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Nehézségek és pró-
bák – hogy szol-

gálhatnak áldásul?
Ezek	 valójában	 „Isten	
munkásai”!	 „Mi	 sokat	
veszítünk	 azzal,	 hogy	
nem	 ragadjuk	 meg	 és	
nem	 tesszük	 magun-

kévá	 az	 áldásokat,	 amelyek	 a	 mi	
tulajdonaink	lehetnének	szenvedé-
seinkben.	Minden	szomorúságunk,	
szenvedésünk,	kísértésünk	és	pró-
bánk,	minden	bánatunk	és	bajunk,	
minden	 üldöztetésünk	 és	 viszon-
tagságunk:	 röviden	 minden	 dolog	
a	 mi	 javunkra	 szolgál…	 Minden	
tapasztalat	és	körülmény	 Istennek	
munkása,	 amely	 javunkat	 szolgál-
ja.	 Tekintsünk	 a	 felhő	 mögött	 ra-
gyogó	 világosságra!”	 – Én Életem 
Ma, június 30.

József	élettörténete	és	 jelleme	egy	
tökéletes	 példa	 arra,	 hogy	 a	 pró-
bák	meg	 tudnak	 tisztítani	és	áldani	
bennünket.	 Fiatal	 árvaként	 (1Móz	
35:16-18)	 József	 számos	 próbán	
ment	keresztül,	mielőtt	olyanná	vált	
volna,	 „mint	 földből	 való	 kohóban	
megolvasztott	 ezüst,	 hétszer	 meg-
tisztítva”	(Zsolt	12:7).	Nézzünk	meg	
néhányat	 ezen	 hányatott	 élet	 leg-

fontosabb	jellemzői	közül,	és	figyel-
jük	 meg,	 hogyan	 segítette	 ki	 Isten	
Józsefet	 minden	 bajából!	 És	 amint	
elemezzük	próbáit	és	győzelmeit,	az	
Úr	adjon	nekünk	bölcsességet,	hogy	
olyanok	 legyünk,	mint	ő:	 „a	háború-
ságban	tűrők!”	(Rm	12:12)

1. Irigység:	 Azt	 olvassuk	 1Móz	
37:2-4-ben,	 hogy	 a	 17	 éves	 József	
testvérei	nagyon	irigyek	voltak,	mert	
az	 édesapjuk	 kivételezett	 ezen	 fiá-
val,	amit	az	ajándékba	kapott	színes	
köntös	is	jelképezett.	Mi	tette	Józse-
fet	az	édesapja	kedvencévé?

József	 „külső	 megjelenése	 a	 lélek	
és	 a	 szív	 szépségének	 kisugárzása	
volt.	Ez	az	ifjú	tiszta,	szorgalmas	és	
vidám	volt,	és	az	erkölcsi	komolyság-
nak	és	állhatatosságnak	is	bizonysá-
gát	 adta.	 Megszívlelte	 atyja	 tanítá-
sait,	 és	 szeretett	 engedelmeskedni	
Istennek.	 Jellemtulajdonságai,	 ame-
lyekkel	később	Egyiptomban	annyira	
kitűnt	 –	 szolgálatkészség,	hűség	és	
őszinteség	 –	 már	 megmutatkoztak	
mindennapi	 életében.”	 – Pátriárkák 
és Próféták 173.

Az	ajándék	köntös	mellett	mi	fokozta	
testvérei	 haragját?	 „Józsefet	 nyug-
talanította	bátyjai	gonosz	viselkedé-
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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.”	– Pátriár-
kák és Próféták 169.

„És	 szólának	 egymás	 között:	 Ímhol	
jő	az	álomlátó!	Most	hát	jertek	öljük	
meg	őt,	és	vessük	őt	valamelyik	kút-
ba;	 és	 azt	 mondjuk,	 hogy	 fenevad	
ette	meg,	és	meglátjuk,	mi	lesz	az	ő	
álmaiból.”	(1Móz	37:19-20)

4. Kútba dobva:	Ahogy	 József	 kö-
zeledett	testvéreihez,	arca	sugárzott	
az	 örömtől,	 hogy	 megtalálta	 szere-
tett	 testvéreit,	 akiket	 sokáig	 kere-
sett.	 „De	 a	 várt	 barátságos	 üdvöz-
lés	helyett	haragos,	bosszúszomjas	
tekintetek	 fogadták.	 Megragadták,	
cifra	 köntösét	 leszaggatták	 róla.	 A	
gúnyolódások	és	fenyegetések	gyil-
kos	 szándékról	 árulkodtak.	 József	
hiába	könyörgött.	Teljesen	a	megva-
dult	emberek	hatalmában	volt.	Testi	
épségét	nem	kímélve	odavonszolták	
egy	mély	 kúthoz	 és	 beledobták,	 és	
miután	 meggyőződtek	 róla,	 hogy	 a	
kútból	nem	menekülhet,	otthagyták,	
hogy	 éhen	 vesszen,	 ők	 pedig	 nyu-
godtan	 ’leülének	 kenyerezni’	 (1Móz	
37:25).”	 – Pátriárkák és Próféták 
175.	Micsoda	kegyetlenség!

5. Eladva rabszolgának:	 Hirtelen	
József	 testvérei	 elhatározták,	 hogy	
ismáelita	kereskedőknek	adják	el	őt	
ahelyett,	 hogy	 elpusztulni	 hagyták	
volna.	(lásd:	1Móz	37:26-28)

„Amikor	 József	 meglátta	 a	 keres-
kedőket,	 rémülten	 döbbent	 rá	 a	 ke-
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se,	bátorságot	vett	és	figyelmeztette	
őket,	 ám	 azok	 csak	 annál	 jobban	
meggyűlölték.	 Miután	 nem	 nézhet-
te	el,	hogy	fivérei	e	viselkedésükkel	
Isten	ellen	 is	 vétkezzenek,	 elmond-
ta	atyjuknak,	remélve,	hogy	az	apai	
tekintély	közbelépése	a	jó	útra	tereli	
őket.”	– Pátriárkák és Próféták 173.

2.	 Gyűlölet:	József	egy	éjjel	azt	ál-
modta,	 hogy	 gabonakévéket	 kötött	
testvéreivel	 és	 az	 ő	 kévéik	megha-
joltak	 az	 övé	 előtt.	 (1Móz	 37:5-8)	
Testvérei	 gyűlölték	 benne	 azt,	 amit	
büszkeségnek	gondoltak.

„Miközben	[József]	ott	állt	előttük	és	
arca	Isten	Lelkétől	sugárzott,	bátyjai	
nem	 rejthették	 el	 csodálatukat;	 de	
mégsem	voltak	hajlandók	megtagad-
ni	gonosz	útjaikat,	gyűlölték	József-
ben	a	bűneiket	megfeddő	tisztaságot.	
Kain	 lelkülete	 égett	 a	 szívükben.”	 –	
Pátriárkák és Próféták 174.

3. Szembesülés a halállal:	 Mivel	
József	 testvérei	 pásztorok	 voltak,	
egyik	helyről	a	másikra	vándoroltak,	
hogy	 jó	 legelőt	 találjanak	 nyájaik	
számára.	Gyakran	 hónapokig	 is	 tá-
vol	voltak	otthonuktól.	Egy	alkalom-
mal	édesapjuk	aggódott	értük,	és	el-
küldte	Józsefet,	hogy	meggyőződjön	
róla,	minden	 rendben	van-e.	József	
őszintén	 szerette	 testvéreit	 és	 nem	
habozott,	hogy	65	mérföldet	menjen	
azért,	hogy	megkeresse	őket	és	en-
nivalót	vigyen	nekik	örömükre.

Ennek	 ellenére,	 amikor	 „testvérei	
közeledni	 látták	 őt,	 az	 a	 gondolat	
sem	 tompított	 keserű	 gyűlöletükön,	
milyen	 hosszú	 utat	 tett	 meg,	 hogy	
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gyetlen	valóságra.	A rabszolgasors 
rosszabb volt a halálnál is.	Kétség-
beesésében	hol	az	egyik,	hol	a	másik	
testvéréhez	 fordult,	de	hiába.	Voltak	
ugyan	 köztük,	 akiket	 a	 gyermek	 kö-
nyörgése	meghatott,	de	hallgattak	at-
tól	való	 féltükben,	hogy	nevetséges-
sé	válnak;	mindnyájan	érezték,	hogy	
túl	messzire	mentek	már	ahhoz,	hogy	
visszakozzanak.	 Ha	 megkímélnék	
Józsefet,	 biztosan	 bevádolná	 őket	
atyjuknál,	 aki	 nem	 nézné	 el	 legked-
vesebb	 fia	 ellen	 elkövetett	 kegyet-
lenségüket.	 Megkeményítették	 hát	
szívüket	 a	 gyermek	 könyörgéseivel	
szemben,	 és	 átadták	 a	 pogány	 ke-
reskedőknek.	A	karaván	útnak	indult,	
és	nemsokára	eltűnt	a	szemük	elől.”	
– Pátriárkák és Próféták 175.

6. Hamisan vádolva:	 1Móz	 39:7-
12-ben	 azt	 olvassuk,	 hogy	 Potifár	
(József	 új	 gazdája)	 felesége	 meg-
próbálta	rávenni	Józsefet,	hogy	hál-

jon	vele.	De	a	fiatal	férfi	határozottan	
visszautasította	–	és	mivel	indokolta	
meg?	 „Hogy	 követhetném	 el	 ezt	 a	
nagy	 gonoszságot	 és	 hogyan	 vét-
kezném	az	Isten	ellen?”	Ez	a	gonosz	
nő	azonban	nem	adta	fel	olyan	köny-
nyen.	 „És	 megragadá	 őt	 ruhájánál	
fogva,	mondván:	Hálj	 velem.	Ő	 pe-
dig	 ott	 hagyá	 ruháját	 az	 ő	 kezében	
és	 elfuta	 és	 kiméne.	 És	mikor	 látja	
vala	az	asszony,	hogy	az	a	maga	ru-
háját	az	ő	kezében	hagyta,	és	kifu-
tott:	Összehívá	a	háznépet	és	szóla	
hozzájuk,	mondván:	Lássátok,	héber	
embert	 hozott	 hozzánk,	 hogy	 meg-
csúfoljon	bennünket.	Bejött	hozzám,	
hogy	velem	háljon,	s	én	 fennszóval	
kiálték.”	 (12-14.	 vers)	 Milyen	 álnok	
asszony	volt!	De	József	ártatlan	volt	
e	teljesen	hamis	váddal	szemben.	

„Ha	a	 rágalom	árt	 is	a	 jó	hírnévnek,	
a	 jellemet	 mégsem	 szennyezheti	
be;	 ezt	 megőrzi	 Isten.	 Amíg	 a	 vét-
kezésbe	 bele	 nem	 egyezünk,	 sem	
emberi,	 sem	 ördögi	 hatalom	 nem	
ejthet	 foltot	 lelkünkön.	 Azon	 ember,	
kinek	szíve	Istenben	alapszik,	a	leg-
nagyobb	 szomorúság	 óráiban	 és	 a	
legkétségbeejtőbb	 körülmények	 kö-
zött	is	ugyanaz	marad,	mint	aki	a	jó-
létben	volt,	midőn	úgy	 látszott,	hogy	
Isten	 kegye	 és	 világossága	 nyugo-
dott	 rajta.	 Habár	 szavait,	 indokait	
és	eljárását	hamis	színben	 tüntették	
fel,	mindez	nem	érintette,	mert	ennél	
sokkal	 nagyobb	 érdekek	 forognak	
kockán.	Kitartó	lesz,	mint	Mózes;	aki	
oly	erős	szívű	volt,	mintha	’látta	volna	
a	láthatatlant’	(Zsid	11:27)	és	nem	né-
zett	 ’a	 láthatókra,	 hanem	a	 láthatat-
lanokra’	 (2Kor	 4:18).”	 – Gondolatok 
Krisztus hegyi beszédéről  23-24.
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7. Kegyetlenül elítélve: A	szándé-
kos	hazugság	eredményeként,	amit	
Potifár	 felesége	 mondott,	 Józsefet	
kegyetlenül	 börtönbe	 vetették.	 „Ha	
Potifár	elhitte	volna	 felesége	vádja-
it,	 amelyeket	 József	 ellen	 felhozott,	
az	a	héber	 ifjú	életébe	került	volna,	
azonban	az	ifjú	szerénysége	és	be-
csületessége,	 mely	 egész	 viselke-
dését	jellemezte,	ártatlanságát	bizo-
nyította.	És	mégis,	gazdája	házának	
jó	 híre	 érdekében	 kegyvesztett	 lett,	
és	 börtönbe	 vetették.”	 – Pátriárkák 
és Próféták 180.

Miért	 voltak	 Józsefnek	 ilyen	 meg-
próbáltatásai?	 „Sok	 baja	 van	 az	
igaznak,	 de	 valamennyiből	 kimenti	
az	Úr.”	(Zsolt	34:20)	Igen,	az	Úr	volt	
Józseffel	 minden	 egyes	 próbában.	
Minden	 látszólagos	 kudarc	 a	 való-
ságban	győzelem	volt,	egy	lépcsőfok	
a	 végső	 győzelem	 felé.	Rabszolga-
fogoly	 helyzetéből	 (1Móz	 39:20-23)	
Isten	a	föld	leghatalmasabb	birodal-
mának	 elöljárójaként	 hozta	 ki	 Jó-
zsefet.	(1Móz	41:38-43)	Azzal,	hogy	
megbocsátott	 testvéreinek	 (1Móz	
45:1-15),	„én”-jét	is	legyőzte.

