje
férje szeretetét és értékelje azt, hanem szeretetének elhanyagolásáról és
hiányáról beszél - mert férje nem enged felesége minden szeszélyének -,
akkor szinte elkerülhetetlenül előidézi a dolgok valódi állapotát, amelyek
miatt sajnáltatja magát. Mindezeket a vádakat valósággá teszi.
A barátságos feleség és édesanya jellemzője. - Ahelyett, hogy pusztán
a háztartás lélekölő munkáiba süllyedne, a feleség és anya szánjon időt
az olvasásra, hogy mindenről jól tájékozott, férjének jó társa legyen; és
lépést tartson gyermekei fejlődő értelmével. Használja fel bölcsen alkalmait, hogy befolyásolja szeretteit a magasabb rendű életre! Szánjon időt
arra, hogy a Megváltót válassza mindennapi társává és meghitt barátjává!
Szakítson időt a Szentírás tanulmányozására és arra, hogy gyermekeivel
kimenjen a szabadba és tanuljon Istenről műveinek szépsége által.
A feleség legyen vidám és élénk. Ahelyett, hogy minden pillanatot varrással töltene el, tegye az estét a napi kötelességek után kellemes, társas
időszakká, családi összejövetellé. Így sok férfit rábírhatnának arra, hogy
otthonuk társaságát a klubok vagy vendéglők elé helyezze. Sok fiút távol
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tartanának az utcától vagy az üzletektől. Sok leányt megmentenének a
léha, félrevezető társaságtól. Az otthon befolyása a szülők és a gyermekek
számára az lenne, amit Isten szánt annak: élethossziglani áldás.
A házasélet egyáltalán nem ábrándkép. Megvan a maga valós nehézsége és nem szép része. A feleség ne tekintse magát babának, akit dédelgetni kell, hanem asszonynak. Tegye vállait a valódi, nem pedig a képzelt
terhek alá. Éljen értelmes, megfontolt életet és lássa be, hogy saját magán kívül más dolgokra is kell gondolnia... A valóságos életnek megvan
az árnyoldala és gondja. Mindenkire rátörnek a bajok. Sátán állandóan
azon munkálkodik, hogy megingassa a hitet és megsemmisítse mindenki
bátorságát és reménységét.
Tanács egy boldogtalan házaspárnak. - Házaséleted hasonló volt a
pusztához, amelyben nagyon kevés a zöld terület, amire hálás megemlékezéssel tekinthetsz vissza. Ennek nem kellett volna így lennie.
A szeretet nem létezhet anélkül, hogy ne nyilvánuljon meg látható cselekedetekben, ahogyan a tűz sem tartható fenn tüzelőanyag nélkül. C.
Testvérem, te méltóságodon alulinak érezted, hogy gyengédséget nyilváníts ki kedves cselekedetekkel, és arra az alkalomra várj, hogy meg�győzzed feleségedet szeretetedről a gyöngédség szavaival és kedves figyelmességgel. Változékony vagy érzelmeidben és nagyon befolyásolnak
a körülmények... Amikor elhagyod üzletedet, hagyd ott üzleti gondjaidat,
tanácstalanságodat és bosszúságaidat. Menj haza családodhoz vidám
arccal, rokonszenvvel, gyengédséggel és szeretettel. Ez sokkal jobb, mintha feleséged miatt pénzt kell kiadnod orvosra és gyógyszerre. A vidámság
egészség lesz testednek és erő lelkednek. Életetek nagyon nyomorúságos
volt, amihez mindketten hozzájárultatok. Isten nem gyönyörködik boldogtalanságotokban; önuralmatok hiánya eredményezte ezt néktek.
Megengeditek, hogy érzelmeitek uraljanak benneteket. C. Testvér, te
méltóságodon alulinak tartod, hogy kinyilvánítsd szeretetedet, kedvesen
és szeretettel beszélj. Azt gondolod, hogy a gyengéd szavak a lágyságnak
és a gyengeségnek jelei, ezért szükségtelenek. Helyükbe ingerült szavak,
a viszály, a küzdelem és a bírálat szavai kerülnek...
Nem rendelkezel a megelégedettség lelkületének elemeivel. Bajaidnál
időzöl; a tőled messze levő, képzeletbeli szűkölködés és szegénység mered feléd; szenvedsz, gyötrődsz és küzdesz. Állandóan aggódsz és hanBOLDOG OTTHON, 87-97. (ÜNNEPÉLYES FOGADALMAK, BOLDOG, SIKERES TÁRSAS KAPCSOLAT)
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gulatod nyomott. Nem ápolod Isten iránti szeretetedet és szíved háláját
mindazon áldásokért, amit jóságos mennyei Atyád reád árasztott. Te csupán az élet kellemetlenségeit látod. A világias őrület a sűrű sötétség komor felhőjébe burkol téged. Sátán ujjong feletted, mert te nyomorúságot
akarsz, amikor béke és a boldogság áll rendelkezésedre.
A kölcsönös szeretet és türelem jutalma. - A kölcsönös türelem és szeretet nélkül semmilyen földi hatalom sem tud megtartani téged és férjedet a keresztény kapcsolat közösségében. A házasságban való társas
kapcsolatod legyen meghitt, gyengéd, szent és emelkedett, amely lelki
erőt áraszt életetekbe, hogy az legyetek egymás számára, amit Isten Igéje
megkíván. Amikor eléritek azt a lelki állapotot, amit Isten megkíván tőletek, akkor megtaláljátok a mennyet idelent és Istent az életetekben.
Emlékezzetek arra, kedves Testvéreim, hogy Isten szeretet, és az Ő kegyelme által boldoggá tehetitek egymást, ahogyan házassági fogadalmatokban megígértétek.
A férfiak és a nők elérhetik az Isten által eléjük tárt példaképet, ha
Krisztust választják segítőjüknek. Amit az emberi bölcsesség nem képes
megtenni, azt kegyelme elvégzi azokért, akik szeretetteljes bizalommal
adják át magukat neki. Gondviselése egyesíteni tudja a szíveket a mennyből eredő kötelékkel. Szeretetük nemcsak gyengéd és hízelgő szavakból
fog állni. A mennyei szövőszék a fonalakból és keresztszálakból a földi
szövőszéken szőttnél finomabbat, sőt tartósabbat sző. A végtermék nem
közönséges szövet, hanem olyan anyag, amely eltűri a használatot, a bírálatot és a próbát. Szívet a szívvel a szeretet arany köteléke köti össze,
amely maradandó.
>>> vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, 216-219. (SZÜLETÉS ELŐTTI BEFOLYÁSOK)

A nők legyenek felkészítve az anyaságra. - A nőknek nagy türelemre
van szükségük, mielőtt felkészülnek az anyaságra. Isten rendelte úgy, hogy
alkalmasak legyenek e munkára. Az édesanya munkája végtelen lesz a
Krisztussal való kapcsolata által. Ez felülmúlja értelmünket. A nő hivatása
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szent. Jézus jelenléte szükséges az otthonban, mert az anya szeretetszolgálata Béthellé alakítja az otthont. A férjnek és a feleségnek együtt kell
működnie. Micsoda világunk lenne, ha minden anya odaszentelné magát
Isten oltárára és magzatát még születése előtt és után Istennek szentelné.
A születés előtti befolyást sok szülő csak pillanatnyi dolognak tekinti;
de nem így a menny. Az Isten angyala által küldött üzenet - amely kétszer
hangzott el a legünnepélyesebb módon - mutatja, hogy ez a kérdés megérdemli a legkomolyabb megfontolást.
A héber anyához - Manoah feleségéhez - intézett szavakat Isten minden időben minden anyához szólja: „Mindentől” - mondta az angyal „amit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék” (Bir 13:13). A magzat
jólétét befolyásolják az anya szokásai. Uralják elvek az étvágyát és indulatait! Vannak dolgok, amelyektől őrizkednie; és vannak dolgok, amelyek
ellen küzdenie kell, ha be akarja tölteni Istennek a születendő gyermekkel
kapcsolatos szándékát.
A világ tele van a fiatalokra leselkedő csapdákkal. Tömegeket vonz az
önző élet és csábítanak az érzéki élvezetek. Nem veszik észre a rejtett veszélyeket és nem látják meg, hogy mily félelmetes annak az útnak a vége,
amely a boldogság útjának tűnik fel előttük. Az étvágy és a szenvedély
habzsolásával elpazarolják erejüket; és milliók válnak ronccsá a jelen és
az elkövetkező élet számára. Ne felejtsék el a szülők, hogy gyermekeiknek
számolniuk kell e kísértésekkel! Már a gyermek születése előtt kezdődjék
el a felkészítése, amely nyomán képes lesz eredményesen küzdeni a gonoszság elleni harcban.
Ha gyermeke születése előtt semmit sem tagad meg magától az anya,
ha önző, türelmetlen és nagy igényű, e vonások megjelennek a gyermek
természetében is. Így sok gyermek születési jogként szinte legyőzhetetlen
gonoszra való hajlamokat szerzett.
Ha azonban az anya rendíthetetlenül ragaszkodik a helyes elvekhez, ha
mértékletes, önmegtagadó, ha kedves, gyöngéd, önzetlen, ugyanezekkel
az értékes jellemvonásokkal tudja megajándékozni gyermekét is.
A születés előtti gondoskodás fontossága. - Sokan elkövetik azt a hibát,
hogy nem tesznek különbséget az asszony életében gyermeke megszülése előtt. E fontos időszakban az anya életét meg kell könnyíteni. Szervezetében nagy változások mennek végbe, ami nagyobb mennyiségű vért
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kíván, ezért a legtáplálóbb minőségű ételek mennyiségét kell vérré alakítania. Ha nem kap bőséges mennyiségű tápláló ételt, akkor nem képes fenntartani testi erejét és magzatát megvonja életerejétől. Ruházata
is gondos figyelmet igényel. Ügyelnie kell, hogy testét védje a hidegtől.
Életerejét ne használja szükségtelenül, hogy kipótolja elégtelen ruházatát. Ha az édesanyát megfosztják a bőséges mennyiségű, egészséges,
tápláló ételtől, akkor nem tud elegendő mennyiségű és minőségű vért
képezni. Vérkeringése gyenge lesz és gyermeke is vérszegénységben fog
szenvedni... Magzata képtelen lesz felvenni olyan táplálékot, amelyet jó
vérré alakíthatna szervezetének táplálására. Az anyának és magzatának
virulása nagyban függ a jó meleg ruházattól és tápláló ételekkel történő
ellátásától.
Nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy az anya környezetét kellemessé és boldoggá tegyük. A férjre és apára különleges felelősség hárul, hogy mindent megtegyen, ami rajta múlik, hogy megkönnyítse a
feleség és édesanya terhét. Viselje, amennyire lehetséges felesége állapotának terhét. Legyen nyájas, előzékeny, kedves, gyengéd és különös
figyelmességet tanúsítson minden szükséglete iránt. Némely anyával
annyit sem törődnek áldott állapotában, mint amennyit az istállóban
levő állatokkal.
Az étvágy egyedül nem biztos vezető. - Az a felfogás, hogy az anyák különleges állapotuk miatt szabadjára engedhetik étvágyukat, téves, mely
a szokáson és nem a józan észen alapul. A nő étvágya áldott állapotában
változó, szeszélyes lehet, amelyet gond kielégíteni. A szokások megengedik, hogy bármit megkapjon, amit csak elképzel, anélkül, hogy értelmével
tanácskozna. Vajon tápláló-e az ilyen étel teste és magzata növekedése
számára? Eledele legyen tápláló, de ne ínycsiklandozó... Ha valamikor
szükséges az egyszerű étrend és az elfogyasztandó étel minőségére fordított rendkívüli gond, akkor most e fontos időszakban.
Az elvekkel rendelkező, jól képzett nő ez időszakban sem tér el egyszerű étrendjétől. Figyelembe veszi, hogy egy másik élet függ tőle, ezért
gondosan ügyel minden szokására, különösen étrendjére. Nem eszik tápérték nélküli, izgató ételt, csupán azért, mert jó ízű. Sok tanácsadó áll
készen arra, hogy rábeszélje olyan dolgok cselekvésére, amelyek megtétele indokolatlan. A szülők étvágyának kielégítése miatt beteg csecsemők
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születnek...
Ha oly sok ételt juttatunk gyomrunkba, mely az emésztőszerveket túlmunkára kényszeríti - hogy túladjon és megszabadítsa szervezetünket az
izgató anyagoktól -, akkor az anya igazságtalanságot követ el maga ellen
és magzatában a betegség alapját veti meg. Ha az anya azt eszi, ami neki
tetszik és amit csak el tud képzelni, tekintet nélkül a következményekre,
akkor a büntetést is viselni fogja, de nem egyedül. Ártatlan gyermekének
is szenvednie kell meggondolatlansága miatt.
Szükséges az önuralom és a mértékletesség. - Az anya testi szükségleteiről semmi esetre sem szabad elfeledkezni. Két élet sorsa függ tőle.
Kívánságaira szeretettel kell figyelni és szükségleteiről bőkezűen gondoskodni. De ebben az időben különösképpen kerülnie kell a táplálkozásban
és minden egyéb vonatkozásban mindazt, ami gyöngítené testi és szellemi erejét. Isten az anya legünnepélyesebb kötelességévé teszi az önuralom gyakorlását.
A jövő embere igaz jellemének alapját szilárddá teszi az anya szigorú
mértékletes szokása a gyermek megszületése előtt... Ezt a tanítást ne vegyük közömbösen.
A vidám és megelégedett lelkület ápolása! - Minden nő, aki anya lesz,
bármilyen is a környezete, állandóan ápolja a boldog, vidám megelégedés lelkületét abban a tudatban, hogy ez irányú minden erőfeszítése
tízszeresen megtérül majd utóda testi és erkölcsi jellemében. Ez sem
minden. Életmódja által hozzászoktathatja magát a vidám gondolkodásra, és így a lelke boldog állapotára buzdíthat és saját lelki boldogságának kedves tükröződését áraszthatja családjára és mindazokra, akikkel
kapcsolatban áll. Testi egészsége is nagyon nagy mértékben fog javulni.
Életének forrásából erőt gyűjt, vére nem kering lustán, mint akkor, ha
engedett volna a kétségbeesésnek és a bánatnak. Szellemi és erkölcsi
egészsége lelke könnyedsége által eleven. Akaratereje képes ellenállni
a lelki hatásoknak és az idegek nagy csillapítójának fog bizonyulni. Azok
a gyermekek, akiket megfosztottak attól az életerőtől, amit örökölniük
kellett volna szüleiktől, a leglelkiismeretesebb gondozásban részesüljenek. Lényük törvénye iránti nagy figyelemmel a dolgok jobb feltételét
lehet megalapozni.
A békés, bizakodó lelkület fenntartása. - A várandós anya őrizze meg
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lelkét Isten szeretetében. Elméjében legyen béke. Pihenjen Jézus szeretetében Krisztus szavait gyakorolván. Gondoljon arra, hogy az anya Istennel
együtt munkálkodik.
>>> vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 154-157. (JÁKÓB MENEKÜLÉSE ÉS SZÁMKIVETÉSE; A KÜZDELEM ÉJSZAKÁJA)

