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VEZÉRCIKK

Írta: D. Sureshkumar

N éhány évvel ezelőtt 
újsághír jelent meg 

egy súlyos autóbalesetet 
szenvedett fiatalemberről. 

Komoly fejsérülést szenvedett, 
amitől három hétig volt kómában, azu-
tán még nyolc évig az eszméletlenség 
állapotában. Szülei naponta föltámo-
gatták őt ágyában, s hogy megetessék, 
átvitték egy székre ahol szintén párnák-
kal támasztották meg.

Egy napon egyszer csak mindenki 
meglepetésére, a fiatalember észhez 
tért. Nyolc év telt el, a világ megválto-
zott, de végül is a fiú kapott egy újabb 
esélyt az életre.

El tudjátok-e azt képzelni, milyen az, 
amikor valaki nyolc évig alszik? Hiszem 
hogy Isten az ő kegyelméből adta szá-
munkra Róma 11:3. verset, hogy föl-
ébresszen bennünket. Így olvashatjuk, 
„Tudván az időt, hogy ideje már, hogy 
az álomból felserkenjünk.” Majd azután 
folytatódik azzal a bibliavers, hogy fel 
kell öltözzük az Úr Jézus Krisztust, nem 
pedig a hálóruhánkat.

„A munka hamarosan befejeződik és 
a gonoszság minden tekintetben növe-
kedik. Már csak rövid időnk van a mun-
kára. Ébredjünk fel lelki álmunkból, és 
szenteljük mindenünket, amink van 
és amik vagyunk az Úrnak. Az Ő Lelke 
fog megnyugodni az igaz missziómun-
kásokon felövezi őket erővel és hata-
lommal a szolgálatra.” – The Southern 
Watchman, 1903. április 9.

„Isten lelki ébredésre és reformáció-
ra hív fel. Ha nem ez fog történni, azok, 
akik lágy melegek, Isten szemében még 
visszataszítóbbak lesznek, egészen ad-
dig, míg elutasítja azt, hogy gyermeke-
inek ismerje el őket.” – The Review and 
Herald, 1902. február 25.

Közvetlen azelőtt, amikor a babiloni 
hadsereg elpusztította Jeruzsálemet és 

Isten népét száműzetésbe vitték, Jóel 
éppen igét hirdetett nekik Júdában.  
Bűnbánatra szólította fel őket, hogy így 
Isten megkímélhesse a területet a kö-
zelgő veszedelmemtől. A próféta figyel-
meztető szavai még ma is időszerűek.

Az Úr mondja: „Térjetek meg hozzám 
teljes szívetek szerint,… és szíveteket 
szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy 
térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetek-
hez, …Fújjatok kürtöt a Sionon.” (Jóel 
2:12-15.)

Isten lelki ébredésre hív fel. Riadóra 
szólít. Ezt kiáltja népének: Itt az ideje, 
hogy felkeljetek az ágyból! Isten nem 
tanácsként adta ezt Júdának, hanem 
kijelentette számukra. Nem javaslat 
volt a fölébredés, hanem kijelentés. 
Nagyon határozottan mondta ezt. Ez 
nem egy szabad választási lehetőség 
volt, hanem egy kötelezettség. A gyüle-
kezetnek újra fel kell fedezni, meg kell 
találni Isten méltóságát és szentségét, 
és a bűn bűnösségét.

„Ébredjetek fel, ébredjetek atyafiak 
és testvérnők. Ne aludjatok tovább… 
Ha valaki megkapta a Szent Lelket 
akkor az nyilvánvalóvá válik; az a sze-
mély minden erejét tevékeny szolgá-
latra fogja használni. Mindazok, akik 
Krisztust hit által valóban elfogadják, 
dolgozni fognak. Ők terhet éreznek a 
lelkekért. Isten most mindenkit felhív, 
akik az igazság ismeretével bírnak, akik 
a megszentelő igazság letéteményesei, 
keljenek fel és adják tovább másoknak 
a mennyei világosságot.” – The Review 
and Herald, 1893. december 6.

„A tornác és az oltár között sírjanak a 
papok, az Úr szolgái.” (17.vers)

A gyülekezet vezetőségének egy 
vallási megújulást kell elkezdeni. Ébre-
dés fog jönni, de csak akkor, amikor a 
prédikátorok és a vezetőség helyesen 
állnak meg Isten előtt. Az Úr felszólítja 
népet is. A 16. vers így szól: „Gyűjtsétek 
össze a népet, szenteljétek meg a gyü-
lekezetet, hívjátok egybe a véneket, 

gyűjtsétek össze a kisdedeket,” és még 
a csecsemőket is. Más szavakkal min-
denkit – a szószék köré a székekre, így 
a vezetőket, mint az egyszerű embere-
ket. Mindannyiunknak újjászületésre és 
reformációra van szükségünk. „Szívete-
ket szaggassátok meg, ne ruháitokat.” 
„Sírjatok a tornác és az oltár között. 
Adjátok át szíveteket és mondjátok Is-
tennek: „Légy kegyelmes, óh Uram a te 
népedhez, és ne bocsásd szidalomra a 
te örökségedet.”

„Isten azon kegyelem és igazság 
szerint követel népétől, amennyit Ő 
ezekből nekik nyújtott. Teljesen eleget 
kell tennünk tehát minden méltányos 
követelésének… Ha az ő népe nem 
hajlandó erre, világosságuk sötétséggé 
válik, és ugyanakkora lesz a sötétségük, 
amennyi világossággal előtte rendel-
keztek…”

„Fény, becses világosság ragyog Isten 
népére. Ez mégsem menti meg őket ha 
csak ők is hozzá nem járulnak megmen-
tésükhöz, teljesen nem aszerint élnek, 
s ha tovább nem adják ezt a sötétben 
veszteglőknek. Isten cselekvésre szó-
lítja fel népét. Egyéni kötelességük az, 
hogy bevallják és elhagyják bűneiket, 
majd visszatérjenek az Úrhoz – ez az, 
amire most szükség van. Egyik ember 
sem végezheti el azt a másik helyett…”

Legyen hát alapos a munkánk és tel-
jes az Istennek való odaszentelésünk. 
Az Úr felszólít, hogy adjunk át neki 
mindent, amink van és amik vagyunk.” 
– 2Bizonyságtétel 123.124

A Newsweek újság első oldalán ez a 
főcím: „Légy aggódó. Légy nagyon ag-
gódó.” – Newsweek, 2006. augusztus 28. 
Az idő majdnem elmúlt. Az elmúló idő 
végső mozgalmaiban vagyunk.

„Ébredjetek fel testvérek a ti saját 
lelkeitekért, ébredjetek fel. Krisztus ke-
gyelme nélkül ti semmit sem cseleked-
hettek. Dolgozzatok, amíg dolgozhat-
tok.” – The Southern Watchman, 1906.
július17.

Figyelmezteto Felhívás istentol˝˝
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TANTÉTELEK

öldi küldetésé-
nek végén Krisztus 

megbízást adott több 
mint 500 hívőnek amint tő-

lük búcsút vett. Így szólt hozzá-
juk: „Nékem adatott minden hatalom 
mennyen és földön. Elmenvén azért, te-
gyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fi-
únak és a Szent Léleknek nevében. Ta-
nítván őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam néktek: és ímé én 
ti veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen” (Máté 28:18-20.)

Tanítványainak adott megbízatásá-
ban Krisztus több fontos utasítást adott: 
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványok-
ká minden népeket” és „megkeresztel-
vén őket.” Ez mind nagyon fontos, de 
most ezen nagyon fontos pontok közül 
megvizsgálunk egyet: „megkeresztel-
vén őket.”

Márk 16:16. versben Krisztus mond-
ja. „Aki hiszen és megkeresztelkedik, 
idvezül…” E szavakban Krisztus nagyon 
fontosnak tartja üdvösségünk e két 
fontos alapvető feltételét:

1. „Aki hiszen” és 2. „és megkeresztel-
kedik”. 

Üdvösségünk első feltétele a hit. Má-
sodik feltétele a keresztség. Mivel ez a 
két feltétel üdvösségünk érdekében 
nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, 

nagyon tisztán meg kell értenünk ezek 
jelentőségét.

Szintén meg kell értenünk azt, hogy 
a hit megelőzi a keresztséget. Ha úgy 
keresztelkedünk meg, hogy nem hi-
szünk Krisztusban, mint a mi Urunkban 
és Üdvözítőnkben, akkor nincs üdvös-
ség. Csak azok keresztelhetők meg, akik 
valóban hisznek Krisztusban. Máskü-
lönben nincs megtérés vagy üdvösség.

János mielőtt megkeresztelte az em-
bereket, ezt prédikálta nekik: „Térjetek 
meg, mert elközelített a mennyeknek 
országa.” (Máté 3:2). Ily módon a meg-
bánás a hit első gyümölcse és alapvető 
feltétele.

Amikor néhány farizeus és sadduceus 
azért jött Jézushoz, hogy megkeresz-
telkedjen és ebből, azaz János befolyá-
sából, politikai előnyt húzzon. Ő nyíltan 
megfeddte őket ilyenképpen: „Mérges 
kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg 
titeket, hogy az Istennek elkövetke-
zendő haragjától megmeneküljetek? 
Teremjetek hát megtéréshez illő gyü-
mölcsöket. És ne gondoljátok, hogy így 
szólhattok magatokban: Ábrahám a mi 
atyánk! (Máté 3:7-9.)

Itt János megállapít néhány fontos 
igazságot: Először is a bűnbánat üzene-
tét hirdette. Bemutatta a farizeusoknak 
és sadduceusoknak, hogy keresztség 
előtt meg kell bánják bűneiket. Hogyan 

Kivonatok Ellen G.White 
írásaiból

Davi Paes Silva 
megejgyzéseivel
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ismerhetjük fel egy személyben azt, 
hogy ő bűnbánatot tartott? „Teremjetek 
hát megtéréshez illő gyümölcsöket.” 
(angolban: teremjétek meg a bűnbá-
nat gyümölcseit.) És János ehhez hoz-
záadott még valamit: Nem elég az, ha 
Ábrahám vérszerinti utódai vagytok. A 
mi származásunk vagy nemzetiségünk, 
vagy Isten gyülekezetében tett hitval-
lásunk nem üdvözítenek bennünket. 
Ha nem hiszünk Krisztusban, mint a mi 
Megváltónkban, ha életünk nem termi 
a valódi bűnbánat gyümölcseit, akkor 
nem vagyunk felkészülve a keresztség-
re. Ha igaz bűnbánat nélkül keresztel-
kedünk meg, keresztségünk hiábavaló 
és üdvösségünk kérdéses.

„Sok írástudó és farizeus is eljött, 
megbánta bűneit, és kérte a kereszt-
séget. Magukat dicsőítették, mintha 
másoknál jobbak volnának, és elvárták, 
hogy az emberek nagyra tartsák kegyes-
ségüket. Most lelepleződtek életük bű-
nös titkai. Jánost figyelmeztette a Szent 
Lélek, hogy közülük sokan nincsenek 
meggyőződve bűnösségükről, csak 
köpönyegforgatók. Azt remélték, hogy 
a próféta barátaiként majd az eljöven-
dő Fejedelem kegyeibe juthatnak. Azt 
hitték, hogy ha a népszerű fiatal tanító 
kereszteli meg őket, ez növelni fogja 
befolyásukat a nép között.” 1

Márk evangélista azt mondja: „Elő áll 
vala János, keresztelvén a pusztában és 
prédikálván a megtérésnek keresztsé-
gét (angolban: a bűnök megbánásának 
keresztségét), a bűnök bocsánatára.” 
(Márk 1:4)  Ő felhív a keresztség szer-
tartására „a bűnbánat keresztségére 
a bűnök bocsánatára.” Más szavakkal: 
ha megkeresztelkedünk, az még nem 
törli el bűneinket. Meg kell értenünk 
azt, hogy: „vérontás nélkül nincsen 
bűnbocsánat.” (Zsidók 9:22.) Bűneink 
bocsánata és megigazulásunk Krisztus 
Golgotán érettünk hozott áldozatán 
alapul. Amint elfogadjuk érettünk ho-
zott áldozatát és tökéletes igazságos-
ságát, Isten magához fogad bennünket 
és bűneinket megbocsátja. Krisztusban 
új teremtéssé válunk. Életünk megvál-
tozott.

Lukács a szeretett orvos egy nagyon 
fontos megjegyzést tesz: „És amikor ezt 
hallotta az egész nép és a vámszedők, 
igazat adának az Istennek, megkeresz-
telkedvén a János keresztségével. A 

farizeusok pedig és törvénytudók az Is-
ten tanácsát megveték ő magukra néz-
ve, nem keresztelkedvén meg ő tőle.”  
(Lukács 7:29.30.)

Tehát Lukács ezt mondja: Az embe-
rek, akik hallgatták Keresztelő Jánost, 
igazat adtak Istennek, és megkeresz-
telkedtek. Más szavakkal: azok, akik 
elismerték Isten igazságosságát, elfo-
gadták az Ő evangéliumát, részesültek 
János keresztségében. Másrészről: „A fa-
rizeusok és törvénytudók” megvetették 
Isten tanácsát, és nem keresztelkedtek 
meg. Nem keresztelkedtek meg, mert 
„farizeusok és törvénytudók” voltak, de 
mert megvetették Isten tanácsát, „saját 
maguk ellen cselekedtek”. Ők megve-
tették Krisztus evangéliumát. Bár ők a 
vallásosság magasztos hitvallomásával 
bírtak, és Ábrahám vérszerinti leszár-
mazottai voltak, senki nem tudta őket 
üdvözíteni anélkül, hogy ők elfogadták 
volna Isten gondoskodását az ő üdvös-
ségükért Krisztusban.

Pünkösd napján Péter apostol így 
szólította meg a sokaságot: „Térjetek 
meg (angolban: tartsatok bűnbánatot) 
és keresztelkedjetek meg mindnyájan a 
Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek 
bocsánatjára, és veszitek a Szent Lélek 
ajándékát.” (Apostolok cselekedetei 
2:38.)

Péter apostol ugyanazt a feltételt 
említette meg, mint Keresztelő János 
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevé-
ben a bűnöknek bocsánatjára.” Azután 
még hozzáfűzött egy nagyon fontos 
dolgot: „és veszitek a Szent Lélek aján-
dékát.” Nagyon fontos, hogy így állítsuk 
sorrendbe: 1. Bűnbánat 2. Vízben való 
keresztség, 3. A Szent Lélek keresztsége.

Miután a bűnbánat a leglényege-
sebb a mi megigazulásunkhoz és a 
keresztséghez, tiszta fogalommal kell 
bírnunk arról, mit jelent a bűnbánat.

James Hasting a Biblia szótárban így 
ír a bűnbánat fogalmáról:

„A bűnbánat általában a „megtérés-
ben” vagy „visszatérésben” fejeződik ki 
(5Mózes 4:30. Ésaiás 55:7. Ezékiel 3:2. 
Hóseás 14:2.). A bűnbánat egy kiemelt 
fogalom az újszövetségben, egyedül 

(Máté 4:17. Lukács 15:7. Apostolok cse-
lekedetei 2:38.) vagy összekapcsolva a 
hittel (Márk 1:15. Apostolok cselekede-
tei 20:21. stb.), mint az üdvösség nélkü-
lözhetetlen feltétele. Ez a szó a minden-
napi használatban szószerint jelenti az 
értelem megváltozását. A változás nem 
csak az értelemre vonatkozik, hanem az 
egész természetre (gondolkodás, testi 
jellemvonások, akarat). Az Istenhez 
való viszonynak olyan megváltozása ez, 
amely magával hordozza a szívből jövő 
bűn feletti szomorúságot, annak meg-
bánását és attól való határozott elfor-
dulást Isten és igazságosság felé. (Luk-
ács 15:17.18. Róma 6:17.18. 2Korinthus 
7:10.11.) Ennek valódiságát bizonyítják 
a gyümölcsei (Máté 3:8. Lukács 6:43-46.) 
Ettől az „Isten szerint való szomorúság-
tól” mely „bűnbánatot eredményez az 
üdvösségre”, meg kell különböztetni „a 
világ szerint való szomorúságot, mely 
halált szerez.” Ez a szomorúság nincs 
kapcsolatban Istennel, és nem magán 
a bűn felett bánkódik, hanem a bűn ár-
talmas következményei miatt. Bár lehet 
mélységes bűntudat, és vádolhatja sa-
ját magát, mert balgán viselkedett, de 
ez nem valódi bűnbánat… A bűnbánat 
a bűntől való elfordulás. Evangéliumi 
hittel való odafordulás Krisztushoz, az 
üdvösségért.”

Ellen G. White bemutat néhány 
gyöngyszemet a következő idézetek-
ben:

„A bűnbánat több, mint a bűn miatti 
szomorkodás. Határozott elfordulást 
jelent a bűntől.” 2

„Bűneinket megbánni vagy megtér-
ni annyit jelent, hogy saját énünktől 
elfordulunk, és Krisztushoz járulunk.” 3

„A bűnbánat a bűn nagyfokú gyűlö-
lete, annak minden formájában.” 4

„Azért, hogy megszerezzük Krisztus 
igazságosságát, nagyon fontos, hogy a 
bűnös helyes fogalmat nyerjen a bűn-
bánatról, amely egy alapos gyökeres 
változást munkál úgy az értelemben, 
a lelkületben és a tettekben. Az átala-
kulás munkája a szívben kell megkez-
dődjön és meg kell nyilvánuljon ennek 
erejével az ember minden képességén 
keresztül.” 5

A keresztség jelenti a bűn miatti bánkódást és 
egy új életre való belépést Jézus Krisztusban
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Keresztség

És most meg kell értsük mi a kereszt-
ség.

A Zondervan Képes Biblia Encik-
lopédia szerint, melynek írója Merril 
C.Tenney, a keresztség ez: „a gyüleke-
zettel való egyesülés, mely egy keresz-
tény szertartás és jelenti a vízbe való 
teljes bemerítést.”

A New Webster Enciklopédia így ír 
erről: „A keresztség a vízbe való beme-
rítés.”