József helyzetéhez hasonlóan 
hogyan vezethetnek bennünket 
győzelemre	próbáink?
„Azon	tény,	hogy	próbák	elszenvedé-
sére	vagyunk	hivatva,	azt	bizonyítja	
nekünk,	 hogy	 az	Úr	 Jézus	 bennünk	
valami	értékest	lát,	amit	fejleszteni	kí-
ván.	Ha	nem	látna	bennünk	semmit,	
ami	 nevét	 dicsőíthetné,	 akkor	 nem	
fordítana	 időt	 arra,	 hogy	 bennünket	
nemesítsen.	Ő	egy	értéktelen	 követ	
sem	dob	az	olvasztókemencébe.	Ér-
tékes	fém	az,	amelyet	ő	megtisztít.	A	

kovács	 vasat	 és	 acélt	 visz	 a	 tűzbe,	
hogy	 megismerhesse,	 milyen	 nemű	
fém	 az.	Az	 Úr	megengedi,	 hogy	 ki-
választottjai	 a	 nyomorúság	 kemen-
céjébe	 jussanak,	 hogy	 ki	 legyenek	
próbálva,	milyen	 jelleműek	és	vajon	
az	 Ő	 munkájára	 átalakíthatók-e.”	 –	
Nagy Orvos lábnyomán 374.

„A	madár	a	kalitkában	a	 teljes	nap-
fényben	 és	 ha	 más	 hangoknak	 ze-
néjét	 is	 hallja,	 nem	 akarja	 azt	 az	
éneket	megtanulni,	amelyet	mestere	
neki	 tanítani	 kíván.	Megtanul	 abból	
egy	 részecskét,	 egy	 trillát,	 de	 so-
hasem	 egy	 elkülönített	 vagy	 egész	
dallamot.	Azonban	a	mester	letakar-
ja	 a	 kalitkát	 és	 oda	 állítja	 azt,	 ahol	
a	 madár	 csak	 arra	 az	 énekre	 fog	
hallgatni,	 amelyet	 énekelnie	 kell.	 A	
sötétben	 újra	 meg	 újra	 próbálgatja	
azt	 a	 dalt,	 míg	 megtanulja,	 azután	
hangosan	kiénekli	a	teljes	dallamot.	
Akkor	a	madarat	előhozzák	és	most	
mindenkor	 tudja	azt	az	éneket	éne-
kelni,	 a	 világoson	 is.	 Így	 cselekszik	
Isten	az	ő	gyermekeivel.	Ő	egy	éne-
ket	akar	nekünk	megtanítani,	és	ha	
a	támadások	árnyékai	közepette	azt	
megtanultuk,	akkor	mindenkor	képe-
sek	 leszünk	 azt	 énekelni.”	 – Nagy 
Orvos lábnyomán 375.

Befejezés
„Tudjuk	 pedig,	 hogy	 azoknak,	 akik	
Istent	szeretik,	minden	 javokra	van,	
mint	akik	az	ő	végzése	szerint	hiva-
talosak.”	(Rm	8:28)

5



The Voice Within:Our ConscienceRACHEL STANTON

A jó	 és	 rossz	 erkölcsi	 ismeretét	vagy	megérzését	Krisztus	 he-
lyezte	el	tudatunkban.	Róma	2:15.	
mondja,	 hogy	 „a	 törvény	 cseleke-
dete	 be	 van	 írva	 az	 ő	 szívökbe,	
egyetemben	 bizonyságot	 tévén	
arról	 az	 ő	 lelkiismeretök	 és	 gon-
dolataik,	amelyek	egymást	kölcsö-
nösen	 vádolják	 vagy	mentegetik.”	
Krisztus	lelkiismeretet	helyezett	el	
bennünk,	 hogy	 képesek	 legyünk	
megérteni,	 hogy	 mikor	 cselek-
szünk	helytelenül.	Lelkiismeretünk	
vádol	vagy	megbocsát,	másoknak	
és	önmagunknak,	ahogyan	az	idé-
zetben	áll.	

Bűnös,	 eltorzult	 természe-
tünkkel	 az	 a	 baj,	 hogy	 lelkiisme-
retünk	 is	 lealacsonyodik	 ugyan-

azon	 romlott	 szintre,	 ahogyan	 azt	
olvashatjuk	 is	 1Korinthus	 8:7.-
ben:	 „lelkiismeretök,	 mivelhogy	
erőtelen,	 megfertőztetik.”	 Kérdőre	
kell	vonjuk	önmagunkat,	hogy	miért	
nem	érzékeljük	a	bűnt	sokkal	 job-
ban,	úgy	mint	ahogyan	azt	kellene.	
Azon	 is	nagyon	el	kell	 tűnődnünk,	
hogy	mikor	 bízhatjuk	 magunkat	 a	
lelkiismeretünkre.	 Jeremiás	 17:9.	
ezt	 mondja:	 „Csalárdabb	 a	 szív	
mindennél,	 és	 gonosz	 az.”	 Ebből	
eredően,	 hogy	 az	 előbbi	 kérdés	
megválaszoljuk,	 nagyon	 óvatosak	
kell	 legyünk,	hogy	mi	után	vágya-
kozik	a	szívünk,	mert	sötét	és	kiet-
len	útra	vihet	le	bennünket.	A	Bib-
lia	 így	szól:	 „Vizsgálj	meg	engem,	
oh	Isten,	és	ismerd	meg	szívemet!	
Próbálj	 meg	 engem,	 és	 ismerd	
meg	gondolataimat!	És	 lásd	meg,	
ha	 van-e	 nálam	 a	 gonoszságnak	
valamilyen	útja?	és	vezérelj	engem	
az	 örökkévalóság	 útján!”	 (Zsoltá-
rok 139:23.24.)	 A	 lehetőségeket	

A	belső	hang	–
Lelkiismeretünk RACHEL STANTON
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mérlegelve,	 meg	 kell	 gondolnod,	
hogy	melyik	fog	Isten	felé	vinni	és	
melyik	 távol	 Tőle.	 Zsoltárok	 68:6.	
azt	mondja,	hogy	Isten	olyan	szá-
munkra,	 mint	 az	 árváknak	 atyja.	
Tanulmányozd	 Bibliádat	 többet,	
imádkozz	gyakrabban,	és	 tedd	 fel	
a	kérdést	magadban	–	Krisztus	mit	
tenne	 a	 helyemben?	 „Vidd	 lelkiis-
meretedet	 Isten	 szavához,	 s	 álla-
pítsd	meg,	hogy	életed	és	jellemed	
egyezik-e	 az	 Isten	 által	 ott	 kinyi-
latkoztatott	 mértékkel.”	 (Értelem, 
Jellem, Egyéniség, 1. kötet, 208.) 
Lelkiismeretedet	hozd	összhangba	
Isten	Igéjével!

Ne	 hagyd,	 hogy	 lelkiismereted	
gyengüljön	 és	 olyan	 érzéketlen-
né	váljon,	mint	a	téged	körbevevő	
gonoszságé.	 Ha	 egyszer	 lelkiis-
mereted	 ellen	 cselekszel,	 már	 az	
gyengíti	 és	 megbízhatatlanná	 te-
szi.	 Elszakadsz	 lelkiismeretedtől,	
amikor	 nem	 figyelsz	 a	 Szentlélek	
kérlelésére	 vagy	 elutasítod	 azt.	
„Mikor	 az	 Isten	 adta	 világosságot	
elvetve	 az	 emberek	 visszaélnek	
lelkiismeretükkel	 és	 lábbal	 tapos-
sák	azt,	félelmetes	veszélyben	fo-
rognak.”	(Értelem, Jellem, Egyéni-
ség, 1. kötet, 206.)	Ne	hallgattasd	
el	 lelkiismereted	 szavait!	 Engedd,	
hogy	rámutasson	bűnödre!

Gondoljunk	 Zsidók	 9:14.	 ver-
sére,	 amely	 közvetlenül	 hozzánk	
szól:	 „Mennyivel	 inkább	 Krisztus-
nak	a	vére,	aki	örökké	való	Lélek	
által	 önmagát	 áldozta	 fel	 ártatla-
nul	 Istennek:	 megtisztítja	 a	 ti	 lel-
kiismereteteket	 a	 holt	 cselekede-
tektől,	 hogy	 szolgáljatok	 az	 élő	
Istennek.”	 Urunk	 és	 Megváltónk	
azt	szeretné,	hogy	gondoljuk	meg	

cselekedeteinket,	minden	nap.	El-
len	White	így	ír:		

„Isten	 rosszallólag	 tekint	 rád,	
s	 te	 mégis	 teljesen	 érzéketlen	
maradsz,	 nem	vagy	 tudatában	el-
veszett,	 tönkretett	 állapotodnak.	
Időnként	 ugyan	 lelkiismeret-fur-
dalásod	 van,	 de	 büszke,	 fölényes	
lelkületed	gyorsan	felülkerekedik	s	
elnémítod	 lelkiismereted	 szavát.”	
–	Üzenet az Ifjúságnak, 40.

Azt	is	olvashatjuk,	hogy	Megvál-
tónk	 példáját	 követve	miénk	 lehet	
„a	belső	béke	és	az	Isten	ellen	nem	

Ne hagyd, hogy lelkiis-
mereted gyengüljön és 

olyan érzéketlenné váljon, 
mint a téged körbevevő 

gonoszságé.

vétkező	lelkiismeret.”	(Értelem, Jel-
lem, Egyéniség, 2. kötet, 456.)

E.G.	 White	 azt	 mondja,	 hogy	
„csakis	 ott	 vagyunk	 biztonságban,	
ahol	Krisztus	jár	előttünk.	Az	ösvény	
világosabbá	 fog	 válni,	 egyre	 fénye-
sebbé,	a	fényes	nappalig.”	(Értelem, 
Jellem, Egyéniség, 1. kötet, 206.)

Ne	 add	 meg	 Sátánnak	 azt	 a	
nyugalmat,	 hogy	 győzött	 szíved	
felett.	 „Válasszatok	 magatoknak	
még	ma,	akit	szolgáljatok.”	(Józsué 
24:15.)	 Naponta	 jusson	 eszedbe,	
hogy	ugyan	meddig	lehetsz	még	itt	
a	 földön.	Ne	feledd	el,	hogy	kinek	
az	 oldalán	 állsz!	 Béke	 és	 boldog-
ság	vár	azokra,	akik	hallják	„a	bel-
ső	hang”-ot.	
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A randevúzás katasztrófája:
Napjaink tipikus útja a szívfájdalomhoz 

Manapság	 bárhová	 is	 nézel,	
olybá	tűnik,	hogy	a	romantika	

a	válasz	majdnem	mindenki	élet-
problémáira.	 A	 reklámipar	 ezen	
eltúlzott	 propagandát	 használja	
fel	mindenre	kiterjedően.	Barátok	
közötti	 beszélgetésben	 gyorsan	
előkerül	a	férfi	és	nő	közötti	kap-
csolat	 témája,	és	amíg	független	
az	ember	szinte	megszállottá	vál-
hat	 a	 társkeresésben.	 Ilyen	 álla-
potban	nagyon	sebezhetővé	válik	
az	ellenség	ravasz	megtéveszté-
seivel	szemben.

Amikor	romantikus	értelemben	
vett	vonzalmat	érzünk	valaki	iránt,	
akkor	 szinte	 természetes	 követ-
kezmény,	 hogy	 érzelmeink	 visz-
nek	 bennünket,	 míg	 végül	 arra	

A	Bibliából	és	a	Prófétaság	Lelkéből	összeállította,	 
valamint	megjegyzésekkel	ellátta

Jonathan	Tyler

eszmélünk,	 hogy	 azok	 uralnak	
teljesen.	Annyira	 befednek	 érzé-
seink	és	vágyaink,	hogy	elveszít-
jük	érdeklődésünket	minden	más	
iránt.	 Vigyázat:	 ha	 ez	 megtör-
ténik,	 akkor	 a	 katasztrófa	 ott	 le-
selkedik	minden	sarokban.	Saját	
szívünk	fog	becsapni	bennünket.	
A	Bizonyságtétel	figyelmeztet,	vi-
szont	azt	előre	ismernünk	kell:	

„Ez	 az	 alattomos	 mód,	 aho-
gyan	az	udvarlás	és	a	házasság	
ma	 végbemegy,	 oka	 a	 nagyszá-
mú	 nyomorúságnak,	 melynek	
méretét	 egyedül	 Isten	 ismeri.	
Ezen	 a	 sziklán	 már	 ezrek	 lelke	
szenvedett	 hajótörést.	 Hitvalló	
keresztények,	 akik	 feddhetetlen	
életűek,	és	akik	érzékenyek	min-
den	más	dologban,	 itt	 félelmetes	
hibákat	követnek	el.	Makacs,	ha-
tározott	akaratot	nyilvánítanak	ki,	

Két romantikus út
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Competing for Ultimate Control
Evangelistic Program and Conference 

Abigail Siclovan in Osijek, Croatia, July 9–11, 2010

és	 indítékaikat	 nem	 lehet	 meg-
változtatni.	 Az	 emberi	 érzelmek	
és	 pillanatnyi	 lelki	 hatások	 any-
nyira	lebilincselik	őket,	hogy	nem	
vágyódnak	a	Biblia	kutatása	után	
és	nem	kívánnak	szoros	kapcso-
latba	 kerülni	 Istennel.”	 –	Boldog 
Otthon, 52.