JÁKÓB MENEKÜLÉSE ÉS SZÁMKIVETÉSE-részlet
Jákób már régen otthagyta volna ravasz rokonát, ha nem félt volna az
Ézsaúval való találkozástól. Most úgy érezte, hogy Lábán fiai miatt van veszélyben, akik az ő gazdagságát sajátjuknak tartva talán megkísérlik erőszakkal megszerezni azt. Nagyon tanácstalan és szomorú volt, nem tudva,
merre induljon. De az irgalmas bétheli ígéretre emlékezve Isten elé vitte
ügyét, és tőle kért eligazítást. Imájára álomban kapott választ: „Térj meg
atyáid földére, a te rokonságod közé, és veled lészek” (1Móz 31:3).
Lábán távolléte alkalmat kínált a távozásra. Jákób gyorsan összeszedte
a nyájat és a csordát, és előre küldte; ő pedig feleségeivel, gyermekeivel
és szolgáival átkelt az Eufráteszen, és útját sietve a Kánaán határán levő
Gileád felé vette. Lábán három nap múlva tudta meg, hogy megszöktek,
és üldözésükre indult. A hetedik napon utolérte a csapatot. Tűzbe jött a
haragtól és visszatérésre akarta őket kényszeríteni. Biztos volt a sikerben,
mivel az csapata sokkal erősebb volt. A szökevények valóban nagy veszélyben voltak.
Nem tudta véghezvinni ellenséges szándékát, mert Isten közbelépett
szolgája védelmére. „Volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veletek,”
- mondta Lábán - „de a ti atyátok Istene tegnap éjszaka megszólíta engem, ezt mondván: Vigyázz magadra, Jákóbnak se jót, se rosszat ne szólj”
(1Móz 31:29). Vagyis se ne kényszerítse, se hízelgő kecsegtetéssel ne bátorítsa a visszatérésre.
Lábán visszatartotta lányai hozományát, és Jákóbbal mindig ravaszul
és keményen bánt: de most a rá jellemző alakoskodással szemére hányta,
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hogy titokban távozott, és így nem volt alkalma búcsúlakomát rendezni;
még csak búcsút sem vehetett lányaitól és gyermekeiktől.
Válaszul Jákób félreérthetetlenül Lábán elé tárta önző és kapzsi dolgait, és mint saját hűségének és becsületességének tanújához fordult hozzá.
„Ha az én atyám Istene, Ábrahám Istene, és az Izsák félelme velem nem
volt volna,” - mondta Jákób - „bizony most üresen bocsátanál el engem,
de megtekintette Isten az én nyomorúságomat és kezeim munkáját, és
megfeddett téged tegnap éjjel” (1Móz 31:42).
Lábán nem tagadhatta a felhozott tényeket, és most azt javasolta,
hogy kössenek békeszövetséget. Jákób elfogadta a javaslatot, és egy halom kőből emléket állítottak az egyezség jeleként. Ezt az oszlopot Lábán
Miczpának, „őrtorony”-nak nevezte, mondván: „[...] Az Úr legyen vigyázó
közöttem és te közötted, amikor egymástól elválunk.” (1Móz 31:49).
„És monda Lábán Jákóbnak: Ímé e rakás kő és ímé ez emlékoszlop,
amelyet raktam én közöttem és te közötted, bizonyság legyen e rakás kő,
és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el e rakás kő
mellett te hozzád, sem te nem jössz át én hozzám e rakás kő, és ez emlékoszlop mellett gonosz végre. Az Ábrahám Istene, és a Nákhor Istene,
és az ő atyjok Istene tegyenek ítéletet közöttünk: És megesküvék Jákób
az ő atyjának Izsáknak félelmére” (51-53.v.). A két csoport vendégséget
rendezett az egyezmény megerősítésére. Az éjszakát barátságos beszélgetésben töltötték. Hajnalban pedig Lábán és csapata eltávozott. Ezzel
az elválással Ábrahám gyermekei és Mezopotámia lakói között minden
kapcsolat megszűnt.
A KÜZDELEM ÉJSZAKÁJA-részlet
Jákób Isten parancsának engedelmeskedve elhagyta Mezopotámiát,
de kétségekkel tele lépett arra az útra, amelyen húsz esztendővel korábban menekültként járt. Atyja becsapásával elkövetett bűnét egy pillanatra sem felejtette el. Tudta, hogy hosszú számkivetése bűnének egyenes
következménye. Éjjel és nappal ezekről a dolgokról gondolkodott. Lelkiismeretének vádoló, feddő hangja miatt szomorú szívvel ment útján. A
pátriárka mélységesen meghatódott, amikor a távolból feltűntek szülőföldjének dombjai. Egész múltja felelevenedett előtte. Nemcsak bűnére
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emlékezett, hanem arra is, hogy Isten milyen kegyelmes volt hozzá, megígérve segítségét és vezetését.
Amint útja végéhez közeledve Ézsaúra gondolt, balsejtelmek nyugtalanították. Jákób menekülése után Ézsaú önmagát tartotta atyja vagyona egyedüli örökösének. Jákób visszatérésének híre félelmet ébreszthet
benne, azt gondolva, hogy öccse követelni fogja örökségét. Ha akar, Ézsaú
most nagy kárt okozhat öccsének, és bántalmazhatja, nem csupán a bos�szú kedvéért, hanem azért is, hogy az oly régóta sajátjának tartott vagyont zavartalanul biztosíthassa.
Az Úr ismét megmutatta Jákóbnak, hogy törődik vele. Amint Gileád
hegyétől dél felé haladt, úgy látta, két mennyei angyal sereg veszi körül
- elölről és hátulról - és együtt halad csapatával, védelmül szolgálva. Jákóbnak eszébe jutott látomása, amelyet régen Béthelnél kapott, és szíve
megkönnyebbült, látva, hogy Isten követei, akik reményt és bátorságot
adtak néki Kánaánból való menekülésekor, visszatértekor is oltalmazzák.
Így szólt: „[...] Isten tábora ez; és nevezé annak a helynek nevét Mahanáimnak” (1Móz 32:2) - azaz „két sereg, vagy tábor.”
Ám Jákób érezte, hogy neki is tenni kell valamit saját biztonsága érdekében. Ezért békéltető üdvözlettel követeket küldött bátyjához. Pontosan
megmondta, milyen szavakkal szólítsák meg Ézsaút. A két testvér születése előtt Isten előre kijelentette, hogy az idősebb fogja a fiatalabbat szolgálni, és ennek emléke nehogy keserűséget okozzon, Jákób azt mondta a
szolgáknak, akiket „az én uram”-hoz „Ézsaú”-hoz küldött, hogy Ézsaú előtt
úgy említsék őt, mint „a te szolgád Jákób”. El akarta oszlatni Ézsaú attól
való félelmét is, hogy nincstelen vándorként tért vissza, aki követeli szülői
örökségét. Jákób óvatos volt, és ezt üzente: „Vannak pedig nékem ökreim
és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim, azért híradásul követséget
küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt” (1Móz 32:5).
A szolgák azonban azzal a hírrel tértek vissza, hogy Ézsaú négyszáz
emberrel közeledik, és semmi választ nem küldött a szívélyes üzenetre.
Biztosnak látszott a bosszúállás. Rémület járta át a tábort. „Jákóbot ekkor
nagy félelem és szorongás fogta el” (1Móz 32:8. új prot. ford.). Vissza nem
fordulhatott, tovább menni pedig félt. Fegyvertelen és védtelen csapata
nem volt felkészülve az ellenséggel való harcra. Jákób úgy osztotta őket
két csapatra, hogy ha az egyiket megtámadják, a másik elmenekülhes114

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

sen. Hatalmas nyájából gazdag ajándékot küldött Ézsaúnak barátságos
szavakkal. Mindent megtett, amit csak tudott, hogy kiengesztelje hibájáért testvérét, és elhárítsa a fenyegető veszedelmet. Azután alázatosan és
bűnbánattal Istenhez könyörgött védelemért: „[...] azt mondád nékem:
Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól tészek veled: Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, amelyeket a
te szolgáddal cselekedtél: mert csak pálcámmal mentem vala által ezen a
Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek, engem
az én bátyám kezéből, Ézsaú kezéből; mert félek őtőle, hogy rajtam üt és
levág engem, az anyát a fiakkal egybe” (1Móz 32:9-11).
>>> vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
A MEGVÁLTÁS TÖRTÉNETE, 67-72. (JÁKOB ÉS ÉZSAU-RÉSZLET; JÁKOB
ÉS AZ ANGYAL)

JÁKOB ÉS ÉZSAU - VISSZATÉRÉS KÁNAÁNBA
Lábán távollétében Jákob elkészítette családját és mindazt, amije volt,
és elhagyta Lábánt. Amikor már három napja folytatta utazását, Lábán
megtudta, hogy Jákob elhagyta őt, azért nagyon megharagudott és üldözésére indulva elhatározta, hogy erőszakkal is visszahozza. Az Úr azonban megkönyörült Jákobon, és amikor Lábán le akarta győzni őt, az Úr
egy álmot küldött Lábánra, hogy „se jót, se rosszat ne szóljon Jákobhoz”,
ami azt jelentette, hogy ne kényszerítse őt visszatérésre, és hízelgéssel se
igyekezzen őt visszatérésre bírni.
Lábán a találkozás után megkérdezte Jákobtól, miért lopta el észrevétlenül és vitte el leányait, mint foglyokat karddal, Lábán így szólt Jákobhoz: „Volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veletek, de a ti atyátok
Istene megszólított engem, mondván: Vigyázz magadra, Jákobnak se jót,
se rosszat ne szólj.” (I. Móz. 31:29) Jákob ekkor újra elmondta Lábánnak
szűkkeblűségét iránta, hogy csak saját előnyét kereste. Hivatkozott Lábán iránti becsületes magaviseletére, és így szólt: „Amit a vad széttépett,
nem vittem hozzád, én fizettem meg azt; tőlem követelted meg a nappal
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ellopottat, mint az éjjel ellopottat is. Úgy voltam, hogy nappal a hőség
emésztett, éjjel a hideg, és az álom távol maradt szemeimtől.” (I. Móz.
31:39–40)
Jákob így szólt: „Immár 20 esztendeje, hogy házadnál vagyok, 14 esztendeig szolgáltatlak két leányodért, és hat esztendeig juhaidért, te pedig
béremet tízszer is megváltoztattad. Ha az én atyám Isten, Ábrahámnak
Isten és Izsák félelme veled nem lett volna, bizony most üresen bocsájtanál el engem, de megtekintette Isten az én nyomorúságomat, és kezeim
munkáját, és megfeddett téged tegnap éjjel. (I. Móz. 31:41,42)
Ekkor Lábán biztosította Jákobot, hogy szereti leányait és gyermekeit,
azért nem tudna ártani nekik. Javasolta, hogy kössenek szövetséget egymással, majd így szólt: Most tehát jöjj, kössünk szövetséget, én meg te,
hogy az legyen bizonyságul köztem és közted. És vett Jákob egy követ és
felemelte azt emlékoszlopul. És mondta Jákob az ő atyjafiainak: Szedjetek köveket, és csinálának ott rakást és evének ott a kőrakáson.” (I. Móz.
31:44–46)
Lábán pedig így felelt: „Az Úr legyen vigyázó közöttem és közötted,
amikor egymástól elváltunk. Ha az én leányaimat nyomorgatni fogod, és
ha az én leányaimon kívül több feleséget veszel, senki sincs ugyan velünk, de meglásd, Isten a bizonyság énközöttem és teközötted. (I. Móz.
31:49,50)
Jákob ünnepélyes szövetséget kötött az Úr előtt, hogy nem fog elvenni
más feleséget. Íme e rakás kő és ímé ez emlékoszlop, amelyet raktam én
közöttem és te közötted. Bizonyság legyen e rakás kő, és bizonyság ez az
emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el e rakás kő mellett hozzád, sem
te nem jössz át én hozzám e rakás kő és ez emlékoszlop mellett gonosz
végre. Az Ábrahám Istene és Nákhor Istene és az ő atyjuk Istene tegyen
ítéletet közöttünk, és megesküvék Jákob az ő atyjának, Izsáknak félelmére.” (I. Móz. 31:51–53)
Amikor Jákob eltávozott az ő útján, Istennek angyalai találkoztak vele.
Így szólt, amikor meglátta őket: „Isten tábora ez.” Látta álmában Istennek angyalait, amint táboroznak körülötte. Jákob alázatos, kiengesztelő
üzenetet küldött Ézsauhoz: „És megtértek a követek Jákobhoz, mondván:
Elmentünk a te atyádfiához, Ézsauhoz és már jön is eléd, és négyszáz
férfi van vele. Ekkor igen megijedt Jákob, és félelmében a népet, amely
116

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

vele volt, a juhokat és a barmokat és a tevéket két csoportra osztotta, és
mondta: Ha eljő Ézsau az egyik seregre és azt levágja, a hátramaradt sereg megszabadul. (I. Móz. 32:6-8)
És mondta Jákob: Oh, én atyámnak, Ábrahámnak Isten és én atyámnak, Izsáknak Istene, Jehova, ki azt mondta nekem, térj vissza házadba
a te rokonságod közé, s jól teszek veled, nem vagyok méltó a legkisebb
jótéteményedre sem és minden hűségedre sem, mert csak pálcámmal
mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts
meg engem kérlek az én bátyám kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt,
és levág engem, az anyát a fiakkal egybe. Te pedig azt mondottad: Jól tévén jól teszek veled, és a te magodat olyanná teszem, m int a tenger fövenye, amelyet meg nem számlálhatnak sokasága miatt.” (I. Móz. 32:9–12)
JÁKOB ÉS AZ ANGYAL
Jákobnak erőteljesen elé tárult az a bűne, hogy csalással akarta megszerezni bátyja áldását, azért fél, hogy Isten megengedi Ézsaunak, hogy
elvegye életét. Egy angyalt mutattak be nekem, amint Jákob előtt állt, és
rámutatott hibáinak igazi természetére. Amikor az angyal elfordult tőle,
hogy elhagyja őt, Jákob megragadta őt, és nem akarta elengedni. Kön�nyek között esedezett. Előadta, hogy mélyen megbánta bűneit és bátyja
ellen elkövetett hibáit, amelyek atyjának házától 20 évig tartó elszakadását okozták.
Jákob egész éjjel küzdött az angyallal. Áldásért könyörgött. Úgy tűnt
fel, hogy az angyal ellenállt imájának, állandóan emlékeztette őt bűneire,
és igyekezett elszakadni tőle. Jákob elhatározta, hogy megragadja az angyalt, de nem testi erejével, hanem a hit erejével. Szenvedéseiben Jákob
hivatkozott lelkének bűnbánatára, mély alázatra, amelyet érzett bűnei
miatt. Az angyal látszólagos közönnyel vette Jákob imáját, és állandóan
arra törekedett, hogy kiszabadítsa magát Jákob szorításából. Gyakorolhatta volna természetfeletti erejét, és kiszabadulhatott volna Jákob kezeinek szorításából, de nem tette.
Amikor azonban látta, hogy nem vehet erőt Jákobon, hogy meggyőzze
őt természetfeletti hatalmáról, érintette combcsontját, amely csípőjében
azonnal kificamodott. Jákob azonban nem adta fel eltökélt szándékát a
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testi fájdalmak ellenére sem. Célja az volt, hogy elnyerje az áldást, azért
testi fájdalma nem terelhette el gondolatait kitűzött céljaitól. Elhatározása erősebb lett küzdelmének utolsó pillanataiban, mint kezdetben volt.
Hite a végsőkig komollyá vált, egészen a hajnal feljöttéig. Nem akarta elbocsátani az angyalt, amíg az meg nem áldja őt. „És mondta: Bocsáss el
engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob: Nem bocsátlak el, amíg
meg nem áldasz engemet. És mondta neki: Mi a te neved? És ő mondta:
Jákob. Amaz pedig mondta: Nem Jákobnak mondják ezután a te neved,
hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél.” (I.
Móz. 32:26–28)
A GYŐZEDELMESKEDŐ HIT
Jákob kitartó hite győzedelmeskedett. Erősen fogta az angyalt, míg
elnyerte a kívánt áldást és bűnbocsánatának biztosítékát. Nevét ekkor
Jákobról Izraelre változtatta, ami Isten fejedelmét jelenti. „És megkérdé
Jákob és monda: Mondd meg kérlek a te neved. Az pedig mondta: Ugyan,
miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Penielnek, mert láttam az Istent színről színre, és
megszabadult az én lelkem.” (I. Móz. 32:29–30) Azon éjszaka Krisztus küzdött Jákobbal, Őt tartotta állhatatosan mindaddig, amíg meg nem áldotta.
Az Úr hallotta Jákob esedezését és megváltoztatta Ézsau szívének
szándékát. Ő nem szentesített semmilyen helytelen eljárást, amit Jákob
követett. Élete egyetlen kétely, zavar és bűnbánat volt bűne miatt, az angyallal való komoly küzdelmének idejéig, amikor elnyerte azt a bizonyítékot, hogy az Úr megbocsátotta bűneit.
„Küzdött az angyallal és legyőzte őt, sírt és könyörgött neki. Béthelben
találta meg őt, és ott beszélt velünk. Bizony az Úr a seregeknek Istene, az
Úr az Ő neve.” (Hós. 12:4–5)
Ézsau sereggel vonult Jákob ellen, hogy megölje őt. De mialatt Jákob
küzdött az angyallal éjjel, az Úr egy másik angyalt küldött Ézsauhoz, hogy
meglágyítsa szívét alvásának óráiban. Álmában Ézsau látta Jákobot az
atyai háztól való 20 éves számkivetésben, mivel életét féltette. Figyelemmel kísérte anyja halála feletti szomorúságát. Látta álmában Jákob megalázkodását, és hogy Isten angyalai veszik körül őt. Azt álmodta, hogy ami118
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kor találkoztak, eszébe sem jutott, hogy ártson neki. Ézsau felébredése
után elbeszélte álmát 400 emberének, és megmondta nekik, hogy nem
szabad bántaniuk Jákobot, mert atyjának Istene van vele, azért amikor
találkoznak Jákobbal, egyikük se ártson neki.
„Jákob pedig felemelte szemeit és látta, hogy ímé Ézsau jön és 400
férfiú vele… Maga pedig előttük megy, és hétszer hajtotta meg magát a
földig, amíg bátyjához jutott. Ézsau pedig elébe futott és megölelte őt,
nyakába borult és megcsókolta őt, és sírtak.” (I. Móz. 33:1–4) Jákob kérte Ézsaut, hogy fogadjon el tőle egy csekély ajándékot, amelyet azonban
Ézsau elutasított, „de Jákob unszolta őt, és elfogadta. (I. Móz. 33:11)
EGY GYAKORLATI TANÍTÁS
Jákob és Ézsau az emberiség két osztályát ábrázolják: Jákob az igazakat, Ézsau a gonoszokat. Jákob szenvedése  amikor megtudta, hogy
Ézsau 400 férfiúval ellene vonul  jelképezi az igazak szomorúságát, amikor megjelenik a rendelet, hogy öljék meg őket közvetlenül Krisztus eljövetele előtt. Amikor a gonoszok körülveszik őket, gyötrelmet éreznek,
mert Jákobhoz hasonlóan nem látják, hogyan menthetik meg életüket. Az
angyal Jákob elé állt, aki megragadta őt, és egész éjjel viaskodott vele. Így
küzdenek majd az igazak is imában Istennel szomorúságuk és gyötrelmük
idején, miképpen Jákob küzdött az angyallal. Szenvedéseiben Jákob egész
éjjel imádkozott Ézsau kezéből való szabadulásáért. Az igazak is éjjel-nappal Istenhez kiáltanak majd, hogy megszabaduljanak az őket körülfogó
gonoszok kezéből.
Jákob megvallotta bűnét: „Nem vagyok méltó minden kegyelmed és
hűséges legkisebb jótéteményére sem, amelyet tanúsítottál szolgád irá
nt.” (I. Móz. 32:10) Gyötrelmükben az igazak mélyen átérzik majd méltatlanságukat, és sok könny között ismerik be teljes érdemtelenségüket,
és Jákobhoz hasonlóan Jézus Krisztus által esedeznek Isten ígéreteinek
elnyeréséért, amelyeket éppen ilyen rászoruló, gyámoltalan bűnbánó bűnösöknek adott.
Jákob gyötrelmében erősen megragadta az angyalt és nem akarta,
hogy eltávozzon. Amikor könnyei között esedezett, az angyal emlékeztette őt a múltban elkövetett hibáira, és el akart szabadulni Jákobtól, hogy
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próbára tegye, kipróbálja őt. Így az Úr az igazakat is kipróbálja, megpróbálja és megvizsgálja gyötrelmük napjaiban, hogy kinyilvánítsák Isten hatalmába vetett hitük, kitartásuk és rendíthetetlen bizalmuk erejét, hogy
megszabadítsa őket.
Jákob nem akarta, hogy az angyal eltaszítsa őt. Tudta, hogy Isten kegyelmes, azért kegyelmére hivatkozott. Utalt a múlt szomorúságára, bűnbánatára, és sürgette kérését, hogy szabadítsa meg Ézsau kezéből. Ezen
zaklató, kitartó kérését egész éjjel folytatta. Amikor a múltban elkövetett
hibáira tekintett, majdnem kétségbeesett. De tudta, hogy segítséget kell
kapnia Istentől, mert különben elvész. Erősen tartotta az angyalt, és kérését gyötrelmes, komoly kiáltásokkal sürgette mindaddig, amíg győzött.
Így lesznek az igazak is. Amikor áttekintik elmúlt életük eseményeit,
reményük majdnem kialszik. De mikor felismerik, hogy élet és halál között kell választaniuk, komolyan Istenhez kiáltanak és hivatkoznak elmúlt
szomorúságukra, sok bűneik feletti alázatos bűnbánatukra, majd ígéreteire utalnak: „Avagy fogja meg erősségemet, hogy békét kössön velem.”
(Ésa. 27:5.) Így ajánlja fel komoly kéréseiket Istennek éjjel és nappal. Isten
nem hallgatta volna meg Jákob kérését, és nem mentette volna meg kegyelmesen életét, ha már előbb nem bánta volna meg azt a bűnt, hogy
csalással szerezte meg az áldást.
Az igazak Jákobhoz hasonló feltétlen, szilárd hitet és komoly elhatározást fognak kinyilvánítani; amelyet nem lehet megingatni. Érezni fogják
méltatlanságukat, de rejtett hibáikat nem kell kinyilvánítaniuk. Ha volna
olyan bűnük, amelyet nem vallottak be és nem bántak meg, és azok felelevenednének lelki szemeik előtt, amikor félelem és gyötrelem kínozza
majd őket, minden méltatlanságuk eleven érzetével, akkor Sátán legyőzné őket. A kétségbeesés kioltaná legszilárdabb hitüket is, és nem volna
bizalmuk, hogy komolyan könyörögjenek Istenhez szabadulásukért, és
drága pillanataikat elrejtett bűneik megvallásával és reménytelen állapotuk siratásával töltenék el.
A próbaidő azon időszak, amelyet mindenki elnyert, hogy elészüljön
Istennek napjára. Ha valaki elhanyagolja az előkészületet, és nem ügyel a
hűségesen adott figyelmeztetésekre, akkor nem hozhat fel semmi mentséget. Jákobnak az angyallal való kitartó viaskodása legyen példa a keresztények számára: Jákob győzött, mivel kitartó és elszánt volt.
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Mindazok, akik vágyakoznak Isten áldása után, mint Jákob, és Isten
ígéreteibe kapaszkodnak, mint ő, és olyan komolyak és kitartóak lesznek,
mint ő volt, akkor ugyanolyan sikert érnek el, mint ő. Oly kevesen gyakorolják az igazi hitet, és az igazság felelősségének terhe oly kevéssé nyugszik sok állítólagos hívőn, mivel restek a lelki dolgokban. Nem akarnak
erőfeszítéseket tenni, hogy megtagadják önmagukat és küzdjenek Isten
előtt, hogy hosszan és komolyan imádkoznak áldásáért, azért nem nyerik el. Azt a hitet , amely a szomorúság ideje alatt élni fog bennünk, naponta gyakorolnunk kell. Azok, akik nem törekszenek most, hogy szilárd
hitet gyakoroljanak, teljesen készületlenek lesznek arra, hogy megállják
hitüket a szomorúság idején. József hallgatott atyja tanításaira és félte az
Istent. Ő minden testvérénél jobban engedelmeskedett atyja igaz tanításának. Értékelte azokat, és feddhetetlen szívvel kívánt engedelmeskedni
Istennek. Bánkódott valamelyik testvére helytelen magatartása miatt, és
szelíden kérlelte őket, hogy éljenek igaz életet, és hagyjanak fel gonosz
cselekedeteikkel. Ezzel azonban csak maga ellen hangolta őket. Annyira
gyűlölte a bűnt, hogy nem tudta elnézni testvérei vétkezését Isten ellen,
azért atyja elé tárta ügyüket abban a reményben, hogy tekintélye megjavítja őket. Hibáik feltárása által azonban magára haragította testvéreit.
Megfigyelték atyjuk József iránti ragaszkodó szeretetét, és irigykedtek rá,
ami később gyűlöletté és végül gyilkossággá növekedett.
>>> vissza a 8. tanulmányhoz
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A NAGY KÜZDELEM, 547-554, 559-561. (A NYOMORÚSÁG IDEJE-részlet)