A keresztség lelki jelentése
„Nem a keresztség teszi az embert 

kereszténnyé vagy megtértté! Ez csak 
egy külső jele annak, hogy megértet-
ték: Isten gyermekeivé lehetnek azáltal, 
ha elismerik Jézust Megváltójuknak, s 
mostantól fogva teljesen Neki szentelik 
életüket…

A keresztség nagyon szent és fon-
tos szertartás, ezért alaposan meg kell 
érteniük a jelentését. Azt jelenti, hogy 
bűnbánatot tartanak és új életre lép-
nek Jézus Krisztusban. A keresztséget 
nem szabad elsietni!” 6

„A keresztséget újra és újra megismé-
telhetik, de ennek nincs hatalma arra, 
hogy megváltoztassa az emberi szívet.” 7

„Krisztus nélkül a keresztség – csak-
úgy, mint bármely más szertartás – ér-
téktelen formaság. ’Aki pedig nem hisz 
a Fiúban, nem lát életet’. (János 3:36.)” 8

„A keresztség a legünnepélyesebb 
lemondás a világról. Akik keresztény 
életük legelején az Atya, a Fiú és a Szent 
Lélek hármas nevében keresztelkednek 
meg, és még éppen csak belépnek a 
keresztény életbe, nyilvánosan kijelen-
tik, hogy elhagyták a Sátán szolgálatát, 
s a királyi család tagjaivá, Isten gyer-
mekeivé lettek. Engedelmeskedtek a 
parancsnak: „Jöjjetek ki közülük és sza-
kadjatok el… és tisztátalant ne érintse-
tek.” Beteljesedett számukra az ígéret: 
„Magamhoz fogadlak titeket, és leszek 
néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és 
leányimmá, azt mondja a Mindenható 
Úr.” (2Korinthus 6:17.18.)” 9

„Üdvösséget nem jelent a kereszt-

ség, sem az, ha nevünk a gyülekezet 
névsorában szerepel, még az sem, ha az 
igazságot prédikáljuk. Hanem a Jézus 
Krisztussal való élő egység, mely a szí-
vet megújítja, mely Krisztus munkáját 
végzi hitben és szeretetben, türelem-
ben, szelídségben és reménységben.” 10

 „A keresztség valódi megtérést je-
lent a Szent Lélek megújítása által.” 11

„A mindenható és mindenütt jelen-
levő Atya, Fiú és Szent Lélek fogadja be 
azt, aki igazán szövetségre lép Istennel. 
Jelen vannak minden keresztségen, 
s fogadják a megkeresztelteket, akik 
lemondtak a világról, és Krisztust fo-
gadták be lelki templomukba. A meg-
kereszteltek Isten családjába lépnek, és 
nevüket bejegyzik a Bárány életköny-
vébe.” 12

„A megtérés folyamata: bűnbánat, 
hit, és alámerítkezés.” 13 

Jelöljük meg a sorrendet: 1. bűnbá-
nat 2. hit és 3. keresztség

„Lelkeket, akik meggyőződtek az 
igazságról, látogatnunk s érettük mun-
kálkodnunk kell. A bűnösökért különle-
gesen munkálkodnunk kell, hogy meg-
térjenek, és megkeresztelkedjenek…

Krisztus a keresztséget lelki orszá-
gába szóló belépés jeléül avatta. Ezt 
határozott feltételnek szabta, mellyel 
mindenkinek számolnia kell, aki annak 
bizonyítékát kívánja, hogy az Atya, a Fiú 
és a Szent Lélek hatalma alatt áll. Mielőtt 
egy ember a gyülekezetben otthonára 
lelne, mielőtt Isten lelki országának kü-
szöbét átlépné, az isteni név pecsétjét 
kell elnyernie, nevezetesen: Az Úr a mi 
igazságunk. (Jeremiás 23:6.)… 

Amikor a keresztények engedelmes-
kednek az alámerítkezés ünnepélyes 
rítusának, Isten feljegyzi fogadalmu-
kat, mellyel Neki hűséget fogadtak. Ez 
a fogadalom az ő hűségesküjük. Ők 
megkeresztelkedtek az Atyának, a Fiú-
nak és a Szent Léleknek nevében. Így 
egyesültek a menny három nagyhatal-
mával. Megfogadták, hogy elfordulnak 
a világtól, s hogy Isten országa törvé-
nyeinek engedelmeskednek. Ezentúl 
új életben járnak. Többé nem követnek 

emberi hagyományokat. A menny or-
szága szabályait követik, Istent tisztelik. 
Ha fogadalmukhoz hűek maradnak, ke-
gyelmet és erőt kapnak, mely képesíti 
őket, hogy szent életben járjanak. „Va-
lakik pedig befogadák Őt, hatalmat ada 
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 
azoknak, akik az ő nevében hisznek.” 
(János 1:12.)” 14

Mikor kell az embereknek 
megkeresztelkedni Krisztus 
testébe?

„A gyülekezet csak akkor töltheti be 
Isten szándékát, ha azt tiszta és önzetlen 
tagok alkotják. Túl sok elhamarkodott 
munkát végeztünk, hogy szaporítsuk 
a gyülekezet tagnévsorát. Komoly hi-
ányosságok láthatók azok jellemében, 
akik csatlakoznak a gyülekezethez. 
Azok, akik fölveszik őket a gyülekezet-
be, ezt mondják: Először felvesszük őket 
a gyülekezetbe, és azután átalakítjuk 
őket. De ez egy hiba. A legelső munka a 
reform, a megújulás munkájának elvég-
zése. Imádkozzatok velük, beszéljetek 
nekik, de ne engedjétek nekik, hogy 
egyesüljenek Isten népével mindad-
dig, amíg határozott bizonyítékát nem 
adják annak, hogy Isten Lelke dolgozik 
szíveikben.” 15. 

„Bizonyos értelemben igényt tartunk 
arra, hogy Istennek választott népe 
vagyunk a jelenlegi korban, mint aho-
gyan a múltban Izrael. És valóban azok 
vagyunk, az Úr szövetségét megtartó 
népe, keresztségi fogadalmunkban kö-
teleztük magunkat arra, hogy megújult 
életet fogunk élni, és engedelmeske-
dünk a Szent Írás minden parancsolatá-
nak.” – 16.

Idézetek:
1. Jézus élete 78.
2. Pátriárkák és próféták 519.
3. Gondolatok a hegyibeszédről 78.
4. The Bibli Echo, 1894.november 5.
5. Notebook Leaflets 23.
6. Gyermeknevelés 351.
7. In Heavanli Places 56.
8. Jézus élete 142.
9. Bizonyságtételek 6. kötet 91.
10. Evangélizálás 157.
11.The Faith I Live By 143.
12. Isten csodálatos kegyelme 143.
13. Evangélizálás 151.
14. Evangélizálás 151.
15. The Review and Herald 1901 május 21.
16. Loma linda Messages 487.

„A keresztség a legünnepélyesebb lemondás 
a világról. Ez ábrázolja a valódi megtérést a 
megújító Szent Lélek által.”
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A

A PRÓFÉTAI SZÓ

z idő elérke-
zett. Isten megál-

dotta Dávid királyt 
gazdagsággal és adott 

neki „minden felől bé-
kességet minden ellensé-

geitől.” (2Sámuel 7:1.) Mialatt a békének 
idejét élvezte gazdagon díszített palo-
tájában, a frigykádáról gondolkodott. 
Ilyen szavakkal szólt Nátán prófétához: 
„Imé lássad, én cédrusfából csinált palo-
tában lakom az Istennek ládája a kárpi-
tok között van.” (2Sámuel 7:2.)

Miután Dávid, hadakozó emberként 
sok vért ontott, (1Krónika 22:8.) az Úr 
nem engedte meg neki, hogy meg-
építse a csodálatos templomot, amit ő 
tervezett, hogy megépíti Istennek. De 
megkapta azt a kiváltságot, hogy Krisz-
tus Lelkének vezetésével elkészíthette 
a templom építési tervét. És ezt a ter-
vet az ő fia Salamon hajtotta végre, aki 
Izrael trónjának örököse volt. (1Krónika 
22:6.9-11; 28:6.)

Mória hegye volt az a hely, ahol Áb-
rahám hitét megpróbálta Isten, amikor 
utasította arra, hogy áldozza fel ott az 
ő fiát, Izsákot (2Krónika 3:1). Ott kellett 
a templomot felépíteni Salamonnak. 
Amint elkészült a terv és ki lett választ-
va a hely a leendő építkezésre, Dávid 
elkezdte a szükséges előkészületeket 

(1Krónika 22:5.) amelyet 
Salamon vett át és feje-
zett be (1Királyok 5:2-9.)

A nagy munka 480 évvel 
azután kezdődött, amikor 
Izrael gyermeki kiszabadul-
tak Egyiptomból (1Királyok 
6:1.) és hét évig tartott (1Ki-
rályok 6:38.) Több mint 150 000 
ember dolgozott a hatalmas vállal-
kozáson. (1Királyok 5:15.16.) amely az 
ókori világ egyik legnagyobb benyo-
mást keltő csodája lett.

Egy érdekes pont, melyet emlékezet-
be kellene vésni: A templom kövekből 
épült, melyet kőbányában fejtettek és 
faragtak ki, és nem volt hallható sem 
kalapács, sem fejsze, sem más vasból 
készült szerszám zaja az építkezésen. 
(1Királyok 6:7.) Ebben a tényben ré-
szünkre egy nagy lecke van.

Mit kellene nekünk ebből 
tanulnunk napjainkban?

„Alázatosság és tisztelet kell jelle-
mezze azok viselkedését, akik Isten je-
lenlétében állnak…. Vannak, akik úgy 
szólítják meg a nagy, a mindenható és 
szent Istent - aki a megközelíthetetlen 
mennyei világosságban lakozik - mint-
ha velük egyenlő, vagy alsóbbrendű 

lény volna. Vannak, akik úgy viselked-
nek Isten házában, ahogy nem meré-
szelnének viselkedni egy földi uralkodó 
termében. Ezek az emberek gondolják 
meg, hogy az előtt az Isten előtt állnak, 
akit a szeráfok magasztalnak, aki előtt 
még az angyalok is eltakarják orcáju-
kat.” – Pátriárkák próféták 210.

„Azok, akik tisztában vannak azzal, 
mit jelent a nagy „VAGYOK” jelenlétébe 
lépni, Jákobhoz hasonlóan a félelem-
mel vegyes tisztelet érzése fogja el 
őket, amikor Isten jelenlétében vannak, 
amikor Igéjét tanulmányozzák, amikor 
házába jönnek és minden szent do-
loggal kapcsolatba kerülnek. Amikor 
Jákob felébredt álmából, miután látta 
a látomást, melyet Istentől kapott, így 
szólt: „Bizonyára az Úr van e helyen… 
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Mily rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, 
hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.” 
(1Mózes 28:16.17.)

Jákob tapasztalata bennünket arra ta-
nít meg, nincs jelentősége annak, milyen 
egyszerű helyen gyűljünk össze, mert ahol 
ketten vagy hárman összegyűlnek Krisztus 
nevében ők a világegyetem Teremtőjének 
a jelenlétében vannak. (Máté 18:20.)

„Boldogok, akiknek van szenthelyük, 
akár kicsiny, akár nagy, akár a városban 
akár a sziklás hegyek barlangjában, akár 
a vadonban, vagy egy egyszerű faházban. 
Ha az a szenthely a legmegfelelőbb, leg-
jobb, amit föl tudunk ajánlani az Úrnak, 
akkor jelenlétével szenteli meg a helyet és 
szent lesz az a seregek Urának szemében.” – 
Bizonyságtételek 5. kötet 491.492.

Nevelni, nevelni, nevelni!
„Isten házát gyakran megszentségtele-

nítik és a szombatot gyakran meggyalázzák 
a szombattartók gyermekei. Néha még azt 
is megengedik nekik, hogy szaladgáljanak 
az épület körül, játszanak, beszélgessenek, 
s kinyilvánítsák gonosz hajlamaikat azo-
kon az összejöveteleken, ahol a hívőknek 
a szentség szépségében kellene Istent di-
csőítenünk. Így az a hely, ahol szentségnek 
és csendességnek kellene uralkodnia, ahol 
tökéletes rendnek, tisztaságnak és aláza-
tosságnak kellene lennie, teljes zűrzavarrá, 
„Babilon”-ná válik. Ez elég ahhoz, hogy 
kiváltsa Isten nemtetszését és megvonja 
jelenlétét összejöveteleinktől.” – Gyermek-
nevelés 381.382.

„Nem megengedett dolog itt a közön-
séges beszéd, a suttogás, a nevetgélés. 
Az istentisztelet házában, akár a szolgálat 
előtt, akár utána jellemezze buzgó tevé-
keny áhítatosság a résztvevőket.

Ha valaki korábban érkezik, és várnia 
kell, míg az istentisztelet megkezdődik, 
jellemezze őt az áhítat igaz lelkülete csen-
des elmélkedés által. Istenhez emelt szív-
vel, imában kérje, hogy a szolgálat javára 
váljék, és hogy az másokat is meggyőzzön, 
megtérítsen. Ne feledje, hogy mennyei 
hírnökök vannak jelen. Nyugtalanságunk 
miatt, és mert elhalasztjuk az elmélkedés 
és ima alkalmait, sok édes, Istennel való 
közösséget veszítünk. Lelkiállapotunk gya-
kori felülvizsgálatot igényel, és azt, hogy 
fölemeljük az értelmünket és szívünket az 
igazság napjához.

Ha az imádkozás házába lépve igaz tisz-

telettel adózunk az Úrnak, ha nem feledjük 
el, hogy az ő jelenlétében vagyunk akkor 
édes ékesszólás lesz a csöndben. A sutto-
gás, nevetgélés és beszélgetés, ami ártat-
lan lehet valamelyik közönséges helyen, 
ne találjon jóváhagyást abban a házban, 
ahol Istent imádják. Készítsük elő gondo-
latinkat Isten szavának hallására, hogy az 
ige kellő súllyal és alkalmasan hasson a 
szívünkre.

Az igehirdető méltóságos, ünnepélyes 
arckifejezéssel lépjen be. A szószékre lép-
ve boruljon le csöndes imára, és buzgón 
kérje Isten segítségét. Ha ezt teszi, mély 
benyomást tesz a gyülekezetre. Ünnepé-
lyesség és félelemmel vegyes tisztelet éb-
red az emberekben, az igehirdető Istennel 
beszél. Istennek ajánlja magát, mielőtt a 
gyülekezet elé merne lépni. Ünnepélyes-
ség száll így mindenkire, Isten angyalai 
pedig nagyon közel jönnek. Aki csak féli 
Istent, hajtsa le fejét az igehirdető csön-
des imája alatt, és egyesüljön vele buzgó 
könyörgésben, hogy tisztelje meg Isten 
az összejövetelt jelenlétével, és kölcsö-
nözzön erőt az igazságnak emberi ajakról 
szóló hirdetéséhez. Mikor az összejövetel 
elkezdődik közös imával, mindenki hajt-
son térdet a szent Isten jelenlétében, és 
minden szív csendes áhítattal emelked-
jék hozzá. Isten meghallja a hű tisztelő 
imáját és az ige szolgálata gyümölcsöző 
lesz. A résztvevők élettelensége az egyik 
oka annak, hogy miért nem áldásosabb a 
szolgálat. Az ének dallama, mely világos 
mondanivalójával sok szívből árad – Isten 
egyik eszköze a lélekmentés munkájában. 
Vezessük az egész szolgálatot ünnepélye-
sen és komolyan, mintha az összejövetelek 
Mestere láthatóan is jelen lenne.

Az igehirdetés alatt a testvérek ne fe-
ledjék, hogy Isten szavát hallják szolgájá-
nak szájából. Hallgassák azt figyelmesen. 
Egyetlen pillanatra se aludjatok el, mert 
azokat a szavakat szalasztjátok el, amelyek-
re a legnagyobb szükségetek van – azokat 
a szavakat, melyeket, ha megfogadnátok, 
megőrizné lábaitokat, hogy a helytelen 
ösvényre tévelyegjenek. Sátán és angyalai 
azon szorgoskodnak, hogy elzsibbasszák 
érzékeiteket, nehogy meghalljátok az in-
tést, figyelmeztetést és feddést. Vagy ha 
meg is halljátok, ne verjen gyökeret szíve-
tekben, és ne újítsák meg életeteket. Néha 
kisgyermek vonja el a figyelmet, hogy az 
értékes mag ne hulljon jó földbe, s ne te-
remjen gyümölcsöt. Néha fiatal férfiak és 
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nők oly kevéssé tisztelik Isten házát, 
és annak áhítatát, hogy az igehirdetés 
alatt állandóan beszélgetnek egymás-
sal. Ha látnák a viselkedésüket feljegy-
ző angyalokat, szégyellnék magukat, 
és iszonyodnának saját maguktól. Is-
ten figyelmes hallgatókat kíván. Sátán 
akkor vetette a konkolyt, amikor az 
emberek aludtak.

Amikor az áldás elhangzott, marad-
junk csöndben mintegy attól félve, 
hogy elveszítjük Krisztus jelenlét-
ét. Mindenki távozzék tolakodás és 
hangos szó nélkül, annak tudatában, 
hogy Isten jelenlétében vannak, hogy 
szeme rajtuk nyugszik. Viselkedjenek 
úgy, mintha láthatóan jelen lenne. Ne 
álljon meg senki az ülőhelyek közötti 
folyosókon társalogni és pletykázni, 
elállva mások előtt az utat. A gyüleke-
zet területét ruházzák föl szent tiszte-
lettel. Nem szabad azt régi barátok ta-
lálkozóhelyévé a beszélgetés helyévé, 
a közönséges gondolatok és a világi 
ügyek intézésének helyévé tennünk. 
Hagyjuk ezeket a gyülekezeten kívülre. 
Néhány helyen nemtörődöm hangos 
nevetéssel, csoszogással becstelenítik 
meg Istent és angyalait.

Szülők, magasztaljátok föl a keresz-
ténység színvonalát gyermekeitek 
gondolatvilágában, segítsetek nekik 
Jézust beleszőni tapasztalataikba, 
tanítsátok meg őket az Isten házának 
legmélyebb tiszteletére, értessétek 
meg velük, hogy amikor az Úr házába 
lépnek, ilyen gondolatokkal készít-
sék elő és formálják szívüket: Isten itt 
jelen van. Ez az Ő háza. Nekem tiszta 
gondolatokat és szent indítékokat kell 
ápolnom. Nem szabad büszkének, 
irigynek, féltékenynek, gonoszt gya-
nítónak, gyűlölködőnek lennem, vagy 
csalásnak lenni a szívemben, mert én 
a szent Isten jelenlétébe léptem. Ez az 
a hely, ahol Isten találkozik népével. 
Itt áldja meg őket. A magasságos és 
szent, aki az örökkévalóságban lako-
zik, Ő vizsgálja meg most szívemet, Ő 
olvassa titkos gondolataimat és tette-
imet.

Testvéreim, szenteljetek néhány 
gondolatot ennek a tárgynak. Figyel-
jétek meg, hogyan viselkedtek az Isten 
házában, és milyen erőfeszítéseket 
tesztek az oktatás és példamutatás te-
rületén gyermekeitek szívében, hogy 

ápoljátok Isten házának tiszteletét. 
Óriási felelősséget hárítotok át lelki-
pásztoraitokra. Őket tartjátok felelős-
nek gyermekeitek üdvösségéért, de 
a magatok felelősségét nem érzitek 
át. Pedig szülők vagytok és tanítók, 
akiknek mint Ábrahámnak, meg kell 
parancsolnotok házatok népének 
magatok után, hogy tartsák meg az 
Úr rendeléseit.” –Bizonyságtételek 5. 
kötet 492-494.