 
Van	 még	 további	 megfontolni	

való	is.	Mások	érzelmeivel	való	já-
ték	az,	ha	hol	egyikkel,	hol	másik-
kal	 randevúzunk,	 és	 szenvedést,	
fájdalmat	 okozunk.	 Ezzel	 a	 ve-
szélyes	 szokással	 olyan	 jellemet	
fogunk	kialakítani,	amely	megma-
rad	 a	 házas	 életben	 is:	 „A	 fiatal	
nők	kikezdenek	a	 fiatal	 férfiakkal	
és	 kacérkodnak	 velük.	 Törekvé-
sük,	valamint	hétköznapi,	semmit	
érő	szavaik	és	cselekedetük	sér-
tő	 Isten	 számára.”	 –	 Manuscript  
Releases, vol. 19, p. 219. 

„A	 szívekkel	 való	 játék	 nem	
kis	 jelentőségű	 bűncselekmény	
a	 szent	 Isten	 szemében.	 Néme-
lyek	 mégis	 kedveskednek	 fiatal	
nőknek	 és	 felkeltik	 vonzalmukat,	
majd	 tovább	 állnak	 és	 elfelej-
tik	 minden	 mondott	 szavukat	 és	
azok	hatását.	Új	arc	vonzza	őket	
és	ugyanazokat	a	szavakat	ismé-
telve,	ugyanolyan	figyelmet	szen-
telnek	a	másiknak.

Ez	 a	 hajlam	megnyilatkozik	 a	
házasságban	is.	A	házassági	kap-
csolat	nem	mindig	 teszi	az	 inga-
tag	elmét	szilárddá,	az	ingadozót	
állhatatossá	és	elveihez	hűséges-
sé.	Unalmassá	válik	számukra	az	
állhatatosság,	és	a	szentségtelen	
gondolatok	 szentségtelen	 tettek-

ben	 nyilvánulnak	meg.	Mennyire	
fontos	tehát,	hogy	az	ifjúság	úgy	
övezze	 fel	 elméjének	 derekait	
és	 úgy	 ügyeljen	magaviseletére,	
hogy	 Sátán	 ne	 tudja	 elcsábítani	
őket	 az	 igazság	 ösvényéről.”	 –	
Boldog Otthon, 51. 52.

Ennek ellentétje:
Az élethosszig tartó szerelem

Nem	 akarta	 Isten,	 hogy	 va-
laha	 is	 megtapasztaljuk	 az	 visz-
szautasítást.	 Ez	 az	 egyik	 olyan	
dolog,	 ami	 összetörheti	 még	 a	
legerősebbeket	 is,	 viszont	sokak	
számára	az	életük	állandó	része.	
Egy	 kapcsolat	 a	 bizalomra	 épül,	
amire	 feltétlenül	 szükség	 van	
mindenkoron.	 A	 becsületesség	
csak	 ott	 van	 jelen,	 ahol	 a	 meg-
fontoltság	 uralkodik,	 hiszen	 az	
érzelmek	rendkívüli	módon	válto-
zékonyak	a	körülmények	hatásá-
ra.	 Talán	 sokaknak	meglepő,	 de	
az	érzelem	nem	a	szerelem	mér-
tékegysége.	Sajnálatos	módon	a	
modern	 randevúzás	nem	a	biza-
lomra	épül,	de	nem	is	a	kapcsola-
tok	megfelelő	szabályaira.	

„A	 húsz	 éven	 aluli	 ifjú	 még	
nem	 tudja	 éretten	 megítélni,	 al-
kalmas-e	 a	 hozzá	 hasonló	 fiatal	
személy	 arra,	 hogy	 házastársa	
legyen…

A	 ma	 létező	 gonoszság	 nagy	
számát	 az	 éretlen	 házasságok	
idézik	elő.”	–	Boldog Otthon, 69.

A	 tiszta	 és	 kitartó	 szerelem	
mindkét	 féltől	 elvárt	 dolog.	 Az	
érett	 elkötelezettség	 alapelvekre	

Két romantikus út
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épül,	 nem	 pedig	 álmokra,	 érzel-
mekre	 vagy	 fellángolásokra.	 Is-
tenfélő	szüleinket	vonjuk	be	ezen	
elhatározásba,	 valamint	 a	 bibliai	
valódi	 szeretettel	 vessük	 össze	
szívünk	vágyát.	„A	szeretet	hosz-
szútűrő,	 kegyes;	 a	 szeretet	 nem	
irigykedik,	 a	 szeretet	 nem	 kér-
kedik,	 nem	 fuvalkodik	 fel.	 Nem	
cselekszik	 éktelenül,	 nem	 kere-
si	 a	 maga	 hasznát,	 nem	 gerjed	
haragra,	nem	rójja	fel	a	gonoszt,	
Nem	 örül	 a	 hamisságnak,	 de	
együtt	 örül	 az	 igazsággal;	 Min-
dent	 elfedez,	 mindent	 hiszen,	
mindent	 remél,	 mindent	 eltűr.	 A	
szeretet	 soha	 el	 nem	 fogy:	 de	
legyenek	 bár	 jövendőmondások,	
eltöröltetnek;	 vagy	 akár	 nyelvek,	
megszünnek;	 vagy	akár	 ismeret,	
eltöröltetik.”	(1 Korinthus 13:4-8.)

„A	 szeretet	 értékes	 ajándék,	
amelyet	Jézustól	kapunk.	A	tiszta	
és	 szent	 szeretet	 nem	 érzelem,	
hanem	alapelv.	Akiket	igaz	szere-
tet	 vezet,	 nem	 józantalanok	 sem	
nem	vakok.”	–	Boldog Otthon, 46.

„A	Krisztustól	eredő	isteni	sze-
retet	sohasem	semmisíti	meg	az	
emberi	szeretetet,	hanem	magá-
ban	foglalja	azt.	Általa	az	emberi	
szeretet	kifinomul,	megtisztul,	fel-
emelkedik	 és	 nemessé	 válik.	Az	
emberi	 szeretet	 addig	 sohasem	
tudja	 megteremni	 értékes	 gyü-
mölcsét,	amíg	nem	egyesül	az	is-
teni	 természettel	és	nem	nevelik	
arra,	 hogy	 a	 menny	 felé	 nőjön.”	
–	Boldog Otthon, 87.

„Az	 igazi	 szeretet	 nem	 erős,	
tüzes,	heves	szenvedély;	ellenke-
zőleg,	szelíd	és	mély	természetű.	
Túl	lát	a	külsőségeken	és	egyedül	
a	minőség	vonzza.	Bölcs	és	éles	
megkülönböztető	 képességű,	
odaadó	buzgósága	valódi	és	ma-
radandó.”	–	Boldog Otthon, 47.

„Krisztus	szeretetével	telt	szí-
vek	 sohasem	 távolodhatnak	 el	
egymástól	 nagyon	messzire.	Az	
igazi	 vallás	 szereteten	 alapul,	
így	 a	 keresztény	 otthonban	 a	
szeretet	 uralkodik,	 amely	 ked-
ves,	 gyengéd,	 udvarias	 szavak-
ban	és	tettekben	jut	kifejezésre.”	
–	Boldog Otthon, 81.

Kérés

Kedves	fiatalok:	be	ne	csapjon	
benneteket	a	szerelem	helytelen,	
hamis	 útja!	Soha	nem	 feledjétek	
a	 Szentírás	 világos	 figyelmezte-
tését:	 „Aki	 pedig	 asszonnyal	 pa-
ráználkodik,	bolond;	aki	magát	el	
akarja	veszteni,	az	cselekszi	ezt!	
Vereséget	és	gyalázatot	nyer,	és	
az	ő	gyalázatja	el	nem	töröltetik.”	
(Példabeszédek 6:32.33.)	 Várja-
tok	türelemmel	addig,	míg	Isten	a	
maga	 idejében	meg	 nem	 adja	 a	
megfelelő	társat,	a	megfelelő	mó-
don!	 Soha	 nem	 bánod	 meg,	 ha	
így	határozol	és	hűséged	gazdag	
jutalmat	nyer.		
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Hogyan	bukott	el?									Ádám	és	Éva	

Heather	
Hazelhoff

A menny megkísérelte 
megakadályozni a katasztrófát

Mikor	Lucifert	kiűzték	a	menny-
ből,	a	mennyei	angyalok	fel-

hívták	Ádám	és	Éva	figyelmét	Lu-
cifer	 ólálkodására	 és	 arra,	 hogy	
megpróbálja	 őket	 bűnre	 csábí-
tani.	 Amikor	 az	 angyalok	 meg-
érkeztek,	mondták	 	Ádámnak	és	
Évának,	hogy	maradjanak	együtt	
bármi	történik	is.		Az	angyalok	el-
mesélték	 Lucifer	 bukásának	 tör-
ténetét	 és	 felhívták	 figyelmüket	
a	jó	és	gonosz	tudásának	fájára.	
Az	 angyalok	 elmondták	 nekik,	
hogy	 Sátán	 kiűzetett	 és	 azért	
kell	 együtt	 maradniuk,	 mert	 úgy	
Sátánnak	nehezebb	lesz	őket	el-
csábítani.	 Az	 angyalok	 mondták		
Évának,	 hogy	 mindig	 maradjon		
Ádámmal,	és	soha	ne	menjen	el	
oldaláról.	 Ádám	 és	 Éva	 ígérte,	
hogy	mindig	 együtt	 lesznek.	Ez-
után	az	angyalok,	Ádám	és	Éva	
közösen	 énekeltek.	Amint	Sátán	
meghallotta	 az	 éneket,	 féktelen	
irigység	 fogta	 el.	Azzal	 az	 ötlet-
tel	állt	elő,	hogy	elválasztja	Évát	
Ádámtól.	 Az	 ellenség	 fenyegető	
terve	az	volt,	hogy	olyan	állapo-

tokat	 idézzen	 elő,	 hogy	 dicsőítő	
énekeket	 éneklése	 helyett,	 in-
kább	 a	 gyűlölet	 énekét	 énekelje	
az	 emberpár.	Az	 Édenkertben	 a	
kígyó	 egy	 gyönyörű	 teremtmény	
volt	 szárnyakkal.	 Ahogy	 repült,	
úgy	 nézett	 ki	 mintha	 aranyból	
lenne.	 Nem	 a	 földön	 csúszott,	
mint	 ahogyan	 ma	 a	 kígyók,	 ha-
nem	 magasra	 repült,	 körbe	 a	
kerten	 és	 a	 fenséges	 fa	 ágának	
gyümölcséből	evett. Sátán	kígyó	
képében	várt	a	 jó	és	gonosz	 tu-
dásának	fájánál.

A betolakodó ravasz trükkje

Éva	 nem	 vette	 észre,	 de	 egy	
rövid	idő	múlva	elkóborolt	férjétől.	
Amikor	 rájött,	 hogy	 Ádám	 nincs	
az	 oldalán,	 úgy	 vélte	 elég	 erős	
ahhoz,	hogy	ellen	álljon	a	kísér-
tésnek.	Kis	idővel	később	–	amint	
a	jó	és	gonosz	tudásának	fájánál	
bámészkodott	–	egy	hangot	hal-
lott	mely	azt	kérdezte,	hogy	Isten	
azt	mondta-e	 nekik,	 hogy	 a	 kert	
egyetlen	fájáról	se	egyenek.	Éva	
azonnal	 rájött,	 hogy	 egy	 kígyó	
beszél	hozzá.	Meglepődött	és	kí-
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váncsi	volt,	hiszen	az	állatok	nem	
tudnak	beszélni.	A	kígyó	elkezdte	
dicsérni	őt	szépsége	miatt.	Mikor	
Sátán	 feltette	 a	 kérdést,	 ő	 azt	
válaszolta,	 hogy	 ehetnek	 a	 kert	
minden	 fájáról	 kivéve	egyről	–	a	
jó	és	gonosz	 	 tudásának	 fájáról.		
Kifejtette,	 hogyha	 esznek	 belőle	
vagy	megérintik	azt,	meg	fognak	
halni.	 Ezután	 a	 kígyó	 azt	 állítot-
ta,	hogy	 Isten	azért	nem	akarta,	
hogy	egyenek	a	fáról,	mert	akkor	
bölcsekké	válnak.

Sátán,	kígyó	formájában	szed-
te	 le	 a	 gyümölcsöt	 és	 adta	 Éva	
kezébe.	 Következő	 szavai	 ösz-
szezavarták	Évát:

Ádám és Éva látta, 
hogy az engedetlenség 
következménye a halál.

„Nézd	 csak	 –	 tilos	 volt	 még	
csak	az	érintése	is,	nehogy	meg-
halj.”	Milyen	ravasz	trükkel	hasz-
nálta	ki!	Ekkor	Éva	kézzelfogha-
tóan	megérintette	 a	 gyümölcsöt,	
de	nem	érezte,	hogy	zavarja	 lel-
kiismerete.		Nem	halt	meg	azon-
nal,	így,	azt	a	következtetést	von-
ta	 le,	 hogy	 a	 kígyónak	 nagyon	
bölcsnek	 és	 igaznak	 kell	 lennie.	
Amikor	 Éva	 evett	 a	 gyümölcs-
ből,	 szédülést	 érzett.	 Tovább	
fogyasztva	 a	 gyümölcsöt	 átgon-
dolta	amiket	a	kígyó	mondott	és	
ment,	hogy	Ádámot	is	megkínálja	
vele.	 Sátán	 elégedett	 volt,	 mert	
rájött,	hogy	terve	működik.