Amikor Isten végleg elfordult a zsidó nemzettől, a nép és a papok erről
mit sem tudtak. A Sátán irányítása alatt álló és a legiszonyúbb indulatoktól fűtött emberek még mindig Isten választott népének tartották magukat. 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 örökre eldől, a föld lakói nem fognak tudni erről. Azok, akiktől Isten végleg
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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 rákényszerítik 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,
hogy nem szabad megtűrni azt a kisebbséget, amely szembehelyezkedik
az egyházi intézménnyel és az állam törvényével; hogy inkább ők szenvedjenek, mintsem egész nemzetekre kiterjedjen a zűrzavar és a jogtalanság. 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 megjelenni, 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 Jákób 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 tartó 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
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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.
Jákób, miután családját elküldte magától, hogy ne legyenek gyötrelmének tanúi, egyedül maradva Isten elé járult. Megvallotta bűnét, és hálásan megköszönte Istennek iránta tanúsított irgalmát. Majd mélységes
alázattal hivatkozott az atyáival kötött szövetségre, és azokra az ígéretekre, 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 irtózatos szenvedése ellenére sem mondott le szándékáról. Régóta nyugtalanította, bántotta, mardosta a bűntudat. Most tudni akarta, hogy Isten megbocsátotta-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 méltatlan, de bízott a szövetségét megtartó Isten irgalmában.
„Küzdött az angyallal, és legyőzte.” (Hós. 12:4) Ez a bűnös, tévedő, halandó ember bűneit megbánva, magát megalázva, akaratát feladva győzött a menny Urával vívott harcban. Remegve kapaszkodott Isten ígéreteibe, és az a szív, amely végtelenül szeret, nem tudott nemet mondani
a bűnös könyörgésére. Jákób győzelmének bizonyítékául, és azért, hogy
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másokat is példája követésére bátorítson, nevét, amely bűnére emlékeztette, Isten olyan névre változtatta, amellyel győzelmének állított emléket. Az a tény pedig, hogy Jákób győzött az Istennel vívott harcban, biztosíték 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 induljon. És azon a hosszú, küzdelmes éjszakán megpróbálta a pátriárkát a
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, komolyan, szívettépő kiáltással könyörgött, amíg nem győzött.
Sátán a nyomorúság idején fel fogja bujtani a gonoszokat, hogy pusztítsák el Isten népét, miként annak idején Ézsaut is felbujtotta, hogy támadja 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 eltörölhetné őket a földről, győzelme teljes lenne. Látja azonban, hogy a szent
angyalok vigyáznak rájuk, és ebből arra következtet, hogy Isten megbocsátotta 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 állhatatosságukat. 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 gyötrel124
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müket nem az üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bánták 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.
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 elutasítására és visszaszorítására. Úgy érzik, hogy ha minden képességüket
fejlesztve mindig Krisztus szolgálatában álltak volna, Sátán seregei kevésbé 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, miként 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 csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot –, az irgalmas Isten nem hallgatta volna meg imáját, és nem őrizte volna meg életét. Ha a nyomorúság idején Isten népének – aggódásuk és gyötrődésük közben – be nem
vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskadnának. Kétségbeesésükben
elveszítenék hitüket, és nem tudnának bizalommal szabadulásért könyörögni Istenhez. Nagyon is tudatában vannak méltatlanságuknak. Nincsenek 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 mulasztásokat. 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 megbocsátatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben. Minél hangzatosabb a
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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 nyomorúság idején, sem később. Esetük reménytelen.
Azok az állítólagos keresztények, akik a végső félelmes csatáig nem
készültek el, reményt vesztve, mardosó fájdalommal fogják megvallani
bűneiket, miközben a gonoszok ujjonganak gyötrelmükön. E bűnvallomás
éppolyan, mint Ézsaué és Júdásé. A törvényszegés következményét siratják, 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 Sátán által megkísértett, rászedett, bűnre csábított, de hozzá őszinte bűnbánattal visszatérő embert. Sátán el akarja pusztítani, de Isten elküldi angyalait, 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 fáradtságot, 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 kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákób;
akik olyan buzgók és állhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan 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 annyira, hogy minden idegszáluk megfeszült! Amikor a kétségbeesés hullámai
leírhatatlan erővel csapnak át az esdeklő emberen, mily kevesen kapaszkodnak törhetetlen hittel Isten ígéreteibe!
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A kishitűeket súlyosan fenyegeti az a veszély, hogy belekerülnek a sátáni csalások és a lelkiismeretet elfojtó rendelet szívóhatásába. És ha ekkor 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
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 legönmegtagadóbb életkörülmény az Ő jóváhagyásával jobb, mint a gazdagság, méltóság, kényelem és barátság – anélkül. Időt kell szakítanunk az imádkozásra. Ha engedjük, hogy földi érdekek kössék le figyelmünket, az Úr adhat
nekünk időt úgy is, hogy elveszi bálványozott aranyunkat, házainkat és
termőföldjeinket.
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 áldását, 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 megszerzésére 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 súlyos 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 igazságukkal 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 kísértéseA NAGY KÜZDELEM, 547-554, 559-561. (A NYOMORÚSÁG IDEJE-RÉSZLET)
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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
volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején.
Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által. Drága Megváltónk kér, hogy zárkózzunk fel mellé, és
egyesítsük gyengeségünket az Ő erejével, tudatlanságunkat az Ő bölcsességével, 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 választanánk, hanem az élet igazi célja felé. Rajtunk múlik, hogy együttműködünk-e azokkal az eszközökkel, amelyekkel isten jellemünket a mennyei
mintára akarja alakítani. Ha ezt a munkát elodázzuk vagy mellőzzük, lelkünk nagy veszélyben forog…
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. Futkosnak, 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 Isten, 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 elpusztulnak, az igazakat angyalok védik, és kielégítik szükségleteiket. Annak, „aki igazságban jár”, szól az ígéret: „Kenyerét megkapja, vize el nem
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
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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
gonosztól, 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 tízezeren; – hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed
és meglátod a gonoszoknak 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 fogja 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 kiáltanak 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 főemberekre: „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. Sápadtság ül minden arcon. De nem hagyják abba a buzgó imát.
Ha az emberek szeme mennyei látásra nyílna, hatalmas erejű angyalok csoportjait látnák azok körül, akik megtartották Krisztus béketűrésre
intő beszédét. Az angyalok szeretettel figyelik Krisztus követőinek szorult
helyzetét, és hallgatják imájukat. Vezérüktől várják a parancsot, hogy kiragadják őket a veszedelemből. De még egy kicsit várniuk kell. Isten népének 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, gyaA NAGY KÜZDELEM, 547-554, 559-561.
(A NYOMORÚSÁG
IDEJE-RÉSZLET)
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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 őrködnek. 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 törhet át a hatalmas őrzők seregén, akiket Isten a hűséges emberek köré
állít. A városokból és a falvakból menekülők közül egyeseket megtámadnak 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 ügyeiben. Hol villámlásként fénylő ruhában, hol vándoröltözetű emberekként
tűntek fel, és megjelentek Isten embereinek emberi formában. Délidőben megpihentek a tölgyek alatt, mintha elfáradtak volna. Elfogadták az
emberek vendégszeretetét. Vezettek vándorokat, akikre ráesteledett. Saját kezükkel szították lángra az oltár tüzét. Kinyitottak börtönajtókat, és
kiszabadították az Úr szolgáit. A menny vértjében jöttek, hogy elhengerítsék a követ a Megváltó sírjáról.
Az angyalok sokszor vesznek részt emberi alakban az igazak összejövetelein. Ellátogatnak a gonoszok közé is, miként Sodomába is elmentek,
hogy feljegyezzék tetteiket, és megállapítsák, átlépték-e már Isten türelmének határát. Az Úr gyönyörködik az irgalmasságban. Egyesek kedvéért,
akik valóban szolgálják Őt, visszatart csapásokat és meghosszabbítja tömegek békességét. Az Isten ellen vétkezők aligha tudják, hogy életükért
néhány hivő embernek adósok, akiknek a gúnyolásában és sanyargatásában örömet találnak.
A világ urai nem is sejtik, hogy tanácskozásaikon sokszor angyalok viszik a szót. Emberi szemek tekintenek rájuk; emberi fülek hallgatják felhí130
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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 ügyében, mint a legtehetségesebb és a legékesebb beszédű védőügyvédek.
Meghiúsítottak döntéseket, és megakadályoztak gonoszságokat, amelyek
késleltették volna Isten művét, és nagy szenvedést okoztak volna népének. 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.”
>>> vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány javasolt olvasmánya
GYERMEKNEVELÉS, 391-394. (AZ IDŐ KÉSŐRE JÁR)

Sátán rendezi seregeit — Felkészültünk-e egyénenként az előttünk álló
félelmetes összecsapásra? Készülünk-e családunkkal együtt, hogy megértsük Ellenségünk helyzetét és harci módszereit? Gyermekeink hozzászoknak-e, hogy helyes döntéseket hozzanak, és amikor a próba jön, szilárdan kitartsanak minden elvükben és feladatukban? Imádkozom, hogy
mindannyian észrevegyük és megértsük az idők jeleit, hogy gyermekeinkkel együtt felkészüljünk, s a próba idején Isten legyen a menedékünk és
védelmezőnk.
Minden perc drága — A bűnök eláradása csaknem a tetőfokára hágott.
Zűrzavar tölti be az egész világot, s hamarosan borzalmas rettegés száll az
emberiségre. A vég már nagyon közel van. Isten népének úgy kell készülnie arra, ami hamarosan a földre köszönt, mint mindent elsöprő, váratlan
eseményre.
Minden perc drága. Csak kevés, nagyon kevés próbaidőnk van még,
GYERMEKNEVELÉS, 391-394. (AZ IDŐ KÉSŐRE JÁR)
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hogy felkészüljünk az eljövendő, örökkévaló életre.
Sok család felkészületlen — Szombaton és vasárnap éjszakai látomásban bizonyságot tettem az emberek előtt. Mindkét alkalommal óriási
sátorban voltam, ami a szó szoros értelmében tömve volt emberekkel.
Az Úr határozott üzenetet adott, hogy továbbítsam nekik. Nyomasztott,
hogy családjaink nincsenek készen az Úrral való találkozásra. Különösen
arra szerettem volna felhívni népünk figyelmét, hogy szívük alapos vizsgálatával és komoly céltudatossággal keressék az Urat...
Az igazán megtért szülők otthonaikban is megmutatják, hogy életüket
Isten Igéje irányítása alá rendelik... Az anya és apa számára a legfontosabb feladat gyermekeik helyes nevelése.
Ünnepélyes kérdések a szülőkhöz — Apák és anyák, milyen feljegyzés
készül rólatok? Hűségesek voltatok-e megbízatásotokhoz? Amikor úgy láttátok, hogy gyermekeitek hajlamosak olyasmit követni, amiről tudjátok,
hogy végül tisztátalan gondolatokhoz, szavakhoz vagy tettekhez vezethet,
először Istenhez fordultatok-e segítségért, aztán rámutattatok-e, hogy
milyen nagy veszélyben vannak? Megmagyaráztátok-e nekik, mennyire
veszélyes, ha saját útjaikat választják? Anyák, elhanyagoltátok-e Istentől
kapott feladatotokat, a legnagyszerűbb munkát, amit halandókra bíztak
valaha? Megtagadtátok-e hordozni az Isten által rátok ruházott felelősséget? Az előttünk álló nyomorúság idején, amikor majd Isten ítélete lesújt
mindenre, ami tisztátalan és szentségtelen, vajon gyermekeitek átkozni
fognak-e titeket mulasztásotokért?
Az újonnan megtért szülőket tanítani kell! — Akik a kegyelem utolsó
üzenetét hirdetik a világnak, tekintsék kötelességüknek, hogy oktassák
a szülőket otthoni vallásos feladataikra. Megújító mozgalmuk kezdődjék
azzal, hogy eléjük tárják Isten törvényének elveit. Ha megértetjük a szülőkkel Isten törvényének elvárásait, ezzel meggyőzzük őket az engedelmesség kötelességéről. Akkor felismerik majd felelősségüket nemcsak
önmaguk, de gyermekeik iránt is. Mutassunk rá, hogy csak egyetlen módon védekezhetünk a világot pusztulásba sodró gonoszság ellen - ha engedelmeskedünk Isten szavának.
Fiataljainknak segítségre és bátorításra van szükségük — Most van itt
az idő és lehetőség a fiatalokért végzett munkára. El kell mondanunk nekik, hogy válságos időket élünk, s tudnunk kell, mi a valódi istenfélelem.
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Fiataljainknak szükségük van segítségre, felemelésre és bátorításra - de
megfelelő módon, nem úgy, ahogy talán ők szeretnék azt, hanem úgy,
hogy gondolkodásuk megszentelődjék. Valódi, megszentelő hitre van
szükségük, jobban, mint bármi másra.
Ne késlekedjetek! — A közelgő események utunkra vetik árnyékukat.
Apák és anyák, kérlek titeket, hogy a lehető legkomolyabb erőfeszítéseket tegyétek most gyermekeitekért. Adjatok nekik naponta vallásos oktatást. Tanítsátok őket Isten szeretetére, és arra, hogy legyenek hűségesek
az igaz elvekhez. A Szentlélek által befolyásolt, emelkedett, komoly hittel
munkálkodjatok. Kezdjétek most azonnal, és ne hagyjátok abba egyetlen
napra, egyetlen órára se!
Bűnvallás — Szülők, alázzátok meg szíveteket Isten előtt. Kezdjetek
alapos munkába gyermekeitekért. Könyörögjetek az Úrhoz, hogy bocsássa meg, hogy szavával mit sem törődve, elmulasztottátok gyermekeitek
gondos nevelését. Kérjetek világosságot és útmutatást, érzékeny lelkiismeretet és tiszta ítélőképességet, hogy meglássátok tévedéseiteket és
hibáitokat. Isten meghallgatja az ilyen alázatos és bűnbánó szívből jövő
imát.
Ha családotokkal szemben mulasztás terhel titeket, valljátok meg bűneiteket Istennek! Gyűjtsétek magatok köré gyermekeiteket és ismerjétek el mulasztásotokat. Mondjátok meg nekik, hogy reformokat szeretnétek bevezetni otthon, s kérjétek ehhez az ő segítségüket is. Olvassátok
el nekik az erre vonatkozó útmutatásokat Isten Igéjéből. Imádkozzatok
velük, s kérjétek az Urat, hogy őrizze meg életüket és segítsen nekik felkészülni az Ő országára. Ily módon elkezdhettek egy megújulási folyamatot,
s azután tartsatok ki abban, járjatok az Úr útján.
Adjatok a gyermekeknek példát a szigorú engedelmességre! — Különleges szülői feladat megértetni a gyermekekkel Isten törvényét, és annak
megtartására buzdítani őket, hogy meglássák, mennyire fontos egész életükben Istennek engedelmeskedni. Ez volt Mózes feladata is. Meg kellett
parancsolnia a szülőknek, hogy szigorú engedelmességet követeljenek
gyermekeiktől, és ez az a munka, amelyet ma is el kell végeznünk otthonainkban, s ami mindennél fontosabb. Ez hozzátartozik a harmadik
angyal üzenetéhez. A tudatlanság nem mentség arra, hogy a szülők elmulasztják megértetni gyermekeikkel, mit jelent áthágni Isten törvényét.
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Bőséges világosságot kaptunk, s nem szükséges sötétségben tapogatóznunk. Nem kell tudatlanságban maradnunk! Isten ma is ugyanúgy tanítónk, mint ahogyan tanítója volt Izráel gyermekeinek. Mindenkinek kötelessége, hogy a legszentebb odaadással engedelmeskedjék törvényeinek.
Imádkozzatok és munkálkodjatok üdvösségükért! — Tanítsátok meg
gyermekeiteknek, hogy a szívet önuralomra és önmegtagadásra kell nevelni! Életünk indítékainak összhangban kell lenniük Isten törvényével.
Soha ne nyugodjatok bele abba, hogy gyermekeitek Jézustól elkülönülten
nőjenek fel! Soha ne érezzétek jól magatokat, míg ők hidegek és közömbösek! Éjjel-nappal sírjatok és könyörögjetek Istenhez! Imádkozzatok és
munkálkodjatok gyermekeitek lelkének üdvösségéért! „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” (Zsolt. 111:10) Ez a jellem legfőbb mozgatórugója
és lendítő kereke. Az Úr félelme nélkül nem tölthetik be rendeltetésüket,
amelyre Isten teremtette őket.
Legyetek jellemépítők! — A szülőknek mint jellemépítőknek jobban
kellene érezniük felelősségük súlyát. Isten nekik adta azt a kiváltságot,
hogy az Ő ügyét erősíthetik gyermekeik nevelése és megszentelése által.
Az Úr azt szeretné látni, hogy az adventista otthonokból nagyszámú fiatalság gyűlik össze, akik a családjaikban kapott jó befolyás hatására szívüket Istennek adják s életükkel a lehető legnagyobb szolgálatot nyújtják.
Az otthon istenfélő nevelésének hatása, a reggeli és esti áhítatok befolyása és az Istent szerető és félő szülők állandó jó példája megtanítja őket
arra, hogy úgy engedelmeskedjenek Istennek, mint tanítójuknak, s készek
legyenek úgy szolgálni őt, mint engedelmes fiai és leányai. Az ilyen fiatalok alkalmassá válnak Krisztus kegyelmét és erejét képviselni a világ előtt.
>>> vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 165-171. (VISSZATÉRÉS-RÉSZLET)