Tanulni a példából
Az első templom ablakokkal épült 

belül bezárt rostélyzattal (1Királyok 
6:4.) A templomnak két ajtaja volt, 
mindegyik két ajtószárnnyal díszítve 
metszetekkel – kerubokkal pálmákkal 
és kinyílt virágokkal.”(33-35 versek)

„A szent helyen belül volt a legszen-
tebb hely, melyet „szentek szentjé-
nek” hívtak, vagy „belső résznek” vagy 
„szentélynek”. (20.23.27.vers) A cédrus-
fa falak a szentek szentjében ki voltak 
díszítve kivésett sártökökkel és kinyílt 
virágbimbókkal (18.vers) és a padló 
arannyal volt beborítva. (30.vers)

A templomnak két udvara (pitvara) 
volt – a belső udvar és a nagy udvar 
(2Királyok 23:12. 2Krónika 4:9. Jere-
miás 36:10). A papok udvarában volt 
egy réz oltár az áldozásra (1Királyok 
8:64. 2Királyok 16:14.) és még egy réz 
tenger és tíz rézmedence (1Királyok 
7:23-29). A réztenger a papok részére 
készült, ahol megmosdhattak, és a 
rézmedencékben is víz volt ott mos-
hatták meg azokat a dolgokat, melyek 
az égő áldozatokhoz tartoztak (2Kró-
nika 4:6.). A nagy udvar Izrael népének 
volt készítve, hogy ott gyülekezzenek 
össze Isten imádására (Jeremiás 26:2).

Amikor a templom elkészült Sala-
mon felszentelő imáját átitatta Isten 
nagyságának és szent jelenléte való-
ságának tudata.

„Angyalok, amikor kimondják Isten 
nevét, eltakarják arcukat. Nekünk, el-
bukott bűnös embereknek, micsoda 
tisztelettel kellene ajkunkra vennünk 
Isten nevét.” – Próféták és királyok 32.

Semmi dologgal, ami 

szent, semmi dologgal, 

ami Isten imádáshoz 

tartozik, nem szabad 

gondatlanul és 

közömbösen bánni.
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z evangélium 
hirdetését az 

egész földre ki 
kellett terjesz-

teni. A kereszt hírnökei 
csak úgy remélhették fon-
tos missziójuk tökéletes 
teljesítését, ha kereszté-
nyi egységben forrnak 
össze és úgy mutatják 
be a világnak, hogy 
egyek Krisztussal, az 
Istenben.” – Apostolok 
története 62.

Az egység nagyon 
fontos, - ez az, ami-
ért ami Urunk Jézus 
Krisztus imádkozott. Ő 
komolyan imádkozott 
azért, hogy az Ő népe 
egységben legyen.

Írta: Tony Maraizu

Keresztény

„A

JÓ HÍREK

Egység
Mi az egység?

Az egység egy állapot, 
amikor személyek egyként 

egyesülnek. János 17: 21. vers-
ben Jézus így könyörgött Atyjá-

hoz: „Hogy mindnyájan egyek 
legyenek, amint te én bennem, 

Atyám, és én te benned, hogy ők is 
egyek legyenek mi bennünk: hogy 

elhiggye a világ, hogy te küldtél en-
gem.”

Mesterünknek az egységért mon-
dott szívből jövő imája ellenére még 
mindig sokan megbuknak ebben a 
pontban. Így szükségessé válik, sőt kö-
telezővé, hogy komoly erőfeszítéseket 
tegyünk, hogy elérjük ezt az egységet.

Még nem folytathatjuk a beszél-
getést arról, hogyan érhetjük el az 
egységet, anélkül, hogy először föl 
ne fedeznénk az egyenetlenség oka-
it Isten népe között. Valamennyien 
egyetérthetünk abban, hogy legköny-
nyebb módja egy beteg személy ke-
zelésében, ha először megkeressük 
betegségének az okát. Azután to-
vábbhaladhatunk és alkalmazzuk a 
megfelelő orvosságot.

Hasonlóképen csak akkor ér-
hetjük el a teljes egységet Isten 
népe között, ha felfedjük az 

egyenetlenség okait.

Itt felsoroljuk az egyenetlenség hat 
fő okát: 

1. Harag
2. Büszkeség
3. Rágalmazás
4. Irigység
5. Elsőbbségért folyó küzdelem
6. Engesztelhetetlenség

Vizsgáljuk meg mindegyiket pont-
ról pontra:

1. Harag
Mi a harag? A harag az indulat erős 

érzése, kifejezése és ellenszerv egy 
személy iránt, akiről úgy érzed, hogy 
veled rosszul bánt. Ez gyakran hosszú 
ideig tart.

Mit mond Isten szava erről? „Ne gyű-
löld a te atyádfiát szívedben, fedd meg 
a te felebarátodat nyilván, hogy ne vi-
seljed az ő bűnének terhét. Bosszúálló 
ne légy, és haragot ne tarts a te néped 
fiai ellen, hanem szeressed felebaráto-
dat, mint magadat. Én vagyok az Úr.” 
(3Mózes 19:17.18.) „Ezeket parancso-
lom néktek, hogy egymást szeressé-
tek.” (János 15:17.) Ne sóhajtozzatok 
egymás ellen atyámfiai, hogy el ne 
ítéltessetek, íme a Bíró az ajtó előtt áll.” 
(Jakab 5:9.)

10 Reformáció Hírnöke, 2008/1. szám



Egység
2. Büszkeség

A büszkeség az, amikor azt érzed, 
vagy azt hiszed, hogy te jobb vagy, vagy 
fontosabb vagy, mint más személy.

A büszkeség a legrégebbi bűn a 
mennyen és a földön. A büszkeség volt 
az a bűn, ami miatt Lucifer le lett vet-
ve a menyből a földre. A büszkeség az 
ellenség egy csapdája. Ez szolgál sok 
ember végzetéül. Máté 23:12. verse el-
mondja nekünk azt: „… mert aki magát 
felmagasztalja, megaláztatik, és aki ma-
gát megalázza, felmagasztaltatik.”

Nabukodonozor tapasztalata min-
denkinek hathatós leckét nyújt, aki 
büszke és gőgös volt. Büszkeségének, 
mint egy eredményeként ez a babiloni 
király meg lett alázva. Valójában Isten 
alázta meg őt teljesen. (Lásd: Dániel 
4:30-34.)

1János 1:7. versében így olvassuk: 
„Ha pedig a világosságban járunk, 
amint ő maga a világosságban van: 
közösségünk van egymással.” Mit jelent 
a „közösség” szó? A hívők egyenlősé-
gét. Ha mi valóban szeretjük egymást, 
nem bánhatunk senkivel úgy, mint egy 
másodrendű személlyel, vagy azt gon-
dolnunk róla, hogy ő nem olyan fontos, 
mint mi.

Néhányan büszkék teljesítménye-
ikre, családi hátterükre, bőrszínükre, 
nemzetiségükre, állásukra, vagyonuk-
ra, születésükre vagy származásukra. 
De amire mindenkinek gondolnia 
kell, az az, hogy csak Isten az egyedül, 
Aki mindezen dolgokat adta nekünk. 
(5Mózes 8:18.) „Hanem emlékezzél meg 
az Úrról a te Istenedről, mert Ő az, aki 
erőt ád néked a gazdagságnak meg-
szerzésére…”

Elmondhatjuk azt, hogy a büszkeség 
fő oka a szeretet hiánya embertársaink 
iránt. Pál apostol elmondja nekünk az 
1Korinthus 13:4-ben azt, hogy a szere-
tet „nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.”

A mi Urunk Jézus ekképpen paran-
csolta meg nekünk: „Új parancsolatot 
adok néktek, hogy egymást szeressétek, 
amint én szerettelek titeket, úgy szeres-
sétek ti is egymást.” (János 13:34.)

„Az egység titka a Krisztusban hívők 
egyenlőségében található. A megoszlás, 
a viszálykodás és a nézeteltérés pedig 
nem más, mint a Krisztustól való elkülö-
nülés.” – Szemelvények 1. kötet 245.

„Ha a büszkeséget és önzést félrevet-

nék, akkor öt perc alatt a legnehezebb 
ügyet is el lehetne intézni. Az ilyen 
időpocsékolással, hogy önmagunkat 
igazoljuk, elszomorítjuk az angyalokat 
és megbántjuk Istent.” – Tapasztalatok 
látomások 68.

„Gyermeki alázatosság, őszinte hit és 
tiszta szeretet a nagyság feltétele Isten 
országában.” – A Nagy Orvos lábnyo-
mán 345.

„Krisztus azért imádkozott, hogy ta-
nítványai egyek legyenek, amint Ő és 
az Atya egyek, és a hívők egysége bi-
zonyítja a világnak azt, hogy Ő küldött 
bennünket, és mi vagyunk tanúbizony-
ságai az Ő kegyelmének.” – The Review 
and Herald 1889. július 2.

3. Rágalmazás
A rágalmazás a kellemetlen és barát-

ságtalan szavakra vonatkozik, amelye-
ket olyan valaki ellen szólnak, aki nincs 
jelen. Ez egy komoly probléma Isten 
népe között.

Az ihletés tolla írja: „Őrködjünk azon 
szavak ellen, melyek elcsüggesztenek, 
elbátortalanítanak. Határozzuk el, hogy 
soha nem szólunk gonosz szavakat, és 
nem rágalmazunk. Utasítsuk vissza, hogy 
a kétely és gyanúsítás magvait elvessük, 
mert ez Sátánt szolgálja. Őrködjünk a 
hitetlenség ápolása ellen, vagy hogy ezt 
másoknak is kifejezzük. Sok sok alka-
lommal kívántam azt, hogy olyan foga-
dalom születne, amely egy ünnepélyes 
ígéretet tartalmaz arra vonatkozóan, 
hogy csak azokat a szavakat szóljuk, ami 
tetsző Istennek. Nagy szükség van egy 
ilyen fogadalomra, hasonlóan, mint a ré-
szegítő italok használata ellen. Kezdjük 
el a nyelvet figyelmezni, emlékezzünk 
mindig arra, hogy ezt csak az elme fe-
gyelmezése által tehetjük meg, „mert a 
szívnek teljességéből szól a száj.” (Máté 
12:34.) – Our High Calling 291. 

Máté 18:15-ben Jézus elmondja 
nekünk, hogy ezt megfelelő módon 
tegyük. „Ha pedig a te atyádfia vétke-
zik ellened, menj el és dorgáld meg 
őt négy szem között.” Itt Jézus tisztán 
kinyilvánítja: „Négyszemközt.” Ez egy 
nagyon fontos kijelentés. Nagyon szo-

morú az, hogy sokan nem követik a mi 
Urunk Jézus Krisztusunk ezen utasítá-
sát. Ők barátságtalan és rosszindulatú 
szavakat mondanak hittestvéreik ellen. 
Néhányan még azt is megteszik, hogy a 
hitetlenek előtt kiteregetik az ő hittest-
véreik hibáit, így zárják be sokak előtt 
az üdvösség ajtaját. Ez a fajta módszer 
lehetetlenné teszi az egységet.

Efézus 4:29-31. azt mondja nekünk: 
„Semmi rothadt beszéd a ti szátokból 
ki ne származzék, hanem csak amely 
hasznos a szükséges építésre, hogy ál-
dásos legyen a hallgatóknak… Minden 
mérgesség és fölgerjedés és harag és 
lárma és káromkodás kivettessék kö-
zületek minden gonoszsággal együtt.” 
Istennek egy őszinte gyermeke sem 
beszélhet, akinek mennyei a gondol-
kodása – helytelen szavakat egy atyafi 
vagy testvérnő ellen sem, aki nincs je-
len személyesen és nem tudja igazolni 
vagy megvédeni magát.

4. Irigység
Az irigység egy gonosz vagy önző 

vágy arra, hogy kívánd azt a tulajdonsá-
got, vagy tulajdont, amit más személy 
birtokol. Ez egy másik komoly problé-
ma Isten népe között. Azonban sokan 
elfelejtik azt, hogy Isten nem tehet, 
valójában nem tehet semmit egyetlen 
irigy személyért sem.

A prófétaság Lelke mondja: „Ha te 
nem hagyod el irigységedet, féltékeny-
ségedet, a gyűlöletedet, melyet mások-
kal szemben ápolsz, te nem léphetsz 
be Isten országába. Te ugyanúgy visel-
kednél ott is, de ott senki nem lesz, aki 
ilyenfajta jellemvonásokkal bír. Semmi 
effajta nem lesz ott, hanem csak sze-
retet, öröm és összhang. Néhány sze-
mélynek fényesebben fog ragyogni a 
koronája, mint másoknak, de nem lesz-
nek ott irigy és féltékeny gondolatok a 
megváltottak szívében. Mindenki töké-
letesen elégedett lesz, mert mindenki 
munkája szerint kapta a jutalmát.” – The 
Signs of the Times 1888. február 10.

„Ha pedig keserű irigység és civódás 
van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, 
és ne hazudjatok az igazság ellen.” (Ja-

Mi csak akkor érhetjük el a teljes egységet, amikor 
feltárjuk Isten népe között az egyenetlenség okait
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kab 3:14.) Ez 
az igeszakasz azt 

mondja, hogy haszon-
talan és szükségtelen, hogy 

akiben az irigység lelkülete 
van a gyülekezetbe jöjjön, nem is 

beszélve arról, hogy még énekekkel 
is dicsőítse a mi Istenünket… Az Úr 

nem fogadja el az ilyen dicsőítést. Ezért 
így ír a Prófétaság Lelke: „Tisztítsátok ki 
lelketeket minden világiasságtól, min-
den szentségtelen szeretetlen gondo-
lattól. Szavaitok tiszták, megszenteltek, 
megelevenítőek és felüdítőek legyenek 
mindenki irányába, akikkel társalogtok. 
Ne legyetek könnyen provokálhatók. 
Hangozzon Isten dicsőítése szívetekben 
és ajkaitokról, semmi gonoszt ne szólja-
tok, csak amik igazak, azt mondjátok.” – 
Our High Calling 174.  

5. Elsőbbségért folyó 
küzdelem

Ez a másik fő oka az Isten népe között 
meglévő egyenetlenségnek. Ez gyakran 
vezet gonosz beszédre és a lélek kese-
rűségére. A mi Urunk Jézus Krisztusnak 
van egy nagyon fontos kijelentése erről 
a problémáról. „Jézus pedig előszólítván 
őket (a tíz tanítványt), és mondá: Tudjátok, 
hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak 
azokon és a nagyok hatalmaskodnak raj-
tuk. De ne így legyen közöttetek, hanem 
aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a 
ti szolgátok. És aki közöttetek első akar 
lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az 
embernek Fia nem azért jött, hogy néki 

szolgál janak , 
hanem, hogy ő 

szolgáljon és adja az 
ő életét váltságul soka-

kért.” (Máté 20:25-28.)
„Meg van bennünk 

az a hajlam, hogy ön-
magunkat magasabbra 

becsüljük, mint embertár-
sainkat, hogy csak magun-

kért munkálkodjunk, és hogy 
mindent megtegyünk a legjobb 

helyek eléréséért. Ez gyakran azt 
eredményezi, hogy gonosz feltétele-

zések születnek bennünk, és megkese-
redik a lelkünk.” – Jézus élete 556.

„Aki közöttetek nagy akar lenni, le-
gyen a ti szolgátok.” (Máté 20:26.) Az én 
országomban a magasabb rangra való 
törekvésnek nincs helye. Az egyedüli 
nagyság az alázatosság nagysága. Az 
egyedüli kiválóság az önfeláldozásban 
található, hogy szolgálunk másokat.” – 
The Faith I Live By 297.

 Nos, az igazság az, hogy aki igazán Is-
tenért munkálkodik, nem vágyik rangra 
és felsőbbségre.

Olvassuk el a Bírák 9:8-13. „Egyszer 
elmenvén elmentek a fák, hogy királyt 
válasszanak magoknak, és mondának 
az olajfának: Uralkodjál felettünk! De 
az olajfa így felelt nékik: Elhagyjam az 
én kövérségemet, a mellyel tisztelnek 
Istent és embereket, és elmenjek, hogy 
ingadozzam a fák felett? Akkor a fügefá-
nak szólottak a fák: Jer el te, és uralkodjál 
rajtunk! De a fügefa is azt mondta nékik: 
Elhagyjam-é édességemet és jó gyümöl-
cseimet, és elmenjek, hogy ingadozzam 
a fák felett? Azután a szőlőtőnek mon-
dák a fák: Jer el te, uralkodjál rajtunk.  
Azonban a szőlőtő is azt mondta nékik: 
Elhagyjam-é mustomat, amely istene-
ket és embereket vidámít, és elmenjek, 
hogy ingadozzam a fák felett?”

Ezek a fák visszautasították, hogy ki-
rályokként uralkodjanak, mások felett, 
mert ők nagyon szorgalmasak voltak ab-
ban, hogy Istenért és az emberekért dol-
gozzanak. Hogyan alkalmazható ez ma 
részünkre? Bármikor, ha mi buzgóan pré-
dikáljuk a mi Urunk Jézus evangéliumát, 
Istenért és az emberekért dolgozunk.

Lényegében, helyes és jó döntés az, 
ha Isten szolgálatát választjuk inkább, 

mint az elsőbbségért való törekvést. 
Azok az emberek, akik mindig mások 
felett akarnak uralkodni, a legrosszabb 
emberek a társadalomban.

A Bírák 9:14.15. versében a példázat 
így fejeződik be: „Mondának végre a fák 
mindnyájan a galagonyabokornak: Jer 
el te, uralkodjál mi rajtunk. És monda 
a galagonyabokor a fáknak: Ha igazán 
királlyá kentek engem magatok felett, 
jöjjetek el, nyugodjatok az én árnyé-
komban: de hogyha nem, jöjjön tűz ki 
a galagonyabokorból, és égesse meg a 
Libanonnak czédrusait.” 

A galagonya válasza mutatja, hogy 
sohasem viselte szívén az emberek sor-
sát. Csak a magas tisztség után vágyott.

Sokan úgy gondolják, hogy dolgoz-
hatnak Istenért úgy, mintha egy hivatalt 
viselnének, mintha csak hivatalból el 
kellene végezni a kötelességüket. Ők 
nagyon tévednek, ha így gondolják. 
Egy keresztény ének így szól: „Ha nem 
szelheted át az óceánt és a pogányok 
földjét, találhatsz pogányokat közelebb, 
lakásod ajtajánál is segíthetsz nekik.”

Isten gyűlöli az elsőbbségért való tö-
rekvést!

6. Engesztelhetetlenség 
Az engesztelhetetlenség lényegében 

ellentéte a megbocsátásnak. A meg-
bocsátás azt jelenti, hogy valaki kész 
megbocsátani annak, aki megsértette 
őt. Mondhatjuk azt, hogy az engesztel-
hetetlenség a megbocsátásra való haj-
landóság hiányát jelenti, amikor valaki 
vonakodik megbocsátani vagy más szó-
val a bűn mentegetését jelenti.