Ádám	végzetes	döntése

Mikor	Éva	megtalálta	Ádámot,	
elmondta	 neki,	 hogy	 evett	 a	 til-
tott	gyümölcsből.	Azt	 is	elmond-
ta,	 hogy	 ízletesnek	 találta	 és	
nem	halt	meg.	Unszolta,	hogy	ő	
is	egyen.	Ádám	tudta,	hogy	fele-
sége	nem	engedelmeskedett	 Is-
tennek	és	a	büntetés	halál	 lesz.	
Szomorú	 volt,	 hogy	 Éva	 elment	
tőle	 és	 nem	 fogadott	 szót.	 Tud-
ta,	hogy	meg	kell	halnia.	De	Éva	
ott	állt	előtte	–	még	mindig	bájos	
és	szép	volt.	Nem	úgy	nézett	ki,	
mint	aki	meg	fog	halni,	és	Ádám	
nem	 gondolta,	 hogy	 Isten	 tud	
neki	még	egy	olyan	szép	nőt	te-
remteni,	 mint	 Éva.	 Ha	meg	 kell	
halnia,	 akkor	 ő	 is	 vele	 tart	 és	
együtt	 halnak	meg.	Úgy	dön-
tött	 elszenvedi	 a	 következ-
ményeket	és	gyorsan	vett	
egy	falatot.

Tragikus	következmények

„Miután	 a	 pár	 evett	 a	 tiltott	
gyümölcsből,	 hirtelen	 a	 levegő	
hidegebb	lett,	és	a	fény,	ami	kö-
rül	 vette	 őket	 eltűnt.	 Látták	me-
zítelenségüket	így	gyorsan	füge-
faleveleket	 aggattak	magukra.	
Sátán	 most	 nagyon	 boldog	
volt,	mert	Éva	által	Ádám	
is	 bűnt	 követett	 el	 Éva	
iránti	 szeretete	 miatt,	
engedetlen	 volt	 Isten	
parancsának,	és	elbu-
kott	vele.” – Megvátás 
Története 19. 

12

Ifj
ús

ág
i H

írn
ök

, 2
01

0.
 jú

liu
s -

 sz
ep

te
m

be
r



„Az	 emberek	 bukásának	 híre	
gyorsan	 elterjedt	 a	 mennyben.	
Minden	hárfa	elnémult.	Az	angya-
lok	 szomorúan	 tették	 le	 fejükről	
koronájukat.	 Tanácsot	 tartottak,	
mit	 tegyenek	 a	 bűnös	 párral.”	– 
Megvátás Története 19.

Mikor	Isten	jött,	hogy	találkoz-
zon	velük,	ők	elbújtak.	Elmond-

ták	 Teremtőjüknek,	 hogy	 el-
bújtak,	 mert	 mezítelenek	
voltak.	 Megkérdezte,	
hogy	 ettek-e	 a	 tiltott	 fá-
ról.	 Ahelyett,	 hogy	 illő-
en	 válaszoltak	 volna,	
azonnal	egymást	és	a	
kígyót	 kezdték	 hibáz-
tatni.	Isten	mindannyiuk	
büntetését	 megadta	 a	
gyümölcsevés	miatt.

Isten	mondta	a	kígyónak,	hogy	
nem	 repülhet	 többé,	 hanem	 a	
hasán	fog	csúszni	és	utálni	 fog-
ják.	Ez	után	Évának	azt	mond-

ta,	hogy	 férje	uralkodni	 fog	
felette.	 Ádámnak	 pedig,	
mivel	felesége	rossz	ta-
nácsára	 hallgatott	 és	
evett	 a	 gyümölcsből,	
földet	 kell	 művelnie,	
hogy	az	élelmet	meg-
termeszthesse.	Isten	
azt	 is	mondta	nekik,	
hogy	 nem	 élhetnek	
többé	 az	 Édenkert-
ben.	 Angyalokat	 kül-
dött	 az	 élet	 fájának	
őrzésére,	 hogy	 ne	
ehessenek	belőle,	és	
örökké	 élő	 bűnösök	
ne	 legyenek.	 Ádám	
és	 Éva	 akkor	 értette	

meg,	 hogy	 bűnük	 elkövetéséért	
valóban	meghalnak.	A	 menyben	
mindenki	 szomorú	 volt.	 Isten	 ta-
nácskozott	Jézussal	a	felől,	hogy	
mi	 legyen.	Mialatt	 tanácskoztak,	
az	 angyalok	 nyugtalanul	 várták,	
hogy	mi	lesz	a	döntés.	A	tanács-
kozás	 után,	 Jézus,	 elmondta	
nekik,	 hogy	 el	 fog	 jönni	 a	 föld-
re	 megmenteni	 az	 emberiséget	
meghalva	értük	és	megfizetni	az	
árat	bűnösségükért.	Ennek	során	
az	emberek	megmenekülhetnek.	
Mikor	 az	 angyalok	 ezt	 meghal-
lották,	 felajánlatták,	 hogy	 meg-
halnak	ők	helyette.	Nem	akarták,	
hogy	ez	történjék	Vele!	Jézus	el-
mondta	nekik,	hogy	ezt	neki	kell	
megtennie,	 mert	 az	 Atya	 nem	
fogja	elfogadni	az	ő	életüket	he-
lyettesítésképp.	 Azt	 is	 elmondta	
nekik,	hogy	később	Sátán	és	go-
nosz	angyalai	el	lesznek	pusztít-
va.	Az	angyalok	el	 lettek	küldve,	
hogy	Ádámnak	és	Évának	mond-
ják	el	a	megváltás	tervét.

Mikor	 az	 angyalok	 elmondták	
nekik,	 hogyan	 fog	 Jézus	 meg-
halni,	Ádám	és	Éva	felajánlották,	
hogy	ők	meghalnak	Jézus	helyett.	
Az	angyalok	elmondták,	hogy	Jé-
zusnak	kell	meghalnia,	kifizetnie	
bűneik	 árát.	 Ádám	 és	 Éva	 látta,	
hogy	 az	 engedetlenség	 halált,	
bűnt,	erőszakot	és	nyomort	ered-
ményez.

Isten kegyelme reménységet 
ad

Még	 mielőtt	 Ádám	 és	 Éva	 el	
lett	 volna	 küldve	 a	 Kertből,	 Is-
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ten	 bőrből	 készített	 nekik	 ruhát,	
hogy	védje	őket	a	hőségtől	és	a	
hidegtől.		Szent	angyalok,	lángo-
ló	 kardokkal	 álltak	 az	 Édenkert	
bejáratánál,	így	senki	nem	tudott	
újra	 bemenni	 és	 hozzáférni	 az	
életfájához	 –	 legalábbis	 addig,	
amíg	 az	 Úr	 nem	 engedélyezi	 a	
kiváltságot	az	új	 földön.	Fel	 kell	
készüljünk	 a	 nagy	 napra,	 a	 Jé-
zus	 Krisztusért	 való	 élet	 és	 hit	
által.	Látni	fogjuk	Urunkat	szem-
től	 szembe	 és	 lehetőséget	 ka-
punk	 felfedezni	 a	 legszebb	Ker-
tet,	mely	 valaha	 létezett.	Milyen	
hálával	kellene	lennünk	Istennek	
azon	 lehetőség	 	 helyreállításá-
ért,	 amely	 által	 az	 ő	 egyszülött	

Fiát	 feláldozta	 értünk!	 „Ragadd	
meg	 az	 áldásokat,	 higgy	 az	 ál-
dásokban!	Megváltónk,	aki	meg-
halt	a	kereszten,	 Isten	ajándéka	
az	elbukott	világ	számára,	és	ez	
az	ajándék	magában	 foglalja	az	
egész	 mennyet.	 Ne	 a	 kereszt	
árnyékában	 sétáljunk.	 Ne	 adj	
helyet	a	siránkozásnak,	panasz-
kodásnak	 és	 a	 szomorúságnak;	
hanem	 bátorítsd	 lelked	 remény-
ségre	és	örömre.”	– The Signs of 
the Times, July 25, 1895.

Amikor szükséged van valamire, mondd…
„Egy bölcs, szerető mennyei Atyánk van, aki meghallja gyermekei imáit, de 
nem mindig adja meg, amire vágynak. Visszatartja tőlük azt, amiről látja, 
hogy nem szolgálná javukat, de mindazt megadja, amire szükségük van. 
Megadja azt, ami szükségeses a kegyelemben való növekedésükhöz. Ami-
kor imádkozunk, mondjuk így: ’Istenem, ha kérésem előnyömre válik, kér-
lek, add meg nekem azt, ha viszont nem, akkor tartsd vissza, de áraszd 
rám áldásaidat.’   Isten hallja kéréseinket, megérti helyzetünket és azt adja 
meg, amire valóban szükségünk van. Megerősíti hitünket és fejleszti lelki 
életünket. Az Úr jóságos és irgalmas, tökéletesen megértő és végtelenül 
bölcs.”	–	The	Upward	Look,	p.	369.	

„Kevesen vannak, akik helyesen értékelik vagy fejlesztik az ima drága 
kiváltságát. Jézushoz kellene járulnunk, és elmondani neki minden 
szükségletünket. Eléje hozhatjuk kicsiny aggodalmainkat és tanács-
talanságainkat, valamint nagyobb gondjainkat. Bármi adódik, ami 
nyugtalanít vagy elszomorít bennünket, az Úrhoz kell folyamodnunk 
imában.”	–	In	Heavenly	Places,	p.	74.	
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A Prófétaság 
        Lelke

3. rész: 
A prófétai ajándék áldásai

Írta: Peter Lausevic

Az	 Ifjúsági	 Hírnök	 előző	 két	
részében,	 megvizsgáltuk	 az	

igazi	próféta	néhány	 ismérvét	és	
elkezdtük	kifejteni,	hogy	a	prófétai	
ajándék	milyen	 erőteljes	 bizony-
ságul	szolgál	Ellen	G.	White	 írá-
saiban.	Mielőtt	tovább	haladnánk,	
tekintsük	át	a	következőket:

A Prófétaság Lelkének célja:
A	 próféta	 fő	 célja	 figyelmez-

tetni	 a	 gyülekezetet	 Sátán	 esz-
közeire	és	cselszövéseire.	Példa	
erre	 2Kir	 6:8-12.	 Elizeus	 prófé-
ta	 figyelmeztette	 Izrael	 királyát	
Szíria	 királyának	 titkos,	 nemzet	
elleni	 összeesküvéséről.	 Ezt	 a	
hírt	 Isten	 prófétai	 ajándéka	 tár-
ta	 fel	 Elizeusnak.	 Határozottan	
mondhatjuk,	hogy	Ellen	G.	White	

írásainak	 ugyanez	 a	 célja	 –	 a	
prófétaság	 lelkének	 kinyilatkoz-
tatása	 számunkra	 –	 hogy	 figyel-
meztesse	 a	 gyülekezetet	 Sátán	
cselszövéseire,	és	a	ravaszsága	
és	csapdái	előli	menekülésre.

Hogy	 tudnánk	 leginkább	 jel-
lemezni	 a	 napokat,	 amelyekben	
élünk?	Pál	apostol	kinyilatkoztat-
ja:	„hogy	az	utolsó	napokban	ne-
héz	idők	állanak	be”	(2Tim	3:1).

Mire	 van	 legnagyobb	 szüksé-
günk	 akkor,	 amikor	 Sátán	 olyan	
keményen	 munkálkodik	 Isten	
népének	elpusztításán?	„És	félik	
napnyugottól	fogva	az	Úrnak	ne-
vét,	és	naptámadattól	az	ő	dicső-
ségét,	mikor	eljő,	mint	egy	sebes	
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folyóvíz,	amelyet	az	Úr	szele	hajt.	
És	 eljő	 Sionnak	 a	 megváltó,	 és	
azoknak,	akik	Jákóbban	megtér-
nek,	hamisságokból,	 szól	az	Úr”	
(Ésa	59:19.20).	Lehetne-e	nagy-
szerűbb	védelmünk	a	Prófétaság	
Lelkénél	–	csak	úgy,	mint	Elizeus	
napjaiban?

Megjövendölték-e	a	modern	
új kor/spiritualizmus 
(okkultizmus)	fölemelkedését?

Igen,	Ellen	G.	White	1849-ben	
megjósolta	a	kezdeteit:

„Láttam,	 hogy	 a	 New-York-
ban	 és	 más	 helyeken	 hallatszó 
titokzatos kopogtatások Sátán 
hatalmából	 erednek	 s	 hogy	 az	
ilyesmi	mind általánosabb lesz. 
Vallásos	 köntöst	 ölt	 fel,	 hogy	
nagyobb	 biztonságba	 ringassa	 a	
megtévesztetteket	 s	 hogy	 Isten	
népének	 figyelmét	 ezekre	 a	 dol-
gokra	 irányítsa	 és	 kétséget	 tá-
masszon	 szívükben	 a	 Szentlélek	
ereje	és	tanításai	iránt.”	– Tapasz-
talatok és Látomások, 45. 

Ne	feledjük,	hogy	mikor	ezt	író-
dott,	nem	voltak	Pünkösdista	vagy	
karizmatikus	 egyházak,	 ezért	 a	
legtöbb	 ember	 azt	 hitte,	 hogy	
mindez	 valamiféle	 ámítás.	 Egyik	
egyházi	szervezet	sem	gondolta,	
hogy	ő	lehet	a	jelölte	afféle	okkul-

tista	 tevékenységekre.	 White	
testvérnő	 azt	 is	 jövendölte,	
hogy	 sokakat	 megtévesztenek	
elhunyt	barátok	és	rokonok	meg-
jelentetése	 által	 (ezt	 a	 mai	 New	
Age	mozgalom	gyakran	 úgy	 em-
legeti,	 mint	 látszólagos	 „csator-
nát”	a	halottal):

„Sátánnak	hatalma	lesz	ahhoz,	
hogy	Jézusban	elszunnyadt	roko-
naink	 vagy	 barátaink	 alakjában	
jelenjék	 meg	 előttünk.	 Úgy	 tün-
teti	 fel,	 mintha	 ezek	 a	 barátaink	
megjelennének	 közöttünk,	 mert	
az	 általunk	 jól	 ismert	 szavaikat	
mondják,	 amelyeket	 életükben	 is	
használtak	 s	 fülünket	 ugyanazok	
a	hangok	ütik	meg,	mint	amelyek-
ből	az	életben	megismertük	őket.	
Mindennek	 egyedüli	 célja,	 hogy	
csapdásba	esve,	hitelt	adjunk	en-
nek	a	csalásnak.”	– Tapasztalatok 
és Látomások, 45.