Béthelben atyja családjának egyik megbecsült tagját - Deborát, Rebeka dajkáját gyászolták meg, aki elkísérte úrnőjét Mezopotámiából Kánaánba. Ennek az idős asszonynak a jelenléte drága kötelékként kapcsolta
össze Jákóbot ifjú életével, különösen anyjával, aki olyan nagyon és gyen134
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géden szerette. Debora elvesztése miatti mély fájdalom kifejezéseképpen
„a sírás cserfájá”-nak nevezték el azt a fát, amely alatt eltemették. Nem
hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy e barátjuk hűséges szolgálatának és gyászolásának emlékét érdemes volt Isten Igéjében megörökíteni.
Bétheltől Hebron csak kétnapi járóföldre volt, ott súlyos bánat érte
Jákóbot - meghalt Rákhel. Kétszer hét évet szolgált érte, de szerelme
könnyűvé tette a nehéz munkát. Ennek a szeretetnek mély és maradandó voltáról tanúskodnak Jákób hosszú idő múlva mondott szavai. Amikor Egyiptomban József meglátogatta haldokló atyját, az idős pátriárka,
visszapillantva életútjára, így szólt: „Mert mikor Mezopotámiából jövék,
meghala mellettem Rákhel Kánaán földén az úton, mikor még egy dűlőföldre valék Efratától, és eltemetém őt ott az Efratába [...] vezető úton”
(1Móz 48:7). Hosszú és nyugtalan életének családi történetében csak
Rákhel elvesztéséről emlékezett meg.
Halála előtt Rákhel megszülte második fiát. Utolsó leheletével Benóninak, „fájdalmak fiá”-nak nevezte a gyermeket. De atyja a Benjámin, „jobb
kezem fia”, vagy „erőm” nevet adta neki. Rákhelt ott temették el, ahol
meghalt, és emlékének megörökítésére azon a helyen oszlopot állítottak.
Az Efratába vezető úton egy másik sötét bűn ejtett foltot Jákób családján, amely Rúbent, az elsőszülöttet megfosztotta az elsőszülöttségi jog
kiváltságaitól és megtisztelő címétől.
Végül Jákób útjának végéhez érkezett - „Izsákhoz, az ő atyjához Mamréba [...] azaz Hebronba, ahol Ábrahám és Izsák tartózkodnak vala” (1Móz
35:27-29).
Jákób és Ézsaú atyjuk halálos ágyánál találkoztak. Az idősebb testvér
valamikor mint a bosszú alkalmát várta ezt az eseményt, de érzései azóta megváltoztak. Jákób, aki meg volt elégedve az elsőszülöttségi jog lelki áldásaival, lemondott bátyja javára atyja vagyonának örökléséről - az
egyetlen örökségről, amelyet Ézsaú akart és értékelt. Többé nem fordította őket egymással szembe a féltékenység és a gyűlölet, mégis elvált útjuk.
Ézsaú Széir hegyére költözött. Az áldásokban gazdag Isten földi vagyont
is adott Jákóbnak, az általa kívánt értékesebb javakon kívül. A két testvér
vagyona „[...] több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt” (1Móz 36:7). Ez
a különválás egyezett a Jákóbra vonatkozó mennyei szándékkal. Mivel a
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 165-171. (VISSZATÉRÉS-RÉSZLET)