Máté 18:21.22. versekben ezt olvas-
suk: „Ekkor hozzámenvén Péter, monda: 
Uram, hányszor lehet az én atyámfiának 
ellenem vétkezni, és néki megbocsá-
tanom? még hétszer is? Monda néki 
Jézus: Nem mondom néked, hogy még 
hétszer is, hanem még hetvenhétszer 
is.(hetvenszer hétszer is)”

Jézus Péternek adott válasza azt jelen-
ti: mindig. Mióta ember él ezen a földön, 
a nézeteltérések szinte elkerülhetetle-
nek. Ha te eldöntötted azt, hogy ezután 
senkit sem fogsz megsérteni, vagy meg-
bántani, valaki még mindig megbánthat 
vagy megsérthet téged. A támadások 
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jönni fognak, megfognak téged bántani, 
bárhol vagy, vagy bárhova mész. Még Is-
ten házában sem kerülheted el ezt a dol-
got. Még az is lehetséges, hogy pont az 
a személy, akit te nagyon szeretsz, az fog 
ellened dolgozni.

A zsoltáríró így ír erről: „Mert nem 
ellenség szidalmazott engem, hisz azt 
elszenvedném; nem gyűlölőm emelte 
fel magát ellenem, hiszen elrejtettem 
volna magamat az elől: Hanem te, hoz-
zám hasonló halandó, én barátom és is-
merősöm,  akik együtt édes bizalomban 
éltünk; az Isten házába jártunk a tömeg-
ben.” (Zsoltárok 55:13-15.) Igen fájdal-
mas nézeteltérések és összeütközések 
történhetnek még Isten házában is.

„Krisztus egyházát nem a világ ellen-
állása veszélyezteti leginkább, ha nem 
a hívők szívében élő gonoszság okozza 
a legnagyobb kárt, és ez akadályozza 
elsősorban Isten ügyének előrehala-
dását. Semmi sem gyengíti annyira a 
lelki életet, mint az irigység gyanakvás, 
bírálgatás és rágalom. Viszont a legerő-
sebb bizonyíték arra nézve, hogy Isten 
elküldte Fiát a világra, ha az Isten egy-
házát alkotó különböző jellegű emberek 
egyetértenek és összetartanak Krisztus 
követőinek kiváltsága ennek bebizonyí-
tása. E célból engedelmeskedniük kell 
parancsának, és jellemüket jelleméhez, 
akaratukat akaratához kell szabniuk.” – 
Apostolok története 376.

Bárhogyan is történjen, Isten nagyon 
világosan megparancsolja azt, hogy ne-
künk meg kell bocsátanunk egymásnak, 
ha azt akarjuk, hogy a mi bűneink is meg 
legyenek bocsátva. A mi Urunk Jézus 
szintén így tanított bennünket imád-
kozni: „És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, 
akik ellenünk vétkeztek.” (Máté 6:12.)

Ő ismét így szólt: Azért mondom 
néktek: Amit könyörgéstekben kértek, 
higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és 
meglészen néktek. És mikor imádkozva 
megállotok, bocsássátok meg, ha valaki 
ellen valami panaszotok van; hogy a ti 
mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a 
ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsá-
totok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja 
meg a ti vétkeiteket.” (Márk 11:24-26.)

Valaki kérdezheti: „Tudjátok, mit tett ő 
velem?” Isten nagyon tisztán megparan-

csolja, bocsáss meg, ha azt akarod, hogy 
a te bűneid is meg legyenek bocsátva. 
Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy 
vannak emberek, akik csak akkor készek 
megbocsátani, ha a sértő fél visszajön 
hozzájuk, és bocsánatot kér.

Kérdés: Mi van, ha a sértő fél vissza-
utasítja, hogy hozzád jöjjön, és bocsána-
tot kérjen?

„Jézus azt tanítja, hogy Isten csak úgy 
adhat bűnbocsánatot, ha mi is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek. Csu-
pán Isten szeretete az, ami bennünket 
hozzá vonz, s ha ez a szeretet szívünket 
érintette, kell, hogy szeretetet ébresszen 
bennünk embertársaink iránt is…”

„Aki nem hajlandó megbocsátani, ön-
maga elől zárja el azt a forrást, amelyből 
egyedül nyerhet isteni irgalmasságot. 
Sohase gondoljuk, hogy jogunk van 
a megbocsátást visszatartani azokkal 
szemben, akik bennünket megsértettek, 
mert ellenünk elkövetett igazságtalansá-
gaikat nem akarják beismerni. Minden 
bizonnyal az lenne kötelességük, hogy 
alázatos szívvel megbánják és beismerjék 
bűneiket, ám de mi legyünk irgalommal 
telve azok iránt, akik ellenünk vétkeztek,  
akár beismerték bűneiket, akár nem. Ha 
még oly súlyos volt is a megbántás, ne 
szomorkodjunk, ne sajnálkozzunk ön-
magunk felett, ha nem úgy bocsássunk 
meg mindazoknak, akik velünk szemben 
igazságtalanok voltak, mint ahogy mi 
szeretnénk, hogy Isten megbocsássa az 
ellene elkövetett bűneinket.” – Gondola-
tok a hegyi beszédekről 100.

Máté 5:8. versben Isten Igéje mond-
ja azt, hogy csak a tiszta szívűek fogják 
Istent meglátni. És amint már korábban 
mondtuk, az engesztelhetetlenség me-
nedéket nyújt a neheztelésnek és harag-
nak. Egy ilyen gondolkodású személy 
nem lehet tiszta. A Biblia mondja: „Min-
den mérgesség és fölgerjedés és harag 
és lárma és káromkodás kivettessék kö-
zületek minden gonoszsággal együtt; 
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, 
irgalmasok, megengedvén egymásnak, 
miképpen az Isten is a Krisztusban meg-
engedett néktek.”

„Azért, ha a te ajándékodat az oltárra 
viszed, és ott megemlékezel arról, hogy 
a te atyádfiának valami panasza van el-
lened: Hagyd ott az oltár előtt a te aján-
dékodat, és menj el, elébb, békélj meg a 
te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel 
a te ajándékodat.” (Máté 5:23.24.)

Kérdés: Mik azok az ajándékok, amiket 
mi felajánlunk? Sok ajándék van, amit 
felajánlhatunk Istennek, úgy, mint az 
imádat, dicsőítő szolgálatok, első zsen-
ge, hála áldozatok, tized, idő és pénz. 
Istennek nem tetszik az a viselkedés, ha 
valaki visszautasítja azt, hogy megbo-
csásson az ellene vétkezőnek. Valójában 
Isten Igéje tisztán kinyilvánítja, hogy 
elfogadhatatlan az, hogy eljövünk és 
keserűséggel a mi szívünkben dicsőítő 
énekeket énekelünk.

Jézus mondja: „Ekképpen cselekszik 
az én mennyei Atyám is veletek, ha szí-
vetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő 
atyjafiának, az ő vétkeiket.” (Máté 18:35.)

Szívből megbocsátani azt jelenti, 
hogy erre a lezárt esetre egyszer s min-
denkorra soha többé nem fogtok gon-
dolni. Nincs több neheztelés, harag. Mi 
akkor vagyunk biztonságban, ha egy 
egységes frontba tömörülünk, hogy 
szembenézzünk az eljövendő válsággal. 
Nagyon hamar az egész világ ellenünk 
fog támadni, még azok is, akiket ma ba-
rátainknak hívunk – beleértve rokonsá-
gunkat is.

Egységes frontot képezve szokássá 
kell tennünk, hogy másoknak megbo-
csássunk.

Végezetül: „Művünk sikere Isten és 
embertársaink iránti szeretetünktől 
függ. Ha a gyülekezet tagjai harmoni-
kusan együttműködnek, ha testvér sze-
reti testvérét és megbíznak egymásban, 
akkor ennek arányában erő és hatalom 
kíséri lélekmentő munkánkat. Óh, meny-
nyire szükségünk van erkölcsi megúju-
lásra! Ám a szeretet által tevékenykedő 
hit nélkül mit sem tehettek. Adjon az Úr 
olyan szívet nektek, hogy befogadjátok 
ezt a bizonyságtételt.” – Bizonyságtéte-
lek a lelkészeknek 85.

Isten parancsa nagyon világos: bocsássatok meg, 
ha azt akarjátok, hogy bűneitek meg legyenek 

bocsátva.
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ala pedig 
egy beteg, Lázár, 

Bethániából, Mári-
ának és az ő testvér-

ének, Márthának falu-
jából. (Az a Mária volt pedig az akinek 
testvére Lázár beteg vala, aki megkente 
vala az Urat kenettel és a hajával törlé 
meg annak lábait.) Küldének azért a 
testvérek ő hozzá, mondván: Uram, ímé 
akit szeretsz, beteg.” (János 11:1-3.)

„Jézus egyik legállhatatosabb ta-
nítványa a bethániai Lázár volt. Első 
találkozásuk óta erősen hitt Krisztus-

ban, mélyen szerette, csakúgy, mint őt 
a Megváltó. Krisztus Lázárért művelte 
legnagyobb csodáját. A Megváltó min-
denkit megáld, akinek segítségére van 
szüksége, az egész emberi családot 
szereti, de egyesekhez különlegesen 
gyengéd kapcsolat fűzi. Szívét erős 
érzelmi szálak kötötték a bethániai 
családhoz, s egyikükért tette legfensé-
gesebb csodáját…

Bánat ülte meg a békés otthont, 
ahol Jézus megpihent. Lázárt hirtelen 
betegség sújtotta, s nővérei e szavak-
kal üzentek a Megváltónak: „Uram, ímé 
akit szeretsz, beteg” (Jn 11:3). Látták, 

milyen heves betegség tá-
madta meg testvérüket, de 

tudták, hogy Krisztus meg-
mutatta: képes mindenféle be-

tegséget meggyógyítani. Hitték, 
hogy együtt érez velük fájdalmuk-

ban, ezért nem sürgették azonnali 
eljövetelét, hanem ezt a bízó üzene-
tet küldték: „Akit szeretsz, beteg.” Úgy 
gondolták, azonnal válaszol az üze-
netre, és amint lehet, eljön hozzájuk 
Bethániába. 

Nyugtalanul vártak egy szót Jézus-
tól. Amíg az életnek csak egy szikrája 
pislogott fivérükben, imádkoztak és 
figyelték, jön Jézus. A küldött azonban 
Nélküle tért vissza. Ezt az üzenetet 
hozta: „Ez a betegség nem halálos” (Já-
nos 11: 4), ezért ragaszkodtak remé-
nyükhöz, hogy Lázár élni fog. Szelíden 
próbálták a remény és bátorítás szavait 
szólni a szinte öntudatlan szenvedő-
nek. Keserűen csalódtak, amikor Lázár 
meghalt, de érezték Krisztus fenntartó 
kegyelmét, és ez megóvta őket attól, 
hogy bármivel megvádolják a Megvál-
tót.” – Jézus élete 441.442.443.

„Imé akit szeretsz, beteg…” és Lázár 
volt az, akit az Úr engedte, hogy meg-
haljon, anélkül, hogy meggyógyította 
volna őt. Lázár nővéreinek komoly oka 
volt arra, hogy kételkedjenek, és már 
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ne szeressék Jézust teljes szívükből, 
és már nem bízzanak teljesen benne. 
Jézus nem hagyta, hogy azokat is ilyen 
próba érje, akik nem voltak ilyen szoros 
kapcsolatban Vele.

„Hibáztatom magamat”
Az igazságos Jób, kit az Úr saját 

maga jellemzett így, a szenvedésen át 
segítette az önismeret magasabb szint-
jére. Ő így szólt „Ki az, - mondod – aki 
gáncsolja az örök rendet tudatlanul? 
Megvallom azért, hogy nem értettem, 
csodadolgok ezek nékem és fel nem 
foghatom. Hallgass hát, kérlek én hadd 
beszéljek, én kérdezlek te pedig taníts 
meg engem! Az én fülemnek hallásával 
hallottam felőled, most pedig szeme-
immel látlak téged. Ezért hibáztatom 
magam és bánkódom a porban és ha-
muban!” (Jób 42:3-6.)

Saját maga nagyrabecsülésének be-
tegségéből meggyógyulva sok szenve-
désen át Jób jobban megértette Istent 
és megismerte saját magát. És amikor 
imádkozott barátaiért, akik nagymér-
tékben bosszantották őt, élete meg-
változott Annak dicsőségére, Akit ő 
szeretett.

„Ti eladtatok engem azért, 
hogy megmenthessem a ti 
életeteket.”

A kegyetlen embertelen bánásmó-
don keresztül, amit József irigykedő és 
rosszindulatú bátyjaitól kapott, József 
egy lenézett rabszolgává vált. Ez az „is-
kola” szükséges volt az ő részére. Néz-
zük csak, mit ír az ihletés tolla: „József 
néhány óra alatt megtanulta azt, amire 

máskülönben évek sem tanították vol-
na meg…”

„Akkor és ott teljesen átadta magát 
az Úrnak, és azért imádkozott, hogy 
Izrael Megtartója legyen vele száműze-
tése földjén.”

„Remegő szívében megszületett az 
a szent elhatározás, hogy hű lesz Isten-
hez – minden körülmények között úgy 
fog cselekedni, hogy a menny királyá-
nak alattvalójává váljon.” – Pátriárkák 
és próféták 172.173.

Sok évvel később, amint visszatekin-
tett az ő életére, József elmondhatta: 
„És most ne bánkódjatok, és ne bosz-
szankodjatok azon, hogy engem ide 
eladtatok; mert a ti megmaradástokért 
küldött el engem Isten ti előttetek.” 
(1Mózes 45:5.) Ő engedelmességgel 
fogadta el a Gondviselés tervét még az 
ő szenvedésében is. 

„Hívjatok Márának”
Naomi, Dávid nagyanyja nem na-

gyon értette, mi rejtőzött szenvedése 
mögött és mi volt az isteni terv életé-
ben azzal, hogy nagy csapások érték, 
lelkében keserűséggel jelentette ki: 
Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok 
inkább Márának, mert nagy keserűség-
gel illetett engem a Mindenható. Töb-
bedmagammal mentem el, és elár-
vultan hozott vissza engemet az Úr, 
miért hívnátok engem Naominak, 
holott az Úr ellenem fordult, és a 
Mindenható nyomorúsággal ihle-
tett engemet?” (Ruth 1:20.21.)

De miután Naomi látta Isten ke-
zét minden megpróbáltatásában, 
bizalommal jelenthette ki: Áldott 
legyen ő az Úrtól, aki nem vonta 
meg irgalmasságát az élőktől és 
a megholtaktól. És Naomi mon-
da néki: Közel valánk nékünk az 
a férfiú, legközelebbi rokonaink 
közöl való ő.” (Ruth 2:20.)

„Az Úr szeretete utat tör a meg-
sebzett és megtört szívhez, s gyó-
gyító balzsam a gyászolóknak.” – 
Gondolatok a hegyi beszédről 19.

„Egy holt eb, … egy bolha”
„Dávid trónját elfoglalja egy Ural-

kodó, akiről így olvashatunk: „Ez nagy 
lészen és a Magasságos Fiának hívatik, 
és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az 
ő atyjának, királyi székét; és uralkodik 
a Jákób házán mindörökké, és az ő ki-
rályságának vége nem lészen! (Lukács 
1:32,33.)

Igen, ezt az embert – Istennek szíve 
szerint való embert – vadállat módjára 
üldözte Izrael elpártolt királya. Dávid 
így kiáltott fel? „Ki ellen jött ki Izraelnek 
királya? Kit kergetsz? Egy holt ebet, 
vagy egy bolhát? (1Sámuel 24:15.) 
Ezen gyötrelmes megpróbáló időkben 
szerezte Dávid a legszebb zsoltárát, 
amely lelkek milliónak adott reményt 
és bátorítást hosszú évszázadokon ke-
resztül.

Természetesen nem feledkezhe-
tünk el Mózesről, Illésről, Pálról, és más 
apostolokról, és végül azokról a vérta-
núkról, akik kín oszlopokon, máglyán, 
pusztultak el, vagy Róma arénáiban. 
„Mások pedig megcsúfoltatások és 
megostoroztatások próbáját állották ki, 
sőt még bilincseket és börtönt 
is; Megköveztet-
tek, kínpróbát 
s z e nv e d t e k , 
szétfűrészel-

A Kipróbált

Szeretet
Amikor Jób imádkozott barátaiért, élete 

megváltozott Annak dicsőségére, Akit ő szeretett.
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tettek, kardra hányattak, juhoknak és 
kecskéknek bőrében bujdostak, nél-
külözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, 
akikre nem volt méltó e világ, bujdosva 
pusztákon és hegyeken, meg barlan-
gokban és a földnek hasadékaiban. És 
mindezek, noha hit által jó bizonyságot 
nyertek, nem kapták meg az ígéretet. 
Mivel Isten mi felőlünk valami jobb-
ról gondoskodott, hogy nálunk nélkül 
tökéletességre ne jussanak” – Zsidók 
11:36-40.

„Mert amelyek régen megírattak, a 
mi tanulságunkra írattak meg: hogy 
békességes tűrés által és az írásoknak 
vígasztalása által reménységünk le-
gyen.” – Róma 15:4.

„Ők énekelnek egy új éneket”
Az utolsó nagy próba éppen Isten 

gyermekei előtt áll, akik a legnagyobb 
megpróbáltatásokon fognak átmenni, 
melyet valaha a történelemben felje-
gyeztek. Ezen szörnyűséges időben ők 
egy új éneket tanulnak, melyet senki 
más nem tud. Azok a győzők homlo-
kukon viselik Krisztusnak és az Atyának 
nevét. Fehér ruhájuk kifejezi a jellem 
tisztaságát, amit Krisztus kegyelme ál-
tal kifejlesztettek. János apostol írja: És 
láték úgymint üvegtengert tűzzel ele-
gyítve; és azokat, akik diadalmasok a 
fenevadon és az ő képén, és bélyegén 
és az ő nevének számán, látám állani az 
üvegtenger mellett, akiknek kezében 
valának az Istennek hárfái. És énekelik 
vala Mózesnek az Isten szolgájának éne-
két, és a Báránynak énekét, ezt mondván: 
Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, 
mindenható Úr 
I s t e n ; 

igazságosak és igazak a te útaid, óh 
szentek Királya!” (Jelenések 15:2,3.)