A	 fentieket	 abban	 a	 korban	
íródtak,	 amikor	 a	 spiritiszta	 mé-
diumok	 csupán	 olyan	 betűkre,	
igen-nem	válaszokra	hagyatkoz-
tak,	mint	például	a	napjainkban	a	
boszorkányságot	gyakorlók	köré-
ben	 népszerű	 Quija	 társasjáték-
ban.	 A	 szellemidézés	 ezen	 for-
mája	1857-1858-ban	kezdődött.

Pontosan jósolta-e meg 
Ellen G. White az amerikai 
polgárháborút – az ország 
északkeleti részén élve, távol 
a	kezdeti	felkelésektől?

Igen.	 1861	 januárjára	 csak	
Dél-Karolina	 vált	 függetlenné	

Hogy elforduljunk a rossztól, milyen 
nagyobb eszköz lehetne, mint a 
Prófétaság Lelke – csak úgy, mint 
Elizeus napjaiban?
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az	 uniótól	 (1860.	 december	
20).	Horace	Greely	a	New	York	
Tribune	újságírója	így	jellemez-
te	az	akkori	helyzetet:	„Néhány	
idős	hölgy	seprűnyéllel	ment	és	
lázadást	 keltett	 Dél-Karoliná-
ban.”	 Egy	 héttel	 korábban	 így	
nyilatkozott	 a	 helyzetről:	 „Ha	
valaki	Andrew	 Jackson	 szilárd-
ságával	 lemenne	 oda	 és	 azt	
mondaná,	 ’Dél-Karolina,	 hová	
tartasz?’	azt	mondanák,	’Vissza	
megint	 az	 unióba,	 sir’.”	 1861	
január	 12-én,	 Michiganben	 a	
parkville-i	 templom	 felszentelé-
sekor	White	 testvérnőnek	ször-
nyű	 látomása	 volt:	 „Nincs	 eb-
ben	a	házban	olyan	ember,	aki	
valaha	is	megálmodta	volna	azt	
a	 szörnyűséget,	 ami	 jön	 erre	 a	
vidékre.	 Az	 emberek	 tréfát	 űz-
nek	 Dél-Karolina	 elszakadá-
sából,	 viszont	 meg	 lett	 nekem	
mutatva,	 hogy	 sok	 állam	 fog	
csatlakozni	hozzá	és	kitör	a	leg-
borzalmasabb	háború.	Ebben	a	
látomásban	nagy	sereget	láttam	
mindkét	 oldalon	 összegyűlve	 a	
csatatéren.	Hallottam	az	ágyúk	
dörgését	és	mindenfelé	halotta-
kat	és	haldoklókat	láttam.	Aztán	
láttam,	 hogy	 egymásnak	 ro-
hannak	 és	 közelharcot	 vívnak	
[szuronyozva	 egymást].	
Majd	 láttam	 a	 területet	
csata	után,	mindent	hul-
lák	 és	 haldoklók	 borí-
tottak.	 Aztán	 elvitettek	
egy	börtönbe	és	láttam	
a	nyomorban	szenve-
dőket,	 akik	 teljesen	
elgyengültek.	 Azok	
házába	vitettem,	akik	

férjeiket,	 fiaikat,	 testvéreiket	
vesztették	 el	 a	 háborúban.	Fáj-
dalmat	és	gyötrelmet	láttam	ott.”		
(General	Conference	Daily	Bul-
letin,	January	31,	1893)

Mit	mondhatott	White	 testvér-
nő	 az	 egyes	 személyekről	 eb-
ben	 a	 gyülekezetben?	 „Ebben	 a	
házban	 vannak	 olyanok,	 akik	 el	
fogják	veszíteni	fiaikat	a	háború-
ban.”	(Uo.)	Valóban,	legalább	tíz	
ember	volt	ott	azon	a	napon,	akik	
később	elvesztették	 fiaikat	a	há-
borúban	–	köztük	azok	az	apák,	
akik	 gúnyosan	 mosolyogtak	 a	
látomást	hallva.	Ez	volt	a	válasz	
észak	 szentimentalizmusára.	
1861	 májusára	 tizenegy	 déli	 ál-
lam	vált	ki	és	Jefferson	F.	Davis-t	
választotta	 meg	 a	 konföderáció	
ideiglenes	elnökének.	Április	12-
én	 a	 dél-Karolinai	 Sumeter	 erő-
döt	 támadták.	 Lincoln	 elnök	 a	
lázadás	 leverésére	 csak	 75	 000	
embert	hívott	három	hónapra.	De	
a	háború	egészen	1865	tavaszá-
ig	 folytatódott.	 Észak	 2	 859	 132	
embert	 vesztett	 el	 a	 háborúban	
és	dél	még	fele	ennyit.
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Mi a helyzet a meghitt barát-
sággal, ami ma a protestánsok 
és	a	katolikusok	között	van?	
Megjósolható volt mindez 
1885-ben, egy olyan korban, 
ami	annyira	eltérő	volt	
napjainktól – egy korszakban, 
amikor az USA-ban a 
protestánsok és a katolikusok 
rendíthetetlenül	gyűlölték	
egymást?

Igen,	 a	 drasztikus	 szemlélet-
váltást,	 amit	 ma	 tapasztalunk,	
már	valójában	125	éve	meg	volt	
jövendölve:

„Amikor	 a	 protestantizmus	 át-
nyújtja	 kezét	 a	 szakadékon,	 hogy	
megragadja	a	római	hatalom	kezét,	
amikor	átnyújtja	a	feneketlen	mély-
ség	 felett,	 hogy	 a	 spiritizmussal	
fogjon	kezet,	amikor	e	hármas	szö-
vetség	 nyomása	 alatt	 országunk	
eltiporja	 majd	 az	 alkotmány	 min-
den	 elvét,	 s	 amikor	 helyet	 adnak	
a	 pápai	 hamisságok	 és	 csalások	
gyakorlásának,	 akkor	 megtudjuk,	

hogy	 elérkezett	 Sátán	 csodatevé-
seinek	ideje,	és	elközelgett	a	vég.”	
– Bizonyságtételek, 5. kötet, 330.

Ha	 egy	 próféta	 nem	 szerzett	
jogosultságot	ahhoz,	hogy	próféta	
lehessen,	 akkor	 neki	 nincsen	 vi-
lágossága.	Mi	pedig	nem	tehetjük	
meg,	hogy	szabadon	azt	hiszünk,	
amit	 akarunk,	 csak	 azért	 mert	
van	próféta	amely	nem	felel	meg	
a	 prófétai	 elvárásoknak.	 White	
testvérnő	azt	írja:	„Az	elmúlt	har-
minc	 évben	 végzett	 munkássá-
gom	 vagy	 Isten	 pecsétjét	 viseli,	
vagy	 az	 ellenségét.	 Nem	 lehet	
félút	ebben	az	ügyben.	A	bizony-
ságtételek	 vagy	 Isten	 Lelkétől	
származnak,	 vagy	 az	 ördögtől.”	 
– Bizonyságtételek, 4. kötet, 230. 

Kedves	 ifjúság,	 nagyon	 izgal-
mas	 korban	 élünk.	Milyen	 nagy-
szerű	információ	áramlik	hozzánk	
a	Prófétaság	Lelkétől	kezdve	El-
len	G.	White	írásain	keresztül!	Ez	
csak	a	kezdet.	Folytatás	a	követ-
kező	számban.
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„Mert	 az	 élők	 tudják,	 hogy	
meghalnak;	de	a	halottak	semmit	
nem	 tudnak,	 és	 azoknak	 semmi	
jutalmok	 nincs	 többé;	mivelhogy	
emlékezetök	 elfelejtetett.	 Mind	
szeretetök,	mind	gyűlöletök,	mind	
gerjedezésök	immár	elveszett;	és	
többé	semmi	részök	nincs	semmi	
dologban,	amely	a	nap	alatt	 tör-
ténik.”	(Préd	9:7-8.)

Névleges	 keresztények	 egy-
behangzóan	 tanítják	 ez	 utolsó	
napokban,	 hogy	 a	 halottak	 ön-
tudatosak.	 Azonban	 ez	 ellenke-
zik	 a	 Biblia	 bizonyságtételével.	
Különös,	hogy	azok,	akik	állítják,	
hogy	 a	Biblia	 a	 vezetőjük	 és	 ta-
nácsadójuk,	 hinni	 tudnak	 ilyen	
csalásokban.	A	Biblia	–	ahelyett,	
hogy	 azt	 mondaná,	 a	 halottak	
öntudatosak	–	világosan	kijelenti	
ennek	ellenkezőjét.

Gondolkozzunk logikusan

Vizsgáljuk	 meg	 ezt	 a	 témát	
csak	 egy	 logikus	 szemszögből.	
Ha	 a	 lélek	 halhatatlanságának	
tana	 igaz	 lenne	 –	 és	 a	 halottak	
öntudatosak	 lennének	 –	 úgy	 a	
meghalt	igazak	a	mennyben	len-
nének,	 a	 bűnösök	 pedig	 a	 po-
kolban.	 De	 a	 Biblia	 azt	 mondja,	

hogy	 ők	 nem	 tudnak	 semmiről.	
Ezért	 az	 igazak	 nem	 élveznék	
a	 mennyet,	 mert	 nem	 tudnák,	
hogy	hol	vannak,	és	a	gonoszok	
sem	 szenvednének	 a	 pokolban,	
hiszen	 ők	 szintén	 nem	 tudnák,	
hogy	 a	 pokolban	 vannak.	 A	 ha-
lottak	 nem	 szeretnek	 és	 nem	 is	
gyűlölnek.	 Egy	 személy	 tudata	
az	 ő	 agyában	 rejlik,	 és	 nem	 va-
lami	különös,	absztrakt,	halhatat-
lan,	 öntudatos	 lényben,	 melyet	
az	 emberek	 „szellemnek”	 vagy	
„léleknek”	 hívnak.	 Ilyesmi	 nem	
létezik.	Ha	az	ember	olyan	tuda-
tosság	birtokában	 lenne,	mely	 a	

(Ön)tudatosak-e 
a halottak?

A.C. Sas
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létnek	 egy	 független	 változata,	
az	 értelmi	 képesség	 soha	 nem	
szűnne	 meg	 működni	 az	 adott	
személy	halálát	követően	sem.	

Nézzünk	meg	egy	gyakorlatias	
példát:	 ha	 egy	 embert	 fejen	 üt-
nek,	 lehet,	hogy	elveszti	az	esz-
méletét.	Ha	erősebben	ütik	fejen,	
talán	meg	is	hal.	Ha	ez	bekövet-
kezik,	 visszaszerezheti	 tudatát	
halála	után?	Nyilvánvalóan	nem.

Egy	 másik	 példa:	 Egy	 ember	
–	 aki	 nagyon	 beteg	 –	 kómába	
eshet.	 Tudattalanná	 válik.	 Nem	
halott,	lélegzik,	a	szíve	még	mű-
ködik,	 de	már	 nem	gondolkodik.	
Ha	a	tudata	visszatér,	nem	tudja,	
hogy	mi	történt,	mialatt	tudattalan	
állapotban	volt.	Ha	a	 lény	–	me-
lyet	tévesen	„szellemnek”	nevez-
nek	 –	 valójában	 létezne,	 tudnia	
kellene,	hogy	hol	 volt,	mit	 látott,	
stb.	Ha	 az	 orvosok	 késlekednek	
a	kezeléssel,	míg	a	beteg	kómás	
állapotban	 van,	 s	 ezért	 meghal,	
vajon	 visszatérhet	 az	 ő	 tudata	
azonnal,	miután	meghal?	Termé-
szetesen	nem!

Csak gondolkodj…

Ha	egy	ember	birtokában	len-
ne	 valamely	 megfoghatatlan,	
halhatatlan	 létnek	 („lélek”	 vagy	
„szellem”),	mely	életképes	a	test-
től	elválasztva	 is,	akkor	az	adott	
személy	 öntudata	 ezen	 létnek	
egy	része	lenne.	Ebben	az	eset-
ben	egy	 fizikális	baleset	az	agy-
ban	 hogyan	 hathat	 a	 pszichikai	
képességekre,	és	okozhat	értelmi	
problémákat	(ahogy	ez	mindany-
nyiunk	előtt	 ismeretes)?	Hogyan	
veszítheti	el	egy	személy	gondol-
kodási	képességeit?

Íme	 egy	 másik	 érdekes	 gon-
dolat:	 Hogyan	 hatna	 az	 altatás	
csupán	a	testre?	A	„szellemre”	és	
a	„lélekre”	miért	nem?	Talán	 fur-
csának	tűnik	némelyeknek,	de	ki	
kell	mondani,	hogy	amikor	a	pá-
ciens	az	altatás	hatása	alatt	van,	
teljesen	öntudattalan.	