135

testvérek vallási meggyőződése nagyon különbözött, jobb volt nekik egymástól távol élni.
Ézsaút és Jákóbot egyformán tanították Isten ismeretére, és mindkettőjüknek lehetősége volt Isten parancsolataiban járni és kegyeit élvezni,
de nem mindketten választották ezt. A két testvér külön utakon járt, és
ösvényük egyre jobban távolodott egymástól.
Isten nem önkényesen zárta ki Ézsaút az üdvösség áldásaiból. Kegyelmének ajándékait Krisztus által mindenki elnyerheti. Nem kiválasztás, hanem saját döntésük alapján kárhoznak el. Igéjében Isten feltárta az örök
életre való kiválasztás feltételeit: parancsolatai iránti engedelmesség a
Krisztusba vetett hit által. Isten a törvényével összhangban levő jellemet
választja, és aki eléri kívánalmainak normáját, beléphet a dicsőség országába. Krisztus ezt mondta: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig
nem enged a Fiúnak, nem lát életet” (Jn 3:36). „Nem minden, aki ezt
mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem
aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21). A Jelenések könyvében pedig kijelenti: „Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait,
hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba” (Jel 22:14). Ami pedig az ember üdvösségét illeti, Isten Igéjében a
kiválasztásnak ez az egyetlen módja szerepel.
Minden olyan lélek az örök élet jelöltje, aki félelemmel és rettegéssel
munkálkodik üdvösségén. Kiválasztott az, aki felveszi a fegyverzetet, és
megharcolja a hit szép harcát. Kiválasztott az, aki vigyáz és imádkozik, aki
kutatja a Szentírást, és nem teszi ki magát kísértésnek. Kiválasztott az,
akinek a hite állandó, és aki engedelmeskedik az Isten szájából származó
minden igének. A megváltás lehetősége mindenki számára készen áll. De
a megváltás áldásait csak azok fogják élvezni, akik eleget tettek a feltételeknek.
Ézsaú megvetette a szövetség áldásait. Jobban értékelte a földi javakat,
mint a lelkieket, és megkapta azt, amire vágyott. Saját határozott választása alapján különült el Isten népétől. Jákób a hit örökségét választotta.
Csellel, árulással, hazugsággal igyekezett megszerezni. De Isten alkalmat
adott bűnének helyrehozására. Jákób soha nem tért el szándékától, és
nem változtatta meg döntését, a későbbi évek keserű tapasztalatai ellenére sem. Megtanulta, hogy Isten ellen harcolt, amikor ügyességgel és
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csellel akarta megszerezni az áldást. A Jabbok partján eltöltött küzdelmes éjszakából Jákób megváltozott emberként került ki. Magabízása elsorvadt. Ifjúkori ravaszsága eltűnt. Csel és csalás helyett egyszerűség és
igazság jellemezte életét. Megtanulta a leckét, hogy csak a Mindenható
karjára támaszkodjon és a próbában, szenvedésben alázatosan meghajolt Isten akarata előtt. Jellemének kevésbé értékes vonásait a kohó tüze
emésztette meg; az arany megtisztult, és Ábrahám és Izsák hite tisztán
tükröződött Jákóbban.
Jákób bűne, valamint az események sora, amelyekhez ez a bűn vezetett, rossz befolyást árasztott, és hatása keserű gyümölcsöt érlelt fiai
jellemében és életében. Amikor fiai felnőttek, súlyos hibák fejlődtek ki
bennük. A családban megmutatkoztak a többnejűség következményei. Ez
az iszonyú bűn kiszáríthatja a szeretet forrását, és hatására meglazulnak
a legszentebb kötelékek. Az anyák féltékenysége megkeserítette a családi kapcsolatot. A gyermekek egymással versengve, irányítást nem tűrve
nőttek fel, és az apa életét aggódás és fájdalom árnyékolta be.
Volt egy fiú - Rákhel idősebb fia, József -, aki egészen más jellemű volt,
mint a többiek. Kivételes szépsége mintha lelke és szíve belső szépségének tükre lett volna. A tiszta szívű, szorgalmas és vidám ifjú ébren és
állhatatosan vigyázott erkölcsi tisztaságára. Hallgatott atyja tanításaira, és
örömmel engedelmeskedett Istennek. Azok a tulajdonságok, amelyekkel
később Egyiptomban kitűnt - szelídség, hűség és megbízhatóság -, már
ekkor megmutatkoztak mindennapi életében. Mivel anyja már nem élt,
még jobban ragaszkodott atyjához, és Jákób szíve-lelke egy volt öregkorában született fiáéval. „Minden fiánál inkább szereti vala Józsefet” (1Móz
37:3).
De még ez a szeretet is baj és fájdalom okozója lett. Nem volt bölcs
dolog Jákóbtól, hogy leplezetlenül kivételezett Józseffel. Ezzel többi fiát
féltékennyé tette. József nagyon bánkódott, amikor látta bátyjai bűnös
életét. Megpróbált szelíden szólni nekik, de még jobban felkeltette gyűlöletüket és haragjukat. Nem tudta elviselni, hogy vétkeznek Isten ellen, és
elmondta atyjának ezt a dolgot, remélve, hogy ő majd tekintélyével jobb
útra tudja téríteni őket.
Jákób vigyázott, nehogy durvasággal vagy szigorral haragra gerjessze
fiait. Elérzékenyülve mondta el, mennyire aggódik gyermekeiért, és kérPÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 165-171. (VISSZATÉRÉS-RÉSZLET)
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te, hogy tiszteljék ősz fejét, és ne hozzanak szégyent nevére, elsősorban
pedig ne gyalázzák meg Istent azzal, hogy parancsait semmibe veszik. A
fiatalemberek azt szégyellték, hogy gonoszságuk kiderült, és bűnbánatot
színleltek, de valódi érzéseiket titkolták, és gyűlöletük még fokozódott leleplezésük miatt.
Az atya meggondolatlanul olyan drága ruhát, vagy tunikát ajándékozott fiának, amilyet híres személyek viseltek. Ebben a testvérek újabb bizonyítékát látták atyjuk részrehajlásának, és kezdték azt gyanítani, hogy
idősebb gyermekeit mellőzve az elsőszülöttségi joggal Rákhel fiát akarja
felruházni. Gyűlöletüket még növelte, amikor egy napon az ifjú elmondta,
mit álmodott. „Ímé” - mondta - „kévéket kötünk vala a mezőben, és ímé
az én kévém felkele és felálla; a ti kévéitek pedig körülállának, és az én
kévém előtt meghajolnak vala.[...]
Avagy király akarsz-é lenni felettünk? Vagy uralkodni akarsz-é rajtunk?”
(1Móz 37:7-8) - kiáltották irigy haraggal testvérei.
Nemsokára volt egy másik, hasonlóan fontos álma, amelyet szintén
elmondott: „[...] Ímé a nap és a hold, és tizenegy csillag meghajol vala
én előttem” (1Móz 37:9). Ez az álom éppoly hamar magyarázatot kapott,
mint az első. Az atyja, aki jelen volt, rosszallóan szólt: „[...] Micsoda álom
az, amelyet álmodtál? Avagy elmegyünk-é, én és a te anyád és atyádfiai,
hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig” (1Móz 37:10). Szavainak
nyilvánvaló szigora ellenére Jákób hitte, hogy Isten kinyilatkoztatta a jövőt
Józsefnek.
Ahogy testvérei előtt állt, a Lélek fénye ragyogott szép arcán, és a testvérek önkéntelenül is csodálták. De nem akarták gonosz utaikat elhagyni, és gyűlölték azt a tisztaságot, amely megítélte bűneiket. Kaini lelkület
gerjedt fel szívükben.
A testvéreknek helyről helyre kellett vándorolniuk, hogy legelőt szerezzenek nyájuknak. Sokszor hónapokig távol voltak hazulról. Az előbb
említett események után elmentek arra a helyre, amelyet atyjuk Sikhemben vásárolt. Az idő múlt, és nem érkezett hír felőlük. Az atya kezdett
aggódni értük a sekhemitákkal szembeni korábbi kegyetlenségük miatt.
Ezért elküldte Józsefet, hogy keresse meg őket, és hozzon hírt hogylétükről. Ha Jákób tudta volna, mit éreznek fiai Józseffel szemben, nem engedte volna el egyedül hozzájuk. De ők gondosan eltitkolták érzéseiket.
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József vidáman vett búcsút atyjától. Sem az idős ember, sem a fiatal
nem gondolta, mennyi minden fog történni, amíg ismét találkoznak. Amikor hosszú és magányos útja után József megérkezett Sikhembe, nem találta sem a bátyáit, sem a nyájukat. Érdeklődésére Dóthánba irányították.
Addig már több mint ötven mérföldet tett meg, és most újabb tizenöt
mérföld állt előtte. De elfeledve fáradtságát sietett, mert arra gondolt,
hogy megnyugtathatja atyját, és találkozhat testvéreivel, akiket barátságtalanságuk ellenére szeretett.
Testvérei közeledni látták őt. Az a gondolat sem tompított keserű gyűlöletükön, milyen hosszú utat tett meg, hogy találkozzék velük; fáradt és
éhes, és várja, hogy testvéri szeretettel fogadják és vendégül lássák. Atyjuk szeretete jelének, a cifra ruhának a láttán tomboltak a dühtől. „[...]
Imhol jő az álomlátó” kiáltották gúnyosan. Úrrá lett rajtuk a régóta titokban táplált irigység és bosszú. „[...] Öljük meg őt, és vessük őt valamelyik
kútba; és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő
álmaiból” (1Móz 37:19-20).
Véghez is vitték volna szándékukat, de ott volt Rúben is. ő visszariadt attól, hogy részt vegyen a testvérgyilkosságban, és azt javasolta, hogy
vessék Józsefet élve egy kútba, és hagyják ott elpusztulni. Titokban azt
tervezte, hogy kimenti és visszaadja atyjának. Miután rábeszélésére elfogadták tervét, Rúben otthagyta őket, mert félt, hogy nem sikerül uralkodnia érzésein, és kiderül, mi a valódi szándéka.
József, nem is gyanítva a veszélyt, közeledett. Örült, hogy hosszú keresés után célhoz ért. De a várt üdvözlés helyett mérges, bosszúra szomjas pillantásokkal találkozott, és megrémült. Testvérei megragadták, és
letépték róla a ruhát. A fenyegetések és gúnyos megjegyzések halálos
szándékról árulkodtak. Ügyet sem vetettek könyörgésére. E dühödt embereknek teljesen a hatalmában volt. Durván odavonszolták egy mély
kúthoz, és bedobták. Miután meggyőződtek arról, hogy nincs lehetősége
a menekülésre, otthagyták, hogy éhen pusztuljon, amíg ők „leülének kenyerezni”.
De némelyikük nyugtalan volt. Nem érezték a bosszújuktól várt elégedettséget. Nemsokára utasokat láttak közeledni. Ismaelita karaván volt. A
Jordánon túlról jöttek fűszerekkel és egyéb áruval, és útban voltak Egyiptom felé. Júda most azt javasolta, hogy ne hagyják öccsüket meghalni,
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hanem adják el ezeknek a pogány kereskedőknek. Így elkerül útjukból, de
tiszták maradnak vérétől „[...] mert atyánkfia, vérünkből való ő” (1Móz
37:27). Ezzel a javaslattal mind egyetértettek, és Józsefet gyorsan kihúzták a kútból.
Ahogy József megpillantotta a kereskedőket, hirtelen felvillant előtte
a szörnyű valóság. A rabszolgasors félelmesebb volt, mint a halál. Rémülten könyörgött hol egyik, hol másik bátyjának, de hiába. Egyikük-másikuk
szánalomra indult, de a gúnytól való félelmükben csendben maradtak.
Mindnyájan érezték: túl messzire mentek ahhoz, hogy meghátráljanak.
Ha Józsefnek megkegyelmeznek, biztosan beárulja őket atyjuknak, aki
nem fog szemet hunyni kedvenc fiával szembeni kegyetlenségük felett.
Megkeményítve szívüket a fiú könyörgésével szemben, átadták őt a pogány kereskedőknek. A karaván folytatta útját, és csakhamar eltűnt a látóhatárról.
Rúben visszatért a kúthoz, de József nem volt ott. Rémülten, önváddal szaggatta meg ruháját, és testvérét keresve kiáltotta: „[...] Nincsen
a gyermek, és én, merre menjek én?” (1Móz 37:30). Miután megtudta,
mi lett József sorsa, és hogy nem találhatja meg, kénytelen volt ő is leplezni bűnüket. Megöltek egy kecskegidát, József ruháját a vérébe mártották, és elvitték atyjukhoz, mondván, hogy a mezőn találták, és attól
tartanak, hogy a testvérüké. „[...] ismerd meg” - mondták - „fiad ruhája-é
vagy nem?” (1Móz 37:32). Rettegve várták ezt a jelenetet, de nem voltak felkészülve arra a szívettépő gyötrelemre, arra a végtelen fájdalomra,
amelynek szemtanúi lettek. „[...] Fiam felső ruhája ez” - mondta Jákób „fenevad ette meg őt, bizony széjjelszaggatta Józsefet” (1Móz 37:33). Fiai
és lányai hiába próbálták megvigasztalni. „És megszaggatá Jákób ruháit,
és zsákba öltözék és gyászolá az ő fiát sokáig” (1Móz 37:34). Az idő sem
enyhített fájdalmán. „[...] Sírva megyek fiamhoz a sírba” (1Móz 37:35)
- kiáltotta kétségbeesetten. Fiai elborzadtak tettüktől, de félve atyjuk
szemrehányásától, továbbra is titkolták bűnüket, amit maguk is nagyon
súlyosnak tartották.
>>> vissza a 11. tanulmányhoz
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A bő esztendők legelején elkezdték a felkészülést az elközelítő éhínségre. József irányítása alatt óriási tárházakat emeltek egész Egyiptom
minden fontos helyén. Mindenre kiterjedő előkészületeket tettek a várható termésfelesleg megőrzésére és megtartására. Ugyanezt az eljárást
folytatták a bőség hét esztendeje alatt, amíg az elraktározott gabona
mennyisége felbecsülhetetlenné nem lett.
Azután elkezdődött az ínségnek, az aszálynak hét esztendeje, amelyet
József megjövendöl. „[...] És lőn éhség minden országban; de Egyiptom
földén mindenütt vala kenyér. De megéhezék egész Egyiptom földe is,
és kenyérért kiált vala a nép a Fáraóhoz. Monda pedig a Fáraó mind az
Egyiptombelieknek: Menjetek Józsefhez, és amit mond néktek, az míveljétek. És az éhség mind az egész földön vala. Akkor mind megnyitá József
a gabonás házakat, és árulja vala az egyiptombelieknek; mert nagyobbodik vala az éhség Egyiptom földén” (1Móz 41:54-56).
Az éhség kiterjedt Kánaán földjére is, és ezt keményen megérezték az
országnak azon a részén is, ahol Jákób lakott. Miután hallottak arról a bőséges gabonakészletről, amelyről Egyiptom királya gondoskodott, Jákób
tíz fia felkerekedett és elment Egyiptomba, hogy ott gabonát vásároljanak. Megérkezésükkor a király helyetteséhez irányították őket, s a többi
kérelmezővel együtt megjelentek az ország uralkodója előtt. „[...] És arccal a földre borulának ő előtte” „Megismeré pedig József az ő bátyjait, de
azok nem ismerék meg őt” (1Móz 42:8). Héber nevét a király más névre
változtatta. Egyiptom miniszterelnöke pedig alig-alig hasonlított arra az
ifjúra, akit ők eladtak az ismáelitáknak. Amikor József látta, hogy testvérei
leborulnak és hódolnak előtte, eszébe jutottak álmai, és a múlt jelenetei
megelevenedtek előtte. Szemrevételezve a csoportot, éles szeme azonnal felfedezte, hogy Benjámin nincs közöttük. Vajon nem esett-e ő is áldozatul ezen irgalmat nem ismerő férfiak kegyetlenségének? Elhatározta,
megtudja az igazságot. „[...] Kémek vagytok ti, kik azért jöttetek, hogy az
ország védetlen részeit meglássátok” (1Móz 42:9).
Ezt válaszolták: „Nem uram, hanem eleséget venni jöttek a te szolgáid.
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Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk: igaz emberek vagyunk. Soha nem
voltak kémek a te szolgáid” (1Móz 42:10-11). József szerette volna megtudni, hogy vajon testvéreiben még mindig ugyanaz a dölyfös lelkület
lakozik-e, mint amikor még velük volt. Otthonukról is kívánt némi felvilágosítást szerezni tőlük, de tudta azt is, hogy állításaik nagyon megtévesztőek lehetnek. Azért megismételte előbbi vádját, amelyre testvérei ezt
felelték: „Mi, te szolgáid, tizenketten vagyunk testvérek, egy embernek
fiai, Kánaán földén; és íme legkisebbikünk most atyánknál van, egyikünk
pedig nincsen meg” (1Móz 42:13).
József úgy tett, mintha kételkedne előadott történetük igaz voltában,
és még mindig kémeknek mondta őket. Az uralkodó megkövetelte, hogy
állításaik bizonyítására maradjanak mindaddig Egyiptomban, amíg egyikük elmegy és elhozza magával legfiatalabb testvérüket. Ha ezt nem teszik meg, kémeknek tekinti őket. Ily ajánlatba Jákób fiai nem egyezhettek
bele, mert családjuk éhezett volna, amíg egyikük elmegy, hogy elhozza
testvérüket, és csak azután viszik a gabonát. Ezenkívül ki lenne az közülük, aki egyedül utazna és itt hagyná testvéreit a börtönben? Ily körülmények között miként állhatna atyja elé? Az is lehetségesnek látszott,
hogy kivégzik, vagy rabszolgákká teszik őket, és ha elhozzák Benjámint,
akkor valószínűleg neki is osztoznia kell sorsukban. Úgy döntöttek, hogy
inkább együtt maradnak és szenvednek, mintsem hogy újabb szomorúságot okozzanak atyjuknak egyetlen otthon maradt fia elvesztésével. Ezért
börtönbe vetették őket, ahol három napig maradtak.
Az évek folyamán - amelyeket József testvéreitől távol töltött - Jákób
fiai jellemükben jelentősen megváltoztak. Irigyek, izgágák, csalárdak,
kegyetlenek és bosszúállók voltak. Most, amikor a nyomorúság és szerencsétlenség utolérte őket, önzetlennek, egymás és atyjuk iránt hűségesnek bizonyultak. Középkorú férfiak voltak, mégis alávetették magukat
atyjuk tekintélyének.
Az egyiptomi börtönben eltöltött három nap a keserű bánat és fájdalom ideje volt számukra. Ez alatt elgondolkodtak múltjuk bűnein. Mivel
Benjámint nem tudják elhozni, úgy látszott, kémeknek minősítik őket,
arra pedig nagyon kis reményük volt, hogy atyjuk beleegyezik abba, hogy
Benjámintól megváljon. A harmadik napon azonban József elrendelte,
hogy hozzák eléje testvéreit. Nem merte tovább fogságban tartani őket,
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nehogy atyja és a vele levő családok szenvedjenek az éhségtől. Ekkor József azt mondta nekik: „[...] Ezt cselekedjétek, hogy éjetek; az Istent én
is félem. Ha igaz emberek vagytok, maradjon fogva egyik testvéretek a ti
tömlöcötökben, ti pedig menjetek el, vigyetek gabonát házaitok szükségére. Legkisebbik atyátokfiát pedig hozzátok én hozzám, akkor igazolva
lesznek beszédeitek és nem haltok meg” (1Móz 42:19-20). Beleegyeztek,
hogy a javaslatot elfogadják, bár kifejezték, hogy nem sok remény van
arra, hogy Benjámint elengedi velük atyja Egyiptomba. József tolmács útján beszélt velük és nem is sejtették, hogy a kormányzó érti nyelvüket,
ezért nyíltan beszéltek egymással jelenlétében. Vádolták magukat azért a
bánásmódért is, amelyben egykor Józsefet részesítették. „Bizony vétkeztünk mi a mi atyánkfia ellen, akinek láttuk lelki szorongását, mikor nékünk
könyörög vala, de nem hallgattunk reá; azért következett reánk ez a nyomorúság”. Rúben, aki Dóthánban eltervezte magában József kiszabadítását, most ezt fűzte még hozzá: „Avagy nem mondtam-é néktek, hogy ne
vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok reám. És ímé vérét is
keresik rajtunk!” (1Móz 42:21-22). József, amikor ezt hallotta, nem tudott
többé uralkodni érzelmein, kiment és sírt. Visszatérve, megparancsolta,
Simeont kötözzék meg és vessék börtönbe. Abban a kegyetlen bánásmódban, amelyben testvérei akkor Dóthánban részesítették, éppen Simeon volt a felbujtó és fő résztvevő. Ezért esett most József választása
Simeonra.
József mielőtt elengedte testvéreit, utasítást adott arra, hogy lássák el
őket gabonával, és mindegyikük pénzét titokban helyezzék vissza zsákjuk
szájába. A hazafelé vezető útra a teherhordó állataik számára is gondoskodott takarmányról. Útközben, amikor a testvérek egyike kinyitotta a zsákját, meglepődött, mert ott találta abban azt a zacskó ezüstpénzt, amit a
gabonáért fizetett. Felfedezését azonnal közölte testvéreivel. Mindnyájan
megrettentek, és ezt mondták egymásnak: „[...] Micsoda ez, amit Isten
cselekedett velünk?” (1Móz 42:28). Nem tudták eldönteni, hogy vajon jó
jelnek tekintsék-e ezt az Úrtól, vagy pedig azért engedte ezt megtörténni,
hogy megbüntesse őket bűneikért, és még mélyebbre taszítsa őket a szerencsétlenségbe? Beismerték, hogy Isten látta bűneiket és most bünteti
őket.
Jákób aggódva várta fiai visszatérését. Érkezésükkor az egész tábor lelPÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 181-199. (JÓZSEF ÉS TESTVÉREI)

143

kesen gyülekezett köréjük. Amikor elmondták atyjuknak mindazt, ami velük történt, félelem és rossz előérzet lett úrrá minden szíven. Az egyiptomi
kormányzó viselkedéséből valami rosszat sejtettek. Félelmük erősödött,
amikor kinyitották zsákjaikat és mindegyikben a zsák tulajdonosa megtalálta saját pénzét. Fájdalmában idős atyjuk így kiáltott fel: „Megfosztotok
engem gyermekeimtől, József nincs, Simeon sincsen. Benjámint is elviszitek? mindez engem ér! Akkor szóla Rúben az ő atyjának, mondván: az én
két fiamat öld meg, ha meg nem hozom őt neked. Bízd az én kezemre őt,
és én visszahozom néked. Az pedig monda: Nem megy le oda az én fiam ti
veletek, mert az ő bátyja megholt és ő maga maradt meg; ha veszedelem
érné őt az úton, amelyen elmentek, ősz fejemet búba borítva bocsátanátok le a koporsóba” (1Móz 42:36-38).
A szárazság azonban tovább tartott. A gabonakészlet, amelyet Egyiptomból hoztak, már majdnem teljesen elfogyott. Jákób fiai jól tudták,
hogy hiábavaló lenne Benjámin nélkül visszatérniük Egyiptomba. Alig-alig
reménykedhettek abban, hogy megváltoztathatják atyjuk elhatározását.
Csöndben várták a fejleményeket. Mind sötétebb lett a közeledő éhínség
árnyéka. A táborban élők aggodalmaskodó arcáról Jákób leolvasta szükségüket. Végül így szól: „[...] Menjetek el ismét, vegyetek nékünk egy kevés eleséget” (1Móz 43:2).
Júda azonban ezt felelte: „Erősen fogadkozék az a férfiú mondván: Színem elé ne kerüljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátokfia. Ha azért elbocsátod velünk a mi öcsénket, elmegyünk, és veszünk néked eleséget; Ha
pedig el nem bocsátod, nem megyünk, mert az a férfiú megmondá nékünk: Színem elé ne kerüljetek, ha a ti atyátokfia veletek nem lesz” (1Móz
43:3-5). Látva, hogy atyja ingadozik elhatározásában, ezt fűzte még hozzá: „[...] Bocsásd el azt a fiút én velem, és mi azonnal felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk és meg ne haljunk se mi, se te, se a mi gyermekeink”
(1Móz 43:8). Felajánlotta, hogy kezességet vállal testvéréért, és örökre
bűnös legyen, ha nem hozza vissza Benjámint atyjához.
Jákób nem tarthatta tovább vissza belegyezését, ezért utasította fiait,
hogy készüljenek az utazásra. Megparancsolta nekik, hogy a kormányzónak vigyenek magukkal olyan dolgokat ajándékként, amilyenekkel az éhínséggel sújtott ország még rendelkezett - „[...] egy kevés balzsamot, egy
kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát” (1Móz 43:11), és
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pénzt is vigyenek magukkal kétannyit. „Öcséteket is vegyétek, keljetek fel
és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz” (1Móz 43:13). Amikor fiai már induló félben voltak kétséges útjukra, idős atyjuk felkelt és az égre emelve
kezeit így imádkozott: „A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet
találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátokfiát, és Benjámint. Én pedig ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek
megfosztva” (1Móz 43:14).
József testvérei tehát ismét Egyiptomba mentek és megjelentek a kormányzó előtt. Amikor József tekintete Benjáminra esett - saját anyja fiára
- mélyen megindult. Elrejtette érzelmét, s megparancsolta, vezessék őket
saját házába, és készítsék fel őket a közös ebédre. A testvérek nagyon
megrettentek, amikor megtudták, hogy a kormányzó palotájába vezetik
őket és attól féltek, hogy a zsákjaikban talált pénzt kérik majd számon ott
tőlük. Azt gondolták, hogy mindezt szándékosan tervezték el, hogy okot
találjanak rabszolgává tételükre. Kétségbeesésükben a ház gondnokához
fordultak és elmondták neki egyiptomi látogatásuk körülményeit. Ártatlanságuk bizonyítékául elmondták, hogy a zsákjaikban talált pénz visszahozták, és más pénzt is hoztak magukkal, hogy azon élelmet vásároljanak.
„Legyetek békén, ne féljetek; a ti Istentek és a ti atyátok Istene adta néktek azt a kincset zsákjaitokba; pénzetek az én kezemhez jutott” (1Móz
43:23). Mentesültek aggodalmukról, és amikor Simeon, akit kiengedtek a
börtönből, csatlakozott hozzájuk, úgy érezték, hogy Isten valóban kegyelmes hozzájuk.
Amikor a kormányzó ismét találkozott velük, átadták neki ajándékaikat,
és alázatosan „[...] leborulának előtte a földig” (1Móz 43:26). Józsefnek
ekkor ismét álma jutott eszébe. Vendégei üdvözlése után sietve kérdezgetni kezdte őket: „[...] Egészségben van-é a ti vén atyátok, akiről nékem
szóltatok? Él-e még? [...] Egészségben van a te szolgád, ami atyánk, még
él” (1Móz 43:27-28) - hangzott a válasz, miközben ismét mély meghajlással fejezték ki hódolatukat. Azután József tekintete megnyugodott Benjáminon és így szólt: „[...] Ez-é a ti legkisebbik atyátokfia, aki felől nékem
szóltatok vala? [...]Az Isten légyen hozzád kegyelmes, fiam!” - mondta
néki (1Móz 43:20). A gyengédség érzései azonban erőt vettek rajta, és
nem tudott többé egy szót sem szólni. „[...] beméne azért szobájába, és
ott síra” (1Móz 43:30).
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Miután visszanyerte önuralmát, visszatért vendégeihez és mindnyájan folytatták az ebédet. A kaszt törvényei az egyiptomiaknak megtiltották, hogy más népekhez tartozó emberekkel étkezzenek. Jákób fiai ezért
külön asztalnál ettek, miközben a kormányzó, mint magas rangú úr csak
egyedül ült asztalánál. Így az egyiptomiak számára is külön asztalokat
terítettek meg. Amikor mindenki elfoglalta a helyét a neki kijelölt asztal
mellett, József testvérei meglepődve fedezték fel, hogy ülőhelyeiket pontosan rendben, életkoruk szerint jelölték ki az asztal mellett. József „pedig
részt juttata azoknak maga elől” (1Móz 43:34), Benjámin része azonban
ötször több volt mint közülük bárkié. Benjámin megkülönböztetésével
József arról akart megbizonyosodni, hogy vajon testvérei a legfiatalabb
testvérüket nem illetik-e ugyanazzal az irigységgel és gyűlölettel, amelyet vele szemben egykor kimutattak. Feltételezve, hogy József nem érti
beszédüket, a testvérek szabadon és nyíltan beszélgettek egymással. Így
Józsefnek alkalma volt testvérei igazi érzéseinek megismerésére. További
próbára tette őket. Eltávozásuk előtt megparancsolta, hogy saját ezüst
poharát rejtsék el a legfiatalabb testvér zsákjába.
A testvérek örömmel indultak haza. Simeon és Benjámin is velük volt.
Teherhordó állataikat megrakták gabonával. Mindnyájan úgy érezték,
megmenekültek azoktól a veszedelmektől, amelyek látszólag körülvették
őket. De amikor a várost elhagyták, a kormányzó gondnoka utolérte őket
és ilyen sértő kérdést intézett hozzájuk: „[...] Miért fizettetek gonosszal a
jó helyébe? Avagy nem abból iszik-é az én uram? és abból szokott jövendölni! Gonoszul cselekedtétek, amit cselekedtetek!” (1Móz 44:4-5). Abban az időben ugyanis az ilyen poharat, mint a mérgezés elleni óveszközt,
igen nagyra értékelték.
A gondnok vádjára az utazók ezt válaszolták: „[...] Miért szól az én
uram ilyen szavakkal? - Távol legyen szolgáidtól, hogy ilyen dolgot cselekedjenek. Ímé a pénzt, melyet zsákjaink szájában találtunk vala, meghoztuk néked Kánaán földjéről; hogy loptunk volna hát urad házából ezüstöt
vagy aranyat? Akinél megtaláltatik a te szolgáid közül, haljon meg az; sőt
mi is szolgái leszünk uramnak” (1Móz 44:7-9).
Erre a gondnok azt mondta: „Mostan is legyen beszédetek szerint: akinél megtaláltatik, az légyen nékem szolgám, ti pedig mentek legyetek”
(1Móz 44:11).
146

