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ELŐSZÓ
A Szombati Bibliai Tanulmányok következő két negyedévének témája: Tanítás 

Ésaiás könyvéből.
Ésaiás könyve nem időrendi sorrendben íródott, mint egy történelmi elbe-

szélés. Leginkább próféciai betekintések szerepelnek benne, amelyeket Isten ezen 
szolgája kapott látomások által, hogy feljegyezze okulásunkra és épülésünkre.

„Hatvan éven át – vagy még tovább is – [Ésaiás] a reménység prófétájaként állt 
Júda fiai előtt, és egyre bátrabban hirdette az egyház győzelméről szóló jövendö-
léseit.” – PK 193.

„A próféta nem hiába buzdította Júdát, hogy tekintsen fel az élő Istenhez, 
és fogadja el, amit irgalmasan felkínál. Akik komolyan megfogadták az intést, 
elfordultak bálványaiktól és Jahvét imádják. Meglátták Alkotójuk szeretetét, ke-
gyelmét és gondoskodó könyörületességét. A Júda történelmében bekövetkező 
sötét napokban, amikor csak egy maradék maradt meg az országban, a próféta 
beszéde még mindig gyümölcsöt termett; és igazi reformációt hozott. ’Azon a 
napon – nyilatkoztatta ki Ézsaiás – Alkotójára tekint majd az ember, és meglátja 
szemével Izráel Szentjét. Nem tekint az oltárokra, keze alkotásaira, meg sem látja, 
amit ujjaival csinált, a szent fákat és a tömjénező oltárokat’ (Ésa 17:7-8).” – PK 198.

Egy szükséges reformációról olvashattunk, amit Ésaiás prófétai küldetése 
segített elő. Nincs-e szükség valami hasonlóra ma is? Láthatjuk, hogy mennyi-
re fontos számunkra ezen tanulmány, miközben a végső ítéletre készülünk elő, 
amelyről tudjuk, hogy „az Istennek házán” (1Pt 4:17) kezdődik el.

Minden bizonnyal értjük annak a tisztaságnak és szentségnek fontosságát, 
amelyeket Ésaiás is hangsúlyozni kívánt. Nem kellene-e nekünk is hasonlóan 
cselekednünk, mint akik elérték a mennyei Kánaán határát? 

A reformáció nagyon fontos – és az szoros kapcsolatban áll a megújulással. A 
következő hat hónapban ez a két dolog úgy fonódik egybe majd, ahogyan Ésaiás 
könyvében található.

„A Szentlélek vezetése által kísért megújulásra és reformációra van szükség. A 
megújulás és a reformáció két különböző dolog. A megújulás a lelki élet megele-
venedését, az értelem és a szív erőinek megélénkülését, azaz a lelki halálból való 
feltámadást jelenti. A reformáció mögött pedig újjászerveződés, elgondolások és 
tanítások, valamint szokások és tettek megváltozása áll. A reformáció nem terem-
heti meg a szentség jó gyümölcseit, ha nem kapcsolódik össze a Lélektől indított 
megújulással. A megújulásnak és reformációnak el kell végezniük kijelölt felada-
tukat, és ebben a tevékenységben egyesülniük kell.” – RH February 25, 1902.

Az Úr vezesse tanulmányozásainkat, hogy ilyen tapasztalataink lehessenek Általa! 
         

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2016. július 2.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaház részére Új-Kaledóniában a 
Maré szigeten

Új-Kaledónia Franciaország tengerentú-
li területe (18 575 km²): egy nagy és több 
kisebb sziget a Csendes-óceán délnyugati 
részén, Ausztráliától 1500 km-rel keletre, 
Új-Zélandtól 2000 km-rel északra helyez-
kedik el. Melanézia régiójába tartozik a 
szigetcsoport, fő szigete a Grande Terre, vala-
mint Bélep és Pins, és néhány távolabbi: Lifou, 
Ouvéa és Maré.

A 2014. augusztusi adatok szerint népessége 268 000 fő. Három terü-
letre oszlik fel Északi-tartomány, Déli-tartomány és a Lojalitás-szigetek 
tartomány. Lakossága a melanéziai nemzetek keveréke új-kaledón, poli-
néz, uveán, európai és dél-ázsiai emberek. A terület fővárosa Noumea. 

A lakosság fele római katolikus amelyek, európai, uveáni, vietnámi, 
melanéziai és polinéziai. Sok más keresztény csoport is van és egy kevéske 
muzulmán.  

A megújulás és reformáció üzenete 1984-ben ért ide. A munka addig 
fejlődött ahol most tart, két csoport van Noumea-ban és egy a Maré-szige-
ten. Csak az északi területhez jutott el az üzenetünk. 

Kezdetben az Új-Kaledón misszió a Francia Polinéziai Területhez 
volt csatolva. Azonban 2012-ben a Generál Konferencia missziója lett és 
2013-ban a Csendes-óceán déli részének hét unió missziójának egyike. 

Istenkegyelme által, az egyik hittestvér Maré-szigeten területet adomá-
nyozott az imaház részére. Most először építünk istentiszteleti helyet az Úr 
számára. Azonban anyagi lehetőségeink nem elegendőek, hogy befejezzük 
tervünket. Arra kérjük a testvéreket szerte a világon, hogy segítsenek a 
megvalósításban. Ahogyan adományaiddal megemlékezel rólunk, úgy mi 
is kérjük imában az Urat, hogy áldása legyen rajtad rendkívüli módon és 
bőséggel áztasson kegyelmével mindenkit.  

„Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben.” 
(Ésa 42:12.)

  Hittestvéreitek Új-Kaledóniából 

Új-
Kaledónia

Loyauté - szigetek

Nouméa
La Roche

Csendes - óceán

Korall - 
tenger
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A SZŐLŐ ÁLLAPOTA
„Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? 

Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!” (Ésa 5:4.)
„Hagyj fel önfejűségeddel, a számodra oly kedves és régóta bálványozott 

szokásokkal, hogy megérthesd az igazság alapelveit. Így válhatsz az Igaz Szőlő 
egyik ágává és nem lesz majd termésed vad vagy szúrós szőlő, hanem dús és 
értékes gyümölcs.” – RH April 12, 1892.  
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 9-13. (Az Úr szőlőskertje); 189-190. (Ézsaiás elhívása).

Vasárnap  június 26.
1. A GONDOSAN ÁPOLT SZŐLŐSKERT
a. Milyen céllal hozta létre a Teremtő a zsidó nemzetet? 1Móz 12:2; 

5Móz7:6-8; 26:17-19.

b. Miért lehetett nagyon hálás Istennek ez a nemzet? 5Móz 32:9-12.

c. Hogyan tervezte Isten, hogy a zsidó nemzet más nemzetek áldására lesz? 
Hogyan vonatkoztatható ez ránk napjainkban? 5Móz 4:5-8; Mt 5:16.  

„Az Úr szemmel tartja népének minden tagját. Mindegyikkel megvan 
a terve. Célja az, hogy akik megtartják szent rendeléseit, egy kiváló nép 
legyenek… 

Nem csak ennek a világnak, de az egész világegyetemnek be kell mu-
tatnunk [Isten] országának elveit.” – 6B 12. 13.

2016. július 2.
Szombat

Napnyugta: H  20:34
Ro 20:54

1. Tanulmány

Mózes 1. könyve 12:2. 
És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.

Mózes 5. könyve 32:9-12.
9  Mert az Úrnak része az ő népe, Jákób neki sorssal jutott öröksége.10  Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét;11  Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, [és] tollain emeli őket:12  Egymaga vezette őt az Úr; idegen Isten nem volt ő vele.

Mózes 5. könyve 4:5-8.
5  Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nekem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt.6  Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!7  Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint [mi hozzánk] az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?8  És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?!

Mózes 5. könyve 7:6-8.
6  Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe [vagy] te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki, minden nép közül e föld színén.7  Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;8  Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; [azért] hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az egyiptombeli fáraó királynak kezéből. 

Mózes 5. könyve 26:17-19.
17  Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz neked, hogy járhass az ő utain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;18  Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, amiképpen szólott neked, és minden ő parancsolatát megtartod,19  Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, amelyeket teremtett, dicséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, amint megmondta vala.

Máté evangéliuma 5:16.
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
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Hétfő   június 27.
2.  NAPJAINK SZŐLŐSKERTJÉNEK ÁLLAPOTA
a. Miért csalódott szeretett szőlőskertjében Isten? Ésa 5:1-4. 

„[A zsidók] ki akarták sajátítani a szőlőskert gyümölcsét, amelyben Isten 
sáfársággal bízta meg népét. Kapzsiságuk miatt még a pogányok is megvetet-
ték őket. Ezzel alkalmat adtak a pogányoknak, hogy rosszul értelmezzék Isten 
jellemét és országának törvényeit.” – PK 12.
b. Mikor nem terem gyümölcsöt a gyülekezet az igaz szőlőtőkén? Jn 15:4. 

„Az Úr elültette gyülekezetét, mint szőlőtövet a termékeny földbe… De 
a szőlő, amelyet Isten ültetett, a földre hajlott, emberi támasztékokra tekerte 
indáit. Ágai messze nyúltak ugyan, de csak vadszőlő gyümölcsét érlelik… 

Az Úr nagy áldásokkal halmozta el gyülekezetét. Az igazság azt kívánja, 
hogy kamatostul fizessük vissza ezeket a tálentumokat. Amilyen mértékben 
szaporodnak a ránk bízott igazság kincsei, úgy sokasodnak kötelességeink is. 
De az ajándékok tökéletesítése helyett a gyülekezet még attól is eltántorodott, 
amit korábbi tapasztalatai útján nyert. Ez a lelkiállapot lassan, csaknem ész-
revétlenül alakult ki. Amikor az egyház a világ dicséretét és barátságát kezdte 
keresni, hite megcsappant, buzgalma elbágyadt, izzó odaadása holt formasá-
goknak adta át a helyét. A világ irányába tett minden lépés távolodást jelentett 
Istentől. Miközben a büszkeséget és a világi nagyravágyást ápolta, Krisztus 
lelkülete eltávozott, helyette pedig versengés, széthúzás és küzdelem honoso-
dott meg, hogy gyötörjék és gyengítsék az egyházat.” – 5B 174. 
c. Milyen gyümölcsöket szeretne látni rajtunk Isten? Gal 5:22-23. 

„Krisztus elvárja, hogy megteremjük a hit, a türelem, a szeretet, a hosz-
szútűrés, a mennyei gondolkodás, a szelídség gyümölcseit, miután türelmes 
gondoskodással látta el a gyülekezetet. Olyan gyümölcsök ezek, amelyek a 
viharban, a felhős és sötét időkben is megérnek, ugyanúgy, mint a napsütés-
ben.” – 5B 89. 

Ésaiás próféta könyve 5:1-4.
1  Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen;2  Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett!3  Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Júda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között!4  Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!

János evangéliuma 15:4.
Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok.

Galátziabeliekhez írt levél 5:22-23.
22  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.23  Az ilyenek ellen nincs törvény.
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Kedd  június 28.
3. KERÜLJÜK A FELÜLETESSÉGET
a. Milyen volt az Úr szőlőskertje, amikor Uzziás lett Júda királya? 2Kir 

15:1-3; 2Kró 26:1-7, 15.

„Uzziás [aki Azária néven is ismert] hosszú uralkodása idején nagyobb jólét 
volt Júda és Benjamin földjén, mint bárki más alatt, aki a közel két évszázaddal 
előbb meghalt Salamon óta ült a trónon. Uzziás hosszú éveken át megfontoltan 
uralkodott. A menny megáldotta seregeit. Visszaszerezték a korábban elvesz-
tett területek egy részét. Városok épültek újjá; védelmi erejük növekedett, és 
az ország helyzete a környező népek között megszilárdult. A kereskedelem 
megélénkült, és az ország gazdagsága Jeruzsálembe áradt.” – PK 189.
b. Milyen hiányosságaik voltak lelkiekben, amelyek elcsúfították a külső 

jellemzőket? 2Kir 15:4. 

„E külső jóléthez [Uzza idejében]… nem társult ugyanolyan mértékben 
a lelki erő megújulása. A templomban ugyanúgy folytak az istentiszteletek, 
mint a korábbi években. Tömegek gyűltek össze, hogy imádják az élő Istent. 
De az alázatosság és őszinteség helyét fokozatosan elfoglalta a gőg és a forma-
iasság.” – PK 189.
c. Milyen következményekkel jár a legkisebb gondatlanság is? ÉnÉn 2:15.

„Megannyi kedvelt és megtűrt hiányosság torzította el jellemüket, de 
mindegyiket orvosolni kell. A jótól való legkisebb eltérés is bűn, és a bűnt 
el kell hagyni. Nem járhatunk meggondolatlanul testvéreink előtt, de a világ 
előtt sem.

Újra és újra megvallják ugyan bűneiket, de nem hagyják el azokat őszinte 
bűnbánattal. Isten kegyelmének segítsége nélkül és igazi hajlandóság nélkül, 
hiábavalónak és erőtlennek bizonyul a kísértéskor minden határozott döntés 
vagy éber óvatosság.” – ST March 6, 1884. 

„A kis rókák pusztítják el a szőlőket, a kis hanyagságok, a kis gyengeségek, 
a kis hazugságok, az elvektől való kis eltérések, ezek vakítják el az embert és 
szakítják el Istentől.” – HP 226.

Királyok 2. könyve 15:1-3.
1  Jeroboámnak, az Izrael királyának huszonhetedik esztendejében kezdett uralkodni Azária, Amásiának, a Júda királyának fia.2  Tizenhat esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Jekólia, Jeruzsálemből való.3  És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt mind aszerint, amint az ő atyja, Amásia cselekedett;

Királyok 2. könyve 15:4. 
 Csakhogy a magaslatok nem rontattak le, a nép még ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon.

Krónika 2. könyve 26:1-7, 15.
1  Akkor előhozván az egész Júda nemzetsége Uzziást (ki tizenhat esztendős vala), királlyá tevék őt az ő atyja Amásia helyett.2  Ő építé meg Elótot, és csatolta ismét Júdához, minekutána [Amásia] király meghalt az ő atyáival egybe.3  Tizenhat esztendős korában kezdett vala uralkodni Uzziás, és ötvenkét esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jékólia vala, Jeruzsálemből való.4  És az Úr előtt kedves dolgot cselekedék, amint az ő atyja, Amásia is cselekedett vala.5  És keresi vala az Istent Zakariás [próféta] idejében, aki az isteni látásokban értelmes vala; és mindaddig, míg az Urat keresé, jó előmenetelt adott neki Isten;6  Mert kimenvén, hadakozék a filiszteusok ellen; és a Gáth kerítését, a Jabné kerítését és az Asdód kerítését letöré, és építe városokat Asdódban és a filiszteusok tartományában.7  És megsegéllé őt az Isten a filiszteusok ellen és az arábiabeliek ellen, akik lakoznak vala Gúr-Baálban, és Meunimban.15  Készíttete annak felette Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tornyok tetején és a kőfal szegletein, nyilaknak és nagy köveknek kihajigálására. És az ő híre messzire elterjede; mert csodálatosan megsegítteték, míglen megerősödék.

Énekek Éneke 2:15.
Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat; akik a szőlőket elpusztítják; mert a mi szőlőink virágban vannak.



88 TaníTás Ésaiás könyvÉből  (i)  – 2016. július – szeptember 

Szerda  Június 29.
 4. A BÜSZKESÉG ELVAKÍT
a. Miért jött szerencsétlenség Uzziásra? 2Kró 26:16-21; 4Móz 15:30.

„Uzziás végzetes bűne az elbizakodottság volt. A király áthágta Jahvénak 
azt a világos parancsát, hogy csak Áron leszármazottai teljesíthetnek papi 
szolgálatot. Belépett a szentélybe, ’hogy illatáldozatot mutasson be’. Azariás 
főpap és társai tiltakoztak ez ellen. Igyekezték rábírni arra, hagyjon fel szán-
dékával. ’vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre’ (2Kró 26:16, 18).

Uzziás megtelt haraggal, amiért őt, a királyt megrótták. De nem gyalázhat-
ta meg a szentélyt a vezető tisztségviselők közös tiltakozása ellenére. Míg ott 
állt haraggal telten, Isten büntetése hirtelen lesújtott rá. Bélpoklosság jelent 
meg homlokán. Rémülten menekült, és többé nem lépett be a templom ud-
varaiba. Uzziás bélpoklos maradt néhány év múlva bekövetkező haláláig, élő 
példaként szemléltetve, mit jelent könnyelműen eltérni ’Így szól az Úr’ világos 
kijelentésétől. Sem magas tisztsége, sem hosszú szolgálatban eltelt élete nem 
lehetett mentség az elbizakodottság bűnére, amellyel megrontotta uralkodá-
sának utolsó éveit, és magára hozta a menny ítéletét.” – PK 189.

„Az Úr rendelte el, hogy emberek töltsenek be különböző tisztséget gyü-
lekezetében, és nem akarja, hogy elhagyják az általa kijelölt helyüket. Ha az 
Úr egy bizonyos mértékű sikert ad számukra, akkor nehogy úgy gondolják, 
hogy ők nagyobbakká váltak, és most már el tudnak végezni olyan munkát is 
amihez egyébként nincsenek képességeik és amire az Úr nem kérte fel őket.” 
– RH August 14, 1900.   
b. Hogyan tekint Isten a büszkeségre? Péld 6:16, 17; Jak 4:6.

„Aki durva bűnbe esett, érzi annak gyalázatát és szégyenét, és érzi, hogy 
Krisztus kegyelmére szorul, de a fennhéjázó és gőgös ember semmi szükséget 
nem érez, és elzárja szívét Krisztus és azon végtelen áldások elől, melyeket 
egyedül ő adhat.” – JVÚ 24.

„Büszkeség, beképzeltség, a világ szeretete, hibakeresés, neheztelés és 
irigység gyümölcseit termik sokak, akik Krisztus hitét vallják. Viselkedésük 
éles ellentéte Krisztus jellemének… Az ilyen megtértekkel Krisztus nincs kap-
csolatban.” – RH April 15, 1902.

Mózes 4. könyve 15:3.
De amely ember felemelt kézzel cselekszik, akár bennszülött akár jövevény, az Urat illeti az szidalommal, vágassék ki azért az az ő népe közül;

Krónika 2. könyve 26:16-21.
16  Mikor pedig ilyen módon megerősödött volna, felfuvalkodék, hogy megfertőztetné magát és vétkezék az Úr ellen, az ő Istene ellen. Beméne az Úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstölne.17  És beméne ő utána Azáriás pap, és vele az Úr papjai nyolcvanan, igen erősek.18  És ellene állának Uzziás királynak, és mondának neki: Uzziás! nem a te dolgod az Úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaié, akik felszenteltetének, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből; mert igen vétkeztél és dicsőségedre nem lesz az Úr Istentől.19  És megharaguvék Uzziás, akinek kezében vala a füstölő szerszám, hogy füstölne; és mikor haragudnék a papokra, bélpoklosság támada a homlokán ott a papok előtt, az Úr házában, a füstölő oltár előtt.20  És mikor tekintett volna ő reá Azáriás főpap, és vele mind a többi papok, láták a bélpoklosságot az ő homlokán; és elűzék őt onnét, sőt maga is sietett kimenni, mert az Úr megverte vala őt.21  És lőn Uzziás király halála napjáig bélpoklos; és lakik vala egy elkülönített házban bélpoklosan, mert az Úr házából kivettetett vala. És Jótám, az ő fia vala a király házában, aki ítélkezék az ország népe felett.

Példabeszédek 6:16, 17.
16  E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálat az ő lelkének:17  A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,

Jakab apostol levele 4:6.
De [majd] nagyobb kegyelmet ad; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.
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Csütörtök  Június 30. 
5. BELETÖRŐDÉS VAGY ELFOGADÁS  
a. Milyen volt Izráel és Júda állapota Ésaiás prófétai elhívatása idején? 

Ésa 1:1-9, 21-23. 

„Uzziás uralkodása végéhez közeledett. Jótám hordozta már az államirá-
nyítás számos terhét, amikor a királyi családból származó ifjú Ézsaiást Isten 
elhívta prófétának… Isten visszavonta védelmét, és az asszír haderők már-
már elárasztották Júda országát.

A kívülről jövő veszélyek azonban nem voltak olyan súlyosak – jóllehet 
úgy tűnt, hogy elsöprik Izráelt – mint azok, amelyek belülről támadtak. Leg-
inkább Isten népének romlottsága szomorította el és nyugtalanította az Úr 
szolgáját.” – PK 190. 
b. Milyen helyzetben voltak a hűségesek régen és vannak ma? Zsol 11:3.

„Az elnyomással és jóléttel együtt járt a gőg és a külsőségek szeretete, a 
durva részegeskedés és a mulatozó kedv… A bűnös szokások annyira elter-
jedtek a társadalom minden rétegében, hogy az a kevés ember, aki hű maradt 
Istenhez, sokszor már-már elvesztette bizalmát és engedett a csüggedésnek, a 
kétségbeesésnek.” – PK 191.

„Míg mások földi örömök után loholnak, ti Isten szeretetének félreérthe-
tetlen bizonyítékai után fussatok. Kérdezzétek meg komolyan, őszintén: Ki 
tanít meg, hogyan biztosítsam elhívásomat és kiválasztásomat?” – 2B 145.

Péntek  Július 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi okozza, hogy Isten gyülekezete elhagyja hitét?
2. Milyen mulasztások történtek Uzziás uralkodása alatt, amelyek látszólag 

semmiségek voltak?
3. Miért számít nagy bűnnek a büszkeség Isten előtt? 
4. Milyen hatással volt Júda jóléte az egész nemzetre?
5. Miről ne feledkezzen el a kevéske hűséges a romlottság ilyen időszakában? 

Zsoltárok könyve 11:3.
Mikor a fundamentomok is elrontattak, mit cselekedett az igaz?

Ésaiás próféta könyve 1:1-9, 21-23.
1  Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban.2  Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem.3  Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel reá!4  Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megutálták az Izrael Szentjét, [és] elfordultak tőle.5  Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.6  Tetőtől talpig nincs e [test]ben épség, [csupa] seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.7  Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint ahol idegenek dúltak;8  És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város.9  Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Szodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.21  Mint lett paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok!22  Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve:23  Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjük.
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2016. július 9.
Szombat

Napnyugta:  H 20:32
Ro 20:59

REFORMÁCIÓRA KÉSZEN
„És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A ma-

gunk kenyerét esszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd nevez-
tessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat!” (Ésa 3:28.)

„Ne ragaszkodjunk saját útjainkhoz, terveinkhez vagy elgondolásainkhoz, 
hanem változzunk el a mi elméinknek megújulása által, hogy megvizsgáljuk, 
mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” – UL 218.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 1. kötet, 207-210 (Kötelesség gyermekeink iránt); 

Bizonyságtételek, 4. kötet, 628-648 (Egyszerű ruházkodás).

Vasárnap  Július 3.
1. ÖNZŐ PÉNZVÁGY 
a. Milyen állapotok uralkodtak amikor Uzziás fia, Jóthám, egyre több 

hatalmat kezdett gyakorolni, közvetlen atyja halála előtti időben? 2Kir 
15:34-35; Hós 10:13; 11:7.

„Azoknak a hitehagyása és makacssága, akiknek fényhordozóknak kellett 
volna lenniük a népek között, kihívta Isten büntető ítéletét. Sok olyan bűn, 
amely siettette az északi királyság pusztulását, és amelyeket Hóseás és Ámós 
nemrég félreérthetetlen szavakkal leleplezett, rohamosan bomlasztotta Júda 
országát is.” – PK 190.
b. Hogyan kezelték az emberek az – Istentől kapott – anyagi javakat? Ésa 

3:15-16; 5:8; 10:1-2.

„A nép szociális helyzete különösen csüggesztő volt. Nyereségvágyból 
emberek házhoz házat, szántóföldhöz szántóföldet szereztek. Az igazságot el-
fordították, és nem könyörültek a szegényeken… Még a bíráknál is – akiknek 
kötelességük volt az elhagyottakat védeni – süket fülekre talált a szegények és 
szűkölködők, az özvegyek és árvák kiáltása.” – PK 190-191.

2. Tanulmány

Királyok 2. könyve 15:34-35.
34  És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, mind aszerint, amint az ő atyja, Uzzia cselekedék;35  Csak a magaslatokat nem rontották le; még ott áldozott és tömjénezett a nép a magaslatokon. Ő építette meg az Úr házának felső kapuját.

Ésaiás próféta könyve 3:15-16.
15  Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban:16 Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orcáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura.

Ésaiás próféta könyve 5:8.
Jaj azoknak, akik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt e földön!

Ésaiás próféta könyve 10:1-2.
1  Jaj a hamis határozatok határozóinak, és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek,2  Hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, s elrabolják népem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájuk, és az árvákban zsákmányt vessenek.