Egyértelmű következtetés

Vagy	 elutasítjuk	 a	 lélek	 halál	
utáni	 halhatatlanságának	 tanát,	
és	elfogadjuk	a	Biblia	világos	ki-
nyilatkoztatásait,	 vagy	 a	 másik	

Isten szava kijelenti 
nekünk, hogy a halottak 
a porban nyugszanak, 

és ott is maradnak, 
tudattalanul, egészen a 

feltámadás napjáig.
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lehetőséget	 választjuk,	 mert	 a	
kettő	 egymással	 szemben	 áll.	A	
Biblia	 egyértelműen	 azt	 mond-
ja,	 hogy	 a	 halottak	 nem	 tudják	
használni	 értelmi	 képességüket.	
Ésaiás	 kijelenti,	 hogy	 Ábrahám	
„nem	 tud	 minket”	 (Ésa	 63:16).	
Nem	 tud	 rólunk	 semmit.	 Jób	 ki-
fejezi,	 hogy	 miután	 egy	 ember	
meghal,	 nincs	 tudomása	 arról,	
hogy	 mi	 megy	 végbe	 körülötte.	
„Ha	 tisztesség	 éri	 is	 fiait,	 nem	
tudja;	ha	megszégyenülnek,	nem	
törődik	velök”	(Jób	14:21).	Mi	tör-
ténik	az	ember	gondolataival,	ha	
meghal?	„Aznapon	elvesznek	az	
ő	tervei”	(Zsol	146:4).	Ha	a	kép-
zelet	 alkotta	 „lélek”	 vagy	 „szel-
lem”	 egy	 gondolkodásra	 képes,		
intelligens	lény,	ahogyan	néhány	
ember	mondja,	 a	 halál	 bekövet-
keztekor	 be	 kellene	 fejezze	 a	
gondolkodást.	 A	 zsoltáríró	 azt	
mondja:	 „Mert	 nincs	 emlékezés	
rólad	 a	 halálban,	 a	 seolban	 ki-
csoda	dicsőít	téged?”	(Zsol	6:6).	
Egy	népszerű	hiedelem	szerint	az	
igazak	haláluk	után	a	mennyben	
folytatják	Isten	dicsőítését.	Azon-
ban	a	Biblia	azt	mondja:	„Nem	a	
meghaltak	dicsérik	az	Urat,	sem	
nem	 azok,	 akik	 alászállanak	 a	
csendességbe”	(Zsol	115:17).

Azon	elképzelés,	hogy	a	meg-
halt	 igazak	a	mennyben	vannak,	
egy	mese,	melynek	semmi	alapja	
nincs	a	Szentírásban.	 Isten	sza-
va	kijelenti	nekünk,	hogy	a	halot-
tak	a	porban	nyugszanak,	és	ott	

is	 maradnak,	 tudattalanul,	 egé-
szen	a	feltámadás	napjáig.

„Ha	 meghal	 az	 ember,	 vajjon	
feltámad-é?	…	Úgy	fekszik	le	az	
ember	 és	 nem	 kél	 fel;	 az	 egek	
elmúlásáig	 sem	 ébrednek,	 nem	
költetnek	föl	az	ő	álmukból”	(Jób	
14:14.12.)

Mit mondhatunk a 
halottak Krisztus általi 
feltámadásáról?

Az	Írások	reményt	adnak	ezen	
pontban:	 „Ne	 csodálkozzatok	
ezen:	mert	eljő	az	óra,	amelyben	
mindazok,	 akik	 a	 koporsókban	
vannak,	 meghallják	 az	 ő	 szavát;	
És	kijőnek;	akik	a	jót	cselekedték,	
az	élet	 feltámadására;	akik	pedig	
a	 gonoszt	 művelték,	 a	 kárhozat	
feltámadására”	(Jn	5:28-29).

Krisztus	 feltámadásakor	 bizo-
nyos,	hogy	„a	sírok	megnyílának,	
és	 sok	 elhunyt	 szentnek	 teste	
föltámada”	 (Mt	 27:52).	 Ezek	 a	
szentek	nem	a	mennyben	voltak,	
hanem	porágyaikban	aludtak.

„Valamit	 hatalmadban	 van	
cselekedni	erőd	szerint,	azt	cse-
lekedjed;	mert	semmi	cselekedet,	
okoskodás,	 tudomány	 és	 böl-
csesség	nincs	a	Seolban,	a	hová	
menendő	vagy”	(Préd	9:12).

Emlékszünk	Lázár	történetére,	
Mária	 és	 Márta	 testvérére?	 Egy	
komoly	 betegség	 után	 ez	 a	 férfi	
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meghalt,	mire	Jézus	kijelentette:	
„Lázár,	a	mi	barátunk,	elaludt;	de	
elmegyek,	 hogy	 felköltsem	 őt.	
Mondának	azért	az	ő	tanítványai:	
Uram,	 ha	 elaludt,	 meggyógy-
ul.	 Pedig	 Jézus	 annak	 haláláról	
beszélt;	 de	 ők	 azt	 hitték,	 hogy	
álomnak	 alvásáról	 szól.	 Ekkor	
azért	nyilván	monda	nékik	Jézus:	
Lázár	 megholt”	 (Jn	 11:11-14).	
Négy	nap	telt	el	az	ő	halála	óta,	
de	még	nem	ment	fel	a	mennybe.	
Aludt	 a	 sírboltban.	 Jézus	nem	a	
mennyei	dicsőségből	hívta	le	őt	a	
sötét,	 nyomasztó,	 bűnnel	 sújtott	
világba.	Nem	mondta:	„Lázár,	jöjj	
le	 a	 mennyből”,	 hanem	 megpa-
rancsolta,	 hogy	 mozdítsák	 el	 a	
követ,	 és	 fennhangon	 így	 szólt:	
„Lázár,	jőjj	ki!”	(Jn	11:43).

Mi a helyzet a „lélekkel” és 
a „pokollal”?

A	 Biblia	 nem	 mondja,	 hogy	
midőn	 egy	 ember	 meghal,	 „ket-
té	válik”:	egy	halott	testre	és	egy	
élő,	tudatos,	halhatatlan	„lélekre”.	
Semmi	nem	válik	el	az	elhunyttól	
halálakor,	 kivéve	 az	 élet	 lehele-
tét.	 Ha	 egy	 úgynevezett	 „lélek”	
felmenne	a	mennybe,	a	személy	
tudata	ott	folytatódna,	azonban	a	
Biblia	 világosan	 kimondja,	 hogy	
mindenféle	 ismeret	 megszűnik,	
midőn	egy	ember	meghal.	

A	 „sír”	 szó	megfelelője	 a	 zsi-
dóknál	seol,	 a	 görögöknél	 pedig	
hádész.	Ezt	a	két	szót	angolban	
néha	 „pokol”-nak	 fordítják.	A	 sír	
és	a	pokol	ebben	az	értelemben	
tehát	egy	és	ugyanaz	a	dolog.

A seol	 szót	 gyakran	 fordítják	

úgy,	 hogy	 „pokol”,	 azonban	 ez	
soha	nem	az	örök	kínszenvedés	
helyét	 jelenti.	 Ilyen	hely	 jelenleg	
nem	létezik.	

A Biblia megemlíti a tűz 
tavát, ahol a gonoszok 

majd elpusztulnak, azonban 
ez csak a millennium után 

következik majd.

Jákób	tudta,	hogy	halála	után	
a	 seolba	 megy	 (I.Móz	 37:35;	
42:38),	ahol	meggyőződése	sze-
rint	 fia,	 József	 is	 volt.	 Azonban	
nem	 úgy	 gondolta,	 hogy	 fia	 a	
pokol	 tüzében	 lenne,	és	ő	maga	
sem	vágyott	ilyen	helyre.

A	hűséges	pátriárka,	Jób	mér-
hetetlen	szenvedése	egy	pillana-
tában	arra	vágyott,	hogy	a	seolba 
mehessen.	 Így	 szólt:	 „Vajha	 en-
gem	 a	 holtak	 országában	 tarta-
nál;	 rejtegetnél	 engemet	 addig,	
amíg	elmúlik	a	te	haragod;	határt	
vetnél	 nékem,	 azután	megemlé-
keznél	 rólam!”	 (Jób	 14:13.)	 Jób	
valóban	 egy	 lángoló	 tűzbe	 sze-
retett	 volna	 menni?	 Egyáltalán	
nem.

Mikor	Jónás	a	nagy	hal	gyom-
rában	 volt,	 a	 seolból	 sírt	 Isten-
hez,	 mely	 nem	 egy	 égő	 tűznek	
tava	volt	(Jón	2:2-3).

A	 lélek,	mely	 az	 ember	maga,	
meghal,	és	eltemettetik.	 „Kicsoda	
oly	erős,	hogy	éljen	és	ne	 lásson	
halált	 s	 megszabadítsa	 magát	 a	
Seolnak	 kezéből?”	 (Zsol	 89:49.)	
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Jézus	 lelke	 ugyancsak	 a	 sírba	
(seol)	 szállt,	melyből	 harmad	 na-
pon	feltámadott.	„Mert	nem	hagyod	
lelkemet	a	Seolban;	nem	engeded,	
hogy	 a	 te	 szented	 rothadást	 lás-
son”	(Zsol	16:10).	Bizonyos,	hogy	
Jézus	nem	ment	a	tűznek	tavába,	
csupán	a	sírverembe.

A	„seol”	vagy	sír	az	egész	em-
beriség	 sorsa	 a	 halálkor.	 „Mint	
juhok,	a	Seolra	vettetnek,	a	halál	
legelteti	őket,	és	az	 igazak	ural-
kodnak	 rajtok	 reggel;	 alakjokat	
elemészti	a	Seol,	távol	az	ő	laká-
suktól”	 (Zsol	 49:14).	 Senki	 nem	
hiszi,	 hogy	 a	 juhok	 egy	 tűzben	
égő	 helyre	mennek,	mikor	meg-
halnak.	

Bízzunk az igazságban, nem 
pedig egy hazugságban

Minden	 ember	 –	 függetlenül	
attól,	hogy	jók	vagy	gonoszak	–	a	
föld	porába,	a	sírba	szállnak	alá.	
Mindazonáltal	 az	 igaz	 kereszté-
nyek	 a	 Krisztus	második	 eljöve-
telekor	 végbemenő	 feltámadás	
áldott	 reménységében	 nyugsza-
nak.	Legyünk	hűségesek,	és	osz-
tozzunk	 a	 Dávid	 által	 kifejezett	
reménységben:	„Csak	Isten	vált-
hatja	ki	lelkemet	a	Seol	kezéből,	

mikor	az	megragad	engem”	(Zsol	
49:16).	 „A	 mi	 halandó	 testünk	
meghalhat,	és	a	sírba	tehetik.	De	
az	 áldott	 reménység	 tovább	 él,	
egészen	 a	 feltámadásig,	 midőn	
Jézus	 hangja	 előhívja	 a	 porban	
alvókat.	 Azután	 élvezhetjük	 az	
áldott,	 dicső	 reménység	 betel-
jesedését.	 Megismerjük	 akiben	
hittünk.	Nem	küzdöttünk,	nem	fá-
radtunk	hiába.	Egy	gazdag,	dicső	
jutalom	 van	 előttünk;	 azon	 juta-
lom,	 amelyért	 küzdünk,	 amely	
mellett,	ha	bátorsággal	kitartunk,	
bizonyosan	elnyerjük	azt…”

„Van	 számunkra	 üdvösség,	
miért	maradunk	 távol	 annak	 for-
rásától?	 Miért	 nem	 jövünk	 és	
iszunk	 belőle,	 hogy	 lelkünk	 fel-
frissüljön,	megerősödjön	és	kivi-
ruljon	 Istenben?	Miért	 ragaszko-
dunk	oly	nagyon	e	világhoz?	Van	
valami	 sokkal	 jobb	 számunkra,	
amiről	 beszélhetünk	 és	 gondol-
kodhatunk.	 Lelkileg	 a	 menny-
ben	 érezhetjük	 magunkat.”	 – In 
Heavenly Places, p. 352.
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Péntek	 kora	 délután	 Dragan	
Ivanov,	 Peter	 Lausevic,	

Elisha	Zujic	és	én	végre	megér-
keztünk	 az	Osijek-i	Reform	Ad-
ventista	gyülekezetbe.	A	szerbiai	
Újvidék	 felől	 utaztunk	 a	 horvát-
országi	Osijekbe.	Gyorsan	ész-
revettem	 ausztrál	 és	 amerikai	
barátaimat.	 Mindannyian	 meg-
érkeztünk	 gyülekezőhelyünkre,	
mely	úgyszólván,	a	genfi	(Svájc)	
tartózkodásunkra	való	felkészítő	
tábor	volt.	Mialatt	néhányan	kö-
zülünk	 a	 késői	 ebédet	 fogyasz-
tották,	 csoportunk	 másik	 része	
egy	 hosszú	 asztal	 körül	 vára-
kozott,	 mert	 szerettünk	 volna	
ott	lenni,	amikor	Peter	Lausevic	
atyafi	 és	 segítői	 köszöntenek	
bennünket	a	tréning	kezdetén.

Névkártyákat	 és	 a	 szállás-
hellyel	 kapcsolatos	 tájékozta-

tást	 is	 kaptunk	 érkezésünkkor.	
Saját	 névkártyám	emlékeztetett	
rá,	hogy	bár	európai	vezetékne-
vem	 van,	mégis	 ausztrál	 szüle-
tésű	 vagyok!	 Segítőkész	 kezek	
cipelték	 nehéz	 bőröndjeimet	 a	
négyes	szobába.	A	négyes	szo-
ba	 –	 ebben	 mindnyájan	 egyet	
értettünk	 –	 az	 ausztrál	 „lány-
négyesnek”	 lett	 kijelölve.	 Ide	
vonultunk	 vissza,	mikor	 egy	 kis	
nyugalomra	vágytunk,	Adrianna,	
én,	Nadine	és	Shelly	(a	legfiata-
labbtól	a	legidősebbig).