„A szenvedések és üldözések által 
Isten dicsőséges jelleme nyilvánul meg 
kiválasztottaiban. Istennek a világ által 
gyűlölt és üldözött népe Krisztus is-
kolájában nevelkedik. Noha e földön, 
a keskeny úton halad, a nyomor tüzes 
kemencéjében tisztul meg, de nehéz 
küzdelmek, keserű tapasztalatok és 
önmegtagadás között is követi Urát. 
Mindezek által megtanulja azt, hogy a 
nyomort és szenvedéseket okozó bűnre 
irtózattal tekintsen. Részt vesz Krisztus 
szenvedéseiben részesedni fog az Ő di-
csőségében is. A próféta látomásában 
látta Isten népének győzelmi ünnepét. 
Ő mondja: (Jel 15:2.3.) „Ezek azok akik 
jöttek a nagy nyomorúságból, és meg-
mosták az ő ruháikat és megfehérítették 
ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak 
az Isten királyiszéke előtt, és szolgálnak 
néki éjjel és nappal az Ő templomában, 
és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sá-
torát felettük (Jel 7:14-15.).” – Gondola-
tok a hegyi beszédekről 33.

Befejezés
Kedves atyafiak és testvérnők, szív-

leljük meg az apostol tanácsát: „És 
elfeledkeztetek-é az intésről, amely 
néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd 
meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lan-
kadj, ha ő dorgál téged; Mert akit szeret 
az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig 

mindent, akit fiává fogad. Ha a 
fenyítést elszenveditek, akkor 

veletek úgy bánik az Isten, 
mint fiaival; mert melyik 

fiú az, akit meg 

nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés 
nélkül valók vagytok, melyben minde-
nek részesültek, korcsok vagytok és nem 
fiak. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek 
minket és becsültük őket; avagy nem 
sokkal inkább engedelmeskedünk-é a 
lelkek Atyjának, és élünk!  Mert ám azok 
kevés ideig, tetszésük szerint fenyítet-
tek; ő pedig javunkra, hogy szentsé-
gében részesüljünk. Bármely fenyítés 
ugyan jelenleg nem látszik örvendetes-
nek, hanem keservesnek, ámde utóbb 
az igazságnak békességes gyümölcsé-
vel fizet azoknak, akik általa gyakorol-
tatnak.” (Zsidók 12:5-11.)

Egy idős keresztény mondta ezt ré-
gen: Ha az emberek tudnák, hogy a sok 
szenvedés milyen érték, ők úgy tekinte-
nének erre, mint egy olyan értékre, amit 
érdemes elrabolni.

„Isten gondviselése az az iskola, 
amelyben megtanulhatjuk Jézus sze-
lídségét és alázatosságát. Az Úr nem a 
könnyebb és a kellemesebb út felé mu-
tat, amelyet mi választanánk, ha nem az 
élet igazi célja felé. Rajtunk múlik, hogy 
együttműködünk-e azokkal az eszkö-
zökkel, amelyekkel Isten jellemünket a 
mennyei mintára akarja alakítani. Ha ezt 
a munkát elodázzuk vagy mellőzzük, 
lelkünk nagy veszélyben forog” – A nagy 
küzdelem 554.

Mi a gyengék leggyengébbjei, arra 
vagyunk hivatottak, hogy eszközök le-
gyünk az Úr kezében a föld történelmé-
nek lezárásakor. Nekünk kell meghar-
colni az utolsó, döntő csatát. Ezért adjuk 
át szívünket a mi Urunk Jézus biztos 
kezébe. Szomjúhozzunk szeretetére, ve-
gyük fel az alázatosság és önfeláldozás 
ruháját, „hogy ekképpen beteljesedjünk 
az Istennek egész teljességéig.” (Efézus 
3:19.) Adjuk át a világnak a megváltás 
üzenetét. Legyen ez a célunk, amint 
szemléljük csodálatos Urunk és Üdvö-
zítőnk, Jézus Krisztus nagy áldozatát. 

Ámen!

„Az Úr szeretete utat nyit a megsebzett 
és megtört szívhez.”

Talaj
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gy pillanatra gondol-
juk át azt, hogyan dol-

gozik egy betonkeverő 
mixer autó. A megfelelő 

alkotóelemeket a helyes 
arányban összekeverik és hagyják, hogy 
a napon megkössön.

Minden alkotóelem sajátmagában 
mit sem ér. A víz elfolyik mindenhová. A 
sóder, a cement, a kavics, minden irány-
ban könnyen szétterül. De ha összeke-
vered, őket a helyes arányban beöntöd 
az alapba, felhasználod a napot, te egy 
szilárd alapot nyersz.

Ha egyszer mi Isten munkatársaivá 
válunk, együttmunkálkodunk Vele, ma-
gunkat az Igazság Napja sugarai alá he-
lyezzük, szilárddá és állhatatossá válunk.

Hogyan vonatkozik ez a Szent 
Lélek elnyerésére?

A talajelőkészítés e cikksorozatában 
sokat tanultunk arról, hogy szívünk tala-
ja emlékeztet a természetben található 
valódi termőtalajra. Ahogyan a talajt is 
fellazítják, megtrágyázzák, tápanyagok-
kal keverik, hogy jobb legyen a termő 
ereje, így kell alázatosan fogadnunk 
Isten Igéjének alkotóelemeit, amelyek 
képesítenek bennünket arra, hogy több 
lelki gyümölcsöt teremjünk.

Egy hasznos igehely a Bibliában ezzel 
kapcsolatban az Apostolok cselekedetei 
2 fejezete.

Az 1-47. versekben megtanulhatjuk 
azt, hogyan olvassuk, fogadjuk el a je-
lenvaló igazságot, és hogyan osszuk azt 
meg másokkal.

A 16-21.versekben olvashatunk Jóel 
próféciájáról, amint az bemutatja az 
utolsó napok eseményeit.

Jóel 2:23.versben olvashatunk a korai 
és késői esőről. A 28. vers így mutatja be, 
hogy a késői eső végbemegy „azután”. Mi 
után? Az után a tapasztalat után, amely-
ről olvashatunk a 16,17. versekben.

„Gyűjtsétek össze a népet, szenteljé-
tek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe 
a véneket, … A tornác és az oltár kö-
zött sírjanak a papok, az Úr szolgái, és 
mondják: Légy kegyelmes, óh Uram, a te 
népedhez, … Miért mondanák a népek 
között: Hol az ő Istenök?”

A bonyolult egyszerű lesz
Amint a korábbi cikkekben olvashat-

tuk, Jézus azt tanította, hogy meg kell 
értenünk először a magvető példázatát, 
mielőtt Jézus sok más tanítását megért-
hetnénk. Ő mondta: „Nem értitek-é ezt 
a példázatot? Akkor mi módon értitek 
meg majd a többi példázatot?” (Márk 
4:13.) A magvető példázata egy alapot 
ad, egy szilárd alapot a Szent Lélek ta-
nulmányozásához.

Hogy tovább haladjunk a példázattal, 
Ezékiel próféta látott egy látomást, a ke-
rekekről és a lelkes állatokról, amelyek 

egymáshoz csatlakoztak, és első látásra 
bonyolultnak tűntek, de végül tökéletes 
rendben működtek együtt: „És mikor 
ránéztem a lelkes állatokra, íme egy-egy 
kerék vala a földön az állatok mellett, 
mind az ő négy orcájuk felől. A kerekek 
mintha társiskőből készültek volna, és 
mind a négyüknek ugyanazon egy for-
mája vala, és úgy látszának egybeszer-
kesztve, mintha egyik kerék a másik ke-
rék közepében volna.” (Ezékiel 1:15.16.)

„Isten ismer minden embert. Ha sze-
meitek megnyílnának, látnátok az örök 
igazságosságot, amint világunkban 
munkálkodik. Isten szolgái tudják, hogy 
az Úr fáradozik a Sátán terveinek ellen-
súlyozásáért. Akik nem ismerik Istent, 
nem ismerhetik föl lépéseit. A kerék 
végzi feladatát a keréken belül. A gépe-
zet bonyolultsága látszólag annyira za-
varba ejtő, hogy az ember csak a teljes 
bonyolultságot látja. Ám az isteni kéz, 
mint Ezékiel látta, a keréken nyugszik, 
így az összes alkatrész teljes összhang-
ban mozog, mindegyik egyéni önálló-
sággal végzi a maga külön feladatát.” 
– A Te Igéd igazság 96.

Isten irányit, nem mi. Még a nagy ki-
rály, Nabukodonozor sem irányíthatott. 
(Lásd. Dániel 4:29-33.)

A kerekeknek nem volt egy kiinduló 
pontja, azok csak körbe és körbe forog-
tak.

„A kerék a keréken belül, s a kerekekkel 
összefüggő lények bonyolultnak és érthe-

JÓ HÍREK

E

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, 
akik Istent szeretik, minden 
javukra van, mint akik az ő 
szándéka szerint hívattak el.” 

(Róma 8:28.)

Talaj
Leckék a

5.rész
Írta: Les Gibson

előkészítéséről
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tetlennek tűntek a próféta előtt. De a ke-
rekek között a Végtelen Bölcsesség kezét 
látjuk, s az eredmény a működés tökéletes 
rendje. Minden kerék, melyet Isten keze 
irányít tökéletes összhangban fordul az 
összes többi kerekekkel. Be lett nekem 
mutatva, hogy emberek hajlamosak túl 
nagy hatalomra vágyni, s arra, hogy igye-
kezzenek vezetni a munkát…

Isten gondviselése egyengeti az utat, 
hogy az emberi eszközök végezzék a 
munkát. Álljon hát mindenki köteles-
sége őrhelyére, tegye meg a rá eső 
részt, s ne feledje, hogy Isten a tanító.” 
–Bizonyságtételek 9. kötet 259.260.

Minden kereket Isten keze irányít me-
lyek tökéletes összhangban dolgoznak 
minden más kerékkel. Mindenki az ő 
kötelességének őrhelyén áll, hogy elvé-
gezze az ő saját munkarészét.

A különleges mag elvetése, 
melyet nekünk Isten ad

„Kiméne a magvető, hogy elvesse az 
ő magvát.” (Lukács 8:5.) Mit jelent ez? A 
mag Isten Igéje és az Úr nagyobb mér-
tékben kész arra, hogy ezt nekünk adja.

„A szent igazságok tanítói azonban 
csak azt plántálhatják át tanítványa-
ikba, amit tapasztalatból ismernek. A 
magvető „az ő magvát” (Lukács 8:5.) 
vetette. Krisztus az igazságot tanította, 
mert Ő maga volt az igazság. Saját gon-
dolatait, jellemét, tapasztalatait ma-
gukban hordozták tanításai. Szolgáinak 
is, akik az Igét tanítják, élniük kell az Igét. 
Tudniuk kell, mit jelent, hogy Krisztus a 
bölcsességük, igazságuk, szentségük és 
váltságuk. Ne bizonytalankodva hirdes-
sék Isten Igéjét, hanem mondják Péter 
apostollal együtt: ’Nem mesterkélt mesé-
ket követve ismertettük meg veletek a mi 
Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljöve-
telét; hanem mint akik szemlélői voltunk 
az Ő nagyságának’ (2 Péter 1:16). Krisztus 
minden szolgája és minden tanító mond-
ja együtt Jánossal, a szeretett tanítvány-
nyal: ’Az élet megjelent és láttuk, és ta-
núbizonyságot teszünk róla és hirdetjük 
néktek az örök életet, amely az Atyánál 
vala és megjelent nékünk’ (1János 1:2).” – 
Krisztus példázatai 23.24.

Minden együttmunkálkodik a jóra 
Isten hűséges népe között, ha az Ő 
akaratát cselekszik. Pál apostol erről így 
beszél: „Én plántáltam. Apollós öntözött, 
de az Isten adja vala a növekedést. Azért 
sem aki plántál, nem valami, sem aki 
öntöz, hanem a növekedést adó Isten. 
A plántáló pedig és az öntöző egyek, de 
mindenik a maga jutalmát veszi a maga 
munkája szerint.” (1Korinthus 3:6-8.)

„A tanítványoknak ott kellett elkez-
deni munkájukat, ahol voltak. A legne-
hezebb és a legkevésbé megfelelő mun-
kát sem kerülhették ki, nem mehettek 
el mellette. Így Krisztus minden egyes 
munkásának is ott kell elkezdenie szol-
gálatát, ahol él. Lehet, hogy éppen saját 
családunkban vannak olyan lelkek, akik 
vágyakoznak együttérzésünkre, és éhsé-
get éreznek az élet kenyerére. Lehetnek 
olyan gyermekek a közelünkben, akiket 
el kell vezetnünk a Krisztusban való hitre. 
Vannak pogányok közvetlenül az ajtónk 
előtt. Végezzük hűségesen azt a munkát, 
amely legközelebb van hozzánk. Azután 
terjesszük ki munkánkat olyan messzire, 
amilyen messze Isten keze elvezethet 
bennünket. Sok munka olyannak látszik, 
mint amelyet korlátok közé szorítanak 
bizonyos helyi körülmények. Bárhol le-
gyen is azonban a teendőnk, ha hittel 
és szorgalommal végeztük el, akkor 
akár a föld legvégső részein is eredmé-
nyünk lesz. Krisztus munkája egy szűk 
területre korlátozottnak látszott, mikor 
megjelent a földön, de mégis az akkor 
ismert összes országból oda érkezett 
emberek sokasága hallotta üzenetét. Is-
ten gyakran a legegyszerűbb eszközöket 
használja fel a legnagyobb eredmények 
eléréséhez. Krisztusnak az a szándéka, 
hogy munkájának minden része má-
sokhoz kapcsolódjék, mint ahogy egyik 
fogaskerék is a másikba belesimulva 
működik harmonikusan. A legaláza-
tosabb munkás is, akit megindított a 
Szent Lélek, láthatatlan húrokat érint 
meg, amelyeknek a rezgései elhangza-
nak a föld végső határáig és dallamuk 
átcseng az örökkévaló korszakokon.” – 
Jézus élete 727.728.

Dolgozzunk együtt az Úrral addig, míg 
a próbaidő ajtaja nyitva van.

Végezzük hűséggel azt a munkát, amely 
a legközelebb van hozzánk.

Like 
What 
You See?
There’s more to come! 
With six issues a year,  
an annual subscription 
to The Reformation 
Herald can bring, on 
a regular basis, rich 
spiritual food and deep 
insight to your home 
or to that of a loved 
one. Why not subscribe 
today?

Please call 
Reformation Herald 
1-540-366-9400
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e-mail 

order@reformationherald.org

* One year’s subscription: United States, 
US$12.95; Foreign countries (airmail), 
US$20.00. 
Credit card payment accepted.
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zenvedsz-e hát-
fájásban? Sóhajtot-

tál már így: Óh, de fáj 
a hátam! Te nem vagy 

egyedül! A hátfájás a mo-
dern társadalom egyik legáltalánosabb 
problémája és minden orvosnál történt 
látogatás második vezető panasza. A fáj-
dalom enyhítése egy nagy üzlet. Becslé-
sek szerint 50 milliárd dollárt költenek 
évente csak a hát és gerincfájdalmak 
kezelésére.

„A hát és gerincfájdalom a népesség 
70-80%-át érinti az élet egy bizonyos 
pontján és a korlátozott cselekvésnek 
ez az egyik legáltalánosabb oka.” 1

A hát és gerincfájdalmak, orvosi 
nevén a „dorsalgia”, általában utal a 
nyakszirt alatti rész fájdalmára, amely 
eredeztethető az izmokból, idegekből, 
csontokból, ízületekből vagy a hátgerinc 
más részeiből. Az enyhébb hátfájdalom 
egy általános izomműködési rendel-
lenesség, amely hatással van a gerinc 
ágyékcsigolya részére.

Ha nincs kezelve, a hátfájdalom hosz-
szú ideig érezhető és bénulássá válhat. 
A hátfájdalom sokféle lehet. Ez lehet 
egy hirtelen és éles fájdalom vagy le-
het egy enyhébb fájdalom. A fájdalmat 
okozhatja mozgás, de még a köhögés és 
tüsszentés is.

Kíváncsi lennél arra, hogy néz ki 
a hátad anatómiai térképe az orvosi 
rendelőben? Próbáltál-e már úgy ülni 

vagy állni abban testtartásban, ahogy 
az anatómiai térképen láttad? Érdemes 
ezt megpróbálni. Meg kell ismernünk 
testünk felépítését azért, hogy többet 
megtudhassunk a hátfájásról.

Hátunk csontjai, melyet gerincosz-
lopnak nevezünk, biztosítja a test meg-
tartását és védelmét. Ez 33 csontból áll, 
melyet csigolyáknak hívunk. A csigolyák 
között elhelyezkedő porckorongok, 
mint párnák vagy lökésgátlók működ-
nek. Mindegyik korongot körülveszi egy 
külső tömörebb rostos gyűrű, amelyet 
annulus fibrosusnak hívnak, és belül 
van egy lágyabb kocsonyás állagú szö-
vet, amelyet nuckleus pulposusnak hív-
nak. A csigolya és a korongok alkotnak 
együtt egy védelmező alagutat, amely 
a gerinccsatorna, melyben a gerincvelő 
van. A gerincvelő idegek kilépnek a ge-
rincvelőből, és kimennek a test külön-
böző részeire.

„Hátunk úgyszintén izmokból, ínsza-
lagokból, inakból és véredényekből áll. 
Az izmok szövetrostokból állnak, melyek 
fenntartják a mozgást. Az ínszalagok 
erős rugalmas rostszerű szalagok, ame-
lyek összekötik a csontokat egymással, 
és az inak összekapcsolják a csontokat 
és korongokat (porckorongokat) az iz-
mokkal. A véredények biztosítják a táp-
anyagot. Ezek a különböző testrészek 
mind együtt dolgoznak, és segítenek 
nekünk a mozgásban.” 2

S

Szenvedsz
Amikor Neked

Nem
Kellene?

Miért

Írta:  Janet P. Sureshkumar

EGÉSZSÉGEDÉRT!
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Miért fáj a hátunk?
„A hátfájdalom je-

lentkezhet, ha vala-
melyik ezek közül az 
alkotórészek közül 
megsérül. Sérülhet-
nek a lágyabb szö-
vetek, úgy mint az 
izmok, szalagok és 
inak, mely rándu-
lások és húzódások 
eredménye lehet, 
és általában nem 
komoly sérülések. 
Másrészről a csontok 
és idegek sérülései 
vagy a véredények 
sérülése komolyabbak 

lehetnek. A porcko-
rongok külső felületei 

elkophatnak vagy lepat-
tanhatnak, így az annulus 

fibrosus vagy a nucleus 
pulposus megdagad. Ezek 

a fajta sérülések gyulladást 
és fájdalmat okoznak.” 3

A hátfájdalomnak sokféle 
oka lehet, úgy mint a helytelen 

testtartás, egy rossz mozdulat 
és a helytelen ülés. Nem gyakori, 

de komoly okai a hátfájdalomnak 
a fertőzések, daganatok, és törések. 

Sokan szenvednek a hátfájdalomtól, 
rándulások és ficamok miatt, melyek a 

nehéz és megerőltető mozgások miatt 
jönnek létre.