Hóseás próféta könyve 10:13; 11:7.
10:13  Istentelenséget szántottatok, álnokságot arattatok. Eszitek a hazugság gyümölcsét, mert bíztál a te utadban és vitézeidnek sokaságában!11:7  Mert az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tőlem. Ha hívogatják is őt a magasságos [Isten]hez, senki nem indul meg rajta.
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Hétfő  Július 4.
2. A FIATALKORI BÜSZKESÉG
a. Mit mondott Isten arról, hogy mit fog eredményezni a büszkeség és a 

hivalkodás, amely zsarnokoskodással is párosul? Ésa 2:11-12; Péld 29:23

„Félelmetes jellemvonás a szív kevélysége. ’A megromlás előtt kevélység 
jár.’ Igaz ez a családban, a gyülekezetben, igaz a nemzetben is.” – 4B 377.

„Akkor esünk szégyenletes hibába, amikor elkezdünk önelégültek és ma-
gabízóak lenni.” – TDG 277.
b. Milyen körülményeket jövendölt meg előre Ésaiás, mi történik az igaz-

ságszolgáltatással? Ésa 3:5-7, 13. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy olyan 
nevelést adhassunk gyermekeinknek, hogy elkerülhessék napjaink 
pusztító befolyását?

„Az Úr megmutatta nekem, hogy a legtöbb szülő helytelenül neveli gyer-
mekeit. Nem fékezik meg őket, mint kellene, hanem hagyják, hogy beleme-
rüljenek a hiúságba, s kövessék hajlandóságiakat. Az ősi időkben tiszteletben 
tartották a szülők tekintélyét. A gyermekek a szülők felügyelete alatt álltak, 
tisztelték és félték a szülőket. Az utolsó időkben azonban a rend visszájára 
fordul. Némely szülő gyermekeinek felügyelete alatt áll. Félnek keresztezni 
gyermekeik akaratát, ezért meghajlanak kívánságaik előtt. De míg a gyerme-
kek a szülők fedele alatt élnek, amíg eltartottak, alá kell vetniük magukat a 
szülők felügyeletének. A szülők legyenek határozottak, követeljék meg, hogy 
gyermekeik kövessék a szülők helyesről vallott nézeteit.” – 1B 207. 

„Tegyétek az otthont vonzóvá gyermekeitek számára! Ez alatt nem azt ér-
tem, hogy kényeztessétek el őket. Minél több a kényeztetés, annál nehezebb 
irányítani őket, s egyre nagyobb nehézségekbe ütközik majd, hogy az otthon-
ból kilépve megállják helyüket, és igaz, nemes életet éljenek. Ha megengedi-
tek, hogy azt tegyék, amit akarnak, ártatlanságuk és gyermeki kedvességük 
csakhamar elhalványul. Tanítsátok őket engedelmességre! Vegyék észre, hogy 
tisztelniük kell tekintélyeteket. Most úgy tűnik, ez boldogtalanságot okoz ne-
kik, de milyen sok boldogtalanságtól menti meg őket, amivel később kellene 
szembenézniük! Az otthon irányítása legyen igazságos és gyöngéd, szeretettel 
és könyörülettel teljes, de határozott és szabályszerű! Ne engedj meg egyetlen 
tiszteletlen szót sem vagy szófogadatlanságot!” – ST April 8, 1903.  

„Az anyának nem szabad megengednie, hogy a gyermek akár csak egyet-
len esetben is győzelmet arasson felette.” – Gy 195.

Példabeszédek 29:23.
Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.

Ésaiás próféta könyve 2:11-12.
11  A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága [porba] hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon.12  Mert a seregek Urának napja [eljő] minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.

Ésaiás próféta könyve 3:5-7, 13.
5  És adok nekik gyerkőcöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtuk.6  És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;7  És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, [mondván]: Neked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen:13  Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik előled.
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Kedd  Július 5. 
3. CICOMA ÉS KÁPRÁZAT
a. Milyen kifogásai voltak az Úrnak Sion leányaival szemben Ésaiás idejé-

ben? (Használj Bibliai szótárt és lexikont a világosabb megértés érdek-
ében!) Ésa 3:17-24.

„A feltűnésvágy szélsőséget idéz elő, és sok fiatalból kiöli a nemesebb életre 
való törekvést. Ahelyett, hogy törekednének a minél nemesebb képzettségre, 
korán elhelyezkednek valamilyen foglalkozási ágban, hogy pénzt keressenek 
ruházkodási szenvedélyük kielégítésére. Ez a szenvedély már sok fiatal leányt 
elcsábított és tönkretett…

Még az istentisztelet napja és szolgálata sem mentes a divat uralmától… 
A gyülekezetet a parádézás színterévé teszik, ahol a divat jobban felkelti az 
érdeklődést, mint maga az istentisztelet.” – EÉ 245.

„A ruha bálványimádása erkölcsi betegség.” – Gy 302.
„Gyülekezetünkben sokan visszaesnek, mert a világ divatját utánozzák. 

Lelki életük haldoklik. Lépésről-lépésre közelednek a világ szeretetéhez. 
Önzés, büszkeség uralkodik rajtuk és Isten szeretete alig lelhető fel szíve-
ikben. Akik valaha buzgó reformátorok voltak mára közömbösekké váltak. 
Azok a testvérnők, akik egykor egyszerűen öltözködtek, ma divatosak.” – 
RH November 17, 1904. 
b. Milyen ruházatot hordjanak a keresztények a kihívó öltözékkel ellen-

tétben? 1Tim 2:9; Rm 13:4. 

„Választhatod az életet és a megváltást, ha akarod, de lehetsz magadnak való 
is és annak szentelheted a próbaidő értékes óráit, hogy vonzóvá tedd magad, 
hogy tetszetős legyél a világias és érzéki emberek szemében, és hízelegjenek a 
hazug nyelvek, és hogy azt arasd, amit vetettél – romlást.” – DG 121.

„Az őszinte keresztények társalgása illedelmes, s noha bűnnek tartják a 
dőre hízelgéseket, maguk udvariasak, előzékenyek, nyájasak és barátságosak. 
Szavuk komoly és igaz. Megbízhatóak testvéreik és a világ iránt is. Kerülik a 
felesleges pompát és díszt, de ruházatuk mindig rendes és ízléses.” – KÉ 89.

Ésaiás próféta könyve 3:17-24.
17  És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábukkal nagy zengést bongást szereznek:18  Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmüket megmezteleníti.I19  Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat,20  A fülönfüggőket, a karpereceket és a fátyolokat,21  A pártákat, a lábláncokat, az öveket, a jó illattartókat és az ereklyéket,22  A gyűrűket és az orrpereceket,23 Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket,24  A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keceléket:

Rómabeliekhez írt levél 13:4.
Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, aki gonoszt cselekszik.

Timótheushoz írt 1. levél 2:9.
Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
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Szerda  Július 6.
4. VÁLASSZ MAGASZTOSABB ELHÍVÁST
a. Milyen következménye lesz lelkiéletünkre a feltűnő és kihívó öltözkö-

dés, ha nem szüntetjük meg a gyülekezetben? Ésa 3:25-27; Mt 5:27-28.

„Az öltözködés szeretete veszélyezteti az erkölcsöket. A keresztény asz-
szony ellentétévé teszi a nőt, hiszen a keresztényt a szerény szemérmesség és 
józanság jellemzi. A föltűnő, fényűző ruházat igen gyakran érzékiséget táplál 
a viselőben, s aki látja, annak szívében alantas szenvedélyt.” – 4B 645.

„A divat megrontja a szellemi képességet, s emészti népünk lelkiséget A 
divat iránti hódolás itatja át hetediknapi adventista gyülekezeteinket, s ez 
többet rombol, mint bármi más hatalom, hogy elkülönítse népünket Istentől. 
Közölték velem, hogy gyülekezeti szabályzatunk igen elégtelen. A ruházko-
dásban való bármi kevélység megnyilvánulásának, amit tilt az Isten igéje, elég 
oknak kell lennie a gyülekezeti fegyelmi eljáráshoz. A figyelmeztetések elle-
nére, a fölhívások és kérlelések ellenére is, ha valaki tovább folytatja romlott 
csökönyösségét, akkor ezt bizonyítéknak tekinthetjük arra, hogy a szíve sem-
miképpen sem hasonul Krisztushoz. Az én, és csakis az én az imádat tárgya, s 
egyetlen ily állítólagos keresztény sokakat el fog vezetni Istentől.

Borzalmas bűn terheli népünket, hogy így megengedtük a gyülekezet 
tagjainak, hogy hitükkel ellentétesen öltözködjenek. Azonnal föl kell hát kel-
nünk, s föltétlenül bezárnunk az ajtót a divat csábításai előtt. Gyülekezeteink 
megromlanak, ha nem teszünk így.” – 4B 647-648. 
b. Hogyan oktassuk fiataljainkat? Tit 2:3-6; 1Pt 3:1-4.

„A lányokat arra kell tanítani, hogy a valódi szépség és nőiesség nem ki-
zárólag az alak és az arc szépségében van, sem a megszerzett képességekben 
és műveltségben, hanem a szelíd, csendes lélekben, a nagylelkűségben, ked-
vességben, a mások iránti szolgálatkészségben és hosszútűrésben. Szokjanak 
hozzá a munkához, tanuljanak valami hasznosat, tanuljanak meg küzdeni a 
kitűzött célért, Istenben bízni, Őt félni, és tisztelni szüleiket. Ily módon meg-
alapozódva, amint nőnek és idősödnek, gyarapodni fognak a tiszta gondolko-
dásban, önfegyelemben, szeretetben. Szinte lehetetlen, hogy egy ilyen asszony 
lealacsonyodjon, mert megmenekül sok olyan kísértéstől és próbától, melyek 
oly sokakat tönkretesznek.” – Gy 93.

Ésaiás próféta könyve 3: 25-27.
25  És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.26  Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harcban:27  És sírnak és gyászolnak kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül;

Máté evangéliuma 5:27-28.
27  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!28  Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

Titushoz írt levél 2:3-6.
3  Hasonlóképpen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;4  Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék,5  [Legyenek] mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.6  Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek:

Péter apostol 1. levele 3:1-4.
1  Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek;2  Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.3  Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;4  Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.
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Csütörtök  Július 7.
5. KRISZTUSRÓL ELNEVEZVE VAGY MEGVÁLTVA
a. Milyen lelki csapás érte Isten népét Ésaiás idejében és éri napjainkban? 

(Ne feledjük a jelképek értelmét: „hét” a tökéletességet jelenti, „asszony” 
gyakran az egyházat jelképezi. Jer 6:2.) Ésa 3:28. Mit tett Isten? Ésa 55:8-9. 

„Emelkedjünk magasabb színvonalra, mert így méltatlanok vagyunk a 
keresztény névre.” – 5B 439.

„A keresztényi hadviselés nem a világias önkényeztetés az evésben az ivás-
ban és öltözködésben. Jézus emberi természettel jött el a földre, hogy drága 
életét adja példaként, hogy milyen életet kellene éljünk. Nem az engedékeny-
ség példája Ő előttünk, hanem az állandó mértékletességé és önmegtagadásé. 
Pontos ismeretünk van arról, amit Krisztus, a Minta adott számunkra. Előt-
tünk van a mennyei fejedelem, Isten Fia. Levette királyi koronáját és öltözetét, 
és eljött, hogy elfoglalja helyét a földünkön, hogy betegségeinket viselje és 
fájdalmainkat hordozza. Csak nagyon kevesen értik ezt meg.” – UL 217. 
b. Mi az egyik legfontosabb oszlopa a keresztényi hitnek? Lk 9:23-26.

„Kell hogy legyen valamilyen jellemünk, de az krisztusi legyen… Az Úr 
segítsen, hogy meghaljunk az énnek és újjászülessünk, hogy Krisztus lakoz-
hassunk bennünk, mint élő és aktív elem, egy erő, amely szentnek tart meg 
bennünket!” – ÉÉM November 27.

„Haljon meg az én! Add át akaratodat és haljon meg éned most azonnal, és 
engedd Istennek, hogy javadra irányítsa útjaidat!” – TDG 323.

Péntek  Július 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért bizonyul sok esetben átoknak és csapdának a földi jólét Isten népe 

számára?
2. Hogyan fejlődhetünk gyermekeink nevelésében?
3. Milyen hibákat ismersz az öltözködésben, amelyek lelki gyengeséget fejez-

nek ki?
4. Hogyan tudjuk fiataljainkat abban segíteni, hogy magasztosabb ízlésük és 

tisztább gondolkodásuk legyen?
5. Hogyan tudsz önfejű lenni ahelyett, hogy alárendelnéd magadat Istennek?

Ésaiás próféta könyve 3:28.
És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét esszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat!

Ésaiás próféta könyve 55:8-9.
8  Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr!9  Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

Jeremiás próféta könyve 6:2.
A szép és elkényeztetett asszonyhoz tettem hasonlóvá Sion leányát.

Lukács evangéliuma 9:23-26.
23  Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.24  Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, az megtartja azt.25  Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri [is], ő magát pedig elveszti vagy magában kárt vall?26  Mert valaki szégyell engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.
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2016. július 16.
Szombat

Napnyugta:  H 20:27
Ro 21:02

SZEMBESÜLÉS A VALÓSÁGGAL
Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok 

és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát lá-
ták szemeim!” (Ésa 6:5.)

„Ésaiás eddig másokra jelentett ki csapásokat hitehagyásuk és Istentől való 
elszakadásuk miatt. Majdnem teljesen összetörve ismerte fel, hogy ő is a ’tisz-
tátalan ajkú nép közt’ lakozik, és rettenetes veszedelemben látta meg önmagát, 
hogy ő is ’tisztátalan ajkú’. Nem akarta önmagát magasztalni. Milyen jelenték-
telennek is tűnt fel előtte a bölcsessége, mennyire méltatlan is volt, mennyire 
alkalmatlan a szolgálatra!” – BEcho September 9, 1895.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 157-171. (Felhívás)

Vasárnap  Július 10.
1. REMÉNYTELENNEK TEKINTENI A MÁSIKAT
a. Milyen hatással lehet másokra, Ésaiáshoz hasonlóan, ha Isten hitvalló 

népe között nagy gonoszságot lát? Zsol 94:3-4; Jer 4:14.

„Úgy rémlett, hogy Isten Izráellel való szándéka meghiúsul, és az engedet-
len nép Sodoma és Gomora sorsára jut. 

Nem csoda, ha ilyen állapotok láttán Ézsaiás visszariadt a felelősségtől, 
amikor Uzziás uralkodásának utolsó évében Isten megbízta, hogy vigye el in-
tő és feddő üzenetét Júdának. Jól tudta, hogy konok ellenállással fog találkoz-
ni. Feladatát reménytelennek látta, amikor a reá bízott nép nyakasságára és 
hitetlenségére gondolt. Felismerte, milyen alkalmatlan a helyzet megoldására. 
Eldobja-e reményt vesztve megbízatását, és hagyja, hogy Júda zavartalanul 
imádja bálványait? Ninive istenei uralják a földet, dacolva a menny Istenével? 

  Ilyen gondolatok kavarogtak fejében, amikor Ézsaiás a templom csarno-
kában állt.” – PK 191.

3. Tanulmány

Zsoltárok könyve 94:3-4.
3  A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek?4  Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői.

Jeremiás próféta könyve 4:14.
Jeruzsálem, tisztítsd meg szívedet a gonoszságtól, hogy megtartassál! Meddig maradnak még te benned a te bűnös gondolataid?
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Hétfő  Július 11.
2. AMIKOR MINDEN MEGVÁLTOZOTT
a. Milyen látomása volt Ésaiásnak a templom előtt állva? Ésa 6:1-4.

„Egyszer csak mintha a templom belső ajtaja kinyílt és függönye felleb-
bent volna, benézhetett a szentek szentjébe, ahova még a próféta sem lép-
hetett be. Látomás tárult Ézsaiás elé a magas trónon ülő Jahvéről. Dicsősé-
gének fátyola betöltötte a templomot. A trón mindegyik oldalán szeráfok 
lebegtek. Alkotójuk előtt szolgálva, arcukat betakarták hódolatukban és 
ismételgették ünnepélyes fohászukat: ’Szent, szent, szent a Seregek Ura, 
dicsősége betölti az egész földet!’ (Ésa 6:3), s úgy tűnt, hogy az ajtókeret és 
a cédrusajtó megremeg hangjuktól, és a házat betöltötte hódolattal zengő 
dicsőítő énekük (Ésa 6:2).” – PK 191.

„Méltatlannak tartotta-e [Ésaiás] önmagát addig, míg nem látta Isten 
dicsőségét? Nem, hanem úgy gondolta, hogy Isten előtt ő igaz.” – RH June 
4, 1889.
b. Mi történt hirtelen Ésaiás önmagáról alkotott véleményével a látomás 

alatt (miközben arra gondolt, hogy Isten feddését közvetítette a népnek)? 
Ésa 6:5.

„Miközben Ézsaiás Urának dicsőségét és fenségét szemlélte ebben a 
látomásban, lelkét Isten tisztaságának és szentségének érzete töltötte el. 
Milyen éles ellentét volt Teremtőjének páratlan tökéletessége és azoknak 
a bűnös élete között – önmagát is beleértve – akik régóta Izráel és Júda 
választott népe közé tartoznak!” – PK 191.  

„Ézsaiás eddig mások bűneit kárhoztatta. Most viszont ugyanazon ítélet 
alatt állónak látja magát, mint amit másokra kimondott. Eddig meg volt 
elégedve istenimádásában a hideg, élettelen szertartásossággal. Nem is 
tudott erről, míg csak az Úr ezt a látomást nem adta neki. Milyen jelenték-
telennek is tűnt a bölcsessége és képességei, mikor a szenthely szentségét 
és fönséget szemlélte. Mennyire méltatlan is volt! Mennyire alkalmatlan 
a szolgálatra! A most magáról alkotott képet Pál apostol szavaival fejez-
hetjük ki. ’Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadíthat meg engem a 
halálnak e testéből?’ ” – TII 82.

Ésaiás próféta könyve 6:1-4.
1  Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;2  Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orcáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;3  És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a [széles] föld az ő dicsőségével!4  És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel.

Ésaiás próféta könyve 6:5.
 Akkor mondék: Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim!
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Kedd  Július 12.
3. AZ ELHÍVÁS ÓRÁJA
a. Mire van szükség ma is épp úgy, mint Ésaiás idejében volt? Jóel 2:12-13.

„Szigorú szívvizsgálatot kell tartanunk. Könnyek között és szívet tépő bűn-
vallomással közeledjünk Istenhez, hogy ő is közeledjen hozzánk.” – Ev 334.

„Ott szükség van a mély bűnbánatra, a Megváltó Jézus Krisztusban való 
hitre, az állandó vigyázásra, a szüntelen fohászkodásra és a Szentírás szorgal-
mas kutatására.” – 8MR 338.

„Tiszta és folt nélküli vallásosság legyen a lélek templomában. Minden-
kinek el kell végeznie a maga munkáját, sem barát, sem lelkész nem teheti 
meg helyetted. Önmagunk kell beismernünk és megbánnunk bűneinket Isten 
előtt. Végezz alapos munkát! Önmagad kell hogy higgy és Isten kegyelme a te 
szívedben kell legyen. Isten bizonyítani fogja kegyelmének erejét az ő hűséges 
és őszinte tanúival, az élet minden területén. Lehet, hogy egyszerűek és szeré-
nyek, de Isten kegyének napfényében járnak és a Biblia a vezérük. 

Lásd meg, lásd meg, hogy hol hanyagoltad el kötelességedet, és hogy hol 
adtál olyan példát a hívőnek és hitetlennek egyaránt, amely elszakította őket 
Istentől, a becsületességtől és az igaz lelkülettől. Jézus arra vágyik, hogy az 
emberek hozzá jöjjenek, benne reménykedjenek, benne bízzanak és életüket 
csakis őrá építsék.” – RH December 18, 1888.
b. Milyen tapasztalatot szeretne Isten megismertetni követőivel? Péld 

4:18.

„Az Úr szólít titeket. Jöjjetek magasabbra, érjetek el szentebb mértéket. 
Lelki életetek legyen mélyebb – amilyet most elképzelni se tudtok… Adjátok 
Jézusnak szívetek legjobb, legszentebb szeretetét. Becsüljétek meg a világosság 
minden sugarát. Ápoljátok lelketek összes Isten utáni vágyát. Adjátok meg 
magatoknak a lelki gondolatok és szent közösség bensőséges művelését. Most 
csak Isten dicsősége hajnalhasadásának első sugarait látjátok. Amint köze-
lebbről megismeritek az Urat, tudni fogjátok, hogy eljövetele úgy indul, mint 
a virradat… Miután megbántuk, s bevallottuk bűneinket, és bűnbocsánatot 
nyertünk, tovább kell tanulnunk Krisztustól, míg el nem érkezünk a tökéletes 
evangéliumi hit teljes deléig.” – 8B 246.

Példabeszédek 4:18.
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

Jóel próféta könyve 2:12-13.
12  De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.13  És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.



1818 TaníTás Ésaiás könyvÉből  (i)  – 2016. július – szeptember 

Szerda  Július 13.
4. BÁRCSAK MEGNYÍLNÁNAK SZEMEINK
a. Milyen messze terjedő legyen bűnbánatunk? Jóel 2:15-17.

„Krisztus sok-sok lelkésze szenteljen böjtöt, tartson komoly össze-jöve-
teleket, és keresse Istent, amíg megtalálható! Szólítsátok meg az Urat, amíg 
a Kálvária keresztjének lábánál feküdtök! Vessetek ki magatokból minden 
büszkeséget, és mint a gyülekezet képviseleti védnökei, sírjatok és kiáltsatok 
fel az udvar és az oltár között… Imádkozzatok, ó, imádkozzatok a Szentlélek 
kitöltéséért!” – 3Sz 170.

 „Olyan nap ez, melyen ahelyett, hogy a lelkészek és a tagok önfelma-
gasztalva dicsérik magukat, meg kellene vallaniuk bűneiket Isten és egymás 
előtt.” – 3Sz 356.
b. Mit értsünk meg mindannyian erről a komoly munkáról? Rm 3:9-12.

„Túl sokat hasonlítják magukat egymáshoz, tévelygő halandókat vesznek 
mintául, amikor biztos, tévedhetetlen példaképünk van. Ne szabjuk magun-
kat a világhoz, sem az emberek véleményéhez, vagy ahhoz, amik az igazság 
elfogadása előtt voltunk. Hitünket és állapotunkat a világban – ahol most 
állunk – azzal vessük össze, ami lehetett volna, ha mióta Krisztus követőinek 
valljuk magunkat, folyton előre és fölfelé haladtunk volna. Ez az egyetlen 
biztonságos összevetés, amit tehetünk. Minden más összehasonlítás öncsa-
lás lesz. Ha Isten népének erkölcsi jellege és lelki állapota nem áll arányban 
a rájuk árasztott áldásokkal, előnyökkel és világossággal, akkor megmérik 
őket a mérlegen, és az angyalok azt a jelentést teszik: könnyűnek találták 
őket.” – RH August 31, 1886.

„Nem jó mások hibáinak és gyarlóságainak polyvájából élni. A rágalma-
zás kettős átok, ami a rágalmazóra súlyosabban nehezedik, mint a hallga-
tóra. Aki a széthúzás és viszály magvait hinti, saját lelkében aratja halálos 
gyümölcseit. A másokban rosszat kereső ember e puszta keresgélésével 
gonoszságot alakít ki magában. Mások hibáinak firtatásával mi is az ő ha-
sonlatosságukra formálódunk. De ha Jézust szemléljük, ha szeretetéről és 
jellemének tökéletességéről beszélünk, akkor az Ő hasonlatosságára alaku-
lunk át.” – NOL 355-356.

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

Rómabeliekhez írt levél 3:9-12.
9  Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem. Mert az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;10  Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;11  Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.12  Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
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Csütörtök  Július 14.
5. BŰNBÁNAT ÉS MEGTISZTULÁS
a. Mit tett a menny Istene az ő szolgájáért, Ésaiásért, amikor úgy megaláz-

kodott szívében, mint még soha azelőtt? Ésa 6:6-7. Milyen tanulságot 
vonhatunk le ebből? 