Horvátország,	ahogy	említet-
tem,	 előkészítő	 hely	 volt	 szá-
munkra	 Genfhez.	 Első	 szom-
batunkon	 élveztük	 a	 pihenést,	
és	 próbáltuk	 kiheverni	 hosszú	
utunk	 fáradalmait.	A	 folyamatos	
beszélgetést	 hallva	az	összejö-
vetelen	azt	gondolhatta	volna	az	

A 2010. évi horvátországi missziós út:

A	felkészítő	programCherith Zujic
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ember,	 hogy	 micsoda	 tisztelet-
len	 gyülekezet,	 egészen	 addig,	
míg	rá	nem	 jöttünk,	hogy	az	el-
hangzó	szavak	nagy	részét	nem	
is	 értjük.	 Fordítókkal	 volt	 tele	 a	
helyiség.	 A	 mi	 csoportunk	 há-
rom	különböző	nyelvből	tevődött	
össze,	horvát,	angol	és	spanyol.	
Szerencsére	 a	 csapat	 nagy	 ré-
sze	kétnyelvű	volt,	máskülönben	
úgy	érezhettük	volna	magunkat,	
mint	 egykor	 Bábel	 tornyában.	
Meglepett,	 hogy	 Horvátország-
ban	 testvéreink	 gyakran	 kettő-
nél	is	több	nyelven	beszélnek.	A	
szerb	 származású	 Steve	 gardí-
rozott	 minket	 Horvátországban,	
aki	gyakran	említette,	hogy	egy-
szerűbben	 megérti	 a	 spanyol	
csoport	 beszédét,	 mint	 az	 én	
ausztrál	akcentusomat!	

Az	európaiak	mindig	ismertek	
voltak	kiváló	 vendégszeretetük-
ről	 és	 konyhaművészetükről.	
A	 mi	 vendéglátóink	 is	 kitettek	
magukért	 teljes	 mértékben.	
Kóstolhattunk	 rétest,	 szármát,	
édes	 tésztát,	 gibanicát	 (hagyo-
mányos	 szerb	 túrós	 rétes),	 és	
még	 sorolhatnám.	 Két	 szaká-
csunk	 volt,	 akik	 nemcsak	 főz-
tek,	 de	 mostak	 és	 takarítottak	
is	 ránk.	 Úgy	 gondolom,	 hogy	 a	

helyettünk	 való	 mosás	 célja	 az	
idő-,	a	víz-	és	az	áram	megtaka-
rítás	 volt,	 azonban	 úgy	 érzem,	
ezt	 inkább	 magunknak	 kellett	
volna	 megcsinálnunk!	 Biztos	
vagyok	benne,	hogy	egy	hónap	
szabadságot	 kellett	 kivenniük,	
miután	 eljöttünk	 onnan!	 Talán	
mondanom	sem	kell,	hogy	mély	
benyomást	 tett	 rám	 az	 európai	
munkaerkölcs.

Horvátországi	 tartózkodá-
sunk	délelőttönként	hitpontjaink	
tanulmányozásával	telt,	mintegy	
előkészületképpen,	 hogy	 majd	
Genfben	 mi	 fogunk	 a	 Bibliáról	
tanítani.	 Délutánonként	 a	 ház-
ról-házra	 történő	 missziómun-
kával	kapcsolatos	óráink	voltak;	
ez	 egy	 rövid	 elméleti	 és	 több	
órás	gyakorlati	 részből	 tevődött	
össze.	 Egy	 hét	 alatt	 összessé-
gében	 9	 850	 szórólapot	 osztot-
tunk	 szét	 és	 sok-sok	 kilométert	
sétáltunk	 le	 együtt.	 Vasárnap	
délután	 másfél	 órát	 töltöttünk	
házról-házra	 járással	 az	 utcá-
kon.	Nos,	minden	úgy	 zajlott	 le	
ahogy	 előre	 várható	 volt!	 Leg-
többünk	 órákat	 töltött	 és	 vesz-
tett	 azzal,	 hogy	 megtalálja	 az	
utcákat,	ahová	beosztották.	
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A	hét	elrohant,	főképp	a	hoz-
zánk	 hasonlóaknak,	 akik	 meg-
próbáltak	 fennmaradni,	 hogy	 a	
tananyagon	 kívüli	 tevékenysé-
gekben	 is	 részt	 vegyenek,	 nem	
kis	 erőfeszítéseket	 téve,	 hogy	
ezek	 után	 ébren	 tudjanak	 ma-
radni	a	négy	és	 fél	órás	 reggeli	
tanulmányozás	alatt	(a	nap	nem	
ment	 le	9	óra	előtt,	és	hajnali	5	
órakor	itt	már	világos	volt).	Peter	
Lausevic	 atyafi	 nagyon	 segítő-
kész	 volt	 e	 tekintetben.	 Talán	
mondanom	 sem	 kell,	 hogy	 vol-
tak	néhányan,	akiket	felriasztott	
álmukból	mély,	határozott	hang-
ja,	 midőn	 megkérte	 a	 bóbisko-
lót,	 hogy	 olvassa	 a	 következő	
szöveget.

Ki az utcákra!
Vasárnap	 délután	 Gisselle	

Lanuza	 testvérnő	 –	 bibliamun-
kás	 az	 Egyesült	 Államokból	
–	 gyakorlati	 tanácsokat	 adott	
nekünk	 a	 házról-házra	 történő	
missziómunkához,	és	ő	volt	a	mi	
rendíthetetlen	 vezetőnk	 e	mun-
kában	egész	héten.	Nem	sokkal	
azután,	hogy	visszatértünk	a	va-
sárnapi	 missziós	 körútról,	 láto-
gatóink	 érkeztek.	 A	 rendőrség!	
Valaki	bejelentette,	hogy	 idege-
nek	 sétálgatnak	 az	 utcákon,	 és	
kopogtatnak	 be	 házakhoz.	Miu-
tán	 a	 rendőrség	 elment,	 Peter	
Lausevic	 atyafi	 jött,	 hogy	 elúj-
ságolja	 a	 történteket.	 Vasárnap	
reggel	a	testvérek	elkérték	útle-
veleinket,	 hogy	 tartózkodásun-
kat	 bejelentsék	 a	 rendőrségen.	
Néhányan	 csodálkoztunk,	 hogy	
miért.	 Peter	 Lausevic	 atyafi	 el-

mondta,	 hogy	 ez	 mentett	 meg	
most	bennünket	a	rendőrséggel	
való	 konfliktustól,	 s	 ennek	 kö-
szönhetjük,	hogy	maradhatunk.

Gisselle	 Lanuza	 testvérnő	
minden	 nap	 különböző	 mód-
szert	 alkalmazott,	 hogy	 pár-
ba	 állítsa	 az	 angol,	 spanyol	 és	
horvát	nyelvűeket.	Természete-
sen	 minden	 nap	 valaki	 mással	
indultunk	 útnak.	A	 hét	 gyorsan	
eltelt	 azzal,	 hogy	 ide-oda	 jár-
tunk	 utcáról-utcára,	 s	 próbál-
tunk	embereket	hívni	a	hétvégi	
összejövetelre.	 Esténként	 azo-
kat,	 akiknek	 nem	 voltak	 külö-
nösebb	 sikerélményei,	 lelke-
sítették	 azok,	 akiknek	 viszont	
voltak.	 Estéről	 estére	 csodá-
latos	 tapasztalatok	 hangoztak	
el.	Én	azok	 között	 voltam,	akik	
bár	 számtalan	 szórólapot	 szét-
osztottak,	 mégsem	 tettek	 szert	
személyes,	 felemelő	 tapaszta-
latra.

Csütörtök	 volt	 az	
utolsó	
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házról-házra	 járó	 missziós	 na-
punk.	 Elhatároztam,	 hogy	 ké-
rek	 Istentől	 egy	 tapasztalatot.	
Shelly	 Newman-nel	 és	 Sabina	
Poropat-tal	 indultunk	 útnak.	 El-
döntöttük,	 hogy	 megpróbálunk	
időt	spórolni	azzal,	hogy	szétvá-
lunk.	 Sabina	 és	 Shelley	 haladt	
az	 út	 bal	 oldalán,	 én	 pedig	 a	
jobb	 szélen	 sétáltam.	 Imádkoz-
tam	 miközben	 mentem,	 s	 azon	
gondolkoztam,	 hogy	 csak	 ak-
kor	 tudok	 értékes	 tapasztalatra	
szert	 tenni,	 ha	 olyasvalakivel	
találkozom,	aki	 folyékonyan	be-
szél	 angolul.	 Gyorsan	 betanul-
tam	a	következő	mondatokat:

„Dobar	dan!	Ja	sam	Cherith.”	
(Jó napot! Én Cherith vagyok.)

„Govoric	 te	 li	 engleski?”	
(Beszél(sz) angolul?)

„Ne	 razumijem	hrvatski.”	 (Én 
nem értek horvátul!)

„Nisam	 Jehovin	 svjedok.”	
(Nem Jehova tanúja vagyok)

„Mi	 smo	 grupa	 mladih	 koja	
poziva	 vase	 susjedstvo	 na	
biblijski	 seminar.”	 (Fiatalok egy 
csoportja vagyunk, kik szeret-
nék Önt/Téged meghívni a kö-
zelben lévő Bibliai összejöve-
telre.)

„Molim	vas,	dodjite!”	(Kérem, 
jöjjön!)

Örömteli	beszélgetés
Istent	 nem	 akadályozzák	 a	

nyelvi	 korlátok,	 amint	 azt	 ta-
pasztaltam.	 Horvát	 nyelvisme-
retem	 hiánya	 és	 azon	 tény	 el-
lenére,	 hogy	 a	 legtöbb	 horvát	
nem	beszél	angolul,	Isten	meg-
áldott	három	jól	sikerült	beszél-
getéssel,	horvát	nyelven	(olyan	
nehéz	és	zavarba	ejtő	volt,	ami-
lyen	 csak	 lehetett)!	Csodálatos	
volt	felismerni,	hogy	meg	tudom	
érteni,	és	 tudok	kommunikálni.	
Isten	valóban	megáldott.	Soha	
nem	felejtem	el	a	kedves	idős	
hölgyet,	aki	81	évesen	a	szem-
problémájáról	beszélt	nekem,	
az	 egykori	 Jehova	 tanúját,	
aki	 Isten	 áldását	 kívánta,	
vagy	 a	 férfit,	 aki	 egy	 pohár	
vízzel	 kínált	 meg.	 Valóban	
aggasztott,	hogy	nem	fogok	
tudni	 túl	 sok	 beszélgetést	
folytatni	 horvát	 nyelven	 –	
de	 az	 én	 hiányosságaim	
nem	 akadályozzák	 Istent.	
Kétségtelen,	 hogy	 csapa-
tunkból	mindenki	mosolyra	
derült,	midőn	visszaemlé-
keztünk	 Gisselle	 új	 szó-
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használatára,	 amivel	 útbaigazí-
tott	bennünket:	„fel-fel-fel-fel-fel	
az	 utcán,	 majd	 le-le-le-le	 és	
máris	 találkozol	 néhány	 barát-
tal.”	Vagy	ahogyan	utánunk	kiál-
tott,	„Gyerünk-gyerünk-gyerünk-
gyerünk-gyerünk-gyerünk!”

Az	összejövetelen!
A	 hét	 gyorsan	 véget	 ért,	 és	

elérkezett	 az	 összejövetel	 idő-
pontja.	 Együtt	 összesen	 30	
vendéget	 sikerült	 behívnunk	 a	
találkozóra	(nem	számítva	a	ta-
gokat).	Peter	Lausevic,	Etienne	
Lombard,	Rolly	Dumaguit	atyafi-
ak	és	Gisselle	Lanuza	testvérnő	
tartották	 az	 egyes	 szemináriu-
mokat.	 Gisselle	 testvérnő	 egy	
időszerű	 előadást	 tartott	 az	 Is-
tennel	 való	 barátságról.	 Szom-
baton	 távolabbról	 is	 jöttek	 test-
véreink,	 Újvidékről,	 Szerbiából	
és	 Zágrábból,	 a	 szolgálatokhoz	
és	a	hallgatóság	közé	egyaránt.	
Csodálatos	 volt	 ilyen	 sok	 min-
denkivel	 találkozni,	 és	 próbálni	
alkalmazni	 szerény	 horvát	 szó-
kincsemet.	 Nagyszerű	 volt	 lát-
ni	 vasárnap,	 amint	 a	 vendégek	
megragadták	 a	 szünetek	 és	 ét-
kezések	 idejét	 arra,	 hogy	 kér-
déseket	tegyenek	fel	és	beszél-
gessenek	a	horvát	testvérekkel.	
Szívesen	bekapcsolódtam	volna	
én	is,	de	nyelvi	korlátaim	sajnos	
csak	 azt	 tették	 lehetővé,	 hogy	
miközben	 felszolgáltam,	 meg-
kérdezzem:	 „Kér	 még	 egy	 kis	
babot?”

Tanulság
Hétfőn	 kora	 reggel	 Shelley,	

Adriana,	Nadine,	Elisha,	Paulina	
és	én	bepakoltuk	csomagjainkat	
a	várakozó	autóba.	Eljött	az	idő,	
hogy	 búcsút	 vegyünk	Osijektől.	
Öt	 órás	 vonatozás	 után	megér-
keztünk	 Zágrábba,	 ahol	 testvé-
rek	vártak	bennünket,	akik	elvit-
tek	a	gyülekezeti	helyre,	mialatt	
vártuk	az	indulási	időt,	mikor	el-
repülhetünk	Horvátországból.