Vizsgáljuk meg a hátfájdalom néhány 
általános okát:

Rándulás: A rándulás vagy ficam az ínsza-
lag megnyúlását, vagy elszakadását jelenti, 
azon kötőszövetek elváltozásait, melyek ösz-

szekötik egyik csontot a másikkal. A rándulást 
okozhatja közvetlen vagy közvetett sérülés. 
Egy hirtelen elesés, egy ütés, egy baleset, vagy 
egy sportolás közben szerzett sérülés, amely 
rándulást vagy ficamot okozhat egy megeről-
tetés vagy valami túl nehéz dolog megemelése 
is. Minden sport és testmozgás még a séta is 
magában hordozza a rándulás vagy ficam koc-
kázatát. 

Húzódás: A húzódás az izmok vagy ín meg-
csavarodása, húzódása vagy elszakadása. Az 
inak szövetei rostszerű zsinórokból állnak, 

melyek az izmokat odakötik a csontokhoz. 
Amikor bekövetkezik egy gerincsérülés, 

az izmok, szalagok és inak túlnyúlhatnak, vagy 
elszakadhatnak. A szövetek megdagadhatnak, 
fájdalmat, érzékenységet és merevséget okoz-
hatnak. Hirtelen nagy igénybevétel esetén, 
amikor elkezdünk sportolni, a küzdő sportok-
ban, azokban a sportokban melyek erős szorí-
tást, fogást igényelnek, nagy a valószínűsége a 
húzódásnak.

Túlsúly: A hátgerinc hordozza nagymérték-
ben testünk súlyát. A túlsúly nagyobb igény-
bevételt okoz a hátgerincnek, különösen an-
nak alsóbb részein. Ráadásul a túlsúly más bajt 
is okozhat, mint például osteoporosist (csont-
ritkulás), mely gyengíti a csontokat, csont-ízü-
leti gyulladást, (ízületi fájdalmat) reumaszerű 
gyulladást (autóimmun betegséget), gerinc 
szűkületet, és csigolya-elváltozásokat.

Időskor: Az öregedés során a szalagok meg-
vastagodnak és a porckorongok kiszáradnak. 
Ezek az öregedéssel járó változások a hát-
gerincben rendellenességekre vezethetnek, 
amelyek nyomják a gerincvelő idegeket és 
fájdalmat okoznak, sőt zsibbadást és gyenge-
séget. Az eltorzult porckorongok betegségei 
összefüggnek az időskorral járó gerincbántal-
makkal, rendellenességekkel. Néha a porcko-
rongok elveszthetik egészséges formájukat és 
szerkezeti felépítésüket, és nem tudják betöl-
teni rendeltetésüket még a normál igénybevé-
tel esetén sem, ez porckorong sérvet eredmé-
nyezhet, (púposodást) és fájdalmakat. Akkor, 
ha kopás fordul elő, kémiai anyagok szabadul-
nak fel, és ingerelhetik a gerincvelő idegeket, 
egy különös idegfájdalmat okozva.

Stressz: A stressz egy érzés, ami akkor kelet-
kezik, amikor különféle eseményekben részt 
veszünk, vagy azokkal kapcsolatban állunk. Ez 
a test módszere, ahogyan válaszol a fokozódó 
kihívásra, és előkészül, hogy kezeljen egy ke-
mény megpróbáló helyzetet, állapotot, és na-
gyobb éberséggel, erővel és állóképességgel 
öszpontosítson a feladatra. „A stressz előjön 
hogy élére állhon a gerinc fájdalmak és sérülé-
sek kockázati tényezőinek” nyilatkozta Michael 
R.Bracko Ed.D FACSM. Egy előadásán, amit az 
Amerikai Sportorvosi Főiskolán tartott a tize-
dik Egészség és Fitnesz kiállításon Orlandóban, 
Floridában.

Nehéz fizikai munka: Felsoroljuk néhány 
pontban azokat a nehéz fizikai munkákat, me-
lyek hátfájdalmat okozhatnak:

Mindig ugyanabban a testhelyzetben va-•	
gyunk: ülés és állás
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Ismételt testmozgás melyek előfor-•	
dulnak a munkavégzés során: hajolás, 
fordulás, tologatás, húzás, szorítás és 
emelés
Elcsúszás, megbotlás vagy elesés•	
Elfordulás, amíg a gerinc terhelés alatt •	
van (cipekedés közben)
(Autó)vezetés közbeni rázkódás•	
Fáradtság vagy gyenge izmok igény-•	
bevétele (túlzott munka, munka és 
pihenés arányának felborítása)
A munkához való olyan hozzáállás •	
mely balesetekhez vezethet (hanyag 
vagy veszélyes munka) a megelége-
dés hiánya és a céltudatosság hiánya
Szellemi kimerültség•	
Alvás hiány vagy fáradtság•	
Érzelmi bizonytalanság•	
A fizikai munka hiánya vagy túl sok •	
fizikai munka
Gyenge állóképesség és a hátgerinc •	
izomzatának gyenge állapota
Túlsúly•	

Hogyan előzhetjük meg a hát 
fájdalmat?

Mi mindnyájan tudjuk, hogy a meg-
előzés hatásosabb, mint a gyógyítás.

Tennünk kell azért, hogy megelőzzük 
a hát fájdalmat vagy késleltessük a ge-
rincoszlop és porckorongok elváltozá-
sát. A hátfájás megelőzésének legjobb 
módja, ha rendszeresen testgyakorlato-
kat (gerinctornát) végzünk. A rendszeres 
testgyakorlás csökkenti a fájdalmat, erő-
síti a gyenge izmokat, csökkenti a me-
chanikai nyomást a hátunkban, fejleszti 
a mozgékonyságunkat, megszilárdítja a 
hátunkat, és csökkenti az arányát a kü-
lönféle - vagy visszatérő hátfájdalmak-
nak és elősegíti a jövőben előforduló 
hátfájdalmaknak gyors gyógyulását.

A hát erősítése és a nyújtózkodó test-
gyakorlatok ajánlatosak heti 2 vagy 3 
alkalommal.

Itt felsorolunk néhány testgyakorlatot: 
Felülés egy helyben•	 : feküdj le a hátadra. 
Behajlított térdekkel lassan emeld fel a 
fejed és a válladat a padlóról, és tartsd 
10 másodpercig.
Térdet a mellkasra emelni•	 : feküdj le a 
hátadra. Lassan húzd a térdedet a mell-

kasodra, lazítsd a nyakad és a hátad, 
tartsd így 10 másodpercig. Ismételd 
tízszer.
Fekvőtámasz:•	  menj le fekvőtámaszba. 
Emeld fel a medencédet fájdalommen-
tesen, tartsd tíz másodpercig. Ismételd 
tízszer
Ülés meggörbülve•	 : Ülj le egy szilárd 
hokedlire vagy székre, a lábaidat nyisd 
szét és kezedet tedd a térdedre. Haj-
lítsd előre lassan a derekadat, érintsd 
a kezeddel a padlót. Maradj ebben a 
helyzetben háromtól öt másodpercig, 
és azután lassan térj vissza az eredeti 
ülő helyzetbe.

Ezek a testgyakorlatok erősítik a hát-
izmokat, hozzájárulnak ahhoz, hogy 
elviseljük a mindennapi élet megpró-
báltatásait. Ha neked már volt előzőleg 
hátfájdalmad vagy egészségügyi prob-
lémáid ezzel kapcsolatban, feltétlen 
menj el orvoshoz, és vizsgáltasd meg 
magad, mielőtt az előbb felsorolt test-
gyakorlatoknak nekifognál. A megelőző 
intézkedések magukba foglalják a hát 
megerősítését, és más meghonosított 
testgyakorlatot.

Jó háterősítő módszerek:
A hátfájdalom megelőzésének másik 

módja az, ha helyes testtartást alkalma-
zunk úgy otthon, mint a munkahelyün-
kön.

Szokjunk rá az egyenes testtartásra, 
akár ülünk, akár állunk. Meg kell próbál-
ni egyenes háttal ülni, állni, vagy járni. 
Hátunk meghajlítása helyett hajlítsuk 
meg a térdünket, vagy a csípőnket. Ez 
akkor is így legyen, amikor tárgyakat 
emelünk, megkötjük a cipőfűzőt, fel-
húzzuk a zoknit vagy a nadrágot, és más 
ilyen tevékenység esetén is.

„Ne használjunk magas sarkú cipőt, 
mert a növekedésben lévő gerincoszlo-
pot elgörbíti. Ez nem csak a gerincosz-
lopot nyomja (terheli), de megnyújtja a 
hasizmokat, és a hasüreget előre nyom-
ja. Ennek az lesz a hatása, hogy csökken 
a hasüregre ható nyomás, ennek ered-
ményeként kevesebb támogatást ad a 
gerincoszlop a test elejére.” 4

Mit tehetsz abban az esetben, 
ha hirtelen fájdalom lep meg?

Használj jeget: ha hirtelen fájdalmat 
érzel, akkor először javasoljuk azt, hogy 
az első 48 órában jegeld a fájó testré-
szedet. A legtöbb fájdalom megenyhül 
és eltűnik ez idő alatt, néha még hama-
rabb is.

Menj orvoshoz: emlékeztetünk arra, 
ha elestél, vagy más komoly sérülést 
szereztél, használj jeget, de menj el 
orvoshoz, vagy kórházba. Ez mindig el-
engedhetetlen, hogy vizsgáltasd meg 
magad orvossal, ha megsérültél, mert a 
fájdalom visszajöhet.

Mozogj! A legtöbb hátfájdalom ér-
tékeli a mozgást. Így próbálj meg aktív 
lenni, mozogj, sétálj. A fájdalom a moz-
gással enyhülni fog. Ha a mozgás miatt 
jobban fáj, akkor állj meg. Hívj segítsé-
get, ha egyedül vagy, akkor telefonálj 
segítségért.

Végül
„Nekünk be kell mutatni az emberek-

nek azt, hogy nem Isten okozza a fájdal-
mat és a szenvedést, hanem az ember 
zúdítja tudatlansággal és bűnnel a maga 
fejére azokat.” 5  

Azért, hogy fájdalommentes legyen 
az életünk, azt tanácsoljuk:

Becsüljük meg és tartsuk jó állapot-
ban testünket bár testünkhöz hozzá-
tartozik a fájdalom és szenvedés is

Neveljük rá magunkat a helyes test-
tartásra

Végezzünk megfelelő testgya-
korlatokkal és hasznos testmozgást 
igénylő feladatokkal

Tapasztaljuk meg a jó közérzet 
nagyszerű érzését. Élvezzük az életet 
fájdalom nélkül.

Idézetek
1. James Andrews MD; Kevin Wilk, PT,DPT, Garry 

Harrelson, EdD, ATC Physical Rehabilitation of 
the Injured Athlete, Second Edition 426.

2. Henry Gray, Gray’s Anatomy 38th Edition pp 
511-513.

3. James Andrews MD; Kevin Wilk PT, DPT, Garry 
Harrelson, EdD, ATC Physical Rehabilitation of 
the Injured Athlete, Second Edition 427.

4. Dr.Jenny Sutcliffe, Solving Back Problems 60.
5. Bizonyságtételek 6. kötet 280.

Nekünk meg kell ismernünk testünk felépítését, 
hogy megértsük a hátfájdalmat.
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A boldogság megteremtése 
és megosztása

Adhat a házasság szertartását elvégző 
prédikátor jó tanácsot és útmutatást a le-
endő házasfeleknek, de a szeretetet, mely 
biztosítja az egységet, a házasfeleknek 
kell gyakorolnia, művelnie. A szeretet nem 
csak olyan, mint egy ihletett zene, művé-
szet és irodalom, ez sok házasságban az 
élet és a megelégedettségnek forrása.

A házassági kapcsolat akkor lesz sike-
res, ha a férj és feleség tanulómagatar-
tást vesz fel, ha ők fokozatosan rájönnek, 
hogyan élhetnek legjobban együtt, ha 
együtt megtapasztalják otthoni életük 
remélt örömeit és felelősségeit.

Egy sikeres házasság egészséges be-
folyással bír egy személy jellemére, egyé-
niségére. A szeretet légkörében a társak 
egymásban a legjobbat látják, minden jó 
dolgot értékelnek a másik házasfélben. 
Egy tartós házassági kapcsolatban, úgy a 
férj, mint a feleség a legnagyobb boldog-
ságukat találják meg egymásban. Siker a 
házasságban, egy valódi siker az életben.

Tovább elemezve ezeket a megcáfol-
hatatlan alapelveket megállapíthatjuk, 
hogy sokan azok, akik a legnagyobb 

tudományos felfedezéseket tették a vilá-
gon kevésbe tartják fontosnak ezeket a 
felfedezéseket, mint azt, hogy felfedezzék 
annak módját, hogyan nyerjenek választ 
azokra a kérdésekre, melyek új kapcsola-
taikban felmerülnek, hogyan váljon gyü-
mölcsözővé szeretetük, hogy otthonuk-
ban egyetértésben éljenek.

Egy ilyen kockázatos vállalkozásban, 
mint a házasság, amely nagyon kényes 
egyensúlyt követel, egymáshoz való 
tapintatos hozzáigazodást – kölcsönös 
megértést, mely szükséges a közös célok-
hoz. Van-e még valami, ami több figyel-
met és gondoskodást érdemelne, mint az 
otthon összhangja és sikere? Más célok 
meghiúsulhatnak boldogság nélkül, de 
ha a házasság tönkremegy, a boldogság 
is tönkremegy.

Kölcsönös megértés kell, hogy a dol-
gok a legjobban menjenek. „Tudom-e azt, 
hogyan tegyem jóvá ezt a kapcsolatot?” 
Ezt a kérdést kellene gyakran feltenni a 
házasfeleknek.

Akkor lesz sikeres a kapcsolat, ha köl-
csönös lesz a megértés, a ragaszkodás, 
hűség és tisztelet, mely egyesíti a házas 
feleket jellemük, egyéniségük és személyi-
ségük összehangolódásában. Mint ahogy 

gy férfi és egy nő életének fontos valósága a házas-

ság, és azt jelenti részükre, amit ők abba ketten be-

lefektetnek. Így megállapítható az, hogy a házasság 

olyan jó, vagy olyan rossz lesz, amilyenné ők azt teszik.

E

CSALÁD, OTTHON

Mit jelent
a Házasság

NEKED?
Írta: A. Baumann
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Mit jelent
a Házasság

NEKED?
a zenei kotta egy helyes összetársításban 
összhangot eredményez, míg ugyanazok 
a hangjegyek egy nem összhangzó össze-
kapcsolásban egy fülsértő hangzavart ad-
nak, semmi mást, s így vannak az emberi 
természet elemei a családban. Ha ezek a 
tényezők nincsenek helyes viszonyban 
egymással, még azok a személyek, akik 
boldognak tűnhetnek, szerencsétlenné, 
szánalmassá és boldogtalanná válhatnak. 
A házasság egy duett ebben a tekintet-
ben. A két résztvevő azzal fog bírni, amit 
ők teremtenek, összhangot vagy zavart. 
Ha azért a két személy néhány dologban 
széthúz, és viszályt idéz elő, ez jelzi azt, 
hogy nekik tanulni kell, hogy jobb játéko-
sok legyenek.

Egy én központú ember alábbi kérdés 
által vizsgál meg minden: „Megkapom-e 
én a házasságban azt a boldogságot, amit 
megérdemlek?” De azok, akik Krisztus 
lelkével vannak telve, egy másik kérdést 
tesznek fel: „Adom-e én a házasságba a 
legjobbat, amit csak adhatok?”

Férj és feleség gondolkodjanak el az 
egymás közötti viszonyukon, osszanak 
egymásnak nagy készletet abból, hogy 
maradandóan egymást boldoggá tegyék. 
Egy érett személyt boldoggá teszi az a 
tudat, ha másokat boldoggá tehet, amíg 
egy fejletlen gondolkodású ember azt 
gondolja főleg önmagáról, hogy nyomo-
rult helyzetben van a házasságban.

Két személy, akik szeretik egymást, gaz-
dagabbá válhatnak azáltal, ha kellemessé 
és örömtelivé teszik egymás számára az 
együtt töltött alkalmakat, és ezeket fel-
halmozzák. Boldoggá válva ezen együtt 
töltött idő által, gyakorolva a kedvesség, 
gyengédség és tapintat különböző for-
máit, kicsi udvariasságokat az otthonban, 
együtt elvégzett feladatokban, a nehéz-
ségekben kölcsönösen egymást segítve, 
napok százain keresztül tapasztalják majd 
meg a kölcsönös szeretetet, és az egymás-
ba vetett bizalmat. Minden egyes ilyen 
dolog alkothatja a boldogság kellemes 
és hiteles világát a másik házasfél részére, 
mert a valóság, amit mi keresünk a házas-
ságban, úgy mint az életben nem pusztán 
valami, amit mi találunk, de inkább vala-
mi, amit létrehozunk, megteremtünk.

Növekedés együtt
Egy keresztény író mondja: „A házasság-

ban egyesülők erkölcsi jelleme kapcsolatuk 

által vagy felemelkedik, vagy lesüllyed. A 
romlás munkája, amelyet az alacsonyren-
dű, csalárd, önző fékezhetetlen természet 
valósít meg, hamar megkezdődik a házas-
sági szertartás után. Ha a fiatal férfi böl-
csen választ, akkor olyan valakije lehet, aki 
oldalánál áll, képességei szerint a végsőkig 
kiveszi részét az élet terheinek kordozásá-
ból, aki megnemesíti és finomítja őt, bol-
doggá teszi szeretetével. De ha a feleség 
szeszélyes jellemű, önhitten, követelve, 
vádolva, okolva, megterheli férjét olyan 
indítékokkal és érzelmekkel, amelyek sa-
ját romlott természetéből származnak, ha 
nincs belátása és helyes ítélőképessége, 
hogy felismerje férje szeretetét, és érté-
kelje azt, hanem szeretetének elhanyago-
lásáról beszél – mert férje nem enged fe-
lesége minden szeszélyének, akkor szinte 
elkerülhetetlenül előidézi a dolgok valódi 
állapotát, amelyek miatt sajnáltatja magát. 
Mindezeket a vádakat valósággá teszi.” – 
Boldog otthon 94.95.

A házastársaknak arra kellene töre-
kedni, hogy fejlesszék az egymás iránti 
alkalmazkodóképességüket, keresztény 
alapelvek szerint, úgy az otthonban, mint 
az otthonon kívül a világban. Nekik meg 
kellene érteniük azt, hogy jellemüket fej-
leszteniük kell.

„Továbbá atyámfiai, amik csak iga-
zak, amik csak tisztességesek, amik csak 
igazságosak, amik csak tiszták, amik csak 
kedvesek, ha van valami erény, és ha van 
valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.” 
(Filippi 4:8.)