„Az Ézsaiásnak adott látomás [a 6. fejezetben] Isten utolsó napokban 
élő népének állapotát ábrázolja. Nekik is előjoguk, hogy hit által szemléljék 
a szentélyben folyó tevékenységet: ’És megnyilatkozék az Isten temploma 
a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában.’ 
Amint hit által betekintenek a szentek szentjébe s látják Krisztus tevékeny-
kedését, ráébrednek, hogy ők is tisztátalan ajkú nép – olyan nép, melynek 
ajkáról gyakran hangzik el hiábavalóság, s akiknek képességei, tulajdonsá-
gai nem szentelődtek meg, és nem az Úr dicsőségére használják őket. Van 
okuk kétségbeesni, mikor látják a gyöngeségük, méltatlan voltuk, másfelől 
Krisztus dicső jellemének tisztasága, szépsége közti ellentétet. De ha ők is, 
mint Ésaiás, elfogadják a benyomást, melyet Isten terve szerint a szívre kell 
tenni, ha megalázzák szívüket Isten előtt, akkor van reménység számukra. 
Az ígéret íve a királyi szék fölött feszül, s az Ésaiásért elvégzett belső lelki 
munkát értük is elvégzi az Úr. Isten meghallgatja a megtört szívből fakadó 
könyörgést.” – TII 256.
b. Hogyan imádkozzunk minden nap? Zsol 51:4, 9.

„Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisz-
tustól, amíg nem javulsz meg, amíg nem vagy elég jó ahhoz, hogy hozzá 
mehess! Ha addig vársz, akkor soha nem indulsz el.” – KP 137.

Péntek  Július 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan vélekedett Ésaiás önmagáról és másokról a templomban lévő lá-

tomása előtt?
2. Hogyan változtatta meg a prófétát a mennyei dicsőség látomása?
3. Milyen munkát kell mindannyiunknak elvégeznünk ma?
4. Hová vezet az, ha mindig csak a rosszat látjuk meg a másikban?
5. Milyen ígéretet kapott Ésaiás, amely ma is létezik minden töredelmes szí-

vű részére?

Zsoltárok könyve 51:4, 9.
4 Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;9 Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

Ésaiás próféta könyve 6:6-7.
6  És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, amelyet fogóval vett volt az oltárról;7  És illeté számat azzal, és mondá: Íme ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett.
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2016. július 23.
Szombat

Napnyugta: H 20:20
Ro 21:04

ÉRVEK AZ IGAZSÁGOSSÁG MELLETT
„No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlát-

pirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olya-
nok lesznek, mint a gyapjú.” (Ésa 1:18.)

„[Jézus] ismeri az emberek bűneit, minden cselekedetét, belát titkos indí-
tékaikba; mégsem fordul el tőlük gonoszságaik miatt. Hanem kérleli a bűnöst, 
vitába száll vele, s bizonyos értelemben – mivel maga is viselte az emberi 
gyöngeséget – egy szintre helyezi magát a bűnössel.” – 4B 294.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 10-33. (Bűnbánat, Bűnvallomás)

Vasárnap  Július 17
1. A SZÍV INDULATA
a. Hogyan reagált Ésaiás Isten hívására, a mennyei szentélyről való láto-

másától indíttatva? Ésa 6:8-10.

„E látomás bátorította a prófétát [Ésaiást] az előtte álló feladatra. Hosszú, 
fáradságos küldetésében mindvégig ennek a jelenetnek [a mennyei templom-
nak] az emlékét hordozta magával.” – 5B 532-533.
b. Hogyan kellene nekünk válaszolnunk Isten felhívására? Zsid 3:12-15.

„A mennyei angyalok régóta várják, hogy az emberi eszközök – a gyüleke-
zet tagjai – együttműködjenek velük. Rátok várnak.” – 9B 29.

„Jut itt tennivaló mindenkinek. Minden igazságban hívő álljon a helyén, s 
mondja: ’Itt vagyok én, küldj el engem.’ ” – 6B 49.

4. Tanulmány

Ésaiás próféta könyve 6:8-10.
8  És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!9  És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek;10  Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.

Zsidókhoz írt levél 3:12-15.
12  Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;13  Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:14  Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.15  E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
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Hétfő  Július 18.
2. BÖLCS MEGFONTOLÁS
a. Hogyan és miért figyelmeztet az Úr bennünket az értelem útján? Ésa 

1:18. [angolban: „No jertek, ítéljük meg (gondolkodjunk)…”]

„Az Úr elvárja népétől, hogy használja értelmét, és ne tegye félre azt holmi 
benyomások kedvéért. Munkája érthető lesz minden gyermeke előtt. Tanítása 
egyértelmű az ésszerűen gondolkodók számára, és jó arra, hogy fejlődjön az 
értelem.” – 1B 219.

„Krisztus megvette szívünket. Megvásárolta az emberi értelmet. Megvette 
az érvelő készséget is. Krisztus bízta ránk a képességeket és tehetségeket. Nem 
akarja, hogy ezeket a képességeket csak a közönséges földi dolgokra használ-
juk fel, és az örökkévalókat pedig szem elől veszítsük.” – 1IB 156. 

„A nagy hírnév az emberek között olyan, mint a homokba írott betű, de 
a szeplőtlen jellem mindörökké megmarad. Istentől kaptátok az értelmet és 
ítélőképességet, amelynek segítségével felfoghatjátok ígéreteit. Jézus készséggel 
segít benneteket az erős és kiegyensúlyozott jellem kiformálásában.” – ICsK 81.
b. Hogyan segíthet az evangélium a tisztább gondolkozáshoz? 2Tim 1:7. 

c. Milyen kapcsolat van a szív és az értelem között? Zsid 10:16; Ez 36:26.

„Mi is az új szív? Az új gondolkodás. Mi a gondolkodás? Az akarat. Hol 
az akarat? Vagy a Krisztus, vagy a Sátán oldalán. Most már rajtatok múlik. A 
kérdés, hogy a Krisztus felőli oldalára akarjátok állítani akaratotokat? Ez az új 
szív. Az új akarat, az új értelem.” – 1IB 130.

„A szavak, hogy ’adok néktek új szívet’ (Ez 36:26), azt jelenti, hogy új értel-
met adok nektek. A szív ilyen változásának velejárója a keresztényi kötelesség 
és az igazság tisztább megértése.” – CT 452. 

Ésaiás próféta könyve 1:18.
No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

Ezékiel próféta könyve Ez 36:26.
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet

Timótheushoz írt 2. levél 1:7.
Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Zsidókhoz írt levél 10:16.
Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,
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Kedd  Július 19.
3. ÉLES SZAVAK – MÉLY KÖVETKEZTETÉSEK
a. Milyen választási lehetőséget kellett Ésaiásnak bemutatnia? Milyen vá-

lasztási lehetőségünk van nekünk? Ésa 1:19-20; Józs 24:14-15.

„Az akarat az emberi természetet uraló hatalom, döntésének vagy válasz-
tásának képessége. Minden értelemmel bíró emberi lénynek hatalma van arra, 
hogy a helyeset, a jót válassza. Életünk minden tapasztalatában így hangzik 
hozzánk Isten szava: ’válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok’ (Józs 
24:15)! Akaratát mindenki alárendelheti Isten akaratának. Választhatja az 
iránta való engedelmességet, és így összekapcsolódva az isteni eszközökkel, 
senki sem kényszerítheti őt arra, hogy gonoszt cselekedjék. Hatalmában áll 
minden ifjúnak és minden gyermeknek, hogy Isten segítségével feddhetetlen 
jellemet fejlesszen, és mások számára hasznos, áldásos életet éljen.” – EÉ 286.

„Lehetetlenség túlbecsülnünk az őszinte hit és a habozás nélküli engedel-
messég értékét. Az engedelmesség ösvényének őszinte hittel való követése 
termi meg a jellem tökéletességét.” – TII 81.
b. Isten népének mely bűneit említette meg a próféta? Ésa 1:21-23.

„Nagy bűn van közöttünk, az önelégültség – farizeizmus – hogy magunkat 
igaznak érezzük, és cselekedeteinket elismerésre méltónak, miközben messze 
állunk attól, hogy Isten vagy hittestvéreink iránt a megfelelő lelkület lenne 
bennünk… Önfelmagasztalás van benned és másokat kritizálsz, mert te lettél 
az első. Jelen van az irigység, gyanakvás, feltételezés, hibakeresés és az igaz-
ság elferdítése. Megszenteletlen szívűek vannak közöttünk, akik elfordulnak 
a rossz elleni minden figyelmeztetéstől, még ha Isten különleges utasítása is 
az… Az ellenséget teszik boldoggá… azzal, hogy egyetlen szó miatt bűnösnek 
jelentenek ki valakit. A kritizált esetek legtöbbjében valójában nincs is sem-
milyen bűn, hanem csak a feltételező gondolatainak a szüleménye. Az ilyenek 
nem tartják a kapcsolatot azokkal, akik keresztülhúzzák számításaikat, ellen-
szenvet éreznek velük szemben… A rosszindulat, a viszálykeltés és az irigység 
magvának elültetése ellenére mégis az igazsághoz hűségesen ragaszkodónak 
tartják magukat.” – RH December 18, 1888. 

Józsué könyve 24:14-15.
14  Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvízen és Egyiptomban, szolgáljatok az Úrnak.15  Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvízen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.

Ésaiás próféta könyve 1:19-20.
19  Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;20  És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!

Ésaiás próféta könyve 1:21-23.
21  Mint lett paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok!22  Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve:23  Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjük.
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Szerda  Július 20.
4. LELKIISMERETES ÉS BÖLCS MUNKA
a. Mi szükséges a teljes bűnbánathoz? Zsol 119:18.

„[Idézve: 1Jn 3:2-3.] Ez hát az ember kötelessége. Tekintsen bele a tükör-
be – Isten törvényébe, ismerje föl erkölcsi jelleme hibáit, tegye félre bűneit, 
s a Bárány vérében mossa meg jellemének öltözékét… De az örömüzenet jó 
hatása semmi esetre sem vezeti arra a bűnöst, hogy Krisztus üdvözítését in-
gyen kegyelemnek tekintse, ha továbbra is Isten törvényét áthágva él. Mikor 
az igazság világossága pirkad gondolkodásában, mikor teljesen megérti Isten 
követelményeit, s törvényrontása mértékét, akkor meg fogja változtatni, javí-
tani útjait, s üdvözítőjétől nyert erővel hűségessé fog válni Istenhez, s így új, 
tisztább életet élhet.” – 4B 294.

„Az ige tanulmányozásának megkezdése előtt tégy le minden előítéletet, 
szabadítsd ki magad öröklött és eddig melengetett eszméid köréből. Sohasem 
juthatsz el az igazságra, ha az Írást azért tanulmányozod, hogy a saját felfo-
gásodat igazold. Hagyd minden eszmédet az ajtón kívül, és lépj be bűnbánó 
szívvel, hogy meghallgathasd, amit az Úr szól hozzád. Ha az igazság alázatos 
keresője ott ül Krisztus lábainál és tőle tanul, az ige megvilágosítja értelmét. 
Azokhoz, akik önmaguk ítélete szerint bölcsebbek, semhogy a Bibliát tanul-
mányozzák, Krisztus így szól: Szelídekké és alázatosokká kell lennetek, ha 
bölcsek akartok lenni az üdvösségre.

Ne olvasd az igét előzetesen alkotott vélemények befolyása mellett, hanem 
nyitott, előítélettől mentes lélekkel. Kutasd áhítatosan és gondosan! Ha olvasás 
közben jobb meggyőződésre jutnál, és tapasztalnád, hogy eddigi, gondosan 
ápolt véleményed nincs összhangban az igével, ne akard a Szentírást a magad 
véleményéhez szabni, alkalmazni. Inkább saját elgondolásaidat szabd Isten 
igéjéhez. Ne engedd, hogy az irányítsa értelmedet, amit a múltban hittél vagy 
gyakoroltál. Nyisd fel lelki szemedet, hogy szemléld a törvényből sugárzó 
csodálatos igazságokat. Ismerd meg, hogy mi van megírva, és akkor helyezd 
lábadat az örök Szirtre.” – ÜI 150-151.
b. Milyen hasonlóság legyen a bűntől való elfordulásunk melletti dönté-

sünk és a Nehémiás idejében történt nagy reformáció között? Neh 4:6.ur.

„Senki se halogassa a bűnbánat és reformáció napját! Ma van az alkalmas 
idő rá.” – ST July 30, 1894.

Zsoltárok könyve 119:18.
Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.

Nehémiás könyve 4:6.ur.
...mert a nép nagy kedvvel dolgozott.
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Csütörtök   Július 21.
5. AZ IGAZI ÖSSZHANG ELŐÍZE
a. Milyen mértékű bűnbánatot szeretne látni Krisztus bennünk a föld tör-

ténelmének ezen időszakát élve? Jel 3:19.

„’Igen nagy munkát kell végezni a maradék népért. Közülük nagyon sokan 
kicsi akadályokkal és bajokkal vannak elfoglalva.’ Az angyal folytatta: ’A rossz 
angyaloknak légiói vesznek körül titeket, akik sötétségbe akarnak borítani, 
hogy eltántorítsanak az igazságtól. Engeditek, hogy figyelmeteket az előkészü-
let és utolsó idők legfontosabb igazságáról gyorsan eltereljék. Sokat vesződtök 
a kicsi, jelentéktelen bajokkal és élénk megbeszélés tárgyává teszitek azoknak 
legcsekélyebb részleteit is.’ Ha Istennek kegyelme nem hatja át a szívet, akkor 
az illető csoportok, kik között nézeteltérések merültek fel, órákon át képe-
sek egymással elvitatkozni s nemcsak saját idejüket fecsérlik el, hanem Isten 
szolgáit is arra kényszerítik, hogy végighallgassák vitáikat. Ha a büszkeséget 
és önzést félrevetnék, akkor öt perc alatt a legnehezebb ügyet is el lehetne 
intézni.” – TL 68.

„Krisztus közeleg. Emlékszem, mikor azt gondoltuk, hogy 1844-ben jön el 
a vég, mikor összejöttünk, ezt kérdeztük egymástól: ’Testvérem, észrevettél-e 
bennem valami helytelent? Tudom, hogy magunk nem látjuk minden hibán-
kat, ezért ha valamelyik testvér helytelent lát bennem, mondjátok meg.’ Néha 
helytelenségeket vallottunk be s leborultunk Isten előtt, bocsánatáért esedez-
ve. Majd láttad, hogy nehézségekkel terhelt testvérek félrevonultak valamely 
kamrába vagy lugasba, s együtt esedeztek Istenhez. Aztán kar a karban jöttek 
elő, egymás iránti szeretettel s megbékélve egymással. Úgy éreztük, nem vál-
hatunk el egymástól, hacsak nincs teljes egyetértés közöttünk. A béke édes 
lelkülete élt köztünk s Isten dicsősége vett körül bennünket. Arcokat láttál 
fényleni.” – 2IB 24.

Péntek  Július 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan segíthet bennünket Ésaiás buzgalma, ahogyan elfogadta Isten hívását?
2. Mit tehet a valódi keresztény vallás az ember gondolkodásával?
3. Hogyan fogja megváltoztatni az igazi bűnbánat az egymással való kapcsola-

tunkat?
4. Mi a kulcsa annak, hogy a Biblia tanulmányozásával tényleg növekedni tud-

junk?
5. Az első advent hívők mely tapasztalatát volna jó megismételnünk?

Jelenések könyve 3:19.
Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
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2016. július 30.
Szombat

Napnyugta: H  20:11
Ro 21:04

5. Tanulmány

A KÖNYÖRÜLETES ATYA
„Emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne 

félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!” (Ésa 40:9.)
„A próféta [Ésaiás] a mindenség Teremtőjeként dicsőítette Istent. Ez volt 

üzenete Júda városaihoz: ’Itt van Istenetek!’ ” – PK 196-197.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 100-109. (A farizeus és a vámszedő imája) 

Vasárnap  Július 24.
1. BÉKÉS MEGALAPOZOTT REMÉNYSÉG
a. Milyen üzenetet kellett Ésaiásnak továbbadnia, amire vállalkozott is? 

Ésa 6:9-12. Milyen bátorítást kapott? Ésa 6:13; 10:20-21.

„A tévelygő Júda sorsa nem hiába nyomta [Ésaiás] lelkét. Küldetése nem 
lesz eredménytelen… Egész életén át türelmes, bátor tanítónak kell lennie – 
a reménység és ítélet prófétájának. Isten szándéka végül megvalósul. Beérik 
szolgája fáradozásának és Isten minden hűséges szolgája munkájának gyü-
mölcse. A maradék üdvösséget kap.” – PK 192.
b. Mik voltak azok a dolgok amiknek fontosságát kiemelte a próféta? 

Miért reménységkeltőek ezek számunkra is? Ésa 40:9, 13-15, 21-31.

„A csillagoknak is bátorító üzenetük van minden emberhez. Azokban 
az órákban, amelyek mindenkit utolérnek, amikor szívünk ellankad és a kí-
sértések súlyosan ránk nehezednek; amikor az akadályok legyőzhetetlennek 
látszanak és úgy tűnik, hogy életcélunkat lehetetlen elérnünk, a kísértések 
ígéretei pedig Sodoma almáihoz hasonlóak; hol találhatnánk ezekben az 
időkben olyan bátorítást és biztos menedéket, mint abban a leckében, ame-
lyet Isten parancsára meg kell tanulnunk a zavartalanul pályájukon haladó 
csillagokról?” – EÉ 113.

Ésaiás próféta könyve 6:9-12.
6  És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, amelyet fogóval vett volt az oltárról;7  És illeté számat azzal, és mondá: Íme ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett.8  És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!9  És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek;10  Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.11  És én mondék: Meddig [lészen ez] Uram?! És monda: Míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen;12  És az Úr az embert messze elveti, s nagy pusztaság lészen a földön;

Ésaiás próféta könyve 6:13.
És ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is; [de] mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után: az ő törzsük szent mag lészen!

Ésaiás próféta könyve 10:20-21.
20  És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka és aki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael Szentjéhez hűségesen;21  A maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez.

Ésaiás próféta könyve 40:9, 13-15, 21-31.
9  Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!13  Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa?14  Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára?15  Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; íme a szigeteket mint kis port emeli föl!21  Hát nem tudjátok és nem hallottátok-e, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-e meg a föld fundamentomait?22  Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói mint sáskák [előtte], ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;23  Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiábavalókká változtatja;24  Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájuk fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el:25  Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent.26  Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen.27  Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izrael: Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!28  Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége!29  Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.30  Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;31  De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
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Hétfő  Július 25.
2. FELHŐ MÖGÖTT A SZÍV
a. Milyen téves nézetek léteztek Istenről a történelem minden időszaká-

ban, amelyeket tisztázni kellett folyton? Ez 18:25; Ésa 55:8-9.

„Ézsaiás korában az emberiség lelki látása homályos volt, mert nem értették 
meg Istent. Sátán hosszú idő óta igyekezett elhitetni az emberekkel, hogy Terem-
tője a bűn, a szenvedés és a halál szerzője. Az így félrevezetett emberek könyör-
telennek és szigorúnak képzelték Istent. Azt gondolták, figyeli, mikor büntethet, 
kárhoztathat, és mindaddig távol tartja magától a bűnöst, amíg egyetlen törvé-
nyes ürüggyel megtagadhatja tőle segítségét. A mennyben uralkodó törvényt - a 
szeretet törvényét - az őscsaló hamis színben tüntette fel; terhes igának, hogy ez 
a törvény korlátozza az ember boldogságát. Boldog lehet, ha megszabadulhat 
tőle. Azt állította, hogy a törvény előírásainak nem lehet engedelmeskedni, a 
törvényszegésre kiszabott büntetések pedig önkényesek. 

Izráelnek nem volt mentsége arra, hogy szem elől tévesztette Jahve valódi 
jellemét. Isten sokszor kinyilatkoztatta magát ’irgalmas és kegyelmes Isten’-ként, 
akinek ’hosszú’ a türelme, ’nagy’ a szeretete és hűsége. (Zsol 86:15.)” – PK 194. 
b. Isten mely arculatáról felejtkezünk meg könnyen? Ésa 49:13-16.

„Ha Isten szeretetében kételkedünk avagy ígéreteivel szemben bizalmatlan-
kodunk, szégyent hozunk rá, és elszomorítjuk Szentlelkét. Milyen fájdalmas 
érzések hasogatnák az anya keblét, ha gyermekei állandóan arról panaszkod-
nának, hogy anyjuk rosszakarójuk, holott egész életét gyermekei javára áldoz-
ta, hogy minden kényelmet megszerezzen számukra?! Feltéve, hogy kétségbe 
vonják anyjuk szeretetét, az anya szíve bizonyára megszakadna. Mit érezne az 
az atya, akit gyermekei ilyen bánásmódban részesítenének? És mit gondoljon 
mennyei Atyánk, ha nem bízunk szeretetében, mely arra indította, hogy egy-
szülött Fiát halálra adja érettünk, hogy ezáltal örök életet nyerjünk? Az apostol 
így ír: ’Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért 
odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?’ (Rm 
8:32). És mégis mily sokan mondják tetteikkel, sőt szavaikkal is: ’Ez nem rám 
vonatkozik. Talán másokat igen, de engem nem szeret az Isten.’

Mindez saját lelketeknek árt, mert a kétkedésnek minden szava meghívó 
Sátán kísértései számára; megerősíti bennetek a kétkedés iránti hajlamot, és 
tovaűzi tőletek a szolgáló angyalokat. Ha Sátán kísért titeket, a kétely vagy 
hitetlenség egyetlen szavát se ejtsétek ki.” – JVÚ 89-90.

Ésaiás próféta könyve 55:8-9.
8  Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr!9  Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

Ésaiás próféta könyve 49:13-16.
13  Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvigasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!14  És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!15  Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.16  Íme, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.

Ezékiel próféta könyve 18:25.
És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja! Oh, halljátok meg, Izrael háza: az én utam nem igazságos-e? nem [inkább] a ti utaitok nem igazságosak-e?
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Kedd  Július 26.
3. SZERETETTELJES HÍVÁS
a. Hogyan mutatta be Ésaiás, hogy mit szeretett volna Isten az Ő akaratos 

népétől? Ésa 41:14; 48:4, 8-11.

„A végtelen Szeretet sóvárog azok után, akik úgy érzik, hogy képtelenek 
Sátán csapdáiból kiszabadulni; és irgalmasan felkínálja erejét, hogy érte él-
hessenek… 

Júda lakosai mind méltatlanok voltak erre, de Isten nem mondott le róluk. 
Nekik kellett nevét megdicsőíteniük a pogányok között. Sok olyan embernek 
kellett még meglátnia Isten jellemének dicsőségét, akik addig egyáltalán nem is-
merték tulajdonságait. Isten világossá akarta tenni, hogy irgalma folytán milyen 
tervet készített. Ezért küldte minduntalan szolgáit, a prófétákat ezzel az üzenet-
tel: ’Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből!’ (Jer 25:5)…

Félreérhetetlenül hangzott a bűnbánatra hívás. Isten mindenkit megtérésre 
szólított.” – PK 197-198.
b. Milyen ígéreteink vannak, amennyiben hajlandóak vagyunk elfogadni 

azokat? Ésa 55:6-7; 44:21-22.

„Vajon te, kedves Olvasó, a magad választotta úton jársz-e? Messzire téved-
tél Istentől? A törvényszegés gyümölcseit akarod-e élvezni, amely – amikor 
belekóstolsz – füstté és hamuvá lesz? És most, amikor meghiúsultak terveid 
és elsorvadtak reményeid, magadba roskadtan és vigasztalanul ülsz-e? Az a 
hang, amely régóta szól szívedhez, de amelyre eddig nem akartál figyelni, tisz-
tán és világosan mondja: ’Keljetek föl, menjetek innen, mert nincs itt nektek 
hely! Elpusztultok a tisztátalanság miatt, a megsemmisítő pusztulás miatt!’ 
(Mik 2:10). Térj vissza Atyád házába… 

Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisz-
tustól, amíg meg nem javulsz; amíg elég jó nem vagy ahhoz, hogy Istenhez 
mehess! Ha addig vársz, akkor soha nem fogsz elindulni! Amikor Sátán szeny-
nyes ruhádra mutat, ismételd el a Megváltó ígéretét: ’aki énhozzám jön, azt 
én nem küldöm el’ (Jn 6:37). Mondd az ellenségnek, hogy Jézus Krisztus vére 
megtisztít minden bűntől!” – PK 198.

Ésaiás próféta könyve 41:14.
Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izrael, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek Szentje!

Ésaiás próféta könyve 48:4, 8-11.
4  Mert tudtam, hogy te kemény vagy, és vasinakból van nyakad és homlokod érc:8  Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtlen vagy, és pártütőnek hívatál anyád méhétől fogva.9  Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak.10  Íme, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében.11  Énmagamért, énmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg [nevem]?! És dicsőségemet másnak nem adom.