A	 repülőtéren	 ülve	 vettem	
csak	 észre	 a	 szerb	 és	 a	 hor-
vát	 pecsétet	 az	 útlevelemben.	
Nekem	 ez	 egy	 különleges	 uta-
zás	volt.	Édesapám	Szerbiában	
született.	 Horvátország	 szintén	
a	 felmenőim	 hazája.	 Ez	 volt	 az	
első	utam	 ide,	és	soha	nem	 fo-
gom	elfelejteni.

Mind	 az	 öten,	 akik	 Ausztrá-
liából	 jöttünk	 és	 Paulina,	 egy	
időben	 jelentkeztünk	 be,	 így	
együtt	 is	 ülhettünk	 a	 repülőgé-
pen.	 Ahogy	 a	 gépünk	 felemel-
kedett,	 és	 Horvátország	 eltűnt	
a	 láthatáron,	 tudtam,	hogy	min-
dig	 emlékezni	 fogok	 rá.	 Ez	 egy	
csodálatos	kaland	volt	 Istennel,	
egy	országban,	ahol	nem	ismer-
tem	 a	 nyelvet	 annak	 ellenére,	
hogy	családi	 szálak	 fűznek	 ide.	
Örülök,	 hogy	 úgy	 döntöttem,	
elhalasztom	 főiskolai	 tanulmá-
nyaimat,	 hogy	ezt	 az	 utat	meg-
tehessem.
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Július	 első	 hetében,	 horvát	
testvéreink	 35	 segítőjükkel	

együtt,	akik	a	világ	minden	tájáról	
érkeztek	–	legtöbbjük	fiatal	–	kö-
rülbelül	10	000	meghívót	szórtak	
szét	Eszéken,	Horvátországban,	
hogy	meghívják	a	 lakosokat	egy	
evangélizációs	találkozóra,	mely-
nek	 témája:	 „Küzdelem	 a	 végső	
irányításért”.

„A	 munkások	 helyesen	 ki-
képzett	 és	 jól	 felszerelt	 serege	
milyen	 hamar	 elvihetné	 a	 meg-
feszített,	a	feltámadott	és	a	nem-
sokára	 eljövendő	Megváltó	 üze-
netét	 az	 egész	 világra!	 Milyen	
hamar	 eljöhetne	 a	 vég,	 a	 szen-
vedés,	 a	 nyomorúság	 és	 a	 bűn	
vége!”	– Előtted az Élet 269. 

Kik	jöttek?
Megannyi	 érdekes	 élmény	

után,	 mindannyian	 izgatottan	
vártunk	 az	 első	 vendégek	 érke-
zésére	Július	9-én,	pénteken	19	
órakor.

A	találkozó	egy	énekkel	kezdő-
dött	 melyet	 közösen	 énekeltünk,	
majd	a	horvát	fiatalok	egy	csoport-
ja	 egy	 rövid	 történetet	 adott	 elő.	
Egy	 ima	 után	 Etienne	 Lombard,	
francia	 bibliamunkásunk,	 tartott	
előadást	„A	bűn	eredete	és	vége”	
címmel,	 melyben	 a	 Biblia	 által	

mutatta	be	Lucifer	bukását	és	az	
ember	 felemelését	 Megváltó	 Jé-
zus	 Krisztusunk	 által.	 Előadását	
15	vendég	hallgatta	figyelmesen.	
Szombaton,	a	szombati	bibliai	ta-
nulmányok	 után	 11	 órakor	 Rolly	
Dumagiut,	Belizéből,	a	„Szükség-
letünk,	megtérésünk”	címmel	osz-
tott	 meg	 velünk	 egy	 tanulmányt.	

Küzdelem	a	végső	irányításért
Evangélizáció és konferencia

Abigail Siclovan Eszéken,	Horvátországban,	2010.	július	9-11.

„Mert	mindnyájan	vétkeztek”	(Rm	
3:23)	és	érintette	a	bűn	betegsé-
ge,	 ezért	 mindenkinek	 szüksége	
van	 az	 egyedüli	 megoldásra,	 a	
bűn-hordozó	Megváltónkra.	1847-
ben	Dr.	James	Y.	Simpson,	a	klo-
roform	feltalálója,	mely	a	föld	első	
érzéstelenítője	volt.	Egyik	tanítvá-
nya	azt	kérdezte	tőle,	hogy	melyik	
találmány	volt	élete	legértékesebb	
felfedezése.	Így	válaszolt:	Az	volt	
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a	 legértékesebb	 felfedezésem,	
amikor	 felfedeztem,	 hogy	 bűnös	
vagyok,	 és	 Jézus	Krisztus	 az	 én	
személyes	Megváltóm.

A	 következő	 két	 előadás	 so-
rán,	 Peter	 Lausevic	 magyarázta	
Dániel	 próféta	 könyvének	 8.	 és	
9.	 fejezetét,	 hogy	 bemutassa	 a	
hallgatóságnak	azok	jelentőségét	
a	próféciákban	a	mai	napokra	vo-
natkozóan.	Krisztus	és	az	eljöve-
tele	a	próféciák	központja.	Szük-
séges	 betekintenünk	 a	 mennyei	
szentély	 legszentebb	részébe	és	
látni	a	Megváltónkat,	aki	1844	óta	
ott	van,	és	vár	népére,	akik	meg-
akarnak	tisztulni.	A	szombati	szol-
gálatokon	 90	 ember	 vett	 részt;	
ebből	 körülbelül	 30	 ember	 volt	
látogató,	a	többi	Horvátországból	
és	Szerbiából	való	hittestvér	volt.

Isten	kegyelme	által,	 július	11-
én,	vasárnap	további	öt	tanulmány	
lett	 bemutatva	 a	már	 említett	 hit-
testvérek	által.	További	prófétikus	
igazságok	 lettek	 bemutatva	 Dá-
niel	 7.	 fejezete,	 és	 Jelenések	
13.	 fejezetével	 kapcsolatban	 a	
fenevad	 bélyegéről	 és	 az	 Egye-
sült	 Államok	 szerepéről.	 Ezeket	
a		résztvevőknek	világos	bibliai	és	
történelmi	magyarázat	által	tárták	
fel.	Délután	Gizelle	Lanuza,	Észak	
Karolinából,	 (USA)	 felhívta	figyel-
münket	arra,	hogy	megértsük	azt,	
hogy	Jézus	a	mi	igaz	barátunk,	ha	
elfogadjuk	Őt.	 Így	 dicsőséges	 el-
jövetelekor	 nem	 fogunk	 félni,	 ha-
nem	örülni,	hogy	találkozunk	Vele,	
és	látjuk	Őt	szemtől	szemben.	Te	
mit	 választól,	melyik	 leszel	 –	 ba-
rátja	vagy	ellensége?

Reggel	9:30-kor	még	csak	há-

rom	vendég	érkezett	 a	 találkozó-
ra,	de	estére	ez	a	szám	17-re	nőtt.		
A	 világ	 minden	 tájáról	 érkezett	
horvátországi	segítők	mindegyike	
boldog	 volt	 azon	 kiváltság	 miatt,	
hogy	 lelkeket	 vezettek	 Krisztus-
hoz	és	az	Ő	üzenetéhez.

Sok	 gyönyörű	 tapasztalat	 mu-
tatta	 nekünk	 kedves	 Megváltónk	
gondviselő	 munkáját	 és	 jelenlét-
ét	 azon	 az	 egész	 héten	 át,	mely	
bizonyítja	 a	 Prófétaság	 Lelkének	
igaz	voltát	a	következő	bekezdés	
által:	 „Az	 Isten	akaratával	együtt-
működő	 emberi	 akarat	 mindent	
meg	 tud	 cselekedni.	 Amit	 Isten	
parancsára	kell	tennünk,	azt	az	Ő	
erejével	 meg	 is	 lehet	 tenni.	Ami-
kor	 parancsol,	 képességet	 is	 ad	
parancsa	 teljesítésére.”	 (Krisztus	
Példázatai	228.	)

Hogy	 jobban	 megértsétek	
az	 itt	 történteket,	 meg	 szeret-
nénk	 osztani	 két	 tapasztala-
tot:	 Egy	 idősebb	 férfi	 hallott	 az	
evangélizációs	 találkozóról	 egy	
szórólapon	keresztül,	amit	a	sze-
métben	talált,	amíg	várta	a	buszt.	
Egész	hétvégén	részt	vett	az	elő-
adásokon,	 és	 figyelmes	hallgató	
volt.	 Ő,	 valamint	 28	 másik	 láto-
gató	megvette	a	Nagy	küzdelem	
című	könyvet,	hogy	otthon	tanul-
mányozhassák.	

Egy	 másik	 fiatalember,	 aki	
minden	 előadást	 meghallgatott	
az	 igazságot	 keresvén:	 minden	
keresztény	 és	 nem	 keresztény	
egyházat	 meglátogatott.	 Amikor	
egy	 plakátot	 látott,	 melyet	 mi	
tettünk	 ki	 Eszéken,	 elhatározta,	
hogy	eljön	a	 találkozóra.	Mind	a	
tíz	előadáson	részt	vett.
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Hogyan tudta megtenni?

Hogyan	tudta	Júdás	elárulni	Jézust?	Három	évig	együtt	voltak.	„Júdás	
látta,	mikor	betegek,	sánták,	bénák	és	vakok	özönlöttek	Jézushoz	a	

kisebb	és	nagyobb	városokból.	Látta,	mikor	haldoklókat	tettek	le	a	lábá-
hoz.	Tanúja	volt	az	Üdvözítő	hatalmas	munkájának,	amelyet	a	betegek	
gyógyítása,	a	démonok	kiűzése	és	a	halottak	feltámasztása	terén	vég-
zett.	Saját	személyében	is	megtapasztalta	Krisztus	hatalmának	nyilván-
való	bizonyítékát…	Júdás	megszerette	a	Nagy	Tanítót	és	szeretett	volna	
Vele	lenni.	Megvolt	benne	a	vágy	arra,	hogy	jelleme	és	élete	megváltoz-
zon	és	azt	remélte,	hogy	Krisztussal	való	kapcsolata	révén	megtapasz-
talhatja	majd	ezt.”	(Jézus	Élete,	620.)

Érdekes	 kérdés:	 Hogyan	 tudta	 Júdás	 elárulni	 Jézust?	 Nyilvánvaló,	
hogy	nem	volt	megtérve.	Még	mindig	az	ellenség	uralta.	Ennek	ellenére,	
hogyan	tudta	Jézus	mégis	szeretni?	(És	Ő	szerette.)	Júdás	kétségbees-
ve	jött	és	„Jézus	lábaihoz	vetette	magát	és	Isten	Fiának	ismerte	el	Őt,	és	
könyörögve	kérte,	hogy	szabadítsa	ki	magát.	Az	Üdvözítő	nem	dorgálta	
meg	árulóját,	de	tudta,	hogy	Júdás	nem	bánta	meg	a	bűnét…	Krisztus	
nem	szólt	egyetlen	kárhoztató,	elítélő	szót	sem.	Szánalommal	tekintett	
Júdásra,	és	azt	mondotta:	’Ezért	az	óráért	jöttem	el	erre	a	világra’.”	(Jé-
zus	Élete,	626.)

Nem	Júdás	 volt	 az	egyetlen,	 aki	megtagadta	 Jézust.	A	 tizenegy	 to-
vábbi	is	elhagyta	Őt,	pont	amikor	a	leginkább	szüksége	lett	volna	rájuk.	
Péter	átkozódva	és	esküdözve	tagadta	le.	

Hogyan volt képes Jézus mégis szeretni a tanítványait?
Megbocsátott	azoknak,	akik	elhagyták	és	szerette	őket.	Később,	ami-

kor	valódi	megbánást	mutattak,	rájuk	bízta,	hogy	világítsák	be	a	földet.	
Példájuk	által	legyünk	mi	indítva	és	bátorítva.

Időnként	mi	is	megtagadjuk	Jézust	keresztényi	életünkben,	de	Ő	ak-
kor	 is	 szeret	 bennünket.	 Hogyan	 képes	 erre?	 Krisztus	megbocsát,	 ha	
engedjük,	hogy	a	Szentlélek	megbánásra	vezessen	bennünket.	És	Rajta	
keresztül	mi	is	képesek	lehetünk	szeretni	azokat	a	tévedő	tanítványokat,	
akikkel	földi	életünkben	összetalálkozunk.		



„FEDDHETETLENÜL”

Beszélek néktek Jézusról és a mennyországról,
Szépen, vagy keményen az eljövendő honról.
Reménységet ébresztek bennetek, az Istenben,
S igyekszem, hogy a teljes igazságot hirdessem.

Mutatom melyik a jó út, merre járt az Isten,
Jézus hol ment, melyik úton, ösvényen.
Menjetek utána, kövessétek, kiáltom felétek!
S érzem, amikor reám oly furcsán tekintetek.

Hallom lelki füleimmel, amint magatokban szóltok:
- Ezt ismerjük, és még ő hirdeti az igazságot?
Szentséget prédikál, és jól tudjuk, mint is él.
Melyik a jó út? S ő még erről beszélni sem fél!

Megszólal bennem egy kis harang, hisz hallom az igazat,
Nem mondotok rólam semmit, sokszor semmi valótlant.
Tudom, illene is pont nékem a legmélyebben hallgatnom.
Ám a csend közben szomorúan áll meg előttem, Jézusom.

S újból megszólalok: - Kövessétek a drága Mestert!
Nézzétek az Ő életét, a példaképet, az egyetlen bűntelent!
S este, mikor befejeztem néktek mondott beszédem,
Leborulok sírva: - Bocsáss meg Uram, hisz ma is vétkeztem…

– Szőke Pál –
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