12. Tanulmány javasolt olvasmánya

A kutatást azonnal elkezdték. „És sietének és leraká kiki az ő zsákját
a földre, és kioldá kiki az ő zsákját” (1Móz 44:10). A gondnok mindegyik
zsákot megvizsgálta. Rúben zsákjának a megvizsgálásával kezdte és gyorsan eljutott a legfiatalabb testvérhez. Benjámin zsákjában megtalálta a
poharat.
A testvérek gyászuk jeléül megszaggatták ruháikat és lassan visszatértek a városba. Benjámint saját fogadkozásukkal vetették rabszolgasorsra.
Követték a gondnokot a palotába. A kormányzót még ott találták. Térdre
borultak előtte. József így szólt hozzájuk: „Mi dolog ez amit cselekedtetek? Avagy nem tudjátok-é hogy az ilyen magamféle ember jövendölni
tud?” (1Móz 44:15). József ezzel azt szándékozott elérni, hogy bűnük
beismerésére késztesse őket. Sohasem igényelte magának a jövendölés
erejét, de el akarta velük hitetni, hogy olvasni tud életük titkaiban.
Júda eléje lépett mondván: „Mit mondhatunk az én uramnak? Mit
szóljunk, mivel igazoljuk magunkat? Az Isten büntetése utolérte szolgáidat. Mi az én uram szolgái vagyunk, mind mi, mind az, akinek kezében a
pohár találtatott.”
Távol legyen tőlem, hogy azt cselekedjem - felelte József - „az akinek
kezében találtatott a pohár, az legyen nékem szolgám, ti pedig békességgel menjetek el a ti atyátokhoz” (1Móz 44:16-17).
Júda most térdein kúszva még közelebb jött a kormányzóhoz és így
kiáltott fel: „Kérlek, uram, hadd szólhasson egy szót uram fülébe a te szolgád, és ne gerjedjen fel haragod a te szolgád ellen; mert hasonló vagy
te a Fáraóhoz” (1Móz 44:18). Megható szavakkal írta le atyja fájdalmát,
amit József elvesztése miatt érzett és vonakodását attól, hogy Benjámint
elengedje velük Egyiptomba, mivel ő volt az egyetlen megmaradt fia anyjának, Rákhelnek, akit Jákób nagyon szeretett. „Ha tehát most visszamenéndek az te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve, ha meglátja, hogy nincs meg
a gyermek, meghal s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, a mi atyánknak
ősz fejét búba borítva bocsátják alá a koporsóba. Mivel a te szolgád e
fiúért az ő atyjánál kezes lett, mondván: Ha vissza nem hozom őt hozzád,
mind éltig bűnös legyek az én atyám előtt. Hadd maradjon azért e gyermek helyébe a te szolgád, az én uramnak szolgájául; e gyermek pedig
menjen fel az ő bátyjáival. Mert mimódon mehetnék én fel atyámhoz, ha
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e gyermek velem nem lenne, anélkül, hogy ne lássam a nyomorúságot,
mely atyámat érné?” (1Móz 44:30-34).
Józsefnek ennyi elég volt. Meglátta testvéreiben az igazi bűnbánat
gyümölcseit. Miután meghallgatta Júda nemes önfeláldozását, elrendelte, hogy testvérei kivételével mindenki vonuljon vissza, hogy maga maradjon az idegenekkel. Azután hangosan zokogva így kiáltott fel: „Én vagyok József, él-e még az én atyám?” (1Móz 45:3).
Testvérei mozdulatlanul, némán, félelemmel és ámulattal álltak ott.
Egyiptom kormányzója nem más mint az ő testvérük, József, akire irigykedtek, akit meg akartak gyilkolni, és akit végül rabszolgának adtak el!
Vele szemben gyakorolt bűnös bánásmódjuk minden részlete hirtelen lepergett szemük előtt. Eszükbe jutott, hogy mennyire megvetették álmait,
és miként munkálkodtak azon , hogy azok ne teljesüljenek be. Megdöbbenve ébredtek annak tudatára, hogy cselekedeteikkel hozzájárultak az
álom beteljesüléséhez. Most, hogy teljesen József hatalmában vannak,
biztosak voltak abban, hogy kétségtelenül bosszút áll rajtuk mindazért a
rosszért, amit tőlük elszenvedett.
József, amikor látta zavarukat, kedvesen így szólt hozzájuk: „Jöjjetek
közelebb hozzám!” És amikor közelebb mentek hozzá, így folytatta: „Én
vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala Egyiptomba. És most
ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok;
mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek” (1Móz
45:4-5). Érezve, hogy már eléggé megszenvedtek az iránta elkövetett kegyetlenségükért, nemesen igyekezett száműzni félelmüket és csökkenteni önvádjuk keserűségét.
„Mert immár két esztendeje - folytatta - hogy éhség van e földön, de
még öt esztendő van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az
Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat
e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti
küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, ki engem a Fáraó atyjává
tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földének fejelmévé. Siessetek és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok néki: Ezt mondja a te fiad
József: Az Isten engem egész Egyiptomnak urává tett, jöjj le én hozzám,
ne késsél. És Gósen földén lakozol, és én hozzám közel leszesz, mind te,
mind fiaid, mind fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, és mindened, amid van.
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és eltartalak ott téged, mert még öt esztendei éhség lesz, hogy tönkre ne
juss te, és házadnépe, és semmi, amid van. És ímé a ti szemeitek látják, és
az én atyámfiának Benjáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok.
[...] És siessetek s hozzátok ide az én atyámat. És nyakába borula az ő öc�csének Benjáminnak és síra; Benjámin is síra az ő nyakán. És megcsókolá
mind az ő testvéreit és síra ő rajtok; azután beszédbe ereszkedének vele
az ő testvérei” (1Móz 45:6-12.14-15). Alázatosan bevallották neki bűnüket és könyörögve kérték bocsánatát. Hosszú ideig szenvedtek a nyugtalanságtól és a lelkifurdalástól, és most azon örvendeztek, hogy ő még él.
A történtek híre gyorsan eljutott a királyhoz, aki igyekezett József iránti
háláját kifejezni. Ezért megerősítette azt a meghívást, amit a kormányzó
a családjának küldött. Ezt mondta: „[...] én néktek adom Egyiptom földének javát, hogy éljétek e földnek zsírját” (1Móz 45:18). József a testvéreit
bőségesen ellátta élelmiszerrel, szekerekkel és mindennel, ami szükséges
volt az egész család Egyiptomba költözéséhez. Benjámint József értékesebb ajándékokkal ajándékozta meg, mint a többi testvér. Mivel félt attól,
hogy a hazafelé vezető úton vita támad közöttük, ezért amikor már induló félben voltak, rájuk parancsolt: „[...] Ne háborogjatok az úton” (1Móz
45:24).
Jákób fiai örömüzenettel tértek vissza atyjukhoz: „[...] József még él,
és hogy uralkodik egész Egyiptom földén” (1Móz 45:26). Az idős ember
először annyira meglepődött, hogy el sem akarta hinni azt, amit hallott.
Amikor látta a szekerek hosszú sorát és a megrakott állatokat, és amikor Benjámin is újra vele volt, meggyőződött arról, hogy mindez igaz, és
örömében így kiáltott fel: „Elég nékem, hogy József az én fiam még él:
lemegyek hát, hogy meglássam őt minekelőtte meghalok” (1Móz 45:28).
A tíz testvér számára azonban még hátra volt a megalázkodás. Be kellett vallaniuk atyjuknak azt az általuk elkövetett csalárdságot és kegyetlenséget, amely oly sok évig megkeserítette atyjuk életét és saját életüket.
Jákób nem akarta elhinni róluk, hogy ily aljas bűn elkövetésére képesek.
Látta, hogy minden jóra fordult, megbocsátott tévelygő gyermekeinek és
megáldotta őket.
Jákób és fiai családjaikkal, nyájaikkal, gulyáikkal és a melléjük rendelt
kísérőkkel együtt hamarosan úton voltak Egyiptom felé. Az utat boldog
és vidám szívvel tették meg. Amikor Beérsebába érkeztek, a pátriárka háPÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 181-199. (JÓZSEF ÉS TESTVÉREI)
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laáldozatokat mutatott be, és imában kérte az Urat, biztosítsa kíséretéről őket. Éjjel látomásban megjelent neki Isten és így szólt: „[...] Ne félj
lemenni Egyiptomba: mert nagy néppé teszlek ott téged. Én lemegyek
veled Egyiptomba, és én bizonnyal fel is hozlak; és József fogja bé a te
szemeidet” (1Móz 46:3-4).
Ennek az ígéretnek: „Ne félj lemenni Egyiptomba; mert nagy néppé
teszlek ott téged” igen nagy jelentősége volt. Ábrahámnak ugyan azt ígérte Isten, hogy utódai megszámlálhatatlanok lesznek, mint a csillagok, de
eddig a választott nép csak lassan szaporodott. Kánaán földje pedig most
nem látszott alkalmasnak arra, hogy ott egy nagy nemzet fejlődhessék
ki, amelyről a jövendölés szólt. Kánaán területe hatalmas pogány törzsek
birtokában volt és „a negyedik nemzedékig” ők birtokolják azt. Ha Izrael
leszármazottai itt akarnának most nagy néppé fejlődni, akkor előbb vagy
ki kellene űzni Kánaán földjéről az ország pogány lakóit, vagy el kellene
vegyülniük közöttük. Az előbbit az isteni rendelkezés szerint nem tehetik
meg; ha pedig elvegyülnek a kanaánitákkal, akkor azok bálványimádásra
csábítják őket. Egyiptom azokat a feltételeket kínálta, amelyek szükségesek az isteni szándék megvalósításához. Az ország bővizű és termékeny
szakasza állt rendelkezésükre. a letelepedésre, mindazokkal az előnyökkel, amelyek elengedhetetlenek voltak gyors növekedésükhöz., Az a tény,
hogy foglalkozásuk miatt elkerülhetetlenül szembe találják magukat az
egyiptomiak ellenszenvével - „[...] mert minden juhpásztor utálatos az
Egyiptombeliek előtt” (1Móz 46:34) - arra volt jó, hogy egyrészt megmaradjanak külön és elkülönített népnek, másrészt védte őket az Egyiptomban gyakorolt bálványimádástól.
Egyiptomban egyenesen Gósen földjére mentek. Ide érkezett József is
állami hintón, fejedelmi kíséretével. Környezetének pompáját és állásának méltóságát elfelejtette. Csak egy gondolat töltötte be szívét és elméjét, csak egy vágyakozás hatotta át egész lényét. Amikor meglátta a közeledő utazókat, nem tudott többé uralkodni érzésein, amelyet oly sok éven
át elfojtott. Kiugrott hintójából és előreszaladt, hogy örömmel üdvözölje
atyját. „[...] amint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok
ideig. És monda Izrael Józsefnek: Immár örömest meghalok, minekutána
láttam a te orcádat, hogy még élsz” (1Móz 46:29-30).
Azután József elvitte magával öt testvérét, hogy bemutassa őket a fá150
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raónak, és megkapják tőle az engedélyt a földterület átvételére jövendő
otthonuk számára. Miniszterelnöke iránti hálából az uralkodó kész lett
volna állami tisztségekre is kinevezni őket. József azonban, mint Jahve hűséges imádója, igyekezett megvédeni testvéreit attól a kísértéstől, amelynek ki lettek volna téve a pogány királyi udvarban. Ezért azt tanácsolta
nekik, ha a király megkérdezi tőlük, hogy mi a foglalkozásuk, őszintén és
nyíltan mondják meg. Jákób fiai megfogadták és követték József tanácsát,
és óvatosan azt is közölték a fáraóval, hogy csak ideiglenesen akarnak
Egyiptomban tartózkodni, nem akarnak állandó lakosai maradni az országnak. Ily módon fenntartották maguknak azt a jogot, hogy bármikor
szabadon eltávozhatnak Egyiptomból. A király pedig ígérete szerint kijelölte számukra az otthon, „[...] Egyiptom földének javát” (1Móz 45:18),
Gósen földét.
Nem sokkal Egyiptomba való megérkezésük után József atyját is elvitte
a királyhoz. A pátriárka idegen volt a királyi udvarokban, de a természet
fenséges jelenségei között a fáraónál is hatalmasabb Uralkodóval beszélgetett. Ezért most tudatos felsőbbséggel felemelte kezeit és megáldotta
a fáraót.
Józsefhez intézett első üdvözletében Jákób úgy beszélt, mintha hosszú
aggodalmának és szomorúságának ezen örvendetes végződése után már
meghalni is kész lenne. Isten azonban még tizenhét esztendőt ajándékozott neki, amelyet békés visszavonultságban tölthetett el Gósen földjén. Ezek az esztendők boldogító ellentétei voltak az ezeket megelőző
éveknek. Fiaiban látta az igazi bűnbánat bizonyítékát. Azt is látta, hogy
családja olyan körülmények közé került, amelyek biztosították számukra
a nagy néppé, nemzetté fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges feltételeket. Hite megragadta Istennek azt a biztos ígéretét, hogy egyszer
majd Kánaánban telepednek le. Körülvette a szeretnek és kedvességnek
mindaz a jele, amivel Egyiptom miniszterelnöke csak megajándékozhatta
őt. Boldog volt régen elveszített és megtalált fia társaságában, és békében került sírjába.
Amikor Jákób érezte halála közeledtét, elküldött Józsefért. Szívében
és elméjében tartotta Istennek a Kánaán majdani birtoklásáról szóló ígéretét, és ezért így szólt fiához: „[...] Kérlek ne temess el engem Egyiptomban. Midőn elaluszom az én atyáimmal, vígy ki engem Egyiptomból
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és temess el az ő sírjokba” (1Móz 47:29-30). József megígérte, így tesz,
de Jákób nem érte be ennyivel; ünnepélyesen megeskette Józsefet, hogy
atyái mellé temeti majd el Makpelah barlangjában.
Egy másik fontos ügy sem kerülte el figyelmét. József fiait törvényesen Izrael gyermekei közé kellett beiktatni. József, amikor utoljára látogatta meg atyját, magával hozta fiait is, Efraimot és Manassét. Ezek az
ifjak, anyjuk révén kapcsolatban voltak az egyiptomi papság legmagasabb
rendjével; apjuk tisztsége és állása megnyitotta előttük a gazdagsághoz
és kiváltságokhoz vezető utat, ha úgy döntenek, hogy életüket és sorsukat az egyiptomiakkal kötik össze. József vágya az volt, hogy fiai saját népükkel egyesüljenek. Kinyilvánította hitét a szövetség ígéretében; abban,
hogy fiai visszautasítják mindazokat a tisztségeket, amelyeket az egyiptomi királyi udvar felajánl nekik; és hogy helyet kapnak a megvetett pásztorkodó törzsek között, akikre Isten rábízta beszédét.
Ekkor Jákób ezt mondta: „Most tehát a te két fiad, akik néked Egyiptom földén annak előtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Egyiptomba, az enyéim; Efraim és Manasse, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim
lesznek” (1Móz 48:5). Saját gyermekeinek tekintette őket, hogy törzsek
fejei legyenek majd. Így az elsőszülöttségi kiváltság, amelyet Rúben eljátszott, Józsefre szállt - két részt kapott Izraelben.
Jákób szemei az öregség miatt már elhomályosodtak. Nem vette észre
a fiatalembereket. Amikor azonban kivette a alakjuk körvonalait, megkérdezte: „Kicsodák ezek?” Miután megmondták neki, hogy kik állnak a
közelében, ezt mondta: „Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg” (1Móz
48:9). Amikor az ifjak odamentek hozzá, a pátriárka megölelte és megcsókolta őket. Azután ünnepélyesen a fejükre tette kezeit, hogy megáldja
őket. Ezt az imát mondta: „Az Isten, akinek előtte jártak az én atyáim
Ábrahám és Izsák; az Isten aki gondomat viselte, amióta vagyok, mind e
napig: Amaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja
meg e gyermekeket” (1Móz 48:15-16). Nem volt ebben az imában semmi
magabízás, sem az emberi erőre való támaszkodás. Jákób arról tett hitvallást, hogy Isten volt a megtartója és a támasza. Nem panaszkodott a múltban elszenvedett nehéz napokért, a múlt megpróbáltatásait és bánatait
többé nem tekintette úgy, mint amelyek „ellene” voltak. Emlékezete csak
Isten irgalmát, szeretetét és kedvességét idézte fel, aki egész vándorlása
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alatt mindig vele volt.
Miután Jákób befejezte áldását, hitének bizonyosságát átadta fiának
és ráhagyta az eljövendő nemzedékekre, hogy tanúskodjék előttük a rabszolgaság és a bánat hosszú évei alatt: „Ímé én meghalok, de az Isten
veletek lesz és vissza visz titeket a ti atyáitok földére” (1Móz 48:21).
Végezetül Jákób összes fiai haldokló atyjuk ágya köré gyülekeztek. Jákób egészen közel hívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Gyűljetek
egybe, hadd jelentsem meg néktek, ami rátok következik a messze jövőben. Gyűljetek össze s hallgassatok Jákóbnak fiai! hallgassatok Izráelre,
a ti atyátokra” (1Móz 49:1-2). Jákób gyakran és aggodalmaskodva gondolt jövőjükre és igyekezett magának képet alkotni a különböző törzsek
történetéről. Most, amikor arra vártak, hogy megkapják utolsó áldását,
Jákóbon az Isten Lelke nyugodott meg és világosan kitárult előtte leszármazottainak jövője. Egymás után említette fiai nevét, jellemezve mindegyiküket, és röviden előre megmondta törzsük történetét.
„Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje, első a méltóságban, első a hatalomban” (1Móz 49:3).
Így ábrázolta az atya azt a helyet, amelyet Rúbennek, mint elsőszülött fiúnak el kellett volna foglalnia; de Héderben elkövetett szörnyű bűne
méltatlanná tette az elsőszülöttségi jog áldására. Jákób ezért így folytatta:
„Állhatatlan, mint a víz, nem leszesz első”(1Móz 49:4).
A papságot Lévinek adta, a királyságot és a messiási ígéretet Júdának,
az örökség két részét pedig Józsefnek osztotta ki. Rúben törzse sohasem
emelkedett magas rangra Izraelben. Lélekszáma sohasem lett olyan nagy,
mint Júda, József vagy Dán törzséé, és elsőként Rúben törzsének tagjait
hurcolták el fogságba.
Életkorban Simeon és Lévi következett közvetlenül Rúben után. Együtt
vettek részt a sekhemitákon elkövetett kegyetlenségben, és ők voltak a
legbűnösebbek József eladásában is. Róluk ezt jelentette ki:
Eloszlatom őket Jákóbban, és elszélesztem Izráelben (1Móz 49:7).
Izrael megszámlálásakor, amely a Kánaánba történt bevonulásuk előtt
volt, Simeon törzse volt a legkisebb, Mózes utolsó áldásában nem is említette őket. Kánaánban való letelepedésük alkalmával ez a törzs csak a
Júda osztályrészéből kapott egy kis területet. A Simeon törzséhez tartozó
családok, amelyek később népesebbek lettek, különböző településeket
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alkottak, és a határon kívüli területeken telepedtek le. Lévi sem kapott
semmi örökséget, kivéve azt a negyvennyolc várost, amelyek az ország
különböző részein szétszórtan feküdt. De az Isten elleni lázadás idején,
amikor a többi törzsek hitehagyók lettek, ők hűségesek maradtak Jahvéhoz, ezért Isten rájuk bízta a szentély szolgálatát és így számukra az átok
áldássá változott.
Az elsőszülöttségi jog áldásainak koronáját Júda kapta. Júda „dicséret”-et jelent. Ez a törzs prófétikus történetében tárult fel:
Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz
s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt
ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyugodott, mint a hím-oroszlán, és
mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel? Nem múlik el Júdától a fejedelmi
bot, sem a vezéri pálca térdei közül; míg eljő Siló, és a népek néki engednek” (1Móz 49:8-10).
Az oroszlán, az erdők királya ennek a törzsnek nagyon találó jelképe,
mert ebből a törzsből származott Dávid, és Dávid Fia, Siló, az igazi „Oroszlán Júda törzséből”, aki előtt végül meghajolnak az összes hatalmasságok
és minden népek és nemzetek hódolatukat fejezik ki előtte.
Jákób legtöbb gyermekének boldog jövőt jövendölt. Utoljára érkezett
József nevéhez és atyai szívének szeretete túláradt, amikor áldást kért
„József fejére, a testvérek közül kiválasztatottnak koponyájára:
„Termékeny fa József,¤n¤termő ág a forrás mellett,¤n¤ágazata meghaladja a kőfalat.¤n¤ Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók:¤n¤De
mereven marad kézíve,¤n¤feszülten keze karjai,¤n¤Jákób Hatalmasának
kezétől,¤n¤onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától.¤n¤ Atyád Istenétől,
aki segéljen;¤n¤a Mindenhatótól, aki megáldjon,¤n¤az ég áldásaival,
onnan felülről,¤n¤a mélység áldásaival, mely alant terül,¤n¤az emlők és
anyaméh áldásaival.¤n¤ Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait,¤n¤az örök halmok kiességeit.¤n¤ Szálljanak József fejére,¤n¤a testvérek közül kiválasztatottnak koponyájára”(1Móz 49:22-26)
Jákób mindig mély és heves érzésű ember volt. Fiai iránt érzett szeretete erős és gyengéd volt. Hozzájuk intézett áldásában nem találhattak
semmiféle részrehajlást vagy neheztelést. Mindnyájuknak megbocsátott
és mindvégig szerette őket. Atyai gyengédsége mindig csak bátorító és
reménykeltő szavakban fejeződött ki. Isten ereje nyugodott meg rajta, és
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az isteni ihletés befolyása alatt az igazság kijelentésére kényszerült, még
akkor is, ha ezzel fájdalmat okozott is fiainak.
Az utolsó áldások elmondása után Jákób megismételte a temetésére
vonatkozó rendelkezését: „Én az én népemhez takaríttatom, temessetek
engem az én atyáimhoz, ama barlangba, amely a Khitteus Efron mezején
van. Abba a barlangba, mely Kanaán földén Mamré átellenében Makpelahnak mezején van, [...] Oda temették el Ábrahámot és Sárát az ő feleségét; oda temették Izsákot és Rebekát az ő feleségét; s oda temettem el
Leát is” (1Móz 49:29-31). Így életének utolsó cselekményében is az Isten
ígéretében való hitet fejezte ki.
Jákób életének utolsó évei csendes, szelíd alkonyatként borultak fáradsággal, gonddal és küzdelemmel telt napjaira. Sötét felhők gyűltek össze
nagyon sokszor élete ösvénye fölött, de életének napja fényben áldozott
le, és a menny csillogása ragyogta be utolsó óráit. A Szentírás azt mondja: „De lesz egy nap [...] világosság lesz az estvének idején” (Zak 14:7).
„Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé” (Zsolt 37:37).
Jákób vétkezett, de nagyon meg is szenvedett érte. Attól a naptól kezdve, amikor bűne miatt menekülnie kellett atyja sátraiból, évekig gond,
fájdalom és bánat lett a sorsa. Hontalan vándorként messze anyjától - akit
soha többé nem látott viszont - menekültként került idegen országba,
Mezopotámiába, ahol hét évig dolgozott azért a leányért - Rákhelért akit megszeretett. De csak azért, mert aljasul becsapták, húsz esztendeig
szolgálta kapzsi és telhetetlen rokonát. Szemtanúja volt rokona gyarapodó gazdagságának. Fiai növekedtek körülötte, de nem sok örömben volt
része az örökösen pörlekedő és megosztott házban. Lehangolta leánya
szégyene, testvéreinek bosszúállása, elkeserítette Rákhel halála, Rúben
természetellenes bűne, Júda bűne, s az a kegyetlen megtévesztő rosszindulat, ahogyan Józseffel viselkedtek. Milyen hosszú és sötét a rászakadt
szerencsétlenségek sora, amelyeket végig kellett néznie. Újra és újra le
kellett aratnia az első bűnös cselekedet gyümölcsét. Látnia kellett, hogy
fiai között megismétlődnek azok a bűnök, amelyekben ő maga vétkezett.
De bármilyen keserű volt is ez a lecke, nem volt hiábavaló, mert elvégezte
munkáját. Bármilyen keserű volt is a fenyítés, megteremte „az igazságnak
békességes gyümölcseit” (Zsid 12:11).
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Az ihletett könyv pontosan feljegyzi a jó emberek hibáit is, azokét, akiket Isten kegye kitüntetett. Valójában ezeket a hibákat a Biblia teljesebben tárja elénk, mint az erényeket. Ez csodálat tárgya sokak számára, a
hitetleneknek pedig ez szolgáltat okot a Biblia kigúnyolására. A Szentírás
igazságának azonban éppen ez a legerősebb bizonyítéka, mivel a tényeket nem vonja be szép mázzal és a bűnök igazi jellegét nem kendőzi el.
Az emberek annyira telve vannak előítéletekkel, hogy képtelen az emberi történelem eseményeit részrehajlás nélkül megörökíteni. Ha a Bibliát
nem ihletett személyek írták volna, kétségtelenül kedvezőbb színben tüntették volna fel a tiszteletben részesített emberek jellemét. Így azonban
az ihletett írók tapasztalatainak hű feljegyzése van a kezünkben.
Azokat az embereket, akik Istentől nagy kegyelmet és felelősséget
kaptak, néha-néha bizony legyőzött a kísértés és bűnt követtek el, éppen
úgy, ahogy ma mi is küzdünk, ingadozunk és gyakran bűnbe esünk. Ezeknek az embereknek az élete, minden tévedésükkel, balgaságukkal együtt
figyelmeztetésül tárul elénk. Ha hibátlan embereket ábrázolnának, akkor
bűnös természetünkkel kétségbeeshetnénk, amikor saját hibáinkra és
fogyatékosságainkra gondolunk. Ha azonban azt látjuk, hogy e hősök a
miénkhez hasonló próbákban küzdöttek, és hozzánk hasonlóan elbuktak
a kísértések között, de mégis Isten kegyelme által győzedelmeskedtek,
akkor mi is bátrak leszünk az igazságért való küzdelmünkben. Vereséget szenvedtek, de ismét felálltak és Isten megáldotta őket. Épp így mi
is győztesek lehetünk Jézus erejével. Az életükről szóló pontos feljegyzések figyelmeztetések számunkra. Azt mutatják, hogy Isten semmiképpen
nem mentegeti a bűnöst. Isten a legkegyeltebb szolgáiban is látja a bűnt,
és még szigorúbban, keményebben bánik velük mint azokkal, akiknek kevesebb a világosságuk és a felelősségük.
Jákób temetése után József testvéreinek szívét ismét félelem töltötte el. József irántuk mutatott minden kedvessége ellenére bizalmatlanok
voltak. Azt gondolták, József talán csak atyja iránti szeretetből halasztotta
el büntetésüket. Személyesen nem is mertek előtte megjelenni, hanem
csak üzenetet küldtek neki: „[...] A te atyád megparancsolta nékünk az
ő holta előtt, mondván: Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd
meg a te atyádfiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te
ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét
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szolgálják” (1Móz 50:16-17). Az üzenet könnyekre fakasztotta Józsefet, és
ez felbátorította testvéreit, hogy elmenjenek hozzá és leboruljanak előtte
e szavakkal: „[...] Ímé mi a te szolgáid vagyunk” (1Móz 50:18). József testvérei iránt érzett szeretete mély és önzetlen volt, fájt neki, hogy olyannak
tekintették őt, mint aki a bosszúállás lelkületét dédelgeti magában. „Ne
féljetek” - mondotta nékik - „avagy Isten gyanánt vagyok-é én? Ti gonoszt
gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annakokáért
ne féljetek: Eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket” (1Móz 50:19-21).
József élete Krisztus életét ábrázolja. Az irigység indította József testvéreit arra, hogy rabszolgaként adják el őt. Azt remélték, ezzel megakadályozzák, hogy nagyobb legyen náluk. Amikor eladták őt Egyiptomba,
akkor abban a hitben ringatták magukat, hogy nem zavarják őket többé
József álmai, és azok teljesülésének még a lehetőségét is megakadályozták. De Isten őrködött az események felett. Éppen elősegítették azt, amit
meg akartak akadályozni. Éppen így a zsidó papok és vének is féltékenyek
voltak Krisztusra. Attól féltek, hogy a Messiás elvonja az emberek figyelmét róluk. Megölték, hogy ne lehessen Király, és nem gondolták, hogy
ezzel éppen királyságát segítették elő.
József egyiptomi rabszolgasága által lett a megmentője, szabadítója
atyja családjának. Ez a tény azonban semmivel sem teszi kisebbé testvérei vétkét. Éppen így Krisztust ellenségei által történt keresztre feszítése
tette az emberiség Megváltójává, az elesett emberi nemzetség Szabadítójává és az egész világ Urává. Gyilkosainak bűne azonban éppen olyan
szörnyű és megvetendő marad, mintha Isten gondviselő keze nem fordította volna Krisztus dicsőségére és az emberiség javára az eseményeket.
Amiként Józsefet a saját testvérei adták el a pogányoknak; éppen úgy
Krisztust is saját tanítványainak egyike adta el legelkeseredettebb ellenségeinek. Józsefet hamisan vádolták meg, és erényei miatt vetették
börtönbe; éppen úgy Krisztust is igazságossága miatt vetették meg, mert
önmegtagadó élete feddés volt a bűnösök számára. Bár semmi bűnt nem
találtak benne, mégis a hamis tanuk bizonyságtétele alapján elítélték.
József türelme és szelídsége a vele szemben elkövetett igazságtalanság
és zsarnokság idején; a megbocsátásra és a jótékonyságra való készsége
igazságtalanul viselkedő testvéreivel szemben szintén jelképe az Üdvözítő
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magatartásának, aki panasz nélkül hordozta el a gonosz emberek ros�szindulatú cselekedeteit, s nemcsak gyilkosainak bocsátott meg, hanem
mindazoknak megbocsát ma is, akik bűneiket megvallva eljönnek hozzá
és nála keresnek bocsánatot.
József ötvennégy évvel élte túl atyját. Megérte azt, hogy meglássa:
„[...] Efraimtól harmad ízen való fiait; Manasse fiának Mákhirnak is születtek József térdén gyermekei” (1Móz 50:23). Tanúja lett népe szaporodásának, boldogulásának, és egész életében rendületlenül hitt abban, hogy
Isten - ígérete szerint - visszaviszi Izraelt az ígéret földjére.
József - amikor látta, hogy élete vége már közel van - rokonait összehívta, és maga köré gyűjtötte. Bármilyen nagy tiszteletben részesítették is
őt a fáraók földjén, Egyiptomban számára mégis csak a száműzetés helye.
Az volt utolsó cselekedete, hogy bizonyságot tett Izraellel való sorsközösségéről. Ezek voltak utolsó szavai: „[...] Én meghalok, de Isten bizonnyal
meglátogat titeket és felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel
ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak” (1Móz 50:24). Azután ünnepélyesen megeskette Izrael gyermekeit, hogy csontjait magukkal vigyék
majd Kánaán földjére. „És meghala József száztíz esztendős korában, és
bebalzsamozák, és koporsóba tevék Egyiptomban” (1Móz 50:25-26). Az
évszázadok során - a nehéz rabszolgaság alatt - amely ezt az időt követte,
ez a koporsó mindig József utolsó szavaira emlékeztette Izrael gyermekeit, és arról tett előttük bizonyságot, hogy csak ideiglenesen tartózkodnak
Egyiptomban. Arra figyelmeztette őket, hogy reményüket mindig az ígéret földje felé irányítsák, mert szabadulásuk ideje biztosan eljön.
>>> vissza a 12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 1. KÖTET, 96-98. (FIATAL SZOMBATTARTÓK-részlet)