Ésaiás próféta könyve 55:6-7.
6  Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.7  Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

Ésaiás próféta könyve 44:21-22.
21  Oh emlékezzél meg Jákób ezekről és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izrael! nem feledlek el.22  Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.
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Szerda  Július 27.
4. ISTEN ÉS EMBERTÁRSAINK ELŐTTI ALÁZAT
a. Milyen változást szeretne Isten látni az ő népénél a bálványok és büszke-

ség területén, hogy a mennyei Atya gyermekei lehessenek? Ésa 57:13-21.

„Büszkeség, önbecsülés vagy önigazultság senkit ne válasszon el a bűn-
vallomástól, hogy ne veszítse el az ígéretet, mely szerint: ’Aki elfedezi az ő 
vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.’ 
(Péld 28:13.) Semmit ne tarts vissza Istentől, és hibáid megvallását a testvéreid 
irányába se hanyagold el…

Sajnálatos tény, hogy a tévedő nem tűri a kritikát, és megalázkodni sem 
akar azzal, hogy elismerje bűnét. Némelyek ismerik saját hiányosságukat, de 
annak elismerése csökkentené méltóságukat, és óvakodva a fegyelmezéstől, 
inkább mentegetik magukat… Egymás hibáit meglátják, de hogyan is lehet-
ne bátorítani őket a tanáccsal, hogy ’valljátok meg bűneiteket egymásnak és 
imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok’, amikor saját életükben 
kerülik ezt a tanítást. Mily sokat is tanulhatna a lelkész vagy a nép abból az 
igazságból, amelyek korholóak, fájdalmasak és ezért amennyiben lehetséges 
inkább félreteszik és elfelejtik azokat, mert számukra nem tetsző, mert bánta-
ná büszkeségüket… Éhezniük és szomjúhozniuk kell Krisztus igazságosságát 
és a Szentlélek által nyújtott megvilágosodást.” – FE 239-240.
b. Hogyan tudnánk jobban együttműködni a Szentlélekkel abban, hogy 

az Úr nagy tervének résztvevői lehessünk? Ésa 59:20-21.

„Ne szeresd a bűnt! Abban az időben élünk, amikor a szeretet sokakban 
meghidegül, és bármilyen hibád másokat rosszra vihet és fájdalmas tör-
vényszegésre. Ne légy a lágymelegség példája! Ne fordulj el Isten Lelkének 
bizonyságtevésétől! Komoly üzenet van ránk bízva, hogy adjuk át a világnak, 
és nagyon nagy a kockázat. Nem vagyunk biztonságban a körülöttünk lévő kí-
sértésektől ebben a veszélyes időkben, ha nem vigyázunk imában folytonosan. 
Ügyelnünk kell arra, hogy ne elégedjünk meg a magunk sekélyes jellemével, 
hanem a bibliai magasztos színvonalat keressük.” – GW92 462.

Ésaiás próféta könyve 57:13-21.
13  Ha kiáltasz: szabadítson meg téged [bálvány]id raja; mindnyájukat szél viszi el, lehelet kapja fel, és aki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet.14  És szól [egy szó]: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat, vegyetek el [minden] botránkozást népem útáról.15  Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.16  Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, akiket én teremtettem.17  Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém [magamat] és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt.18  Utait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak,19  Megteremtem ajkaikon a [hálának] gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!20  És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki.21  Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!

Ésaiás próféta könyve 59:20-21.
20  És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr.21  És én ő velük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, amely rajtad nyugoszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!
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Csütörtök  Július 28.
5. AZ ÖRÖKKÉVALÓ ERŐRE TÁMASZKODVA
a. Milyen meghívást kaptak Júda lakosai, amely még napjainkban is hal-

latszik? Ésa 27:5.

„Sátán különleges cselfogása, hogy az embert bűnbe viszi, azután tehe-
tetlenségében magára hagyja. A reszkető ember pedig fél bocsánatot kérni. 
De miért is kellene félnünk… Az Úr minden segítséget megad, amire erőt-
lenségünk miatt szükség van. Minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy 
Krisztushoz forduljunk…

Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem feledke-
zik el senkiről sem. Nem tudta elviselni, hogy az ember örökre elpusztuljon. 
Feláldozta érte életét. Könyörülettel és szánalommal tekint mindazokra, akik 
ráébrednek arra, hogy önmagukat nem tudják megmenteni. Krisztus min-
denkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. Engesztelő áldozatával a lelkierő 
kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számára. Ebből az erőforrás-
ból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábához, mert 
szeret minket.” – KP 104. 
b. Hogyan írja le Ésaiás azt a tapasztalatot, amelyet nekünk is meg kell 

szereznünk? Ésa 12:1-6.

„Mily sokszor érintette meg szíved a Megváltó ábrázatának szépsége. Jel-
leme elbűvölt, és szenvedésének gondolata töltött el. Most azt akarja, hogy 
helyezd rá teljes terhedet.” – 2Sz 215.

Péntek  Július 29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen reménysége volt Ésaiásnak népét szolgálva?
2. Hogyan tudjuk elkerülni az Istenről alkotott általános helytelen nézetek 

befolyását? 
3. Miért szólítja bűnbánatra Isten az ő büszke és konok népét?
4. Talán megvalljuk bűneinket Istennek, de miért feledkezünk meg Jakab 5:16 

verséről?
5. Sátán akaratával szemben, miért akarja Isten, hogy tanulmányozzuk ezeket 

a heti leckéket?

Ésaiás próféta könyve 27:5.
Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!

Ésaiás próféta könyve 12:1-6.
1  És így szólsz ama napon: Hálákat adok neked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, [de] elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet!2  Íme, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nekem szabadítóm!3  S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,4  És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.5  Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!6  Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek Szentje!
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Misszióiskolák részére

„Minden Isten képmására teremtetett 
emberi lény olyan erővel rendelkezik, 
amely rokon a Teremtőjével – van egyé-
nisége és hatalma, hogy gondolkodjon és 
cselekedjen. Azok az emberek, akikben 
ez az erő kifejlődött, felelősséget viselnek, 
vállalkozásokat vezetnek és befolyásolják 
jellemünket. Az igazi nevelés feladata, hogy 
kifejlessze ezt az erőt, és ránevelje az ifjúságot 
arra, hogy önállóan gondolkodjon, ne csak más em-
berek gondolatait adja vissza…  

Oktatási intézményeink tanult, de gyenge jellemű emberek helyett erős 
egyéniségeket bocsáthatnak útjukra, akik képesek az önállóan gondolkodni 
és cselekedni, akik nem rabjai, hanem urai a körülményeknek, akik széles 
látókörűek, tisztán gondolkodnak és határozott a meggyőződésük.” – EÉ 13.

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

„Ahol kevés a szombatünneplő, a szülők fogjanak össze és alapítsanak 
iskolát. Fogadjanak egy keresztény tanítót, aki megszentelt misszionárius-
ként oktatja majd a gyermekeket és fiatalokat, hogy ők is megszentelt életű 
bizonyságtevőkké váljanak… 

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

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

Testvéreitek a Oktatási Osztályról 

2016. augusztus 6.
Szombat
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HITETLENSÉG AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS MIATT 

„Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek 
mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek; A seregek Urát: Őt 
szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!” (Ésa 8:12-13.)

„Isten olyan embereket kíván, akik az igazság ellenségétől elszakadnak 
és úgy is maradnak; olyan embereket, akik nem keresik a világi kapcsolatok 
által a földi eszközöket, hogy Isten műve előre haladhasson – még épületek 
létrehozásához sem.” – CH 290.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 122-134. (A munkanélküliek és hajlék-

talanok megsegítése)

Vasárnap  Július 31.
1. MÉRHETETLEN HITEHAGYÁS
a. Milyen mértékű romlással kellett szembenéznie a csekély számú hűsé-

gesnek, Júda királya, Akház uralkodása idején? 2Kró 28:1-4. Hogyan 
írja le Mikeás a körülményeket? Mik 7:2, 4.

„Akház trónra lépése olyan félelmes helyzet elé állította Ézsaiást és társait, 
amely Júda országában minden eddigit felülmúlt. Sok embert, akik korábban 
ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a pogány isten-
ségek imádására. A fejedelmek is hűtleneknek bizonyultak megbízatásukhoz. 
Hamis próféták támadtak, akik tanításukkal félrevezették a népet. Még a pa-
pok között is voltak ilyen felbérelt tanítók. A hitehagyó vezetők megtartották 
az istentiszteleti formákat, és azt állították, hogy Isten népe közé tartoznak…

’Vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged!’ (Ésa 3:12). Akház uralma 
alatt szó szerint így volt…

A jó hatások rohamosan csökkentek, a rosszak egyre szaporodtak.” – PK 
200. 201.

2016. augusztus  6.
Szombat

Napnyugta: H  20:02
Ro 20:34

6. Tanulmány

Krónika 2. könyve 28:1-4.
1  Húsz esztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben, és nem cselekedék kedves dolgot az Úr előtt, mint Dávid, az ő atyja;2  Hanem az Izrael királyainak útján járt, és öntött [bálványokat] is csináltatott a Baál tiszteletére.3  Annak felette tömjéneze a Hinnom fiának völgyében; fiait is megégeté tűzben, a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött volt.4  Áldozék és tömjéneze a magaslatokon is, a halmokon is és minden zöld fa alatt.

Mikeás próféta könyve 7:2, 4.
2  Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, ki-ki hálóval vadássza atyjafiát.4  Aki jó közöttük, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljö



3232 TaníTás Ésaiás könyvÉből  (i)  – 2016. július – szeptember 

Hétfő  Augusztus 1.
2. SZENTSÉGTELEN SZÖVETSÉG
a. Milyen felhívást tett közzé Isten a válságban, Akház idején? Mik 6:1-5. 

Hogyan kezelte Isten a kialakult helyzetet? Ésa 28:5-13.

„Isten, a hűségesekért és a tévelygők iránti végtelen szeretetéből, minden 
korban sokáig tűrte az engedetleneket. Kérlelte őket, hogy hagyjanak fel bű-
nös életmódjukkal és térjenek vissza Hozzá. ’Ez a parancs, az a parancs, ez a 
szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi!’ (Ésa 28:10), elhívott emberei 
által így tanította a vétkezőket az igazság útjára. 

  Ez történt Akház uralkodása alatt is. Jahve egyre csak megtérésre hívta 
Izráelt. A próféták szeretettel kérlelték a népet, nyomatékosan buzdítva őket 
bűnbánatra és reformációra. Szavaik gyümölcsöt teremtek Isten dicsőségére.” 
– PK 201.
b. Mitől ijedt meg Akház, mialatt figyelmen kívül hagyta a próféták felhí-

vásait és folytatta bálványimádását? 2Kir 16:5. Miért engedte ezt meg 
Isten? 2Kró 29:6-8.

„Ha Akház és a birodalom főemberei a magasságos Isten hű szolgái lettek 
volna, nem kellett volna az ellenük kötött erőszakolt szövetségtől félniük. 
Sorozatos vétkezésük azonban elvette erejüket. A megbántott Isten büntető 
ítéletétől való leírhatatlan félelem fogta el a királyt, és ’reszketni kezdett a 
szíve és népének a szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben’ (Ésa 7:2).” 
– PK 203.
c. Milyen üzenetet kapott Akház a válságos pillanatban? Ésa 7:4-9. 

Hogyan reagált király? 2Kir 16:6-8.

„Júda országának javára lett volna, ha Akház mennyből küldött üzenetként 
fogadja ezt. De mivel úgy döntött, hogy emberi erőre támaszkodik, ezért po-
gányoktól kért segítséget.” – PK 204.

Királyok 2. könyve 16:5.
Abban az időben jött fel Récin, Szíria királya, és Péka, a Remália fia, az Izrael királya, Jeruzsálemet vívatni, és körülzárták Akházt, de nem tudták legyőzni.

Királyok 2. könyve 16:6-8.
6  Akkor nyerte vissza Récin, Szíria királya Elátot a szíriabelieknek, és irtotta ki a zsidókat Elátból; és szíriabeliek jövének Elátba, és ott laknak mind e mai napig.7  És követeket küldött Akház Tiglát-Piléserhez, Asszíria királyához, ezt üzenvén: Te szolgád és a te fiad vagyok; jöjj fel és szabadíts meg engem Szíria királyának kezéből és az Izrael királyának kezéből, akik reám támadtak.8  És vevé Akház az ezüstöt és aranyat, és amely találtaték az Úr házában és a király házának kincsei között, és ajándékba küldé Asszíria királyának.

Krónika 2. könyve 29:6-8.
6  Mert vétkeztek a mi atyáink, és az Úr előtt, a mi Istenünk előtt gonoszul cselekedének, és elhagyták őt, az Úr sátorától elfordították arcukat, hátat fordítván annak.7  A tornác ajtajait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, és füstölőszert nem füstölögtettek és égőáldozatot nem áldoztak az Izrael Istenének a szent helyen.8  És ezért volt az Úrnak haragja Júdán és Jeruzsálemen, és adta volt őket rabságra és pusztulásra és kigúnyoltatásra, amint ti magatok is látjátok.

Ésaiás próféta könyve 28:5-13.
5  Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának;6  És ítéletnek lelke annak, aki az ítélőszékben ül, és erősség azoknak, akik visszanyomják a kapuig az ellenséget.7  De ezek is tántorognak a bor miatt, és szédülnek a részegítő italtól: pap és próféta tántorog részegítő ital miatt, a bor elnyelte őket, szédülnek a részegítő ital miatt, tántorognak a jövendőlátásban, és inognak az ítéletmondásban;8  Mert minden asztal telve undok okádással, úgy hogy hely sincs anélkül.9  Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-e és a csecstől elválasztottakkal-e?10  Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.11  Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez,12  Ő, aki ezt mondá nekik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani!13  És lőn nekik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak!

Ésaiás próféta könyve 7:4-9.
4  És mondd neki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Recinnek és Szíriának, és Remalja fiának felgerjedett haragja miatt!5  Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Szíria, Efraim és Remalja fia, mondván:6  Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királlyá benne Tábeal fiát,7  Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lészen ez!8  Mert Szíria feje Damaszkusz, és Damaszkusznak feje Recin, és még hatvanöt esztendő, s megromol Efraim és nép nem lészen.9  Efraim feje pedig Samaria, és Samaria feje a Remalja fia: ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!

Mikeás próféta könyve 6:1-5. 
1  Halljátok csak, amit mond az Úr! Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg szódat a halmok.2  Halljátok meg hegyek az Úr peres dolgát, és ti, a földnek örök alapjai! Mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izraellel is perbe száll.3  Én népem! mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged?! Tégy vallást ellenem!4  Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldém Mózest, Áront és Máriát!5  Én népem! Emlékezzél csak: mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt neki Bálám, a Beor fia? Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit.
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Kedd  Augusztus 2.
3. REMÉNYSÉG A LEGSÖTÉTEBB ÓRÁKBAN
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Akház és az Asszírok szövetségének 

keserű következményeiből? 2Kró 28:14-23.

„A felajánlott sarc [Akháztól] felkeltette Asszíria kapzsiságát, és ez az alat-
tomos nép nemsokára megszállással és kifosztással fenyegette Júdát. Akház 
és szerencsétlen alattvalói nagyon féltek attól, hogy mindenestől a kegyetlen 
asszírok kezébe esnek.” – PK 204.
b. Mi volt a legrosszabb Akház hitehagyásában? 2Kró 28:24-27.

„A hitehagyó király, aki uralkodásának végéhez közeledett, bezáratta a 
templom kapuit. A szent szolgálatok megszakadtak. Nem égették többé a 
lámpákat az oltár előtt. Nem mutattak be többé bűnért való áldozatokat. Nem 
szállt fel jó illat a reggeli és az esti áldozat idején. A város hitetlen lakói Isten há-
zának udvarait elhagyva és kapuit bezárva, vakmerően oltárokat állítottak fel a 
pogány istenségek tiszteletére Jeruzsálem utcasarkain mindenütt. A pogányság 
látszólag diadalmaskodott; a sötétség hatalmai már-már győztek.” – PK 204. 
c. Miért nagyon veszélyes a kiegyezés, a szövetségkötés? Mit tudhatunk 

meg abból az üzenetből, amit Ésaiás a maradéknak adott? Ésa 8:9-14.

„Éltek azonban Júdában olyanok, akik hűségesek maradtak Jahvéhoz. Nem 
lehetett rávenni őket a bálványimádásra. Rendületlenül ellenálltak a csábítás-
nak. Rájuk tekintettek reménykedve Ézsaiás, Mikeás és társaik, amikor felmér-
ték az Akház utolsó éveiben véghezvitt pusztítást. Templomuk zárva volt, de 
a hűségeseket Ézsaiás megnyugtatta: ’velünk az Isten!’ (Ésa 8:10).” – PK 204.

„Föltette valaki a kérdést: Mi az a szövetkezés, amiről beszélsz? Ki hozott 
létre szövetkezéseket? Jól tudjátok, mi a szövetkezés. Olyan emberek ösz-
szeesküvése, akik nem viselik a tiszta, becsületes, rendíthetetlen egyenesség 
fémjelzését.” – TII 84.

Krónika 2. könyve 28:14-23.
14  Ott hagyá azért a sereg a foglyokat és a zsákmányt a vezérek és az egész gyülekezet előtt.15  És felállának a névszerint megnevezett férfiak, s felvevék a foglyokat, és akik mezítelenek valának közülük, felöltözteték a zsákmányból; felöltözteték azokat, sarukat is adtak lábaikra; ételt és italt is adtak nekik; sőt meg is kenék őket, és a gyengélkedőket szamarakra helyezék, és vivék őket a pálmafák városába, Jérikhóba, az ő atyjukfiaihoz; azután megtérének Samariába.16  Az időben külde Akház király az asszíriabeli királyhoz, hogy megsegítené őt.17  Mert még az edomiták is eljöttek vala, és a júdabeliek közül [sokat] levágának, vagy rabságba hurcolának.18  A filiszteusok is mind ellepék a lapályon való városokat és Júdának dél felől való részét, és elfoglalák Béth-Semest, Ajalont, Gederótot, Sókot és annak faluit; Timnát és annak faluit; Gimzót és annak faluit, és ott laknak vala;19  Mert az Úr megalázta Júdát Akházért, az Izrael királyáért; mert arra indítá Júdát, hogy vétkezzék az Úr ellen.20  Eljöve azért ő ellene Tiglát-Piléser, Asszíria királya, aki sanyargatá őt, és nem segítette meg.21  Mert Akház kifosztá az Úr házát, a királyét, a fejedelmekét, és az asszíriabeli királynak adá, de azért nem lőn neki segítségére.22  Sőt még a szorongattatás idejében is tovább vétkezék az Úr ellen; ilyen vala Akház király.23  Mert áldozék Damaszkusz isteneinek, akik őt megverték vala, ezt mondván: Mivel Szíria királyainak istenei megsegítik őket, azért én is azoknak áldozom, hogy segéljenek engem is, holott mind neki, mind az egész Izraelnek azok okozták romlását.

Krónika 2. könyve 28:24-27.
24  És összehordá Akház az Isten házának edényeit, és összetöré az Isten házának edényeit, és az Úr házának ajtajait bezárá, és csinála a maga számára oltárokat Jeruzsálemnek minden szegletén;25  Júdának minden városaiban is magaslatokat építe, hogy az idegen isteneknek tömjénezzen, és haragra ingerlé az Urat, atyái Istenét.26  Az ő több dolgai pedig és útjai, úgy az elsők, mint utolsók, íme meg vannak írva a Júda és az Izrael királyainak könyvében.27  Meghala pedig Akház az ő atyáival, és eltemeték őt Jeruzsálem városában; mert nem vivék őt az Izrael királyainak sírjába. És uralkodék az ő fia, Ezékiás, ő helyette.

Ésaiás próféta könyve 8:9-14.
9  Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg; figyeljetek, valakik messze laktok; készüljetek és megrontattok; készüljetek és megrontattok.10  Tanácskozzatok, de haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van mi velünk!11  Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek útján ne járjak, mondván:12  Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek;13  A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!14  És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.
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Szerda  Augusztus 3.
4. A MINDIG ÉRVÉNYES ALAPELV
a. Melyik figyelmeztetés óv meg bennünket – ha figyelünk rá – attól a hi-

bától, hogy olyanokkal szövetkezzünk, akiket nem érdekel a jelenvaló 
igazság? Ésa 31:1-3.

„Sátán kifejti alantas erejét, hogy az embert arra indítsa, hogy összeszö-
vetkezzen és összekötődjön a gonosszal és ellene forduljon a világosságnak és 
Isten Igéjének. Hitetlenség, pápaság és fél-pápaság szoros és erős kapcsolatba 
kerülnek keresztény hitet vallókkal. Az isteni sugalmazás megvetését és az 
emberi elgondolás felmagasztalását nevezik okosságnak. Az emberi tálentu-
mokat fölébe helyezik az isteni bölcsességnek és természetnek. A tudomány-
nak nevezett dolgokat az isteni kegyesség fölé emelik. Az utolsó napok jelei 
ezek.” – TMK 345.

„Mindenkinek bölcsességre van szüksége, hogy felismerje a törvényszegés 
titkos bűnét, amelynek Földünk történelmében oly nagy szerep jutott. A vi-
lágot kormányzó erők gyűlöletes munkát végeznek a lakossággal, akik titkos 
szervezeteket és szövetségeket alkotnak, akik nem tisztelik Isten törvényét. 
Isten bemutatja mindezeket, amely lehetővé teszi az igazság fényének ismerői 
számára, hogy tisztán maradjanak ezektől a gonoszságoktól. A világ minden 
hamis vallásának gonosz dolgairól mind több és több fog ismeretes lenni. 
Csak két csoport lesz majd, akik megtartják Isten parancsolatait és akik Isten 
szent törvénye ellen vannak.” – 8MR 322.
b. Melyik bibliai alapelv figyelmeztet a szervezetek ellen? 2Kró 6:14-18.

„A gonoszokat kévékbe kötik: szakszervezetekbe, szövetségekbe, összees-
küvésekbe tömörülnek. Semmi közünk se legyen az ilyen szervezkedésekhez. 
Isten az uralkodónk, a vezetőnk, ő szólít bennünket, hogy vonuljunk ki a világ-
ból… Ha nem vagyunk hajlandók erre, ha továbbra is a világgal kapcsolódunk 
össze, ha mindent a világ szemszögéből nézünk, ez esetben olyanná válunk, 
mint a világ. Mikor világi elgondolások s világi szempontok vezetik ügyeinket, 
akkor nem állhatunk az örök igazság magas és szent alapzatán.” – TII 84.

„A világ szakszervezetei csapdát jelentenek. Testvérek, tartsátok távol ma-
gatokat azoktól! Semmi közötök ne legyen hozzájuk! Ezek miatt a szervezetek 
miatt rövidesen nagyon nehéz lesz intézményeink számára a városokban való 
munkálkodás.” – 2Sz 133.

Krónika 2. könyve 6:14-18.
14  És monda: Oh Uram, Izraelnek Istene, nincsen hozzád hasonló Isten sem mennyben, sem földön, aki megtartod a te fogadásodat és irgalmasságodat a te szolgáidhoz, akik te előtted teljes szívvel járnak!15  Ki megtartottad a te szolgádnak, az én atyámnak, Dávidnak, amit szólottál neki; mert te magad szólottál, és kezeiddel beteljesítéd, amint e mai napon megtetszik.16  Most azért, oh Uram, Izraelnek Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak ígértél, mondván: Nem fogy el előttem a te magodból való férfiú, aki az Izraelnek királyi székében üljön; csakhogy a te fiaid őrizzék meg az ő útjukat, hogy az én törvényemben járjanak, mint te én előttem jártál.17  Most azért, oh Uram, Izraelnek Istene, bizonyosodjék meg a te beszéded, melyet szólottál volt a te szolgádnak, Dávidnak!18  (Avagy lakozhatnék-e valósággal az Isten e földön az emberek között? Ím az egek és az egeknek egei téged be nem foghatnak, mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem.)

Ésaiás próféta könyve 31:1-3.
1  Jaj nekik, akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban; és nem néznek Izraelnek Szentjére, és az Urat nem keresik.2  De Ő is bölcs, és hoz veszedelmet, és beszédeit nem változtatja meg; hanem fölkel a gonoszoknak háza ellen és a bűnt cselekvők segítsége ellen.3  Hiszen Egyiptom ember és nem Isten, és lovai hús és nem lélek, és ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek.
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Csütörtök  Augusztus 4. 
5. MESSZE HATÓ ELV
a. Hogyan ecseteli a Szentírás a városi élet zsongását és a szervezetek szük-

séges voltát azzal szemben, hogy Isten békés életet szeretne népének? 
Náh 2:4; JerSir 5:4; Ésa 32:17-19.

„Isten terve az, hogy munkatársaink a városon kívül lakjanak, és innen 
figyelmeztessék a nagyvárosokat, s emeljenek ott Istennek emlékműveket. 
Legyen a városokban befolyásunk hatásos, hogy az emberek meghallják a 
figyelmeztető üzenetet.