Az új otthonteremtőknek bizonyosan 
vannak olyan képességeik, melyeket fej-
leszteniük kell. Művészi ügyességüket és 
szellemi törekvéseiket művelniük, kama-
toztatniuk kell. Ezen módon családi életük 
gazdagodni fog.

Növekedésünk egy fontos része az 
által megy végbe, mi foglalja el érdeklő-
désünket. Amikor két személy megosztja 
egymással az ő lelkesedését, odaadását, 
életüket érdekesebbé teszik egymás szá-
mára. Az ilyen fajta megosztás tökéletesen 
megmutatja, melyik házasság az, amely 
lelkileg is működik. Még ha a két fél nem 
is ugyanazt a nevelést és oktatást kapta, 
még ha az ő érdekelődési körük nem is 
mindenben megegyező, nekik a közös 
gondolkodás és megértés világában kelle-

ne élniük. Mindkettő gazdagíthatja a má-
sik gondolkodását, és hozzáadhat a másik 
éleslátásához, így érdekesnek tartja párját, 
akivel együtt él. Más szavakkal, mind a 
két félnek kellene növekednie értelmileg, 
azért, hogy ők értelmileg és lelkileg is egy 
valódi házasságban éljenek.

Érettség
A házasságban egy személy nem csak a 

saját boldogságát keresi, de szintén a má-
sikét is, és az, aki valóban a legtöbb örömöt 
hozza mások életébe, az fogja bizonyosan 
a saját életében is a legtöbb örömet birto-
kolni. Könnyű gondolni valakinek a saját 
örömére. Egy gyermek is megteheti ezt. 
Azonban csak egy érett személyiség fogja 
megosztani a boldogságot.

A legjobban működő házasságok azok, 
amelyekben a szeretet állandóan fejlődik. 
A szerelem részben anélkül jön, hogy mi 
beterveznénk. Ez (mármint a szerelem) 
olyan valami, ami vonz s beleesünk, de a 
házasság még sokkal több, mint a szere-
lem. Ez egy közös élet, melyet két személy 
felvállal, akik nem csak azért érzik, hogy 
az ő életük boldogabb lesz, ha ők együtt 
vannak, de ők azt is elhatározzák, hogy 
közös életüket minden módon elégedet-
tebbé teszik.

Ezen cél felé tett lépéseikben mindkét 
fél tekintettel lesz a másik szükségleteire, 
kéréseire, óhajára, és céljaira, és megta-
nulja, hogy a legjobbat nyújtsa a bátor-
ságban, segítségben, nagyra becsülés-
ben, bátorításban, és bármiben, amiben 
társát boldoggá teheti. Érett és boldog 
partnerek fognak segíteni egymáson, 
hogy sikert arathassanak a házasságban. 
Néhány dolog örömre derít, míg más 
bosszanthat, de az összhang stratégiája 
mindkét fél örömét növelni fogja, és elke-
rüli az otthonban a kellemetlenségeket és 
bosszúságokat.

A házasságnak magába kellene foglal-
nia sok kellemes dolgot, amit csak két em-
ber adhat egymásnak. Amint ők fejlesztik 
lelki barátságukat, kicserélik gondolata-
ikat és megtanulják, hogyan pótolják és 
egészítsék ki egymást, meg fogják tapasz-
talni az élet gazdagabb megosztását, és 
mindkét fél növekedik a másik gondola-
tainak mélyebb megértésében. Ez a szo-

„Adom-e én a házasságban a legjobbat, azt ami 
csak lehetséges nekem, hogy adhassam?”
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ros barátság az élet dolgainak egyik leg-
nagyszerűbbjévé fog válni. Ennek jutalma 
látható lesz a szükségtelen feszültségek 
elkerülésében és az összhang érzékelésé-
nek biztonságában.

Az érett házastársi közösség két személy 
ügylete, egyesülve a szereteten keresztül, 
mely minden kapcsolat alapja, amelyben 
ők együtt haladnak. Barátságuk megosztá-
sa életük egyesítéséhez hozzá fog járulni, 
és segíteni fog nekik abban, hogy egymást 
jobban megbecsüljék, értékeljék.

A szeretet lelki növekedése úgy a férj-
nek, mint a feleségnek egy ösztönzést ad, 
hogy még igyekezzenek meg nem valósí-
tott céljaik elérésére, mert a szeretet nélkü-
lözhetetlen minden kapcsolathoz, ami ki-
váló. A vallás megtanít Isten szeretetére, és 
arra, hogy igaz szívvel szeressék egymást 
a házasságban, úgy, mint Istent szeretik, 
arra késztetve az egyént, hogy a legjobbat 
akarja társának és a családjának.

A házasságban két különböző gondol-
kodású és lelki dolgokban is különböző 
személy egyesül. Mindkét félnek meg kell 
tanulni mélyen tisztelni és megbecsülni a 
másik fél meglátásait és elképzeléseit, és 
ha egyik rájön arra, hogy a másik egy ma-
gasabb szintre jutott, meg kellene értenie 
azt a helyzetet, hogy az élet egy állandó 
növekedés, előrehaladás, és azt hogy még 
magasabb elérnivaló célok is vannak, mint 
amiket ők már elértek.

A szeretet állandó kiárasztása, meg-
osztása úgy szavakban, mint tettekben, 
továbbá az élet programjában a legjobb 
eszköz, hogy biztosítsa a sikert. A szeretet 
mélyebb, mint a beszéd, de beszélni kell 
erről. Még amikor ezt természetesnek is 
vesszük, ezt vidáman és jókedvűen kell 
kinyilvánítanunk viselkedésünkben. Akkor 
ez emeli majd fel naponkénti tapasztalata-
inkat, mint áradás idején, amikor a víznek 
árja mindent felemel.

Kapcsolatok a családdal, 
barátokkal és a társadalom 
más tagjaival

A házasságban nem csak két személy 

egyesül, de bizonyosa értelemben min-
denki egy másik család tagjává is válik. 
Régi kapcsolataikat néhányan visszaszár-
maztatják egy istenfélő otthonból, amely 
át van szőve édes emlékekkel, mint életük 
valódi gyökerei. Ezért mindenkinek a leg-
jobb kapcsolatot kell ápolni a másik család 
tagjaival. A férj vagy a feleség ne próbálja 
túl messze elvonni a másikat annak saját 
családjától, mindaddig, míg a keresztény 
alapelvek nem sérülnek. Amíg a túlságos 
érzelmi függőség a szülőkhöz már ki lett 
mutatva, hogy mennyire veszélyes, úgy 
a korábbi kötelékek mellőzése megront-
hatja az élet örömét. Apák, anyák, fiú és 
lánytestvérek és más barátok még mindig 
sokat jelentenek a házastársaknak.

Habár a barátok és családi kapcsolatok 
megfelelő helyet foglalnak el, kívánatos 
az, hogy a fiatal már megalapítsa a saját 
otthonát. Egy rokon jobb, ha csak alkalmi 
látogatóként van ott, nem egy állandó csa-
ládtagként. Senki se érezze magát feljogo-
sítva arra, hogy beavatkozzon az „új ott-
hon” életébe, „kiélesítse a helyzetet” a férj 
és feleség között. Amíg a régi kapcsolatok 
fontosak lehetnek, az új házastársi kapcso-
latnak van mindenek fölött elsőbbsége.

Partnerség a napi munkában
A családnak meg van az a feladata, hogy 

közösségben végezze el a ráeső munkát, 
és ezt a feladatot jól végezze el, úgy az ott-
honon kívül, mint belül.

Egy jó otthonban a családtagok egy-
mást segítik, hogy a leghasznosabban 
végezze el mindenki az ő kötelességét, 
amint a család minden tagja érdeklődést 
mutat a másik munkája iránt. Egy gondol-
kodásában otthon központú személy nem 
gondolja, hogy az ő munkája egy roboto-
lás. Bár a munka létszükséglet, ez szintén 
személyiségünk egy kifejezése. Minden 
személy, aki jól végez el egy közös felada-
tot, annyiban fejleszti az egész emberi kö-
zösséget, amennyiben az ő munkarészét 
elvégezte.

Mivel egy asszony munkája ma már az 
otthonban kevesebb ráfordítással is elvé-
gezhető, mint a régebbi időkben, azonban 
különleges érdekek miatt sok nő ottho-
nán kívül is dolgozik. Ebben az esetben a 
feleségnek nem kell olyan sokat magából 

a családi oltárra tenni, mint amikor az ő 
munkáját csak az otthonának áldozza fel.

Bizonyos mértékben ugyanez az alapelv 
alkalmazható a férfiakra is. Egy férfi arra 
lehet kísértve, hogy nagyon lekösse az ő 
munkája, így nagyon kevés ideje marad 
otthonára és családjára. A jó előmenetel 
azt javasolja, hogy minden feladatunkat 
helyes arányban osszuk meg, és kiegyen-
súlyozott figyelmet szenteljünk az élet 
különböző részeire egy összhangzatos 
tervben.

Nagyra becsülni a családi 
életet

Elődeink ideétől fogva sok változás tör-
tént, mikor a létszükségleti munkák nagy 
részét otthonukban végezték. A huszadik 
században az otthon elveszített néhányat 
azokból a hatáskörökből melyet régen bir-
tokolt. Ezért néhány ember azt feltételezi, 
hogy a házasság elvesztette azt a jelentő-
ségét, amelyet valaha betöltött. Ez egy hi-
bás feltételezés. A leglényegesebb dolgok 
a házasságban – úgy mint a reagálás szívről 
szívre, áthatva a kölcsönös megértés által, 
megosztva örömöt és bánatot, kölcsönös 
támogatás a nehézségekben, együtt ter-
vezve a gyermekekért és minden becses 
értékért az otthonban és a családban, és 
megtalálni az élet mélyebb jelentőségét 
a házastárs szívében, még van egy fonto-
sabb dolog most, az, hogy a család növe-
kedjen jelentőségében, mint egy eszközö-
ket nyerjen a mélyebb megelégedettségre 
a szent és sérthetetlen biztonságra.

A keresztény házasságban a kapcsolat 
szorosabb. Az „én” érzem, helyett átmegy 
a szélesebb „mi” érezzük-re. Amíg ott a 
legkisebb én is elvész, ott tért nyer a tel-
jesebb, tökéletesebb családi egység. Ez a 
folyamat magába foglalja az új házassági 
kapcsolat tudatosítását, mint egy lelki 
egységét melynek kapcsolata van az élet 
bensőségesebb jelentésével. Az otthon 
teremtőknek az élet művészetének lénye-
ge az, hogy ők teremtsék meg az ő közös 
életüket, amennyire ez csak lehetséges. 
Ha egymás iránt mélyebb érdeklődést 
mutatnak, és a dolgokat és kötelességeket 
közösen végzik, és örömet találnak abban 
közösen, ők meg fogják tapasztalni szemé-
lyiségük egyesítését szívük bensőjében.

Csak egy érett személyiség kész megosztani a 
boldogságot.

24 Reformáció Hírnöke, 2008/1. szám



Krémes Krumpli Leves
1 csésze kockára vágott burgonya
½ csésze felaprított vöröshagyma
½	kiskanál	só	vagy	ételízesítő
1 csésze aprított zeller
1 csésze víz
Tedd	ezeket	az	összetevőket	egy	
fazékba,	és	főzd	addig,	míg	a	
krumpli és a többi hozzávaló meg 
nem	fő	puhára.	Ne	főzd	el	a	levét,	s	
keved össze péppé.

Keverés:
¼ csésze nyers kesu szeletek
½ csésze víz

a Hideg napokra

Finom krémes 
gombaleves
12 dkg szeletelt friss gombát a 
2	db	közepes	méretű	felkocká-
zott vöröshagymával együtt 15 
percig dinszteljük vizben vagy 
olajban

Majd összeturmixoljuk a 
következőkkel:
10 dkg nyers kesudió
2–3 csésze vizet 
egy csipet kömény
egy csipet tárkony
fél	evőkanál	majoranna

Amikor	krémszerű	lesz	add	
hozzá:
1 csésze víznél többet
1	evőkanál	liszt
1	evőkanál	olíva	olaj
1	evőkanál	sikér	liszt
csipetnyi	őrölt	paprika,	
néhány friss petrezselyem és 
fél citromnak a levét

Add hozzá ezt a fűszerezett krémet a 
főtt péppé zúzott forró zöldségekhez 
a fazékba. Lassú tűzön főzd együtt 
öt percig, kavard állandóan, hogy ne 
égjen le.

Jó étvágyat!

Forró levesek

Egy	fazékban	főzd	meg	a	
következőket,	addig,	míg	a	
krumpli puha nem lesz:
2 csésze nyers krumpli 
kockára vágva
2 csésze víz
12 dkg friss szeletelt gomba
1	evőkanál	ételízesítő
1 csésze kockára vágott 
zeller és néhány felvágott 
petrezselyem, 
só ízlés szerint
egy csipet chili paprika

Írta: Marline Balbach

Add hozzá az összekevert keverékhez a főtt krumplit. Lassú tűzön 
főzd kb. 5-10 percig. Ne forrald fel. Ez a leves könnyen leéghet, és 
sűrűvé válhat, ha túl van forralva. Így légy óvatos a végén. Jó étvágyat!

1

3

1

2

3

2

RECEPTEK

( 1 csésze kb. 2,5 dl ) 
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Találkozás a mai reformerekkel!

K iugrottam 
az ágyból és 

olyan tetterőt, tett-
rekészséget érez-
tem, amit még soha 

nem éreztem azelőtt. 
Éreztem a sürgetést, hogy elindul-
jak éppen akkor és megkezdjem az 
aznapi munkámat, a látogatást és 
az evangélium hirdetését, de mikor 
kimentem és szétnéztem, úgy talál-
tam, hogy még túl korán van ahhoz, 
hogy megkezdjem a munkámat. 
Kezdtem meglepődni… Mit jelen-
tett ez az esemény?

Az üzenet, melyet ebből a cso-
dálatos tapasztalatból nyertem az, 
hogy az Úr megszólított engem, 
mint ahogy mindannyiunkat meg-
szólít, mivel nincs idő aludni… Jé-
zus eljövetele közelebb van, mint 
ahogy mi azt képzeljük, és nekünk 
szorgalmasabban, buzgóbban kell 
hirdetni az evangéliumot és min-
denkit figyelmeztetni az Ő eljövete-
lére, aki kész meghallgatni a figyel-
meztetést.

A jelek növekednek
A Szentírás minden részében 

megtalálhatók a jelek, melyek által 
Isten előre figyelmeztette az ő né-
pét azokra a dolgokra, melyek lát-
hatóak lesznek és éppen megelőzik 
Jézus második eljövetelét. Ha mi 
készek vagyunk arra, hogy figyeljük 
azokat az eseményeket, amelyek ma 
a földön történnek, képesek leszünk 
érzékelni azokat a valós dolgokat, 
melyekről a próféciák beszéltek. 
Nemcsak a természetben láthatjuk 
a szaporodó jeleket, de a politikai 
és a vallásos eseményekben is. Az 
a nagymérvű szabadság melyet ma 
az emberek sok országban élveznek, 
fokozatosan meg lesz szüntetve. Ez 
olyan módon lesz elrendezve, hogy 
sok ember egyáltalán nem érti az 
okot, ami e cselekmények mögött 
van.

Jézus saját maga beszélt tanít-
ványainak sok eseményről melyek 
megelőzték az ő keresztre feszíté-

Ébredjetek
Ti, Akik

Szunnyadoztok!
Írta: Kay Clark

Még kora reggel volt, 
amikor hirtelen feléb-
redtem és elmémben 
még mindig vissz-
hangzottak a szavak: 
„Jézus jön, Jézus jön. 
Ez	a	sürgető	hangú	
üzenet engem arra 
ösztönzött, hogy rá-
ébredjek, nekem egy 
kötelességem van, 
elmenni másokkal tu-
datni, hogy Jézus ha-
marosan eljön.
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Ébredjetek

Szunnyadoztok!

sét, így a tanítványok és a jövő nem-
zedékek is fel lettek világosítva és 
készítve az eljövendő eseményekre, 
Jézus visszatérésére és láthatták a 
megjövendölt eseményeket betelje-
sedni. Legyünk ma elővigyázatosak, 
és figyeljünk ezekre a figyelmezteté-
sekre, amint azok beteljesednek. Ne 
legyünk tudatlanságban azok felől, se 
ne habozzunk, hogy azokat másoknak 
továbbadjuk, akik nem tudnak azokról 
az eseményekről.

Mit kell tennünk? 
A mi kötelességünk kétszeres. Mi 

a föld történelmének egy nehéz, sőt 
izgalmas idejében élünk, nehéz, mert 
tudjuk, hogy milyen eseményeket kell 
átélnünk, izgalmas, mert meglátjuk a 
beteljesedését annak, amelyről kor-
szakról – korszakra beszéltek az előde-
ink, amikor az idők teljessége jön, s az 
eseményeket betetőzi a mi Urunk és 
Üdvözítőnk második eljövetele. Így mi 
a kötelességünk, amikor elgondolko-
zunk ezeken a dolgokon? Először: meg 
kell vizsgálnunk és ki kell kutatnunk 
szívünket és életünket, hogy biztosak 

legyünk abban, készen állunk-e az Úr 
közelgő nagy napjára, másodszor: ne-
künk szintén van egy kötelességünk, 
teljesíteni a nagy küldetést, amelyet 
Jézus saját maga adott, amint azt 
megtalálhatjuk Máté 28:19.versében: 
„Elmenvén azért, tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket, megkeresz-
telvén őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szent Léleknek nevében.”

Mennyire sürgető a feladat?
Amint ráébredünk Jézus eljövetel-

ének közelségére, mi valóban érez-

zük az előkészület sürgősségét úgy 
saját magunk, mint a gyülekezeten 
belül, amikor felülről jövő segítséget 
kapunk, hogy megerősödjünk, amint 
teljesebben készek vagyunk belépni a 
mi misszió területünkre, a körülöttünk 
lévő emberekhez elvenni, akik sötét-
ségben vannak.

Be kell látnunk azt és ez a mi vét-
kes természetünknek tulajdonítható, 
messzire estünk attól a fajta tökéle-
tességtől, amit nekünk el kell érnünk 
azért, hogy belépjünk a mennybe, 
amikor Jézus jön. Be kell látnunk, fel 
kell fognunk azt, hogy sürgősen telje-
sen bízzuk magunkat Őrá és tudatában 
kell lennünk annak, amiről Pál apostol 
is beszél az Efézus 2:8.versében: „Mert 
kegyelemből tartattatok meg, hit 
által, és ezen nem tőletek van: Isten 

ajándéka ez.” Naponként 
imádkoznunk kell a zsol-
tárossal együtt. „Tiszta 
szívet teremts bennem, 
óh Isten, és az erős lel-
ket újítsd meg bennem.” 
(Zsoltárok 51:12.) akkor 
mi igényelhetjük az ígé-
retet, és biztonságot 
találunk a Zsoltárok 
91:10.11.versében: „Nem 
illet téged a veszedelem, 
és csapás nem közelget a 
te sátorodhoz, mert az ő 
angyalainak parancsolt 
felőled, hogy őrizzenek 

téged minden útaidban.”
Amikor mi, mint Isten gyermekei, 

készek vagyunk befektetni a mi Isten 
adta talentumainkat az Ő szolgálatá-
ra, készek leszünk dolgozni vele, mint 
eszközök, azon lelkekért, akik üdvözül-
ni fognak az ő országában. Bennünk 
egy vágy támad, hogy üdvözülni lás-
suk azokat, akik körülöttünk vannak. 
Nekünk egy élő és erős kapcsolatot 
kell fenntartanunk Krisztussal, mert 
ha mi elkülönülünk Tőle, ráébredünk 
arra, hogy nincs erőnk.