Láttam, hogyha ti, fiatalok, teljesen meg nem változtok, alaposan meg
nem tértek, nincs reményetek a mennyre. Megmutatták nekem, hogy a
vallást és igazságot valló fiataloknak alig fele tért meg igazán. Ha megtértek volna, gyümölcsöt teremnének Isten dicsőségére. Sokan légből kapott, igazi alapok nélküli reménységre támaszkodnak. A forrás nem tiszta,
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ezért az abból eredő patakok sem azok. Tisztítsd meg a forrást, és a patakok is tiszták lesznek. Ha szívünk igaz, szavaink, ruházatunk, tetteink mind
igazak lesznek. Hiányzik belőletek az igazi istenfélelem. Nem gyaláznám
meg mesteremet azzal, hogy kereszténynek nevezzenek valakit, aki nemtörődöm, sekélyes és nem imádkozik. De mennyire nem! A keresztény
legyőzi gyöngeségeit és szenvedélyeit, indulatait. Van gyógyír a bűntől
beteg lélekre. Ez a gyógyír Jézus. Drága üdvözítőnk! Kegyelme elégséges
a leggyöngébbnek is, és a legerősebbnek is részesülnie kell abban, hogy
el ne pusztuljon.
Láttam, hogyan tehetünk szert erre a kegyelemre. Menj be szobádba,
s könyörögj Istenhez: „Teremts bennem új szívet, óh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.” Légy lelkiismeretes és őszinte! Sokat tehet az
igaznak odaadó könyörgése. Ha imádkozol, küzdj, mint Jákob! Gyötrődj.
Jézus a kertben nagy vércseppeket izzadt. Neked is meg kell feszítened
erődet. Ne gyere ki szobádból, míg Istenben erősnek nem érzed magad.
Aztán légy éber, s míg őrködsz és imádkozol, el tudod nyomni gonosz hajlamaidat. Isten kegyelme meg tud, és meg is fog jelenni benned.
Isten őrizzen, hogy megszűnjek figyelmeztetni benneteket. Fiatal barátaim, keressétek az Urat teljes szívetekből. Gyertek lelkesen, és mikor
őszintén érzitek, hogy Isten segítsége nélkül pusztulás vár rátok, ha úgy
sóvárogtok utána, mint a szarvas a folyóvizekre, akkor az Úr gyorsan megerősít titeket. Akkor békességetek minden értelmet felül fog múlni. Ha
üdvözülni akartok, imádkoznotok kell. Szakítsatok időt rá. Imáitokat ne siessétek el, és ne legyetek felületesek. Könyörögjetek Istenhez, hogy munkáljon bennetek alapos javulást, hogy Lelkének gyümölcsei éljenek bennetek, s világosságotok fényleni fog a világban. Ne legyetek Isten ügyének
kerékkötői és átkai: segítség, áldás lehettek! Sátán azt mondja, hogy nem
örvendezhettek teljesen és szabadon a megváltásnak? Ne higgyetek neki!
Láttam, hogy minden keresztény előjoga, hogy örvendezzék Isten Lelke mély indításainak. Édes, mennyei béke fogja átitatni gondolataitokat,
és szeretni fogtok Istenről, és a mennyről elmélkedni. Lakomázni fogtok
igéjének dicső ígéretein. De először győződjetek meg, hogy elindultatok
a keresztény ösvényen. Légy biztos, hogy megteszed az első lépéseket az
örök életre vezető úton. Ne hagyjátok megcsalni magatokat. Attól tartok, sőt tudom, hogy sokan nem tudjátok, mi a vallás. Bizonyos izgalmat,
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bizonyos érzelmet tapasztaltatok, de sose értettétek meg a bűn rémes
voltát. Sohasem jöttetek rá elveszett állapototokra, és nem fordultatok
el keserű bánkódással gonosz útjaitoktól. Nem haltatok meg a világnak.
Még mindig kedvelitek gyönyöreit. Szerettek világi dologról beszélgetni.
De ha Isten igazságára terelődik a szó, nincs mondanivalótok. Miért a
nagy csönd? Miért vagytok oly beszédesek, ha világi dolgok kerülnek a
szőnyegre, s oly csöndesek, ha arról beszélgetnek, amit szíveteken kellene hordoznotok, aminek egész lelketeket le kellene kötnie. Nem él bennetek Isten igazsága.
Láttam, hogy sokaknak tetszetős a hitvallása de belül romlottak. Ne
ámítsátok hát magatokat, hamis szívű hitvallók. Isten a szívre tekint. „A
szív bőségéből szól a száj.” Láttam, hogy az ilyenek szívében a világ lakik.
Jézus vallása viszont nem él bennünk. Ha a hitvalló keresztények jobban
szeretik Jézust a világnál, szívesen beszélnek róla, legjobb barátjukról,
akire legfőbb szeretetük összpontosul. Amikor rádöbbentek elveszett s
pusztuló állapotukra, ő sietett segítségükre. Mikor elfáradtak, és a bűn
megterhelte őket, hozzá fordultak. Elvette a bűntudatukat és a vétkük
terhét, elvette bánatukat és gyászukat és megfordította szeretetük egész
folyamát. Amit valamikor szerettek most gyűlölik, és amit gyűlöltek, most
szeretik.
Végbement-e benned ez a nagy változás? Ne hagyjátok megcsalni magatokat. Vagy soha számra nem venném Krisztus nevét, vagy neki adnám
egész szívemet és oszthatatlan szeretetemet. A legmélyebb hálának kell
eltöltenie minket, amiért Jézus elfogadja ezt áldozatként. Ő mindent magának követel. Mikor annyira visz, hogy engedelmeskedünk követelményeinek, és mindent föladunk, akkor, és csakis akkor, át fog ölelni kegyelmének karjával. De mit is adunk, amikor mindent odaadunk? Bűnszen�nyezte lelkünket, hogy kegyelmével megtisztítsa, szeplőtlenné tegye, és
páratlan szeretetével megmentsen a haláltól. Láttam, hogy mégis akadnak, akiknek nehezükre esik odaadni mindent. Szégyellem, ha beszélni
hallok erről, szégyellem, ha leírva látom.
Önmegtagadást, lemondást emlegettek? Mit adott értünk Krisztus?
Mikor nehéznek találod minden feladását, menj a Kálváriára, és sírj gondolatod fölött. Nézd megváltód kegyetlen szögektől szaggatott kezét és
lábát, hogy kimoshasson vérével a bűnből.
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Akik érzik Isten kényszerítő szeretetét, nem kérdik, milyen keveset adhatnak, hogy elnyerhessék a mennyei jutalmat, nem érdeklődnek a legkisebb mérték után, hanem a Megváltójuk akaratával való teljes azonosság
a céljuk. Lelkes kívánsággal mindent átengednek, és annak értékével arányos buzgalomról tesznek tanúságot, ami után törekednek. Mi az a cél? A
halhatatlanság, az örök élet.
Ifjú barátaim, jó néhányatok sajnálatos módon megcsalatnak. Kevesebbel elégedtek meg, mint a tiszta, szeplőtlen vallás. Szeretnélek felrázni benneteket. Isten angyalai igyekeznek felkelteni titeket. Ó, bárcsak
Isten igéjének fontos igazságai veszélyetek tudtára ébresztenének, és
rávezetnének, hogy alaposan vizsgáljátok meg magatokat! Szívetek még
érzéki. Nem vetik alá magukat Isten törvényének, és nem is képesek erre.
Érzéki szíveteknek meg kell változnia, és akkor olyan szépséget fedeztek
majd fel a szent életben, hogy vágyni fogtok utána, miként a szarvas a
folyóvizekre. Akkor szeretni fogjátok Istent és szeretni törvényét. Akkor
Krisztus igája édes lesz, terhe pedig könnyű. Noha próbák érnek, de ha
ezeket jól elviselitek, csak még becsesebbé teszik utatokat. A halhatatlan
örökség az önmegtagadó keresztényre vár.
>>> vissza a 13. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 3. KÖTET, 540-544. (EMBER IRÁNTI KÖTELESSÉG-részlet)