Évek óta hallatszik a figyelmeztetés népünk számára: ’Hagyjátok el Battle 
Creek-et!’ Viszont mivel sok előnye van az ott létnek ezért kényelmesebb volt 
a maradás, és az emberek nem értik miért kellene elköltözni onnan… Ha van 
rá lehetőség, akkor helyezzétek át az iskolát Battle Creek-en kívülre. Menjetek 
olyan helyre ahol az emberek nem úgy hisznek mint mi és ott alapítsatok iskolát 
amihez bőséges terület is tartozik, hogy megfelelően lehessen oktatni az odajáró 
iskolásokat. [Spalding és Magan atyafiak] engedtek a tanításnak. Ők voltak az el-
ső kiköltözők. Ez egy siker volt. Istennek tetsző dolog volt.” – GCB April 6, 1903.

„Isten terve az volt Izráel számára, hogy minden családnak legyen háza és 
művelésre elegendő földje. Ez biztosította volna az anyagi szükségleteket és a 
bátorító hasznosságot, szorgalmasságot és önfenntartó életet. Még egyetlen 
emberi kigondolás sem tudta túlszárnyalni ezt a tervet.

A földnek áldásai a mélyében vannak elrejtve azok számára, akik bátrak, 
tenni akarnak és kitartóak, hogy összegyűjtsék a kincseit. Királyok és ki-
rálynők azok az apák és anyák, akiknek van egy darab földjük és kényelmes 
otthonuk.

Az értékes lakás, a választékos bútorzat, a látvány, a fényűzés, a jólét, nem 
feltétlen velejárója a boldog és hasznos életnek. ” – FLB 260.

Péntek  Augusztus 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen messzire vitte el Akház a hitehagyásban Júda népét? 
2. Miért jelent nagy hitetlenséget Akház és Asszíria szövetsége?
3. Hogyan vigasztalta Isten a hűségeseket, amikor a templomi szolgálatok be-

fejeződtek?
4. Milyen problémát jelent a szövetségkötés? 
5. Miért jelent jót a hitünkre nézve a vidéki élet – különösen napjainkban?

Ésaiás próféta könyve 32:17-19.
17  És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.18  Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.19  De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsüllyedve elsüllyed!

Náhum próféta könyve 2:4.
Az utcákon robognak a szekerek, összeütköznek a piacokon; tekintetük mint a fáklyák, futkosnak mint a villámok.

Jeremiás siralmai 5:4.
Vizünket pénzért isszuk, tűzifánkat áron kapjuk.
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EZÉKIÁS
„Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.” (1Kor 10:12.)
„Szavaink, tetteink naponta benyomásokat keltenek környezetünkben. 

Mily fontos, hogy závárt tegyünk szánkra, és gondosan ügyeljünk lépteinkre!” 
– PK 216.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 205-217. (Ezékiás; Babilónia követei)

Vasárnap  Augusztus 7.
1. MEGÚJULT REMÉNYEK
a. Mit értett meg Ezékiás (Akház fia) amikor király lett? 2Kró 29:1, 6-9. 

Mik voltak első lépései? 2Kró 29:2-5, 10.

„Ezékiás azzal az elhatározással lépett trónra: minden tőle telhetőt meg-
tesz Júda érdekében, hogy megmentse az északi királyság sorsától. A próféták 
tanításai nem bíztattak középutas megoldásokra. Csak a leghatározottabb 
reformációval lehetett a fenyegető ítéletet elhárítani. 

Ezékiás olyan embernek bizonyult, akire éppen szükség volt a válságban. 
Alighogy trónra lépett, terveket fektetett le és megvalósította azokat. Először 
a nagyon régóta elhanyagolt templomi szolgálatok helyreállítására fordított 
figyelmet.” – PK 205.
b. Mire figyelmeztette Isten Júdát? Ésa 31:6. Mit tett a „szépszámú mara-

dék”? Mik 7:7-9; 2Kró 29:16-20, 27-31, 35-36.

„Isten felkészítette Júda főembereinek szívét egy igazi reformációs mozga-
lom vezetésére, hogy a hitehagyást megállítsák.” – PK 206.

2016. augusztus 13.
Szombat

Napnyugta: H  19:51
Ro 20:24

7. Tanulmány

Krónika 2. könyve 29:1, 6-9.
1  Ezékiás huszonöt esztendős korában kezdett uralkodni, és uralkodék huszonkilenc esztendeig Jeruzsálemben; az ő anyjának neve vala Abija, a Zakariás leánya.6  Mert vétkeztek a mi atyáink, és az Úr előtt, a mi Istenünk előtt gonoszul cselekedének, és elhagyták őt, az Úr sátorától elfordították arcukat, hátat fordítván annak.7  A tornác ajtajait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, és füstölőszert nem füstölögtettek és égőáldozatot nem áldoztak az Izrael Istenének a szent helyen.8  És ezért volt az Úrnak haragja Júdán és Jeruzsálemen, és adta volt őket rabságra és pusztulásra és kigúnyoltatásra, amint ti magatok is látjátok.9  És íme a mi atyáink fegyver által hullottak el, fiaink, leányaink és feleségeink fogságba vitettek e dolog miatt.

Krónika 2. könyve 29:2-5, 10.
2  És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, mind aszerint, amint Dávid, az ő atyja is cselekedett vala.3  És az ő királyságának első esztendejében, az első hónapban kinyitá az Úr házának ajtajait, és azokat megújíttatá.4  És egybehivatá a papokat és a lévitákat, és összegyűjté őket a napkelet felől való utcában;5  És monda nekik: Hallgassatok meg engem léviták! Most szenteljétek meg magatokat, az Úrnak, atyáitok Istenének házát is szenteljétek meg, és hordjatok ki minden tisztátalanságot a szent helyről;10  Most [azért] elvégeztem magamban, hogy az Úrral, Izrael Istenével szövetséget szerzek, hogy haragját tőlünk elfordítsa.

Krónika 2. könyve 29:16-20, 27-31, 35-36.
16  És bemenének a papok az Úr házának belső részébe, hogy azt megtisztítsák; kihordának [belőle] minden tisztátalanságot, amelyet az Úr templomában találának, az Úr házának pitvarába; és a léviták felszedék, hogy onnan kihordják a Kidron patakjába.17  Elkezdék pedig a megszentelést az első hónap első napján, és a hónap nyolcadik napján bemenének az Úr házának tornácába, és megszentelék az Úr házát nyolc napon át, úgy hogy az első hónap tizenhatodik napján végezték be.18  És akkor bemenének Ezékiás királyhoz, és mondának: Megtisztítottuk mindenestől az Úr házát, az égőáldozat oltárát is, minden hozzá tartozó edényekkel egybe, a szent asztalt is, minden szerszámaival;19  Minden egyéb eszközöket is, amelyeket Akház király az ő királysága alatt megszentségtelenített, mikor [Isten ellen] vétkezett vala, helyreállítottunk és megszenteltünk, és íme mind az Úr oltára előtt vannak.20  Reggel azért felkele Ezékiás király, és összegyűjté a város fejedelmeit, és felméne az Úr házába.27  És megparancsolá Ezékiás, hogy egészen égőáldozatot áldozzanak az oltáron. És mikor megkezdődött az áldozás ugyanakkor megkezdődött az Úrnak éneke is és a trombiták [harsonája] Dávidnak az Izrael királyának szerszámaival.28  És az egész gyülekezet leborula, az énekesek énekelének, és a trombitások trombitálának mindaddig, míg az egészen égőáldozatnak vége lőn.29  És amikor elvégezték az áldozatokat, a király és mindnyájan a vele valók leborulván [arccal], imádkozának.30  És megparancsolá Ezékiás király és a fejedelmek a lévitáknak, hogy az Urat dicsérjék a Dávid és az Asáf próféta dicséreteivel; akik, mikor nagy örömmel dicsérték [az Urat], meghajoltak és leborulának.31  Azután szóla és monda Ezékiás: Most már felavattátok magatokat az Úrnak, azért jöjjetek, és hozzatok áldozatokat és dicsérő áldozatokat az Úr házában. És az egész gyülekezet hoza áldozatokat és dicsérő áldozatokat, és mindaz akit a szíve indított, egészen égőáldozatot.35  Az egészen égőáldozat is igen sok volt a hálaáldozatok kövérivel és az egészen égőáldozatokhoz való italáldozatokkal; és ekképpen helyreállíttatott az Úr házának szolgálata.36  Örvendeze azért Ezékiás és [ő vele] az egész gyülekezet, hogy az Isten erre hajlandóvá tette a népet; mert hirtelen történt ez a dolog.

Ésaiás próféta könyve 31:6.
Térjetek vissza [hát] hozzá, akitől oly nagyon elpártolátok, Izraelnek fiai!

Mikeás próféta könyve 7:7-9.
7  De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!8  Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék [is], az Úr az én világosságom!9  Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene; mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát.
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Hétfő  Augusztus 8.
2. A MEGÚJULÁS ÖRÖME
a. Hogyan teljesedett be Ezékiás reformációja idején az a prófétai ima, 

amelyet korábban a templom felszentelésénél hangzott el? 1Kir 8:33-34; 
2Kró 7:14.

„[idézve 1Kir 8:33-34.] Isten jóváhagyásának pecsétjét helyezte erre az 
imára, mert amikor Salamon befejezte imáját, tűz szállt alá a mennyből, hogy 
megeméssze az égő áldozatot és a véres áldozatot, és Isten dicsősége betöltötte 
a templomot. Lásd: 2Kró 7:1! Éjszaka pedig az Úr megjelent Salamonnak. 
Elmondta, hogy imáját meghallgatta, és kegyelmet tanúsít azok iránt, akik ott 
imádkoznak…

Ezek az ígéretek gazdagon teljesedtek az ezékiási reformáció idején.” – PK 207.
b. Milyen sikert ért el Ezékiás reformációja? 2Kró 30:1, 9-13, 21–23, 26-27.

„A páskabárány ünnepére szokás szerint szentelt hét nap nagyon gyorsan 
eltelt. A nép további hét napot akart eltölteni tanulással, hogy jobban megis-
merje az Úr útját. A tanító papok folytatták az oktatást a törvény könyvéből. 
A nép naponként összegyűlt a templomban, hogy dicsérettel és hálával ál-
dozzon. Ahogy a nagy összejövetel vége közeledett, kétségtelenné vált, hogy 
Isten csodálatosan cselekedett a bűnbe süllyedt Júda megtérése és a mindent 
elsöpréssel fenyegető bálványimádás áradatának feltartóztatása érdekében. A 
próféták nem hiába mondták ünnepélyes figyelmeztetéseiket.” – PK 208.
c. A páska ünnepe után, milyen további lépésekkel erősítette meg Ezékiás 

a reformációt? 2Kró 31:1, 5-6. Milyen beszámoló van uralkodásáról? 
2Kró 31:20-21; 2Kir 18:4-7.

„Ezékiás uralkodását jelentős intézkedések sorozata jellemezte, melyek 
tanúsították a környező népeknek, hogy Izráel Istene népével volt.” – PK 209.

33  Mikor megverettetik a te néped, az Izrael, az ő ellenségeitől, mivel ellened vétkeztek, és hozzád megtéréndenek, és vallást teéndenek a te nevedről, és neked imádkozándanak és könyörgéndenek e házban:34  Te hallgasd meg a mennyekből, és bocsásd meg az Izraelnek, a te népednek vétkét; és hozd vissza őket arra a földre, amelyet adtál az ő atyáiknak.

Királyok 2. könyve 18:4-7.
4  Ő rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, és vágta ki az Aserát, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált; mert mind az ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak, és nevezék azt Nékhustánnak.5  [Egyedül] az Úrban, Izrael Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között sem azok között, akik őelőtte [voltak].6  Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott ő tőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt vala.7  És vele volt az Úr mindenütt és ahova csak ment, előmenetele volt. És elszakadt Asszíria királyától, és nem szolgált neki.

Krónika 2. könyve 7:14.
És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.

Krónika 2. könyve 30:1, 9-13, 21–23, 26-27.
1  És külde Ezékiás az egész Izraelhez és Júdához, sőt Efraimnak és Manassénak is íra leveleket, hogy jönnének el az Úr házához Jeruzsálembe, hogy megtartanák a páskhát az Úrnak, Izrael Istenének.9  Mert hogy ha ti megtéréndetek az Úrhoz, a ti atyátokfiai és fiaitok kegyelmet találnak azoknál akik őket fogságba vitték, és megtérnek erre a földre, mert irgalmas és kegyelmes az Úr, a ti Istenetek, és nem fordítja el orcáját tőletek, ha ő hozzá megtéréndetek.10  Mikor pedig a híradók városról-városra menének az Efraim és a Manasse földén, mind Zebulonig, nevetik és csúfolják vala őket;11  Mindazáltal némelyek az Áser, Manasse és a Zebulon nemzetségéből megalázák magukat, és eljövének Jeruzsálembe.12  Júdában is ezt cselekedé az Istennek keze, adván beléjük egy akaratot, hogy engednének a király parancsolatának és a fejedelmekének az Úr beszéde szerint.13  Sok nép gyűle azért Jeruzsálembe, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepét megtartsák a második hónapban; igen nagy gyülekezet vala.21  Megtartották tehát az Izrael fiai, akik Jeruzsálemben találtatának, a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel, és dicsérik vala az Urat minden nap a léviták és a papok, az Úr erejét éneklő szerszámokkal.22  És kegyesen beszéle Ezékiás minden lévitával, akik értelmesek és jóindulattal valának az Úr iránt. És ünnepi lakomát tartottak hét napon át, áldozván hálaadó-áldozatokkal, és dicsérvén az Urat, atyáik Istenét.23  Tanácsot tarta pedig az egész gyülekezet, hogy még hét napig szentelne ünnepet; és így még hét napot töltöttek el vigasságban;26  És volt nagy vigasság Jeruzsálemben; mert Salamonnak, az Izrael királyának, Dávid fiának idejétől fogva nem volt ehhez hasonló [ünnep] Jeruzsálemben.27  Ezek után felállának a papok [és] a léviták, és megáldák a gyülekezetet; és meghallgatásra talált az ő szavuk, és felhata az ő könyörgésük mennybe az [Isten] szentséges lakhelyébe.

Krónika 2. könyve 31:1, 5-6.
1  Amint mindezeknek vége lőn: kiméne az egész Izrael, akik Júdának városaiban találtatának, s a bálványokat széttörték, az Aserákat kivagdalák, s leronták a magaslatokat és oltárokat egész Júdában, Benjáminban, Efraimban és Manasseban, mígnem befejezték; azután visszatérének az Izrael fiai mind, ki-ki az ő örökségébe [és] városaiba.5  Amint ez intézkedés [híre] elterjedt: az Izrael fiai a búzának, a bornak és olajnak, a méznek és minden mezei termésnek zsengéjét bőséggel megadák; és mindenből a tizedet bőséggel meghozák.6  És az Izrael és Júda fiai, akik lakoznak vala a Júda városaiban, ők is elhozák a barmokból és juhokból a tizedet, és annak tizedét, ami az Úrnak, az ő Istenüknek szenteltetett, és rakásonként felhalmozák.

Krónika 2. könyve 31:20-21.
20  És így cselekedék Ezékiás egész Júdában. Ami jó, igaz és helyes vala az Úr előtt, az ő Istene előtt, azt művelé.21  És minden munkában, amelyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, a törvényben és parancsolatban, keresvén az ő Istenét, teljes szívvel jár vala el, és ezért szerencsés vala.
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Kedd  Augusztus 9.
3. IRGALOM ÉS MEGBÍZATÁS
a. Milyen hírt kapott Ezékiás, amikor megbetegedett? Hogyan mutatkozott 

meg Isten jósága? 2Kir 20:1-7. Hogyan fejezte ki háláját? Ésa 38:9-20.

„Júda királya, visszakapva erejét, énekszóval dicsőítette Jahvét jótétemé-
nyeiért. Megfogadta, hogy hátralevő napjait a királyok Királyának készséges 
szolgálatában tölti. Az a hálás elismerés, amellyel megvallotta, hogy Isten kö-
nyörülettel bánt vele, követendő példa mindenki számára, aki éveit Alkotója 
dicsőségére akarja szentelni.” – PK 212.
b. Milyen jelet adott Isten, hogy megerősítse Ezékiásnak ígéretét? Milyen 

hatást váltott ez ki egy távoli országoknál? 2Kir 20:8-12.

„A Tigris és az Eufrátesz termékeny völgyeiben élt egy ősi nép, amelynek 
az volt a rendeltetése – bár ekkor még Asszíria alattvalója volt – hogy a világ 
ura legyen. Bölcs emberei figyelmesen tanulmányozták a csillagokat. Nagyon 
csodálkoztak, amikor észrevették, hogy a napórán az árnyék tíz fokkal visz-
szament. Királyuk, Merodák Baladán, amikor megtudta, hogy a menny Istene 
ezzel a csodával jelezte Júda királyának élete meghosszabbítását, követeket 
küldött Ezékiáshoz, hogy köszöntse gyógyulása alkalmából, és ha lehet többet 
megtudjon arról az Istenről, aki ilyen csodát tudott művelni. 

A messzi ország uralkodójától érkezett követek látogatása alkalmat adott 
Ezékiásnak az élő Isten megdicsőítésére. Mily könnyen beszélhetett volna Is-
tenről, minden teremtett dolog fenntartójáról, akinek a kegyelméből életben 
maradt, amikor már semmi reménye nem volt. Micsoda nagy jelentőségű 
változás történhetett volna, ha ezekkel az emberekkel, akik Káldea síkságairól 
az igazság keresésére jöttek, Ezékiás elismerteti, hogy az élő Isten a legfőbb 
Úr!” – PK 214.
c. Milyen tanulságot vonhatunk le a missziós lehetőségről, amit Ezékiás 

Istentől kapott? Kol 4:5; Jel 3:18.ur.

„Kenjük meg szemünket szemgyógyító írral, hogy felismerjük az alkal-
makat.” – 9B 87.

Királyok 2. könyve 20:1-7.
1  Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az Ámós fia, monda neki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz.2  Akkor arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván:3  Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással.4  Azonban Ésaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn ő hozzá, mondván:5  Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, íme én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába;6  És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Asszíria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost én értem és Dávidért, az én szolgámért,7  És monda Ésaiás: Hozzatok egy kötés száraz fügét ide. És hozának, és azt a kelevényre kötötték, és meggyógyult.

Királyok 2. könyve 20:8-12.
8  És mikor azt kérdezé Ezékiás Ésaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít engem az Úr, és hogy harmadnapra felmehetek az Úr házába?9  Felele Ésaiás: Ez legyen jeled az Úrtól, hogy ő megcselekszi ezt a dolgot, amelyről szólott [neked]: Előremenjen-e az árnyék tíz grádiccsal, vagy visszatérjen-e tíz grádiccsal?10  És felele Ezékiás: Könnyű az árnyéknak tíz grádiccsal alábbszállani. Ne úgy, hanem menjen hátra az árnyék tíz grádiccsal.11  És könyörgött Ésaiás próféta az Úrhoz, és visszatéríté az árnyékot Akház napóráján, azokon a grádicsokon, amelyeken már aláment volt, tíz grádiccsal.12  Ebben az időben küldött Berodákh Baladán, Baladánnak, a babilóniai királynak fia levelet és ajándékokat Ezékiásnak; mert meghallotta, hogy Ezékiás beteg volt.

Ésaiás próféta könyve 38:9-20.
9  Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett, és betegségéből fölgyógyult.10  Én azt mondám: hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől!11  Mondám: nem látom az Urat, az Urat az élők földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt.12  [Por]sátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka! Összehajtám, mint a takács, életemet; hiszen levágott a fonalról engem; reggeltől estig végzesz velem!13  Reggelig nyugton vártam; mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat; reggeltől estig végzesz velem!14  Mint a fecske és a daru, sipogtam, nyögtem mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek: Uram! erőszak rajtam, szabadíts meg!15  Mit mondjak? hogy szólott nekem és Ő azt meg is cselekedé! Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után!16  Oh Uram! ezek által él [minden]! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!17  Íme, áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!18  Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!19  Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!20  Az Úr szabadított meg engemet; azért énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!

Kolossébeliekhez írt levél 4:5.
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

Jelenések könyve 3:18.ur.
 ...és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
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Szerda  Augusztus 10.
4. A NAGY TÉVEDÉS
a. Milyen tévedés csúfított el Ezékiás jótetteinek feljegyzését? 2Kró 32:25, 31; 

Ésa 39:1-4.

„Ezékiás szívét azonban hatalmába kerítette a büszkeség és a hiúság. A ma-
ga dicsőítésére a kapzsi szemek elé tárta azokat a kincseket, amelyekkel Isten 
gazdagította népét… [idézve Ésa 39:2.] Nem Isten megdicsőítésére, hanem 
önmaga felmagasztalására tette ezt a pogány fejedelmek előtt. Nem törődött 
azzal, hogy ezek az emberek egy hatalmas nép képviselői, mely nem féli és nem 
szereti Istent, s oktalanság nemzete földi gazdagságának titkába beavatni őket.    

A követek látogatása próbára tette Ezékiás háláját és hűségét… [idézve 
2Kró 32:31.] Ha Ezékiás az alkalommal élve bizonyságot tett volna Izráel 
Istenének hatalmáról, jóságáról és könyörületességéről, akkor a követek be-
számolója fénysugárként ragyogta volna be a sötétséget. Ezékiás azonban a 
seregek Ura fölé emelte önmagát. ’Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta 
tanúsított jótéteményért, mert felfuvalkodott.’ (2Kró 32:25). 

Milyen végzetes következményei voltak ennek! Isten kinyilatkoztatta Ézsa-
iásnak, hogy a hazatérő követek magukkal viszik a látott gazdagság hírét, és 
hogy Babilon királya, valamint tanácsadói Jeruzsálem kincseivel akarják majd 
saját országukat gazdagítani. Ezékiás súlyosan vétkezett; ’ezért az Úr haragja 
sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet.’ (2Kró 32:25).” – PK 214-215.
b. Milyen üzenetet kellett, hogy átadjon Ésaiás? Hogyan fejezte ki bűnbá-

natát Ezékiás király gondatlansága miatt? Ésa 39:5-8; 2Kró 32:26.

„Júda királya nagy jólétben élt hátralevő éveiben, mert következetesen 
igyekezett jóvátenni a múltat és megdicsőíteni Isten nevét, akinek szolgált. 
Hite azonban alaposan próbára lett téve, és meg kellett tanulnia, hogy csak 
teljesen Jahvéban bízva számíthat a sötétség hatalmai feletti győzelemre, akik 
romlását és népének teljes pusztulását tervezik.” – PK 215-216.

Krónika 2. könyve 32:25, 31.
25  De nem cselekedék Ezékiás az ő hozzá való jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodék, azért [Istennek] haragja lőn rajta, Júdán és Jeruzsálemen.31  De mivel a babilóniabeli fejedelmek követeivel [megbarátkozék], akik ő hozzá küldettek, hogy megtudakoznák a csodajelt, mely a földön lőn; elhagyá őt az Isten, hogy megkísértené őt és meglátná, mi volna az ő szívében.

Krónika 2. könyve 32:26.
 Azonban megalázta magát Ezékiás az ő felfuvalkodottságában, Jeruzsálem lakosaival egybe; ezért nem szálla [többé] reájuk az Úrnak haragja Ezékiás életében.

Ésaiás próféta könyve 39:1-4.
1  Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babilóniai király, Meródák Baladán, Baladán fia, Ezékiás királyhoz, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult.2  És örvende rajtuk Ezékiás, és megmutatá nekik tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága kenetet, s egész fegyvertárát, és mindent, ami kincsei közt található volt. Semmi nem volt, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás házában és egész birodalmában.3  És eljött Ésaiás, a próféta, Ezékiás királyhoz, és monda neki: Mit szólának ez emberek, és honnan jöttek te hozzád? És monda Ezékiás: Messze földről jöttek hozzám, Bábelből.4  És monda: Mit látának házadban? És monda Ezékiás: Mindent láttak, ami csak házamban van, semmi nincs, amit meg nem mutattam volna nekik kincseim közül.

Ésaiás próféta könyve 39:5-8.
5  És monda Ésaiás Ezékiásnak: Halld a seregek Urának beszédét:6  Íme napok jőnek, és elvitetik, valami házadban van, és amit csak e mai napig gyűjtöttek eleid, Bábelbe; nem marad semmi meg, ezt mondja az Úr!7  És fiaid közül, akik tőled származnak, akiket te nemzesz, el fognak hurcolni, és lesznek komornyikok Bábel királyának palotájában.8  Akkor monda Ezékiás Ésaiásnak: Jóságos az Úrnak beszéde, amelyet te szóltál! és monda: Csak napjaimban legyen béke és állandóság!
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Csütörtök  Augusztus 11.
5. MINDIG SZERÉNYEN
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Ezékiásnak a babilóniai követekkel 

való eljárásából? Zsol 141:3; 1Kor 10:12; 1Pt 3:15.