Nagy szükségletünk
Mi kinyilvánítunk egy átalakult 

életet, azáltal, hogy valljuk, egy re-
formációt kell végbevinni közöttünk. 
Meg kell győződnünk mélyebben a mi 
bűnös állapotunkról, hogy ezt köves-
se lelki életünk megújulása. Ez vég-
rehajtható a Szent Lélek meggyőző 
munkáján keresztül. „Egy ébredésnek 
és reformációnak kell végbemenni a 
Szent Lélek irányításával. Ébredés és 
reformáció két különböző dolog. Az 
ébredés jelenti a lelki élet megújulását, 
az értelem és szív erőinek felélénkü-
lést, a lelki halálból való feltámadást. 
A reformáció jelenti az újjáalakulást, 
újjászervezést, átalakítást, a gondol-
kodás és nézetek megváltoztatását, 
az életmód a ruházat és a szokások 
megváltoztatását. A reformáció nem 
fogja megteremni az igazságosság jó 
gyümölcseit, ha ez nem kapcsolódik 
a lélek megújításával. Ébredés és re-
formáció a mi kijelölt munkának, és e 
munka végzésében egyesülnünk kell.” 
– Christian Service 42.

Amikor megismerjük Istent Krisz-
tus munkájának és életének tanul-
mányozásán keresztül, akkor megta-
pasztaljuk a jellem átalakulását, mely 
újjáteremti a lelket az Ő képmására. 
„Ha Krisztust szemléljük, nagysze-
rűbb és tisztább képet kapunk Isten-
ről, és eközben jellemünk átalakul.” 
– Krisztus példázatai 246.

Igen, Krisztus jellemének szemlélé-
se által jellemünk átalakul, és Ő rajta 
keresztül megkapjuk az igazságos-
ságot, a bűntől való megszabadítást, 
megigazulunk hit által. Akkor életünk 
összhangba kerül Isten törvényével, 
amely szent és igazságos. Amikor az 
Ő élete él bennünk mi igazságossá vá-
lunk. Amikor az Ő hite a miénkké válik 
és az bennünk szeretet által mun-
kálkodik, mely alapelven függenek 
az összes parancsolatok, azért, hogy 
szívünk megtisztuljon. Összes próbál-
kozásunk hasztalan lesz, nekünk azt 
kell elfogadnunk, amit Ő oly szabadon 

Amint mi felébredünk Jézus megjelenésének 
közelségére, valóban érezni fogjuk az 

előkészület szükségességét.
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és bőségesen felajánl, akkor meg fog 
történni bennünk az ébredés és re-
formáció. Akkor a jellem átalakulása 
külsőleg is látható lesz.

A nagy megbízatás teljesítése
Mesterünk megparancsolta: „El-

menvén (ti) a széles világra, hirdessé-
tek az evangéliumot minden terem-
tésnek.” (Márk 16:15.) Jézus röviddel 
azután adta ezt a nagy megbízatást, 
hogy Ő feltámadt a halálból, melynek 

többé nem volt hatalma rajta. A ti kife-
jezést (angolban) az ő tanítványai felé 
fordulva használta, akik tanúi voltak 
mindezen dolgoknak. Ő megparan-

csolta: Menjetek ti az egész világra és 
prédikáljátok az evangéliumot min-
den teremtménynek.” Igen, minden 
embernek, népnek, népcsoportnak 
van lehetősége, hogy halljon az üd-
vösség útjáról, ez nem korlátozódik 
csak egy nemzetre, színre, vagy nem-
zetiségre. Isten mindenkire tekintettel 
van, Krisztus meghalt, hogy mindenkit 
megmentsen és üdvözítsen, aki hisz Ő 
benne. Amint az első tanítványokkal is 
történt, velünk szintén megtörténhet, 
különféle megpróbáló körülményeket 
kell elviselnünk, amint mi kutatjuk és 
tanítjuk a jelen időre szóló igazságot. 
Az igazság ellensége sok gátló körül-
ményt, akadályt tesz ösvényünkre, 
de nekünk együtt kell haladnunk 
Krisztussal, a mi Parancsnokunkkal 
menetelve előre, az Ő zászlaja alatt. 
Amint hitben előre haladunk, a Szent 
Lélek előttünk jár az úton, és elő fogja 
készíteni azoknak szívét, akiknek mi 
bizonyságot teszünk, vetve az igazság 

magvát. Ekképpen mi készek leszünk 
elvégezni azt a munkát, amellyel ben-
nünket Megváltónk megbízott, hogy 
végezzük és a mag, amely a jó talaj-
ba hullott, öntözve lesz a Szent Lélek 
által, és kibújik (növekedik), hogy ké-
szen álljon az aratásra.

Egy sokrétű munka
Isten munkája mellyel eljegyezzük 

magunkat, egy változatos munka, 
az sok szemszögből áll. Mindnyájan 
sokféle talentummal vagyunk meg-
áldva, melyeket felhasználhatunk az 
Ő dicsőítésére és tiszteletére, hiszen 
Ő tőle kaptuk azokat. Jézus, amíg 
a földön járt, ideje nagy részét arra 
fordította, hogy gyógyította a beteg 
testű és lelkű embereket, akikhez Ő 
jött, hogy kapcsolatba lépjen velük. 
Ezzel együtt prédikálta az evangélium 
jó hírét, így gyógyította meg az embe-
rek lelki sebeit. Jézus kijelentette: „Az 
Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy 
felkent engem, hogy a szegényeknek 
az evangéliumot hirdessem elküldött, 
hogy a töredelmes szívűeket meggyó-
gyítsam, hogy a foglyoknak szabadu-
lást hirdessek, és a vakok szemeinek 
megnyílását, hogy szabadon bocsás-
sam a lesújtottakat.” (Lukács 4:18.)

Amint készülünk elmenni az em-
berek otthonaiba, gyakran találunk 
olyanokat, akik lelkükben valóban 
megtörtek, nem tudják, melyik útra 
térjenek. Találunk olyanokat, akik 
betegek, mert nem tudják, hogyan 
óvják meg testüket és szervezetüket 
a betegségektől. Találunk olyanokat, 
akik szegények, lehet, hogy nem csak 
pénzszűkében vannak, hanem Krisztus 
kegyelmének megszentelő hiányában 
is. Ők soha nem fogadták el Jézust, és 
nem tudják, hogyan tegyék ezt. Mind-
azok, bármilyen is legyen helyzetük az 
életben, mi arra vagyunk el híva, hogy 
nekik szolgáljunk. Amikor valaki a bűn 
rabságában van, az ő rabsága hasonlít 
ahhoz, mintha egy kalodában volna 
fogva tartva. Az ő lelke nagyon lesúj-
tott és felkiált, hogy szabaduljon fel. 
Milyen áldás, amikor ez a lélek elfo-

„Egy ébredés és reformáció kell végbemenjen a Szent 
Lélek közreműködésével.”
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gadja a jó hírt, azt, hogy szabad lehet, 
ha elfogadja Jézust, mint Üdvözítőjét. 
Maga Jézus volt, aki így szólt: „Jöjjetek 
én hozzám, mindnyájan, akik megfá-
radtatok és megterheltettetek, és én 
megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl 
magatokra az én igámat, és tanuljátok 
meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos 
szívű vagyok, és nyugalmat találtok a 
ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyö-
nyörűséges, és az én terhem könnyű.” 
(Máté 11:28-30.)

Lehetünk állhatatosak és hűek ab-
ban, ha ezeket a magányos és szomor-
kodó lelkeket a Golgota keresztjének 
lábához vezetjük, hogy ott találkoz-
zanak Azzal, aki minden beteget meg 
akar gyógyítani, a megtörteket hely-
reállítani, megerősíteni és újra egész-
ségessé tenni.

Annyira leszünk áldottak, 
amennyire másoknak 
áldására válunk. 

Bennünket Isten gazdagon megál-
dott abban, hogy nekünk egy nagyon 
különleges üzenetet adott, amely ezen 
föld történelmének utolsó napjaira 
szól. Jézus mondta a Máté 24:14.-ben: 
„És az Isten országának ez az evangéli-
uma hirdettetik majd az egész világon 
bizonyságul minden népnek, és akkor 
jő el a vég.” Isten arra vágyik, hogy az Ő 
népe hűséges tanúbizonysága legyen, 
tanúságot téve Róla, az Ő szaváról és 
igazságáról.

Nekünk meg kell kapnunk Tőle a 
megígért áldásokat, mielőtt tovább-
adhatnánk azon áldásokat másoknak. 
„Egyáltalán ne szégyelld szívedet 
meglágyítani a Szent Lélek munkál-
kodása által. Engedd be Jézust, amint 
kopogtat, hogy belépjen, és akkor 
becsüld Őt, örömmel a szívedben, 
bátorítson ez a tény tégedet hálára, 
hogy nem volt kéz, ami megmentsen 
és üdvözítsen, és az Ő karja üdvössé-
get hozott, nyilvánvalóvá vált irántad 
az Ő szeretete. Akkor, amikor az Ő 
szeretetével megtelve örömmel mu-
tattad be Jézust másoknak, a Szent 
Lélek munkálkodott általad … hogy 
áldására válj másoknak… Mindenki-

nek, aki megkapja az igazság Lelkét, 
kiváltságában áll, hogy bemutassa az 
igazságot annak egyszerűségében, 
elérje a megfáradt szíveket, a remegő 
lelkeket, akik valóban tanácstalanok 
és zavartak …Ő tudja, hogyan alkal-
mazd a balzsamot.” – Reflecting Christ 
119.

Így van ez, amikor egészen odavet-
jük magunkat Jézus lábaihoz, amikor 
teljesen átadjuk magunkat arra, hogy 
Ő megpróbáljon munkálkodni értünk 
és általunk… hogy az Ő neve legyen 
megdicsőítve, és általa mások üdvös-
ségre juthassanak.

Minden nemzetnek…
Ebből a megbízatásból, amit Jézus 

adott, senkit nem hagyott ki. Minden 
embernek adta ezt: és közülünk min-
denki, aki megismerte az igazságot, 
tovább kell azt adja. Tovább kell azt 
adni családtagjainknak, ismerőseink-
nek, az idegeneknek, akikkel mi talál-
koztunk, de lehet, hogy soha többé 
nem fogjuk látni őket. Ekképpen, ha 
gyülekezetünk minden tagja hűsé-
gesen teljesíti megbízatását, bárhol 
élnek a világban, az evangélium hatal-
ma, befolyása és a jó hír mindenkihez 
elér, aki arról még nem hallott. És ne 
felejtsétek el, az irodalom (könyvek, 
kiadványok, szórólapok) befolyását, 
amelyek el lettek juttatva olyan he-
lyekre is, ahova a misszionáriusok még 
nem mehettek el.

Szintén ne felejtkezzetek el azok-
ról a hitvallókról, akik még közöttünk 
vannak, de elbátortalanodtak, vagy a 
lelkek ellenségének különféle táma-
dásait viselték el és lemorzsolódtak. 
Menjünk el hozzájuk és mutassuk be 
nekik a krisztusi szeretetet, és törő-
dést mely által Krisztus munkálkod-
hat, hogy visszaemelje őket teljesen a 
nyájba.

Nekünk e személyekért dolgoz-
nunk kell, emlékeztetve őket az Üd-
vözítő érettük tanúsított szeretetére, 
elmondva nekik azt, hogy Ő nagyon 
hamar visszajön és szükséges az, 
hogy figyelmezzenek az Ő hívására, 
térjenek vissza Hozzá, és fogadják el a 
gyógyulást, amelyet Ő adhat.

Mi világítótornyok vagyunk, me-
lyekből Isten könyörületessége, irgal-
ma áramlik és láthatóvá válik. Éppen 
úgy, mint a tengeri világítótornyok 
őrei hűségesen teljesítették köteles-
ségüket, fújták a kürtöket, vagy kon-
gatták a harangokat, így figyelmeztet-
ve az elhaladó hajókat a sűrű ködben. 
Így kell nekünk továbbadni a jó hírt és 
figyelmeztetést minden eszköz által, 
azon lelkeknek, akik a Kapitány nél-
kül haladnak – Aki megmenthetné és 
üdvözíthetné őket – és közelednek az 
örökkévalóság felé. Igen, ez a mi meg-
bízatásunk és küldetésünk!

Befejezés
Nekünk ma ugyanaz a megbízatá-

sunk, mint amit Jézus az első tanít-
ványoknak adott. Nem annak van az 
ideje most, a mi napjainkban, hogy 
lealacsonyítsuk a színvonalat, vagy 
hagyjuk ott a mi üdvösségünk kőszik-
láját. Inkább most van itt az ideje, hogy 
magasabbra emeljük az igazság szín-
vonalát, hogy ezt mások is tisztábban 
láthassák, és hallhassák hangunkat, 
amint közöljük velük az üzenetet, bát-
rabban, határozottabban, mint előtte 
tettük. Hogy amint Jézushoz közelebb 
kerülünk, hitünk növekedhessen, le-
hessünk az a hűséges nép, akiket Ő 
üdvözítsen, amikor el fog jönni.

Felhívás
Hívő társaim, részesüljünk naponta 

Krisztus a mi Igazságunk megmentő és 
üdvözítő kegyelmében, szorgalmasan 
kutatva és tanulmányozva az Ő Igéjét, 
eggyé válva azzal, mely belénk szövő-
dik, és mikor mások látnak és hallanak 
bennünket, ők látják Jézus jellemét 
belőlünk kisugározni. Ezen keresztül 
az Ő neve meg lesz dicsőítve, és meg 
lesz gyorsítva az ő eljövetele. 

Reformáció Hírnöke, 2008/1. szám 29



Kenya
Testvéreink az egyik 
kenyai gyülekezetben

Sri Lanka
Sri Lankán egy különleges 

gyermekszemináriumot 
tartottak

Generál Konferencia 
Kiküldöttek	a	világ	minden	részéből

Jeju, Dél Korea.

HÍREK
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Ukrajna
Ifjúsági	énekkar	a	

gyülekezetek egyikében

Brazília
Kiküldöttek az Észak és 
Dél Brazil Unióból
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Gyerek 
sarok

A nnie egy bájos kóbor 
kutya volt, aki megjelent 

a küszöbnél néhány évvel 
ezelőtt. Megragadó volt, amint 

ugrált körbe körbe, így meghív-
tam, hogy maradjon ott, és legyen a társam. 
Ez kevéssel azelőtt történt, hogy Annienak 
született hat gyönyörű kiskutyája.

Annie meglehetősen gyorsan szaladt. 
Minden este megismerte már távolról a 
közeledő autóm hangját. Amikor általában 
kiszaladt egyszerűen az országútra, amely 
kb. 25 méterre, vagy többre volt, lelkesen 
üdvözölt engem, amint hazaértem. De egy 
késő éjszakán egy másik autó szintén jött, 
és elütötte őt, amint kiszaladt az útra. Mi-
lyen megdöbbentő! Először arra gondoltam, 
hogy elpusztult. Azután úgy nézett ki mintha 
csak megszédült volna. Miután feküdt még 
egy pillanatig, a fűre sántikált, csak a két első 
lábával bírta magát előbbre húzni, a két hát-
só lábát vonszolta a földön maga után.

Annie próbált nagyon erőlködni, sietni, 
ezen a módon a hátsó udvarba, amennyire 
csak bírt. „Hova megy?” gondoltam kíván-
csian.

Rájöttem a válaszra, amint ő egyenesen a 
kicsi fából készült kutyaólba ment. A kisku-
tyák! Azok voltak törődésének fő tárgyai. Ő 
eltökélt volt abban, hogy megetesse őket. 
Semmi sem volt fontosabb ebben a pilla-
natban. Ez volt egy példa, amit soha nem 
felejtettem el.

Istennek semmi sem fontosabb, mint 
hogy gyermekeiről gondoskodjon. Jézus 
nagy fájdalmak között szenvedett a keresz-
ten, de akkor is minden vágya, gondolata 
az volt, hogy mi üdvözüljünk az Ő szeretete 
által.

Egy gyenge halovány fény ebből a nagy 

szeretetből látható a szülői szeretetben, amit 
ők gyermekeik iránt kifejezésre juttatnak. 
Néhány gyermek azzal a mondással válaszol 
erre a szeretetre, hogy szeretetem mértéke 
szüleim iránt akkora, mint az óceán vagy 
„szeretetem minden mérték felett van.”

A legnagyobb szeretet az áldozatban, ál-
dozathozatalban mutatkozik meg, akkor is 
gondoskodni valakiről, ha súlyos sérüléseink 
vannak. Ezt a szeretetet szintén kifejezhetjük 
úgy is, hogy szüleinknek még akkor is enge-
delmeskedünk, ha ez nem könnyű.

Jézus mondja nekünk, „ha engem sze-
rettek, az én parancsolataimat megtartsá-
tok… Aki ismeri az én parancsolataimat, és 
megtartja azokat, az szeret engem”… (János 
14:15.21.)

Jézus kinyilatkoztatja saját magát telje-
sebben nekünk, mint ahogy mi szeretjük Őt 
és engedelmeskedünk Neki, készek vagyunk 
az Ő kedvéért mindent elszenvedni. „Ez a Lé-
lek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, 
hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig 
gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, 
örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan 
vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is 
dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy ami-
ket most szenvedünk, nem hasonlíthatók 
ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megje-
lentetik.” (Róma 8:16-18.)

Jézus sokkal többet szenvedett a mi ér-
dekünkben, és arra kér bennünket, osztoz-
zunk ebben a szeretetben szenvedés által 
az Ő kedvéért éppen úgy. Az Ő történetének 
van egy boldog vége, mert sok-sok lélek 
fog üdvözülni dicsőségben szenvedésének 
eredményeként. Amikor megkérdezzük Őt: 
Mennyire szeret bennünket, kinyújtja a ke-
reszten karjait és mondja: „Ennyire!”

Emellett Annie története is boldogan 
végződött. Miután ő elaludt azon az éjsza-
kán, másnap reggelre meglepően jól érezte 
magát.

Nagy, nagy 
       Szeretet

Írta: B. Monteiro
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