A megtett, vagy meg nem tett cselekedetek hatalmas súllyal esnek
latba életünk és sorsunk szempontjából. Isten elvárja, hogy ragadjunk
meg minden kínálkozó alkalmat a hasznosságra. Ennek elhanyagolása
veszedelmes lelki növekedésünkre nézve. Komoly belső lelki munka vár
ránk. Ne hagyjuk tétlenül elmúlni az Isten nyújtotta, értékes órákat, hogy
a menny számára tökéletesítsük jellemünket. Nem lehetünk lusták e kötelesség terén, mert egy percünk sincs, melyet céltalanul tölthetünk. Isten segíteni fog legyőznünk hibáinkat, ha imádkozunk, s hiszünk benne.
Mindezeken diadalmaskodni tudunk őáltala, aki szeret minket. Mikor a
rövid földi élet véget ér, s mi is úgy látunk, ahogy minket látnak, úgy isBIZONYSÁGTÉTELEK, 3. KÖTET, 540-544. (EMBER IRÁNTI KÖTELESSÉG-RÉSZLET)
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merünk, amint mi is ismertek vagyunk, akkor milyen rövidnek és jelentéktelennek tűnnek előttünk e világ dolgai a jobb világ dicsőségéhez képest.
Krisztus sosem hagyta volna el a mennyet, sosem öltött volna magára
emberi alakot, sosem lett volna bűnné értünk, ha nem tudta volna, hogy
közreműködése által az ember végtelenül boldoggá válhat, örök gazdagságot nyerhet, s olyan életet, amely Isten életéhez fogható. Tudta, hogy
segítsége nélkül az ember nem tudja elérni ezt.
Éljen bennünk a hálaadás szelleme. Őrizkedjünk, hogy ne rögződjünk
meg nézeteinkben, érzéseinkben, s cselekedeteinkben. Isten munkája
halad előre. Tovább kell vinnünk a jobbulást, s segítenünk előrehaladásában a megújulás szekerét. Erőkifejtésre, türelemmel és bölcsességgel
kiegyensúlyozott erőkifejtésre van most szüksége minden kereszténynek.
A lélekmentés még mindig ránk, Krisztus tanítványaira vár. Egyikünk sincs
felmentve ez alól. Sokan elcsüggedtek s megrokkantak keresztény életükben, mivel tétlenek. Használjuk ki szorgalmasan időnket, míg a világon vagyunk. Mily komolyan kellene megragadnunk minden alkalmat a
jócselekedetre, s hogy az embereket az igazsághoz vezessük. Jelszavunk
legyen: előre, felfelé – előre, a győzelemre.
Az említettek felől közölték, hogy Isten szereti és meg is menti őket, ha
az általa kijelölt módon hajlandók megmenekülni. „Ül, mint ötvös vagy
ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és teljessé teszi őket, mint az
aranyat és ezüstöt, és igazságot visznek ételáldozatul az Úrnak. És kedves lesz az a Júda és a Jeruzsálem ételáldozata, mint a régi napokban és
előbbi esztendőkben.” Ez a folyamat a legsúlyosabb próba a léleknek, de
csak ezen át lehet eltávolítani a salakot, s a szennyező tisztátalanságokat.
Próbáinkra mindnyájunknak szükségünk van, hogy közel vigyen mennyei
Atyánkhoz az akarata iránti engedelmességben, hogy Istennek tetsző,
igaz áldozatot tudjunk hozni az Úrnak. Isten az összes itt említettnek képességeket adott használatra. Új és élő tapasztalatra kell szert tennetek
az Isten szerinti életben, hogy megvalósítsátok, teljesítsétek Isten akaratát. A múlt tapasztalatainak semmi mértéke sem elég a jelenre, s meg
sem erősítenek ma, hogy legyőzzük utunkon a nehézségeket. Naponta új
kegyelemre és friss erőre van szükségünk, hogy győzni tudjunk.
Ritka esetben kerülünk csak kétszer azonos körülmények közé. Ábrahámot, Mózest, Illést, Dánielt és sokan másokat súlyosan próbára tett
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az Úr, de nem ugyanúgy. Bár mindenkinek megvannak az egyéni próbái,
mégis ritkán következik be azonos próba kétszer. Mindenkinek megvan
az élménye, sajátságosan a jellemére és körülményeire szabva, hogy elérjen valamilyen célt. Isten kötelességet, célt tűzött ki mindegyikünk elé.
Minden cselekedetnek, legyen bár mégannyira kicsiny, megvan a helye
élettapasztalatunkban. Szüntelenül Istentől származó világosságra és élményre van szükségünk. Ezek, nélkülözhetetlenek, s Isten szívesen nyújtja is nekünk, ha elfogadjuk. Nem zárta, s nem zárja be a menny ablakait
imáink előtt, ti mégis elégedettek vagytok isteni segítség nélkül, melyre
pedig igen nagy szükségetek van.
Milyen keveset tudtok arról, hogy mindennapos cselekedeteitek
mennyiben hatnak ki mások életére. Azt gondolhatjátok, hogy nem számit, mit tesztek vagy mondotok, holott a legfontosabb következmények
rossz vagy jó szavaink s tetteink hatására lettek. A kicsinek és jelentéktelennek tartott szavak és tettek mindmegannyi láncszem az emberi élet
hosszú láncolatában. Nem éreztétek annak fontosságát, hogy Isten kinyilatkoztassa akaratát mindennapi életünk eseményeiben. Ősszüleink esetében az étvágy egyetlen kielégítésének vágya a keserv és bűn árját zúdította az emberiségre. Bárcsak átéreznetek, kedves testvérnőim, hogy
minden megtett lépésetek tartós és döntő hatással lehet életetekre, de
mások életére és jellemére is. Jaj, milyen roppant fontos kapcsolatban
állnunk Istennel! Mennyire fontos, hogy az isteni kegyelem irányítsa
minden léptünket, megmutatni nekünk, hogyan tökéletesítsük keresztény jellemünket!
A keresztényekre újszerű események s új próbák várnak, ahol a múlt
tapasztalata nem lehet elég mérvadó. Égetőbb szükségünk van most
arra, hogy tanuljunk Istentől, mint életünk bármelyik szakaszán. S minél
több tapasztalatot nyerünk, annál közelebb húzódunk a menny tiszta fényéhez, annál inkább felismerjük magunkban, aminek meg kell változnia. Mindnyájan jó munkát végezhetünk, ha mások áldása a célunk, ha
Istentől kérünk tanácsot, és engedelmesen, hittel követjük azt. Az igazak
útja a haladás útja napról napra, gyümölcsről gyümölcsre, dicsőségről dicsőségre. Az isteni fény egyre fényesebben ragyog, előrehaladásunkkal
arányban, képesítve, hogy megfeleljünk az előttünk álló kötelességeknek
s nehéz helyzeteknek.
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Mikor próbák szorongatnak, mikor csüggedés és sötét hitetlenség
uralkodik értelmünkön, mikor önzés alakítja tetteiteket, akkor nem érzitek, hogy Istenre, akaratának mély és alapos ismeretére van szükségetek.
Nem ismeritek, s nem is ismerhetitek Isten akaratát, míg magatoknak éltek. Jó szándékra és elhatározásaitokra támaszkodtok, s életetek végös�szege nem más, mint elhatározások születése, de meg nem valósítása.
Arra van szükségetek, hogy meghaljatok magatoknak, ne ragaszkodjatok énetekhez, hanem átadjátok magatokat Istennek. Boldog örömmel
megnyugtatnálak, ha módomban állna. Örömmel magasztalnám jó tulajdonságaitokat, jó szándékaitokat és jótetteiteket. Ámde Isten jobbnak
látta, ha nem tárja elém ezeket. Inkább az akadályokat mutatta meg,
melyek hátráltatják a szentség nemes, emelkedett jellemének elnyerését, melyre szükségetek van, nehogy elveszítsétek a mennyei pihenést
és a hervadhatatlan dicsőséget, melyet Urunk szeretné, ha elnyernétek.
Fordítsátok magatokról Jézusra tekinteteteket. Ő mindenben minden. A
megfeszített és feltámadott Üdvözítő vérének érdemei elégségesek lemosni a legsúlyosabb bűnt is. Bízó hittel ajánljátok hát lelketeket a hű
Teremtőnek. Ne rettegjetek, ne aggódjatok szüntelen, hogy Isten elhagy
titeket. Ő soha el nem hagy, ha el nem távolodtok tőle. Ha megnyitjátok
előtte szívetek ajtaját, Jézus beköltözik oda. Akkor, ha meghaltok önzéseteknek, és Istennek éltek, tökéletes összhang jöhet létre köztetek, s az
Atya és Fiú között.
Milyen kevesen tudják, hogy kedvenc bálványaik vannak, és bűnöket
melengetnek! Isten látja e bűnöket, melyekhez ti talán vakok vagytok.
Ezért fáradozik metszőkésével, hogy mélyebbre hatoljon, s lefejtse rólatok a melengetett bűnöket. Ti akarjátok megválasztani a megtisztítás
folyamatát. Milyen nehezetekre esik alávetni magatokat a keresztre-feszítésnek. Holott mikor teljesen Istenre bízzuk dolgaikat, őrá, aki ismeri gyengeségünket és bűnös voltunkat, a legmegfelelőbb utat választja,
hogy elérje a kívánt eredményeket. Énok is folytonos küzdelem árán, s
őszinte hittel járt Istennel. Nektek is módotokban áll ezt tenni. Alaposan megtérhettek, s valóban Isten gyermekei lehettek, nemcsak magatok örvendezve akarata ismeretének, hanem példamutatással másokat
is az alázatos engedelmesség és odaszentelődés ugyanarra az ösvényére
vezethetlek. A valódi istenfélelem szerteágazó és közlékeny. A zsoltáríró
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13. Tanulmány javasolt olvasmánya

mondja: „Igazságosságodat nem rejtettem el szívemben. Elmondom a te
hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat
a nagy gyülekezetben.” Ahol az Isten szeretete él, ott mindig ki is akarják
azt fejezni.
Isten segítsen, hogy erősen törekedjetek elnyerni az örök életet, s másokat is a megszentelődés ösvényére vezessetek.
>>> vissza a 13. tanulmányhoz

BIZONYSÁGTÉTELEK, 3. KÖTET, 540-544. (EMBER IRÁNTI KÖTELESSÉG-RÉSZLET)

165

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

MAGYAR RÖVIDÍTÉSEK
1-2IB – Igehirdetések és Beszédek 1-2.
1-3KB – Kiben Bízhatunk 1-3.
1-3Sz – Szemelvények 1-3.
1-9B – Bizonyságtételek 1-9.
BL – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
BO – Boldog Otthon
EÉ – Előtted az Élet
ÉJE – Értelem Jellem Egyéniség
GH – Gondolatok a Hegyibeszédről
Gy – Gyermeknevelés
ICsK – Isten Csodálatos Kegyelme
JÉ – Jézus Élete
JVÚ – Jézushoz Vezető Út
KP – Krisztus Példázatai
Mar – Maranatha
MÉ – Megszentelt Élet
MT – A Megváltás Története
Nev – Nevelés
NK – A Nagy Küzdelem
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
PK – Próféták és Királyok
PP – Pátriárkák és Próféták
TII – A Te Igéd Igazság
TL – Tapasztalatok Látomások
ÜI – Üzenet az Ifjúságnak

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

166

ANGOL RÖVIDÍTÉSEK
1-21MR – Manuscript Releases
1-4 SP – The Spirit of Prophecy 1-4.
1-4bSG – Spiritual Gifts 1-4b.
CM – Colporteur Ministry
Con – Confrontation
CT – Counsels to Parents, Teachers, and Students
FE – Fundamentals of Christian Education
HS – Historical Sketches
MM – Medical Ministry
RC – Reflecting Christ
RH – The Review and Herald
SD – Sons and Daughters of God
ST – The Signs of the Times
TDG – This Day With God
TMK – That I May Know Him

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

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

167

168

ELSŐ SZOMBATI
ADAKOZÁS

Karib tenger

Belmopan

MEXIKÓ

július 4.

A Közép-Amerikai
Északi misszió részére

BELIZE

GUATEMALA

Guatemalaváros

(4.old.)

HONDURAS
Tegucigalpa

SALVADOR
San Salvador

NICARAGUA

Csendes - óceán

OR OSZOR SZ ÁG

augusztus 1.

Aftana

Központ részére a
Kazahsztánban lévő
Almati városban

iszp
Ka

(25.old.)

KAZAHSZTÁN
ÜZBE
GISZT
ÁN

r
ge
ten

TÜRK
MEN
ISZTÁ
N

KÍNA
KIRGIZISZTÁN

IRÁN

szeptember 5.
Az Oktatási Osztály
részére
(51.old.)