„Ezékiás a követek látogatásakor hűtlennek bizonyult megbízatásához. E 
kudarcának története mindenki számára fontos tanulságot hordoz. Sokkal 
többet kellene beszélnünk életünk drága fejezeteiről, Isten irgalmáról és jósá-
gáról, a Megváltó páratlan szeretetéről… 

Az élet minden napja felelősséget rak ránk, amelyet hordoznunk kell. Sza-
vaink, tetteink naponta benyomásokat keltenek környezetünkben. Mily fon-
tos, hogy závárt tegyünk szánkra, és gondosan ügyeljünk lépteinkre! Egyetlen 
vigyázatlan mozdulat, egyetlen meggondolatlan lépés és az erős kísértés ka-
vargó hullámai romlásba sodorhatnak valakit… 

Másrészt erőt adunk másoknak a jócselekedetekre, ha példamutatásunk-
kal segítjük őket helyes elvek kialakításában. Ők azután ugyanolyan áldásos 
befolyást árasztanak másokra. Tudtunkon kívüli befolyásunkkal százaknak és 
ezreknek nyújtunk segítséget.” – PK 216.

„Mikor az Úr hangja hív: ’Kit küldjek el, és ki megy el nekünk?’ Isten Lelke 
szívekbe helyezi a választ: ’Itt vagyok én, küldj el engem.’ (Ésa 6:8) De ne fe-
ledjétek, hogy először az oltárról vett eleven szénnek kell érintenie ajkatokat. 
Akkor bölcs és kegyes szavakat szóltok. Akkor meg tudjátok ítélni, mit szól-
jatok, s mit ne.

(idézve 1Pt 3:15) Mitől kell tartózkodni? Attól, hogy önhitten vagy meg-
gondolatlanul szóljatok, attól, hogy beszédetek és modorotok keresztényiet-
lenségről árulkodhat. Szilárdan ragaszkodjatok Krisztushoz, s mutassátok be 
az igazságot, amint őbenne él.” – 6B 325.

Péntek  Augusztus 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mire indítson bennünket Akház utódjának első felismerése?
2. Miért kísérte öröm és siker Ezékiás uralkodását?
3. Kiken akart még Isten segíteni Júda királyán túlmenően?
4. Miről feledkezett el Ezékiás a követek látogatásakor?
5. Mire kell vigyázzunk, amikor Istenről teszünk bizonyságot?

Zsoltárok könyve 141:3.
Tégy Uram závárt az én számra; őriztessed az én ajkaim nyílását!

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:12.
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.

Péter apostol 1. levele 3:15.
Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
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GŐG ÉS ALÁZAT
„Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, 

az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.” (1Pt 5:5.)
„Asszíria gőgje és bukása legyen intő példa az idők végéig!” – PK 227.

Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 217-227. (Szabadulás Asszíriától)

Vasárnap  Augusztus 14.
1. HŰ VEZETÉS
a. Mivel bátorította Ezékiás a népet az asszíriaiakkal szemben? Milyen segít-

séget nyújtott Ésaiás szavai ebben a válságban? 2Kró 32:7-8.er; Ésa 12:6.

„Mielőtt Ezékiás Júda trónjára lépett, az asszírok már sok foglyot vittek 
Izráel fiai közül az északi királyságból. Néhány évvel azután, hogy uralkodni 
kezdett, és mialatt még erősítgette Jeruzsálem védelmi készültségét, az asz-
szírok megostromolták és bevették Samáriát, a tíz törzset pedig szétszórták 
az asszír tartományokban, Júda határai csak néhány mérföldnyire voltak, 
Jeruzsálem pedig nem egészen ötven mérföldre; és a templomban található 
gazdag zsákmány visszatérésre csábította az ellenséget. Júda királya azonban 
eltökélte, hogy mindent megtesz az ellenség visszaverésére.” – PK 218. 
b. Miért bízott Ezékiás Isten segítségében? Ésa 10:12, 24-27; 14: 24-27. 

Milyen hatással volt a népre a király szavai? 2Kró 32:8.ur.

„Semmi sem lelkesít jobban a hitre, mint a hit gyakorlása. Júda királya 
felkészült a közelgő viharra. Biztos volt az asszírok ellen mondott prófécia 
teljesedésében, és ráhagyatkozott Istenre.” – PK 218.

2016. augusztus 20.
Szombat

Napnyugta: H  19:40 
Ro 20:12

8. Tanulmány

Krónika 2. könyve 32:7-8.er.
7  Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem ő vele.8  Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket és értünk hadakozzék. 

Krónika 2. könyve 32:8.ur.
És megbátorodék a nép, ezt hallván Ezékiástól, a Júda királyától.

Ésaiás próféta könyve 12:6.
Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek Szentje!

Ésaiás próféta könyve 10:12, 24-27.
12  Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az asszíriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét.24  Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az asszíriabeli királytól! [bár] botjával megver tégedet és pálcáját felemeli rád, miként Egyiptom egykoron;25  Mert még csak egy kevés idő van: és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésükre lészen!26  És a seregeknek Ura ostort emel ő ellenük, miként a Midián levágatása idején az Oreb kőszikláján, és pálcáját a tenger fölé emeli, mint Egyiptomban egykoron.27  És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megromol az iga a kövérségnek miatta.

Ésaiás próféta könyve 14: 24-27.
24  Megesküdött a seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém:25  Megrontom Asszíriát földemen, és megtapodom hegyeimen, és eltávozik róluk igája, és terhe válláról eltávozik.26  Ez az elvégezett tanács az egész föld felől, és ez ama felemelt kéz minden népek fölött.27  Mert a seregek Ura végezte, és ki teszi azt erőtelenné? Az ő keze fel van emelve; ki fordítja el azt?
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Hétfő  Augusztus 15.
2. A VÁLSÁG IDEJÉN
a. Hogyan rontották tovább a helyzetet az asszíriai tisztek, miközben 

minden arra mutatott, hogy Júdának semmilyen reménye sincs? Ésa 
36:13-20.

„A régóta várható válság végül is bekövetkezett. A győzelmesen előrenyo-
muló asszír csapatok megjelentek Júdeában. A győzelemben biztos vezetők 
haderejüket két seregre osztották. Az egyikkel délen az egyiptomi sereggel 
akartak szembeszállni, a másikkal pedig Jeruzsálemet akarták megostromolni. 

Júda egyedüli reménysége Isten volt. Az Egyiptomtól várható minden 
segítségtől elvágták őket, és nem volt más nemzet a közelben, hogy baráti 
segítséget nyújtson. 

Az asszír tisztek fegyelmezett seregük erős voltának tudatában megbeszé-
lésre hívták Júda főembereit. A tárgyalás során arcátlanul követelték a város 
átadását. Követelésüket a héberek Istene elleni istenkáromló gyalázkodások-
kal kísérték. Izráel és Júda gyengesége és hitehagyása miatt a nemzetek már 
nem tisztelték, hanem szüntelen becsmérelték Isten nevét.” – PK 218-219.
b. Hogyan reagált Júda a gőgös asszíriaiak gúnyolódásaira? Milyen tanul-

ságot vonhatunk le a Júdabeliek magatartásából? Ésa 36:21-22; 37:1-4.

„Ugyanaz a mesteri elme, amely az elmúlt korokban hadat viselt a hűsé-
gesek ellen, most is el akarja pusztítani azokat, akik félik Istent és engedel-
meskednek törvényének… Üldözésre kész uralkodók, papok és egyháztagok 
szövik majd ellenünk a hálót. Szóval, tollal, ígéretekkel, fenyegetéssel és gú-
nyolódással próbálják majd megsemmisíteni hitüket.” – 5B 329.

„Amikor azért gyűlnek össze emberek, hogy megvizsgálják a hitpontokról 
alkotott különböző véleményeiket, akkor megnyilvánul a bennük uralkodó 
lelkület. Legyenek higgadtak és nyugodtak, akik az igazság védelmére kel-
nek. Ha krisztusi lelkület van bennük, akkor kedvesek és udvariasak tudnak 
maradni, nem fognak kemény szavak használatára ragadtatni. Nem fogják 
csalhatatlannak tekinteni önmagukat és nem nézik le azt, aki más véleményen 
van mint ők. Nem tekintik őket ellenségnek, nem gúnyolják ki őket és nem 
teszik nevetségessé őket.” – GW92 389.

Ésaiás próféta könyve 36:13-20.
13  És odaálla Rabsaké, és kiálta fennszóval zsidóul, és mondá: Halljátok a nagy királynak, Asszíria királyának beszédeit!14  Ezt mondja a király: Meg ne csaljon benneteket Ezékiás, mert nem szabadíthat meg titeket.15  És ne biztasson titeket Ezékiás az Úrral, mondván: Kétségtelen megszabadít az Úr minket, nem adatik e város az asszíriai király kezébe!16  Ezékiásra ne hallgassatok, mert azt mondja Asszíria királya: Tegyetek velem szövetséget és jöjjetek ki hozzám, és akkor ki-ki ehetik szőlőjéből és az ő olajfájáról, és ihatja kútjának vizét.17  Míg eljövök és elviszlek titeket oly földre, minő a ti földetek, gabona és must földére, kenyér és szőlő földére.18  Rá ne szedjen titeket Ezékiás, mondván: Az Úr megszabadít minket! Avagy megszabadították-e a népek istenei, ki-ki az ő földét Asszíria királyának kezéből?19  Hol vannak Hamáth és Arphádnak istenei? hol Sefarvaimnak istenei? talán bizony megmentették Samariát kezemből?20  Kicsoda e földek minden istenei között, aki megszabadította volna földét kezemből, hogy az Úr megszabadítsa Jeruzsálemet az én kezemből?

Ésaiás próféta könyve 36:21-22.
21  Ők pedig hallgatának, és egy szót sem feleltek, mert a király parancsolá így, mondván: Ne feleljetek neki!22  Akkor elmenének Eljákim a Hilkiás fia az udvarnagy, és Sebna az íródeák, és Jóák Asáf fia az emlékíró, Ezékiáshoz meghasogatott ruhákban, és hírül adák neki a Rabsaké beszédeit.

Ésaiás próféta könyve 37:1-4.
1  És lőn, hogy meghallá Ezékiás, a király, meghasogatá ruháit, gyászba öltözött, és bement az Úr házába.2  És elküldé Eljákimot az udvarnagyot, és Sebnát az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit Ésaiáshoz, Ámós fiához, a prófétához.3  Kik mondának neki: Így szól Ezékiás: nyomornak, büntetésnek és káromlásnak napja e nap, mert szülésig jutottak a fiak, és erő nincs a szüléshez!4  Talán meghallja az Úr, a te Istened, a Rabsaké beszédeit, akit elküldött az ő ura, az asszíriai király, hogy káromolja az élő Istent, és szidalmazza azon beszédekkel, amelyeket hallott az Úr, a te Istened; és te könyörögj a maradékért, amely megvan!
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Kedd  Augusztus 16.
3. KITARTÁS A ZORD KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
a. Milyen üzenetet vitt Istentől Ésaiás Ezékiásnak az asszírokkal való vál-

ság csúcspontján? 2Kir 19:5-7. Miért nagyon fontos számunkra ennek a 
történelmi eseménynek a tanulmányozása?

„Isten azt akarja, hogy emlékezzünk a múltra, amikor oly sokszor védte 
meg népét az ellenségtől. Amikor már nem látszik lehetőség arra, hogy Sátán 
ügyködései elől meneküljenek, Isten mindig akkor nyilvánítja ki a hatalmát. 
Az ember végszükséglete Isten alkalma.” – 5B 507-508.

„Nem a megpróbáltatásoktól mentesen, hanem azok kellős közepében 
fejlődik ki a keresztény jellem. Krisztus követőjét az ellentmondás és az 
ellenállás csak annál nagyobb éberségre, annál komolyabb imára készteti. 
Az erős kísértés, ha Isten kegyelme által kitartunk és elviseljük – türelmet, 
éberséget, állhatatosságot, mélységes, maradandó bizalmat eredményez. A 
keresztény hit diadala az, hogy képesíti követőit szenvedni, és egyszersmind 
erősnek maradni; megalázkodni, de éppen alázatosság által győzni. Egész 
nap öldöklik, de mégis él; hordozza a keresztet, de így nyeri el a dicsőség 
koronáját.” – AT 323.

„Akik eljutnak a végső győzelemre, rettenetes válságon mennek át és súlyos 
próbákat élnek át vallásos életükben, de nem szabad eldobniuk bizalmukat, 
mert hiszen ez fegyelmezésük egyik része a Krisztus iskolájában, s lényeges 
kelléke annak, hogy minden polyvától megtisztuljanak.” – ÜI 33. 
b. Mit csinált Ésaiás és Ezékiás a válság idején? 2Kró 32:20; 2Kir 19:14-19.

„Ezékiás esdeklése Júdáért és legfőbb Uruk méltóságáért összhangban volt 
Isten akaratával. Salamon arra kérte az Urat templomszentelési imája végén, 
hogy ’pártolja szolgája ügyét és népének, Izráelnek az ügyét szüntelen. Hadd 
tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más’ (1Kir 8:59-60). 
Különösen akkor mutassa meg kegyelmét az Úr, amikor háború vagy katonai 
megszállás idején Izráel főemberei az imádság házába lépnek, és szabadulá-
sért könyörögnek!” – PK 222.

Királyok 2. könyve 19:5-7.
5  És elmenének az Ezékiás király szolgái Ésaiáshoz.6  És monda nekik Ésaiás: Ezt mondjátok a ti uratoknak: Ezt mondja az Úr: Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem Asszíria királyának szolgái.7  Íme én oly lelket adok belé, hogy hírt hallván, visszatér az ő földjére és fegyverrel vágatom le őt az ő földjében.

Királyok 2. könyve 19:14-19.
14  És elvevé Ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasá azt, és felment az Úr házába, és kiterjeszté azt Ezékiás az Úr előtt;15  És imádkozék Ezékiás az Úr előtt, és monda: Uram, Izrael Istene! aki a kerubok között lakol, te vagy egyedül e föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet;16  Hajtsd hozzám, Uram, a te füledet és halld meg; nyisd fel Uram, a te szemeidet és lásd meg: és halld meg a Sénakhérib beszédét, aki ide küldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent.17  Igaz, Uram, Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok országait.18  És az ő isteneiket a tűzbe hányták; de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért vesztették el őket.19  Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje e föld minden országa, hogy te, az Úr, vagy az egyetlen Isten!

Krónika 2. könyve 32: 20.
Akkor Ezékiás király könyörge, és [ő vele] Ésaiás próféta az Ámós fia e [káromlásért], és felkiáltának az égre.



4444 TaníTás Ésaiás könyvÉből  (i)  – 2016. július – szeptember 

Szerda  Augusztus 17.
4. AZ IGAZSÁG ÉRDEKÉBEN ISTEN KORMÁNYOZ
a. Milyen bátorítást küldött az Úr a királynak és a Júdabelieknek? 2Kir 

19:20-22, 28, 32-34. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan az Úr 
gondoskodott szükségleteikről mivel letarolták országukat? 2Kir 19:29.

„Mint ahogyan a régi időben Isten népe elindult előre a felhővel és megállt 
azzal együtt, úgy kell nekünk is haladnunk. Igazítsuk járásunkat Isten Lel-
kének irányításához! Működjünk együtt az istenséggel a legközelebbi útiter-
vünkben és akkor lépést tarthatunk mennyei vezetőnkkel!

Nincs szüksége az embernek nagy tálentumokra ahhoz, hogy keresztény 
lehessen. Nem kell, hogy a törvényhozás munkájába beleszólási joga legyen, 
vagy hogy a parlamentben és szenátusban szavazati joga legyen, de mégis Isten 
elé járulhat. A királyok királya lehajol, hogy meghallgassa a Mester akaratát 
teljesíteni vágyó imáját. Isten előtt sokkal értékesebb egy őszinte töredelmes 
szívből jövő mély ima, mint az ékesszólás. Isten minden imát meghallgat, 
amelyet a hittel illatosítottak meg. A leggyengébb gyermeke is hatást válhat ki 
a mennyei tanáccsal összhangban. Az imára adott válaszában Isten újjáéleszti 
művét.” – RH June 23, 1903.
b. Asszíria elmúlása milyen törvényszerűséget mutat be minden idők szá-

mára? Ésa 30:27-28; Péld 11:17; 16:18.

„A végtelen Isten most is tévedhetetlen pontossággal tartja számon a né-
pek dolgait. Ameddig kegyelmét kínálva bűnbánatra szólít, a számvetést nem 
zárja le, de amikor az ember túllépi a menny által szabott határt, akkor Isten 
megmutatja haragját. A számadás lezárul. Isten türelme véget ér. Nem véd 
már a kegyelem.” – RH June 3, 1915.

„’Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának’ (Zak 
10:11). Ez nemcsak azokra a népekre vonatkozik, amelyek az ókorban so-
rakoztak fel Isten ellen, hanem ma is érvényes azokra, akik elmulasztják 
végrehajtani Isten szándékát. Az utolsó ítéletkor, amikor a föld igazságos 
Bírája ’rostálja a népeket’ (Ésa 30:28), és azok, akik megőrizték az igazságot, 
beléphetnek Isten városába, a menny boltozata visszhangzik a megváltottak 
győzelmes énekétől.” – PK 227.

Királyok 2. könyve 19:20-22, 28, 32-34.
20  Akkor elküldött Ésaiás, az Ámós fia, Ezékiáshoz, ezt mondván: Azt mondja az Úr, Izrael Istene: A te könyörgésedet, Asszíria királya, Sénakhérib felől, meghallgattam.21  Ez az, amit az Úr őfelőle mondott: Megutál téged és megcsúfol téged Sionnak szűz leánya, utánad fejét hajtogatja Jeruzsálem leánya.22  Kit szidalmaztál és kit gyaláztál? És ki ellen emelted fel a te szódat, vagy [ki ellen] emelted fel a te szemeidet a magasságba? Az Izrael szentje ellen!28  A te ellenem való tombolásodért és a te elbizakodásodért, amely felhatott füleimbe, az én karikámat orrodba vetem, és zabolámat szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen eljöttél.32  Azért azt mondja az Úr Asszíria királya felől: Be nem jő e városba, és nyilat sem lő bele, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem ás mellette.33  Azon az úton, amelyen jött, tér vissza, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr.34  És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt, én értem és Dávidért, az én szolgámért.

Királyok 2. könyve 19:29.
Te neked pedig, [Ezékiás], legyen ez jeled: Ez esztendőben táplál a hulladék termése, a második esztendőben, ami magától terem; de a harmadik esztendőben [már] vettek és arattok, szőlőket plántáltok és azok gyümölcsét eszitek.

Példabeszédek 11:17.
Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat.

Példabeszédek 16:18.
A megromlás előtt kevélység [jár], és az eset előtt felfuvalkodottság.

Ésaiás próféta könyve 30:27-28.
27  Íme, az Úr neve jő messziről, haragja ég és sötét gomolygó füstje; ajkai rakvák haraggal, és nyelve, mint emésztő tűz!28  Lehelete, mint megáradott patak, amely torkig ér, hogy megrostálja a népeket pusztulás rostájában, és tévelygés zabláját [vesse] a népségek szájába.
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Csütörtök  Augusztus 18.
5. ALÁZKODJUNK MEG BÜSZKESÉGÜNKBŐL
a. Milyen gyakorlati tanulságot vonhatunk le Ezékiás, Ésaiás és az asszí-

rok sorsából? 1Pt 5:5-7; Péld 16:18.

„Isten sokféleképpen tud fenyíteni és ahol a büszkeséget kedvelik ott 
biztosan megjelenik a büntetés… Magasztaljatok fel egy embert az ő képes-
ségei miatt és bízzatok emberi tulajdonságaiban, így biztosan legyőzik őt a 
kísértések. Isten lehozza onnan. Megismerteti vele minden gyengeségét, hogy 
érezhesse az isteni segítség szükségességét.” – 21MR 332-333.

„Naponta meg kell aláznunk magunkat az Úr előtt, nem szabad azt az 
érzést táplálnunk magunkban, hogy a mi bölcsességünk tökéletes. Végezzük 
munkánkat megfontoltan! Nem kell azért imádkoznunk Istenhez, hogy aláz-
zon meg bennünket; amikor ugyanis megragad, meg is fog alázni minket, és-
pedig olyan módon, ami nem lesz kellemes számunkra. Ennek ellenére napról 
napra meg kell aláznunk magunkat az Istennek hatalmas keze alatt. Félelem-
mel és rettegéssel kell munkálnunk saját üdvösségünket. Noha Isten az, aki 
munkálja bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó tetszése szerint, 
nekünk együtt kell működnünk vele, miközben ő miáltalunk munkálkodik. 
Őrizkedjünk az önfelmagasztalás lelkületétől! Talán felmerül benned a kér-
dés: ’Honnan tudhatom, hogy Krisztus szívemben van?’ Amikor véleményt 
mondanak rólad vagy kijavítanak, amikor nem úgy mennek a dolgok, mint 
ahogyan kellene, és indulatossá válsz, ahelyett hogy eltűrnéd a helyreigazítást 
és türelmes, kedves maradnál, akkor nincs benned Krisztus.

Krisztus olyannyira értékeli az embert, hogy saját életét adta, hogy meg-
mentse, és azt szeretné, hogy lényünk minden képességét és erejét tökéletesen 
alárendeljük neki.” – RH July 12, 1887.

Péntek  Augusztus 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan uralta Ezékiás az asszírokkal szemben kialakult helyzetet?
2. Hogyan válaszoljunk az olyanoknak, mint amilyen Sénakhérib volt?
3. Hogyan tartotta magát Isten az ősi szövetségéhez a Júdabeliek válságakor?
4. Milyen tanulságul szolgál számunkra az asszírok mulandó gazdagsága?
5. Melyek azok a próbák, melyekben felismerhetem, hogy milyen szintű az én 

alázatosságom?

Példabeszédek 16:18.
A megromlás előtt kevélység [jár], és az eset előtt felfuvalkodottság.

Péter apostol 1. levele 5:5-7.
5  Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.6  Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.7  Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.
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A SZÁMADÁS
„Ama napon Teremtőjére tekint az ember, és szemei Izráel Szentjére 

néznek.” (Ésa 17:7.)
„Mindenki állja meg a helyét ott ahol felelőssége és kötelezettsége van! Ha 

ezt megtesszük, akkor isteni áldás lesz rajtunk.” – AUCR July 28, 1899.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 686-694. (Próbaidő Krisztus eljövetele után)

Vasárnap  Augusztus 21.
1. A BÜSZKESÉG ÉS ÖNTELTSÉG FEDDÉSE
a. Mit jövendölt meg Ésaiás – az asszírokhoz hasonlóan – Babilonnal 

kapcsolatban? Ésa 13:1, 4–6, 17–22; 47:1–3, 7–9. Mikor érte el teljes 
mértékben a nagy várost gyászos végzete? Dn 5:1, 18–23, 28, 30.

b. Milyen hasonlóságot találhatunk arról, amit az Úr a lelki Babilonról 
jelentett ki? Jel 18:1-2, 7–17; Ez 7:9.

c. Miért szükséges körültekintően eljárunk ezzel kapcsolatban? Péld 15:3.

„Az Úr figyelmét semmi sem kerüli el… A szent és bűngyűlölő Isten éle-
tünk minden szavát és tettét ismeri. Nem térhetünk ki Isten iránti számadá-
sunk alól, mert ő mindenütt jelen van. Miért ne élhetnénk úgy, hogy örömmel 
és nem bánattal számolhatnánk be életünkről. Isten kijelölte munkánkat, amit 
vezetése mellett kell végezzünk. Ha Sátán irányításának adjuk át képessége-
inket, akkor Isten ellen lázadunk. A számadáskor életünk feljegyzéseiben 
az szerepel majd, amit Belsazárról is leírtak, borzalmas hiányosságok.” – ST 
September 14, 1888.

2016. augusztus 27.
Szombat

Napnyugta: H  19:27
Ro 20:00

9. Tanulmány

Példabeszédek 15:3.
Minden helyeken [vannak] az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.

Ésaiás próféta könyve 13:1, 4-6, 17-22.
1  Jövendölés Babilonia ellen, amelyet látott Ésaiás, Ámós fia.4  Hah! zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyűlt népek országainak zúgása; a seregek Ura harci sereget számlál.5  Jőnek messze földről, az égnek végéről, az Úr, és haragjának eszközei, elpusztítani mind az egész földet.6  Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a Mindenhatótól.17  Íme, én feltámasztom ellenük a médiabelieket, akik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek;18  Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méh gyümölcsén, a fiaknak nem irgalmaz szemük:19  És [olyan] lesz Babilon, a királyságok ékessége, a káldeusok dicsekvésének dísze, mint ahogyan elpusztítá Isten Szodomát és Gomorát;20  Nem ülik meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott;21  Hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat, és struccok laknak ott, és bakok szökdelnek ott;22  És vad ebek üvöltenek palotáikban, és mulató házaikban sakálok; és ideje nem sokára eljő, és napjai nem késnek.

Ésaiás próféta könyve 47:1-3, 7-9.
1  Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, te a káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek!2  Vedd a malmot és őrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel combodat és menj át a folyókon.3  Födöztessék föl meztelenséged és láttassék meg szemérmed; bosszút állok és embert nem kímélek!7  És ezt mondád: Örökre úrnő leszek! úgy hogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végéről.8  És most halld meg ezt, bujálkodó, aki bátorságban ülsz, aki ezt mondja szívében: Én vagyok és nincs senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem!9  És mind e kettő eljő reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességükben jőnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod.

Ezékiel próféta könyve 7:9.
És nem kedvez az én szemem, sem meg nem szánlak; utaid szerint fizetek teneked, és a te utálatosságaid közötted lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki ver.

Dániel próféta könyve 5:1, 18–23, 28, 30.
1  Belsazár király nagy lakomát szerze az ő ezer főemberének, és az ezer előtt bort ivék.18  Te, oh király! A felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet ada Nabukodonozornak, a te atyádnak;19  És a méltóság miatt, amelyet ada neki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle; megölt, akit akart; és életben tartott akit akart; felemelt, akit akart; és megalázott, akit akart;20  De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett megátalkodottan: levetteték az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvevék tőle;21  És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké; és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismeré, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar.22  És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad.23  Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból; és az ezüst- és arany-, érc-, vas-, fa- és kőisteneket dicséréd, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek; az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad, nem dicsőítetted.

Jelenések könyve 18:1-2, 7–17
1  És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.2  És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.7  Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek neki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.8  Ennek okáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.9  És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják,10  Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!11  A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi;12  Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátcikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből [csinált] minden edényt;13  És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.14  És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden ami ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.15  Ezeknek árosai, akik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,16  És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, amely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; KJV 18:17 hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!17  És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.
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Hétfő  Augusztus 22.
2. ISTENRE TÁMASZKODJUNK NE A TÁRSADALOMRA
a. Mi jusson eszünkbe a városi élet forgatagáról? Ésa 17:12–14. Az Úr 

utolsó hírnökének mit kellett leírnia egy várossal (Melbourne) kapcso-
latosan, ahol akkoriban még félmillióan sem éltek? 

„Nem Isten akarata, hogy népe városokban telepedjen le, ahol állandó a 
nyugtalanság és a zűrzavar. Gyermekeiket meg kellene kímélniük ettől, mert 
a városi sürgés-forgás és a zaj megrontó hatású.

Az Úr azt szeretné, ha népe vidékre költözne, ahol letelepedve megtermel-
hetnék a szükséges zöldséget és gyümölcsöt, és ahol gyermekeik közvetlen 
kapcsolatba kerülhetnek Isten természetben végzett munkáival. Vigyük el 
családunkat a városokból, ez az üzenetem.” – MM 310-311.

„A városok egyre rosszabbak lesznek. Összetűzések és vérontások fordul-
nak elő, majd pedig földrengések érik azokat. Épületek dőlnek össze és az 
égből tűz emészti meg őket…

Isten tanácsa nélkül cselekednek-e a hittestvérek Melbourne-ben? Készíte-
nek-e nagy terveket ott, amikor a világ egyre rosszabb és rosszabb, amikor a 
városok Sodomává és Gomorává lesznek? Megvakítják-e az emberek szemeit, 
hogy ne vegyék észre az idők jeleit? 

Meg kell munkálni a városokat! Figyelmeztetni kell az ott lakókat! Bölcsen 
kell felhasználni az időt és az eszközöket. Gondoljuk át, hogy mit tehetnénk a 
városok fő- és mellékutcáin a jelenvaló igazság hirdetése érdekében! Viszont 
családod ne ott telepedjen le és a vállalkozásod se ott legyen. Amennyiben 
odakötöd magad, úgy a jövőben elvárják tőled, hogy vedd figyelembe a kü-
lönböző ünnepnapokat. Megfigyelőket állítanak, hogy Isten parancsolattartó 
népe ellen meglássák a kifogásolható alkalmakat. Sátán gyakorolni fogja 
erejét és gyűlöletét, aminek zsarnokoskodás lesz a vége és ez annál nagyobb 
lesz minél nagyobb a város. Ilyen időkben tegyük pénzünket és időnket olyan 
vállalkozásokba, amelyek városokban vannak, miközben nagy szükség van 
az új területek segítésére? Menjenek ki a főutakra és peremrészekre, akik az 
igazságot tanítják, és kényszerítsék az embereket, hogy bejöjjenek, hogy Isten 
háza megteljen!” – 19MR 336-337.
b. Hová tekintsünk, mint sem hogy emberi erőben bízzunk? Ésa 17:7-8.

Ésaiás próféta könyve 17:12–14.
12  Jaj a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vizek!13  A népségek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak, de megdorgálja azt és elfut messzire, és elragadtatik, mint a hegyek polyvája szél előtt és mint pozdorja a forgószél előtt;14  Estének idején rémülés száll reájuk [és] minekelőtte megvirrad, nem lesznek: ez jutalmuk pusztítóinknak és sorsok rablóinknak!

Ésaiás próféta könyve 17:7-8.
7  Ama napon Teremtőjére tekint az ember, és szemei Izrael Szentjére néznek;8  És nem tekint az oltárokra, kezeinek alkotmányára, és amiket ujjai csináltak, nem nézi azokat, a berkeket és a nap-oszlopokat.
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Kedd  Augusztus 23.
3. ODASZENTELŐDÉS AZ ENGESZTELÉS NAPJÁN
a. Mit mondott Isten a „tiszta” állatok húsának fogyasztásáról az engesz-

telés napján? Ésa 22:12–14, 20–22. (Jel 3:7-8.) Mi lett megmutatva a 
„nyitott” és „zárt” ajtóról a Prófétaság Lelkének írásában?

„Isten lelke kiáradt ránk és én lélekben elragadtattam az élő Isten váro-
sához. Megmutattatott nekem, hogy Isten parancsolatai és Jézus Krisztus 
bizonyságtétele, mely a zárt ajtóra utal, elválaszthatatlanok. Isten törvénye-
inek teljes jelentősége éppen akkor lett nyilvánvaló és Isten népe a szombat 
igazságot éppen akkor ismerte fel, midőn a mennyei szentélyből a szentek 
szentjébe vezető ajtó megnyílt. Itt a szentek szentjében van a frigyláda s benne 
a Tízparancsolat. Ez az ajtó mindaddig zárva volt, míg Jézus közbenjárói tiszt-
je a szentélyben 1844-ben befejeződött. Akkor zárta be a szentély ajtaját és fel-
nyitotta a szentek szentjét, a második kárpiton átlépett, ahol most a frigyláda 
előtt áll, és ahova most Izrael hite irányul.

Láttam, hogy Jézus bezárta a szentély ajtaját és többé senki sem nyithatja 
azt ki, s kinyitotta a szentek szentjének ajtaját és senki sem zárhatja azt be töb-
bé. (Jel 3:7-8.) Mióta Jézus megnyitotta a szentek szentjének ajtaját, melyben 
a frigyszekrény és a Tízparancsolat van, azóta nyilvánvaló Isten népe előtt 
az Isteni parancsolatok szentsége és érvényessége s azóta próbáltatnak meg a 
szombat kérdésében.” – TL 15.
b. Ismerve a mai időket, mi a legsürgősebb tennivalónk? Ésa 34:16. Mi volt 

a küldetése az Úr hírnökének a mi időnkre? Miért nagyon fontos ez?

„Nem azért jöttem, hogy békét kiáltsak, hanem hogy mindenütt halljad 
bármerre is jársz. Vannak, akik szívesebben látnák, ha nyugodtan maradnál 
emberi mivoltodban. Nekem azonban más a munkám. Arra kell figyelmeztes-
selek, hogy reformáld meg életedet és ne lázadjál tovább az univerzum Istene 
ellen. Vizsgáld meg, hogy Isten Igéjével mennyire vagy összhangban! Olyan-e 
jellemed, amely megáll a mennyi vizsgálatnál?” – RH June 22, 1911. 

Ésaiás próféta könyve 22:12-14, 20-22.
12  És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,13  És íme öröm és vigasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!14  És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.20  És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,21  S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyjuk Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának;22  S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki;

Ésaiás próféta könyve 34:16.
Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; mert az Ő szája parancsolta, és az Ő lelke gyűjté össze őket

Jelenések könyve 3:7-8.
7  A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:8  Tudom a te dolgaidat (íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
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Szerda  Augusztus 24.
4. HORGONY A TANÍTÁSOK ZAVARÁBAN
a. Hogyan tudunk szilárdan kiállni Krisztus mellett egy olyan korban, 

amikor megkérdőjelezik Isten létezését és bölcsességét? Ésa 29:13–16; 
30:8–11.

„Ez az a korszak, amikor az Úr nagy kegyelmét kinyilatkoztatja válasz-
tottainak, mert hiszen az utolsó napokban élünk, amikor törvényét lábbal 
tiporják.” – BL 40.

„Az Úr felszólít minden tanítót, minden lelkészt, mindenkit, aki az Ő 
igazságának világosságát elfogadta, hogy jól ügyeljen lelki állapotára. Nagy 
világosságuk volt és az örök életet el akarják nyerni, akkor többé ne halandó 
emberekben bízzanak, hanem a szilárd alapzatra építsenek.” – BL 180. 
b. Mi az egyedüli biztonságunk a vallási téveszmék között? Ésa 8:19-20.

„Krisztusnak semmi köze Béliálhoz. A gonoszok fel nem támadása és az 
eljövendő kor furcsa nézetei, ezek nagy tévedések, melyeket Sátán csempészik 
be az utolsó idők eretnekségei közé, hogy elérje lélekpusztító célját - e tévedé-
seknek semmi köze a mennyei eredetű üzenethez.

Némelyek úgynevezett ajándékokat gyakorolnak, és azt mondják, hogy az 
Úr helyezte ezeket a gyülekezetbe. Ismeretlen nyelvnek nevezik badar beszé-
düket, amelyet nemcsak az ember, de még az Úr és a menny se ismer. Az efféle 
ajándékokat az emberek hozzák létre a nagy csaló segítségével. Vakbuzgóság, 
hamis izgalom, hamis nyelveken szólás, zajos vallásgyakorlatok – ezeket 
tekintik olyan ajándékoknak, melyeket Isten helyezett a gyülekezetbe. Ezek 
segítségével némelyeket félrevezettek. Mindennek a gyümölcsei élvezhetet-
lenek. ’Gyümölcseikről ismeritek meg őket.’ E vakbuzgóságot és a zajt a hit 
különleges bizonyítékának tartják. Némelyek elégedetlenek az összejövetellel, 
ha nem felszabadultan, és fesztelenül töltötték az időt. Erre törekednek és 
izgalomba hajszolják magukat. Az ilyen összejövetelek hatása azonban nem 
áldásos. Mikor az érzések boldog szárnyalása tovaröppent, mélyebbre süly-
lyednek, mint az összejövetel előtt, mert boldogságuk nem a helyes forrásból 
buzog. A lelki fejlődés számára leghasznosabb, legáldásosabb összejöveteleket 
komolyság és szívünk elmélyült kutatása jellemzi. Mindenki törekszik meg-
ismerni magát, és buzgón, mély alázattal tanulni Krisztustól.” – 1B 384-385.

Ésaiás próféta könyve 29:13–16.
13  És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget [hozzám], és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn:14  Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik.15  Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván: Ki lát minket és ki ismer minket?16  Mily együgyűek vagytok! Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány csinálójának: Nem csinált engem! és az alkotmány ezt mondja alkotójának: Értelmetlen!

Ésaiás próféta könyve 30:8–11.
8  Most menj, írd ezt táblára náluk, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre.9  Mert pártütő nép ez, [apát] megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét;10  Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!11  Hagyjátok el az utat, térjetek le [már] ez ösvényről, vigyétek el előlünk Izraelnek Szentjét!

Ésaiás próféta könyve 8:19-20.
19  És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-e a nép? az élőkért a holtaktól [kell-e tudakozni]?20  A tanításra és bizonyságtételre [hallgassatok]! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok:
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Csütörtök  Augusztus 25.
5. TARTÓZKODJ A TÉVEDÉSEKTŐL
a. Miről ne felejtkezzünk el azt látva, hogy mennyire terjed napjainkban a 

„New Age” (nyúéjdzs) spiritiszta szemlélet és hit? Ésa 47:10–15.

„Mindenki érezze, hogy mennyire fontos az erkölcsi természetet szüntelen 
őrködéssel erősíteni. Hűséges őrökként vigyázzunk a lélek fellegvárára, és ne kép-
zeljük, hogy akár egy pillanatra is lanyhulhat az éberségünk. Egyedüli biztonság a 
buzgó imában és az élő hitben van.” – CH 411.

„Evilági dolgokban azt az alkalmazottat értékelik a legtöbbre, aki a legnagyobb 
igyekezettel próbál eleget tenni munkája követelményeinek és felettese elvárásai-
nak. Egyszer egy nemesember egy megbízható kocsist szeretett volna alkalmazás-
ba felvenni. Hirdetésére jelentkeztek néhányan. Mindegyiktől megkérdezte, hogy 
milyen közel tudna menni egy szakadék széléhez anélkül, hogy veszélyeztetné a 
szállítmányát. Egyik-másik azt válaszolta, hogy egy bizonyos biztonságos távol-
ságot megtartva. Majd végül az egyik úgy válaszolt, hogy olyan messzire menne 
amennyire csak lehetséges egy ilyen veszélyes szakadéktól. Őt vette fel a munkára. 
Van-e olyan, aki jobban megbecsül egy jó szolgát, mint Mennyei Atyánk? Nem 
azon kellene aggódnunk, hogy milyen messze mehetünk el, hogy mennyire tá-
volodhatunk el az Úr parancsolataitól, de mégis megmaradni a Törvényadó ke-
gyelmében, és azzal hitegetni önmagunkat, hogy még Isten türelmének határain 
belül vagyunk, hanem arra kellene vigyázzunk, hogy minél távolabb kerüljünk 
a törvény áthágásától. Krisztus és Mennyei Atyánk mellett kellene elhatározzuk 
magunkat, és nem kockáztatni a konok elbizakodottsággal.

Mindig lesznek gúnyolódók és kételkedők az utolsó üzent hirdetése idején, 
hogy Isten szolgái legyenek összhangba törvényének minden előírásával, azonban 
mindenki önmaga kell megőrizze saját becsületét. Mint ahogyan Noé is hűsége-
sen figyelmeztette a vízözönelőtti világot, úgy kell nekünk is hűségesek legyünk 
az Istentől kapott nagyszerű megbízatásunkban. Jóllehet minden oldalról vannak 
csúfolódók és rágalmazók, de nekünk akkor sem szabad meghátrálnunk, hogy 
a mennyei igazságokat bemutassuk ennek a generációnak.” – RH June 22, 1911.
Péntek  Augusztus 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miről ne felejtkezzünk el, látva a lelki Babilon virágzását?
2. Hogyan egyszerűsíthetném életmódomat és csökkenthetném világias 

gondolkozásomat?
3. Milyen ténnyel kapcsolta össze Ésaiás a vegetáriánus táplálkozást Isten 

maradék népével?
4. Hogyan cáfolja menny a karizmatikus mozgalom egyik lényeges nézetét?
5. Melyik a legbiztosabb eljárás, amikor mindenhonnan hibák vesznek körbe 

bennünket?

Ésaiás próféta könyve 47:10–15.
10  Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcsességed és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok és nincs senki több.11  Azért jő tereád a gonosz, amelynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, amelyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás reád, nem is tudod!12  No állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, amelyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod [a veszedelmet].13  Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád.14  Íme, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körülülhető parázs!15  Így járnak azok, akikkel vesződtél; és akik kereskedő társaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, ki-ki a maga útján; senki nem segít neked!
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Ecuador egy dél-amerikai ország. 
Fővárosa Quito. A 15,49 millió népesség 
80,40%-a katolikus és 11,30% protestáns. 

1945-ben ért az üzenet Ecuadorba 
Mario Linares atyafi által. A Reformmoz-
galom, mint szervezet, 1973-ban lett hi-
vatalosan elismerve. Jelenleg 17 gyülekezet 
és 3 csoport van. Isten áldásaival a munka 
kiemelkedően fejlődik és négy lelkészt szentel-
tünk fel az elmúlt két évben. 

A legutóbbi bizottsági gyűlésünkön szanatórium építéséről határoz-
tunk a Prófétaság Lelkének tanácsai alapján.

„Az Úr elrendelése, hogy szanatóriumokat alapítsunk sok helyen, hogy 
emlékműként álljanak számára. Úr által választott egyik módja ez, a hár-
mas angyali üzenet hirdetésének.” – CH 248. 

Ugyanezen a gyűlésen adományt is kaptunk a terv támogatásához. 
Az egyik család nagylelkűen építési telket ajándékozott Baños városban, 
ahol a szanatóriumot szeretnénk megvalósítani. Az Úr gondoskodott jól 
képzett emberekről is: orvosokról, természetgyógyászokról, élelmezési 
szakemberekről, gyógytornászokról és egy hittestvérünk most végzi az 
egyetemet, aki szintén részt vesz a tervben. Isten áldásával szeretnénk 
megvalósítani a beruházást.

A város, Baños de Agua Santa, ismertebb neve Baños, Ecuador kö-
zéppontján helyezkedik el. Több meleg vízforrás is található itt, amelyek 
ásványi anyagokban bőségesek. Sok vízesés van a városban és különböző 
természeti vonzerő. A hely éghajlata nagyon változatos. Ecuador keleti 
részének kapuja ez és a buja természeti környezet kedven állomása a tu-
ristáknak szerte a világról. 

Bízunk benne, hogy a szanatórium nagy segítség lesz az evangélium 
hirdetéséhez Ecuadorban. Nagyon hálásak vagyunk nagylelkű adomá-
nyaitokért.

Testvéreitek Ecuadorból

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Szanatóriumra az Ecuador, 
Baños városban

2016. szeptember 3.
szombat
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VEZETÉS A SZELÍDEKNEK 
„Füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha 

jobbra és ha balra elhajoltok.” (Ésa 30:21.)
„Teremtőnk nem hagyta, hogy az emberiség Sátán kísértéseinek játékszere 

legyen… Izráel táborát annak szemei őrzik, aki sohasem alszik. Tízezerszer 
tízezer és ezerszer ezer angyal szolgálja az embereket. Istentől ihletett hangok 
kiáltják: ’Ez az út, ezen járjatok!’ ” – ÉÉM március 25. 
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 314-321. 370-376. (A világias gondolkodás csap-

dája, Az akarat edzése); Megszentelt Élet, 68-74. (A keresztény kiváltsága)

Vasárnap  Augusztus 28.
1. ISTEN GONDVISELÉSE
a. Milyen példázattal szemlélteti Ésaiás Isten gondviselését? Milyen ha-

tással kellene legyen ez ránk, mint az ő gyermekeire? Ésa 27:2-3; Zsol 
112:5–7.

„Igaz, hogy a világ sötét. Az ellenszegülés csak erősödik. A csúfolódók és 
gúnyolódók gonoszsága merészebb és határtalanabb. Ennek ellenére, nem 
kell megrendülnünk. Nem bizonytalanra futunk. Nem, semmiképp. Szívem 
Istenben bízik erősen. Megváltónk van, aki tökéletes. Örvendhetünk teljessé-
gének gazdagságában.” – RC 351.

„Ha látnánk és értékelnénk az Úr jóságát, szeretetét és szüntelen gondos-
kodását, akkor nagyot változna világunk. Ha Isten országa és igazságossága 
volna a legfontosabb számunkra, akkor az igazság alapelvei vezérelnék életün-
ket, és az önzőségnek nem volna helye szívünkben. Akkor a saját akaratunk 
véghezvitelének vágya helyét Isten akarata cselekvésének vágya töltené be. 
Isten szeretetének és jóságának felismerését állandóan figyelnünk kell. Ne 
feledjük, hogy számon kéri majd tőlünk, hogy a kapott ajándékokat miként 
használtuk fel.” – 7MR 327.

2016. szeptember 3.
Szombat

Napnyugta: H 19:14
Ro 19:48

10. Tanulmány

Zsoltárok könyve 112:5–7.
5  Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.6  Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.7  Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.

Ésaiás próféta könyve 27:2-3.
2  Ama napon a színború szőlőről énekeljetek:3  Én, az Úr, őrízem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt;
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Hétfő  Augusztus 29.
2. JÓZAN ÉBERSÉG SZÜKSÉGES
a. Milyen vakságról olvashatunk, amely az emberek nagyobb részét érinti, 

beleértve a keresztényeket is? Ésa 29:9–12.

„Megmutatta nekem az Úr, hogy a hamis pásztorok ittasak voltak, de nem 
bortól; hogy tántorogtak, de nem szeszesitaltól. Istennek igazsága lepecsételt 
könyv számukra; nem tudják olvasni.” – TL 70.
b. Hogyan érint ez sokakat, akik vallják a jelenvaló igazságot, de mégis 

elutasítják annak bizonyos részeit? Milyen figyelmeztetés szól ez ellen? 
Ésa 29:13–16.

„A magukat adventi hívőknek nevező különféle pártállású adventistáknak 
mindegyiknek van valami kis igazsága, Isten azonban a teljes igazságot gyer-
mekeire bízta, akik az Ő nagy napjára készülődnek. Isten olyan igazságokat 
bízott rájuk, melyeket ezek a pártok egyike sem ismer, sem meg nem ért. Isten 
azok előtt nyitotta ki az elpecsételt dolgokat, akik azokat látni és megérteni 
akarják. Ha Isten új világosságot akar közölni, úgy önmaga nyitja meg kivá-
lasztottai és szerettei értelmét, anélkül, hogy ezek rászorulnának arra, hogy 
olyanoktól nyerjenek világosságot, kik sötétségben és tévelygésben élnek.

Megmutatta nekem az Úr annak szükséges voltát, hogy azok, akik hiszik, 
hogy az utolsó kegyelmi üzenet korában élnek, elkülönüljenek azoktól, akik 
naponta újabb és újabb tévedéseket készek elfogadni. Láttam, hogy sem öregek, 
sem ifjak ne legyenek gyülekezéseiken; mert helytelen dolog azokat bátorítani, 
akik tévedéseket hirdetnek s megmérgezik az emberek lelkét; tanításaik pedig 
embereknek parancsolatai. Az ilyen gyülekezetek hatása nem jó. Ha Isten már 
megszabadított minket ily tévelygésektől és sötétségtől, akkor ragaszkodjunk 
szabadságunkhoz, melyre Isten hívott és örvendezzünk az igazságnak. Isten-
nek nem tetsző, ha odamegyünk, hogy tévedéseket hallgassunk, anélkül, hogy 
kötelesek volnánk, kivéve, ha Isten küld minket ilyen összejövetelekre, ahol 
erőszakosan akarják a népet megtéveszteni. Isten angyalai nem őrködnek töb-
bé felettünk s mi védtelenül ki vagyunk szolgáltatva az ellenség támadásainak, 
aki rossz angyalai segítségével elménket elsötétíti, és lelki erőnket meggyengíti. 
A minket övező világosságot fertőzi a sötétség.

Láttam, hogy nincs időnk mesék hallgatására. Elménket ne engedjük elte-
relni, hanem a korszerű igazság foglalkoztasson.” – TL 71-72.

Ésaiás próféta könyve 29:9-12.
9  Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok! részegek, de nem bortól, tántorognak, de nem részegítő italtól.10  Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte;11  És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, amelyet oda adnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett.12  És ha e levelet annak adják, aki nem tud írást, mondván: Olvasd el, kérlek! ő így szól: Nem tudok írást.

Ésaiás próféta könyve 29:13-16.
13  És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget [hozzám], és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn:14  Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik.15  Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván: Ki lát minket és ki ismer minket?16  Mily együgyűek vagytok! Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány csinálójának: Nem csinált engem! és az alkotmány ezt mondja alkotójának: Értelmetlen!
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Kedd  Augusztus 30.
3. PRÓFÉCIÁK EMBERI TULAJDONSÁGOK SZERINT
a. Hogyan beszél a prófécia a szelídekről, szemben azokkal, akik szeretik 

kritizálni hittestvéreiket?  Ésa 29:18–21.

„Aki testvérének szeretetében és barátságában megbízott, rájön, hogy töb-
bé nem bízhat benne, indítékait rosszul ítéli meg…

Kósza hírek gyakorta elpusztítják a testvérek közti egyetértést. Vannak, 
akik minden figyelmüket ilyen szállongó pletykáknak szentelik. Összeszedik 
az apró-cseprő mit sem jelentő nézeteltéréseket, addig ismételgetik, toldják, 
nagyítják, míg egyetlen szóért elítélik az embert. Jelszavuk: ’Mondjátok el, mi 
majd továbbadjuk.’ (Jer 20:10) Ezek a pletykaterjesztők megdöbbentő hűség-
gel végzik az ördög munkáját, alig gondolva rá, hogy Isten előtt mennyire 
bántó a viselkedésük. Ha fele olyan lendülettel és buzgalommal inkább saját 
szívüket vizsgálnák, mint ahogyan ezt a szentségtelen dolgot végzik, akkor 
meglátnák azt a sok munkát, amit saját lelkük megtisztításán kellene végezni, 
és nem volna idejük testvéreik kritizálására és nem esnének kísértésbe. Bezár-
nák fülüket az ’azt mondják’ vagy ’azt hallottam’ előtt. Ahelyett, hogy irigysé-
get, féltékenységet és gonosz gyanúsítást engednének szívünkbe, menjünk el a 
testvérhez, őszintén és szeretettel tárjuk fel előtte a hallottakat, amelyek árta-
nak jellemének és befolyásának, majd pedig imádkozzunk vele és érette. Noha 
nem barátkozhatunk Krisztusnak elkeseredett ellenségeivel, ámde ápoljuk a 
szelídséggel a szeretet lelkületét, amely Mesterünket jellemezte - szeretetet, 
amely nem gerjed haragra, és nem rója fel a gonoszt.” – RH June 3, 1884.
b. Melyik prófécia lett bátorításnak adva az utolsó napokra, figyelembe 

véve a hűséges zsidókat, akik kitartóan keresték Istent? Ésa 29:22–24

„Ma is sokan vannak a zsidók között, akik mint egykor a tárzusi Saulus, 
hatalmasak az írás ismeretében. Ezek azután csodálatos erővel hirdetik majd 
Isten törvényének változhatatlanságát. Izráel Istene ezt a mi napjainkban végzi 
el. Karja még nem rövidült meg, hogy ne tudna megmenteni. Mialatt szolgái 
hittel dolgoznak azokért, akiket olyan sokáig elhanyagoltak és megvetettek – 
üdvözítő ereje megnyilvánul közöttük. [idézve Ésa 29:22-24.]” – Apostolok 
Története, 259.

Ésaiás próféta könyve 29:18–21.
18  És meghallják ama napon a siketek az írás beszédeit, és a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak.19  És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vigadnak Izrael Szentjében.20  Mert a kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak minden őrei,21  Kik az embert elítélik egy szóért, és tőrt vetnek annak, aki őket a kapuban megfeddi, és elejtik csalárdul az igazat.

Ésaiás próféta könyve 29:22-24.
22  Ezért így szól az Úr Jákób házáról, Ő, aki megváltá Ábrahámot: Nem szégyenül meg többé Jákób, és nem sáppad meg többé az ő orcája.23  Ha látni fogják gyermekei kezeim munkáját közöttük, megszentelik nevemet, megszentelik Jákób Szentjét, és félik Izrael Istenét.24  És megismerik a tévelygő lelkűek az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak.



555510. Tanulmány - vEZETÉs a sZElíDEknEk 

Szerda  Augusztus 31.
4. ISTEN HOSSZAN TŰR MIATTUNK
a. Mi volt Ésaiásra bízva, hogy adja át Isten népe számára az emberi hajla-

maikkal kapcsolatosan? Ésa 30:8–16.

„Szeretném, ha megértenétek, hogy mennyire fontos önmagatok megtisz-
títása a bűn minden bélyegétől. Az egyház amelyet a dicsőségének trónja elé 
állít Krisztus, azon nem lesz ’szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle’ (Ef 
5:27). Szeretnél-e azok között lenni, akik megmosták jellemük ruháit a Bárány 
vérében? Akkor ’szünjetek meg gonoszt cselekedni, tanuljatok jót tenni’ (Ésa 
1:16-17), és járjatok feddhetetlenül Isten parancsolatainak és rendeléseinek 
megfelelően. Ne azt latolgasd, hogy mennyire megfelelő számodra a mennyei 
igazság, hanem vedd fel a keresztedet és kövesd Jézust, nem törődve mennyibe 
is kerül. Majd megismered, hogy Krisztus igája könnyű és terhe gyönyörűséges. 
Amikor törvényét megtöröd és magadra vonod a halálbüntetést, akkor Isten 
nem kímélte egyszülött Fiát, hogy a törvényszegés útjáról az élet és szentség 
útjára kerülhess. Képes volnál elhanyagolni egy ilyen nagyszerű megváltást és 
nem eleget tenni az örökélet feltételeinek?

Határozd el magad, hogy mostantól kezdve lábaid az engedelmesség útján 
fog haladni! Az a sötétség, amely vastag felhőként megkötöz, darabokra szét-
szakad és mennyei fény ragyog azokra, akik minden áron az igazsághoz jutnak.

Az Úr pontosan ismer minden próbádat. Talán lehetetlennek tűnik, hogy 
Istennek élj, de meglátod majd a módját. Hited próbára lesz téve, és mint aho-
gyan a Vörös-tengert megnyitotta az Úr és a víz kettévált, úgy gondoskodik 
útról a lábaidnak. Isten szolgálata veszélytelen. Talán nem jár evilági előnyök-
kel Isten útján haladni, viszont a törvényszegő örök veszteséget fog viselni…

Atyáink törvényszegők voltak és mi is őket követjük. Isten megnyitotta a 
törvénykönyvet és Izráel nem hallgatott az Úr parancsolataira. Törvénysze-
gésük ismeretes és Isten haragja éri mindazokat, akik nem bűnbánóak, nem 
reformátorok az útjukra ragyogó világosság szerint…

Bánjuk meg múltbeli gonosz tetteinket és keressük Istent teljes szívünkből. 
Hinnünk kell, hogy Isten szavai egyértelműek és ne alkudjunk meg a gonosszal 
semmiképpen. Alázzuk meg magunkat Isten előtt és fontoljuk meg, hogy megér 
minden veszteséget az, hogy ne veszítsük el az Úr kegyét.” – RH June 22, 1911.
b. Hogyan fejezi ki az Úr az ő nagy irgalmát? Ésa 30:18-19.

Ésaiás próféta könyve 30:8–16.
8  Most menj, írd ezt táblára náluk, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre.9  Mert pártütő nép ez, [apát] megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét;10  Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!11  Hagyjátok el az utat, térjetek le [már] ez ösvényről, vigyétek el előlünk Izraelnek Szentjét!12  Azért így szól Izrael Szentje: Mivel megutáltátok e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban és a hamisságban, és ezekre támaszkodtok:13  Azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, amely már kiáll a magas kőfalon, amelynek aztán nagy hirtelen jő el romlása;14  És romlása olyan lesz, mint a fazekasok edényének romlása, amely kímélés nélkül eltöretik, és nem találni töredéki közt oly cserepet, amelyen tűzhelyről tüzet lehetne vinni, avagy vizet meríteni a tócsából.15  Mert így szól az Úr Isten, Izraelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségetek lett volna; de ti nem akarátok;16  Hanem ezt mondátok: Nem, sőt lóra ülvén, futunk; ezért futnotok kell; és gyors paripán elvágtatunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek.

Ésaiás próféta könyve 30:18-19.
18  S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.19  Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad Ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel neked;
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Csütörtök  Szeptember 1.
5. A LELKIISMERET HANGJÁRA FIGYELNI
a. Hogyan tarthat biztonságos úton, ha őszintém imádkozzuk, hogy „ne 

vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól” (Mt 6:13)? 
Ésa 30:20-21.

„A gonoszság szövetségének mesteri elméje folyvást azon ügyeskedik, hogy 
elrejtse Isten szavát, és az emberek véleményét tolja az előtérbe. Azt igyekszik 
elérni, hogy ne halljuk Isten szavát, amikor ezt mondja: ’Ez az út, ezen járjatok.’ 
(Ésa 30:20.) Minden tőle telhetőt elkövet a nevelés módszereivel, hogy eltakarja 
a menny fényét.” – 8B 234-235.

„Az Úr mindenkivel meg kívánja értetni, hogy jólétünk Krisztus által őben-
ne van elrejtve, és alázatunktól, szelídségünktől, teljes szívből fakadó engedel-
mességünktől és odaadásunktól függ.” – 7B 148.

„Bár a kísértésektől nem kell megijednünk, még ha olyan nagyok is, mégis 
kérjük Istent, hogy őrizzen meg bennünket az olyan helyzettől, amelyben szívünk 
gonosz vágyai tévútra vezetnének. Amikor azt az imát mondjuk, amelyre Jézus 
tanított bennünket, átadjuk magunkat Isten vezetésének, és kérjük, hogy biztos 
utakon vigyen előre. Ha így, áhítattal könyörgünk, lehetetlen, hogy ugyanakkor a 
magunk választotta utakon haladjunk. Megvárjuk majd, hogy az Ő keze vezessen, 
és figyelünk, amikor azt mondja: ’Ez az út, ezen járjatok’ (Ésa 30:20).

Nem válik javunkra, ha habozunk, és mérlegeljük az előnyöket, amelyeket 
Sátán ajánlatai nyújthatnak nekünk. A bűn szerencsétlenségbe és becstelenségbe 
dönt minden egyes megtévedt lelket; elvakító, csábító ereje behízelgő délibábokat 
fest, amivel lenyűgöz bennünket. Ha Sátán területére merészkedünk, többé nem 
vagyunk biztonságban, hatalmából nem menekülhetünk. Amennyire lehetséges, 
minden rést zárjunk el, amelyen át a kísértő hozzánk férhetne.” – GH 104-105.
b. Mit ígért Isten, ha elhagyjuk bálványainkat? Ésa 30:22–26.

Péntek  Szeptember 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit szeretne Isten, hogy fontoljunk meg, miközben áldásaival öntöz minket?
2. Miért kell kétszer is megfontolnunk, hogy meglátogassunk-e más vallási közösséget?
3. Miért lehetetlenség egy alázatos lélek számára, hogy pletykáljon?
4. Mit részesítenek előnyben, akik vallásosak ugyan, de világi gondolkodásúak?
5. Csak hogyan kapunk Istentől  választ imáinkra?

Ésaiás próféta könyve 30:20-21.
20  És ad néktek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, és nem kell többé elrejtőzködniük tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra néznek!21  És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Ésaiás próféta könyve 30:22–26.
22  És megutáljátok megezüstözött bálványaitokat és megaranyozott képeiteket; kiszórod őket, mint az undokságot: ki innen! szólsz nekik.23  És ad esőt a magra, amellyel a földet beveted, és a kenyér, a föld termése, bő és tápláló lesz, és széles mezőn legelnek nyájaid ama napon.24  A barmok és a szamarak, amelyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, amelyet megszórtak lapáttal és villával.25  És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak.26  És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, amelyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!
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A BŰNBÁNÓ IRÁNTI KÖNYÖRÜLET
„Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és aki-

nek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal 
és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és 
megelevenítsem a megtörtek szívét.” (Ésa 57:15.)

„Semmi sem elengedhetetlenebb az Istennel való közösség létrejöttéhez, 
mint a legmélységesebb alázat.” – 5B 42.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 6. kötet, 41-44. (Készítsétek föl a szíveteket); 

119-125. (Vallásoktatás a családban; Hogyan viselkedjünk, ha ellenál-
lásba ütközünk; Példázat az elveszett bárányról); 
421-424. (Figyelmeztetés az efézusi gyülekezet számára)

Vasárnap  Szeptember 4.
1. SZEMBESÜLÉS A VALÓSÁGGAL
a. Mit kell megértenünk ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk Istenhez? 

Ésa 59:1-2.

„Az önzés az a bűn, melyet a legtöbben eltűrünk magunkban, a bűn, mely 
elszigetel bennünket Istentől, és kitermeli a legtöbb ragályos lelki betegséget. 
Kizárólag lemondással térhetünk vissza az Úrhoz. Magunktól ugyan mit sem 
tehetünk, de ha Isten megerősít bennünket, akkor mások javára tudunk élni, 
s ezzel letérünk az önzés útjáról. Nem kell messzi pogány országokba men-
nünk, hogy bebizonyítsuk óhajunkat, hogy hasznos, önzetlen élettel mindent 
Istennek szentelünk. Tegyük ezt a családi körben és a gyülekezetben, baráti 
körünkben és munkahelyünkön. A hétköznapi életben legyünk lemondók, 
ott győzzük le önzésünket. Pál el tudta mondani magáról: ’Naponta megha-
lok.’ (1Kor 15:31) Az tesz minket győztessé, ha az élet apró ügyeiben naponta 
meghalunk önzésünknek. Az a kívánság feledkeztessen meg magunkról, hogy 
másokkal jót tegyünk. Sokakból hiányzik a mások iránti szeretet. Ahelyett, 
hogy megbízhatón végeznék kötelességüket, csak a maguk könnyebbségét 
keresik.” – 2B 132.

„Ismerjük meg önmagunkat, hogy önismeretünk bűnbánatra késztessen! 
Csak ezután lelhetünk bocsánatra és békére.” – KP 105.

2016. szeptember 10.
Szombat

Napnyugta: H 19:00
Ro 19:35

11. Tanulmány

Ésaiás próféta könyve 59:1-2.
1  Íme, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna;2  Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.
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Hétfő  Szeptember 5.
2. KÖZELEBB ISTENHEZ
a. Mennyire fontos Isten szemében a szelídség? Ésa 57:14–17.

„Ha volt nép, amelynek meg kellett alázkodnia Isten előtt, akkor az az ő 
egyháza, egyetlen választottja ebből a nemzedékből. Búsuljunk mindannyian 
a megtompult értelmi képességeinken, és hogy nem értékeljük kellőképpen 
kiváltságainkat és lehetőségeinket. Nincs semmink, amivel dicsekedhetnénk.” 
– CW 63.

„Minden önfelmagasztalást meg kell találni és el kell hagyni. Csak az igazság 
és az igazságosság állja ki a próbát ebben az időben. Minden nap szükségünk 
van a Szentlélekre, hogy távol maradjunk a gonosz gondolatoktól és meggondo-
latlan tettektől, amelyek a lelket hiábavalóságra viszik.” – 19MR 65.

„Az Úr utat nyit az evangélium hirdetésére, de nem vagyunk készek rá. 
Naponta szükségünk van a Szentlélek mérséklő és finomító erejére. Még gon-
dolatainkat is rendeljük alá Krisztus számára. A megszenteletlen ént meg kell 
feszíteni.” – ST October 24, 1900.
b. Mit szeretne Isten adni nekünk Igéje által? Ésa 57:18-19.

„Erősítsd hitedet oly biztosan Jézus Krisztusra, hogy semmilyen körül-
mény ne tudjon eltaszítani tőle. Életedet rejtsd el Istenben Krisztussal!

Ne vesztegesd gondolataidat arra, hogy mások jellemhibáin időzöl. Ez 
nem segít a te jellemhibáidon. Ha a mások hibáival foglalkozol, akkor te is 
olyanná válsz, mint ők. Amikor elfog a kísértés, hogy mások ostobaságairól 
beszélj, vagy hogy másokat hibáztass, mert megsértettek téged, akkor gon-
dold át, hogy Krisztus szívét sebesíted meg az ő szentje személyében. Inkább 
fogd a Bibliád és nyisd meg Isten előtt és könyörögj az ő békéjének gyógyító 
balzsamáé.” – 21MR 24-25.

„Az ige szerénnyé teszi a kevélyt, a romlottat szelíddé és megtört szívűvé, 
az engedetlent engedelmessé. Az ember bűnös szokásai beleszövődtek napi 
tapasztalatába, életébe. Az ige viszont lemetszi a testies kívánságokat. Fölis-
meri, megítéli a gondolatokat és a szív indulatait. Megosztja az ízeket és velő-
ket, lemetszi a test bűnös vágyait, készségessé tesz az Úrért való szenvedésre.” 
–  TII 217.

Ésaiás próféta könyve 57:14–17.
14  És szól [egy szó]: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat, vegyetek el [minden] botránkozást népem útáról.15  Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.16  Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, akiket én teremtettem.17  Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém [magamat] és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt.

Ésaiás próféta könyve 57:18-19.
18  Utait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak,19  Megteremtem ajkaikon a [hálának] gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
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Kedd  Szeptember 6.
3. AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA FIGYELVE
a. Ellentétben a szelídeknek és bűnbánóknak adott vigasztalással, milyen 

ítélet jön azokra, akik elutasítják Isten felhívását? Ésa 57:20-21. Hogyan 
kerülhetjük el ezt?

„Hajlandó vagy-e félretenni a kedvelt bálványaidat? Hajlandó vagy-e be-
engedni Jézust a szívedbe, hogy minden szennyet kitisztítson? Tudod-e uralni 
önmagad mindenkor és minden körülményben? El tudod-e mondani: ’Nekem 
az élet Krisztus’, az övé vagyok. Bármim van, idő, erő, befolyás, mindenem az 
övé. Képviseled-e Krisztust a béketűréssel, a türelemmel, az önzetlenséggel?” 
–  ST April 9, 1902.

„A szív odaadása és alázatossága viszi rá Isten népét arra, hogy azt tegye, 
amit Krisztus megparancsolt, de mégis szelíden és őszintén így szóljon: Ha-
szontalan szolgák vagyunk; mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt csele-
kedtük. Azonban nagyon sokat majd szétvet a gőg és pöffeszkednek, de őket 
Isten lágymelegnek nevezi. Önelégültek, csak mert néhány dolgot elvégeztek. 
Hol hallható szívszaggató Isten előtti bűnbánat és beismerés? Hol látható 
Krisztus igájának hordozása a hívők között? Nagyon kevés időt szánunk buz-
gó imára, pedig ennek eredménye volna a szelíd és csendes lelkület, amelynek 
nagy értéke van Isten szemében.” – RH September 16, 1909.

„Nem a kijelentéseid határozzák meg, hogy keresztény vagy e, vagy sem, 
hanem tetteid. Közeledünk az ítélethez és okosan kellene felhasználnunk azt a 
rövid időt, amely a jelen és Krisztus eljövetele között van. Értékes ismeretekkel 
kellene megtöltenünk értelmünket nem pedig fával, szénával és pozdorjával. 
Képességeink bölcs használatával növelnünk és gyarapítanunk kell azokat, 
hogy egyre jobban képesek legyünk megérteni Krisztus szent tanításait. Az 
evangélium titkainak tanítóivá kell váljunk!” – RH April 19, 1892.
b. Az örökkévalóság ismeretében, miről ne felejtkezzünk el sohasem? Rm 

14:10.

„Az örökkévaló világ határán élünk. Mindenki ügyét megvizsgálják a meny-
nyei törvényszék előtt, ezért itt a legfőbb ideje, hogy félretéve a bűnt azon dol-
gozzunk buzgón, hogy megmentsünk annyit amennyit csak lehet.” – RC 121.

Ésaiás próféta könyve 57:20-21.
20  És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki.21  Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!

Rómabeliekhez írt levél 14:10.
Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.
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Szerda  Szeptember 7.
4. A SZENTLÉLEK MŰKÖDÉSE
a. Mi a bizonyítja, hogy már nagyobb mértékkel átjárt bennünket a Szent 

Lélek – a megígért Vigasztaló? Jn 16:8.

„Minél bensőbb érintkezésbe lépünk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz saját 
bűnös voltunk; látásunk megtisztul, felismerjük fogyatkozásainkat, az Ő tökéletes 
jellemének éles ellentéteként. De nem kell elbizonytalanodnunk. Ez a legfőbb bizo-
nyítéka annak, hogy Sátán csalásai elvesztették erejüket, és felébredt bennünk Isten 
Lelkének éltető ereje, és a közömbösség, nemtörődömség elmúlt. 

Krisztus iránti mély szeretet nem lakhat oly szívben, amely még nem ébredt 
bűnös voltának tudatára. A Krisztus kegyelme által megújított szív csodálni fogja 
az Ő isteni jellemét. Ha saját erkölcsi gyengénket még nem ismertük fel, ez a leg-
világosabban bizonyítja, hogy Krisztust nem ismerjük még az Ő tökéletességében. 
Minél kevesebbet képzelünk magunkról, annál többre fogjuk becsülni, a Megváltó 
tisztaságát és dicsőségét. Bűnös voltunk felismerése ellenállhatatlanul ahhoz hajt 
bennünket, akinél bocsánatot nyerhetünk; és ha szívünk tehetetlenségében hozzá 
vágyakozik, Ő hatalmasan megnyilatkozik. Minél inkább űz bűneink tudata hozzá, 
és Isten Igéjéhez, annál magasztosabbnak látjuk jellemét, és annál tökéletesebben 
tükrözzük vissza az Ő képét. Jézus elfogad bennünket, mert amit megígért meg is 
tartja.” – RH February 17, 1885.
b. Milyen különbségek vannak az alázatosság és annak ellentéte között – 

amely már általános a világban, de gyakori a gyülekezetben is? Milyen 
következményei vannak az utóbbinak? Jak 3:13-14.

„Mi az igazság elleni hazugság? Azt állítanunk, hogy hiszünk az igazságban, 
miközben lelkületünk, beszédünk, viselkedésünk nem Krisztust, hanem a Sátánt 
képviseli. Gonoszt gondolni, türelmetlennek és meg nem bocsátónak lennünk 
- hazugság az igazság ellen. De aki szeretettel teljes, türelmes, hosszútűrő, az az 
igazság elvével összhangban él.” – TMK 185.

„Sokan az elsőség szentségtelen vágyát melengetik magukban. Kedvelik a 
hízelgést, s gyanakodva őrködnek, nehogy mellőzzék vagy megsértsék őket. Ke-
mény, kérlelhetetlen a lelkületük. Virít bennük az irigység, az ellenségeskedés és 
a versengés… 

Kevesen fogadják Krisztus kegyelmét megalázkodással, méltatlanságuk mély 
és állandó tudatával. Nem bírják elviselni Isten hatalmának megnyilvánulásait, 
mert önteltséget, büszkeséget és irigységet melengetnek magukban. Ezért tehet 
most csak oly keveset értünk az Úr.” – 5B 43.

János evangéliuma 16:8.
És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

Jakab apostol levele 3:13-14.
13  Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.14  Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
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Csütörtök  Szeptember 8.
5. A MÁSOK ELŐTTI ALÁZAT
a. Hogyan viszonyulnak a Szentlélekkel megteltek azokhoz, akik még hiá-

nyosak vagy tévedők? Gal 6:1–3.

„’Bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindenek-
nek, akik nékünk adósok.’ (Lk 11:4.) Nem tudjuk szívből jövően úgy ismételgetni 
ezt az imát, hogy közben bátorkodjunk nem megbocsátani másoknak – hogy úgy 
bocsássa meg az Úr a vele szemben elkövetett vétkeinket, ahogyan mi megbo-
csátunk a velünk szemben vétkezőnek. Csak nagyon kevesen értik meg ennek az 
imának az igazi lényegét. Ha azok, akik nem bocsátanak meg, felfognák az ima 
mondanivalójának mélységét, akkor nem ismételgetnék ezt az imát és nem kérnék 
Istentől, hogy úgy bánjon velük, mint ahogyan ők bánnak halandó felebarátjaik-
kal.” – YI December 7, 1899.

„Amikor a munkások szívében Krisztus lakozik, amikor minden önzés kihalt, 
amikor a versengés, az elsőbbségre való törekvés megszűnik, amikor egység és 
megszentelődés utáni vágy uralkodik, amikor egymás iránti szeretetük meglátszik 
és érződik, akkor a Szentlélek kegyelmi zápora olyan bizonyossággal fog rájuk 
áradni, mint ahogy Isten ígéreteiből egy jóta vagy pontocska sem veszhet el. De 
amikor mások munkáját elmarasztalják, hogy így saját fensőbbségüket bizonygas-
sák, akkor csak azt igazolják, hogy saját munkájuk nem hordozza azt a jelleget, 
amit kellene, s így áldása nem nyugodhat meg rajtuk.” – 1Sz 167. 

„Mielőtt a Szentlélek keresztségében részesítene, mennyei Atyánk meg fog 
próbálni minket, hogy képesek vagyunk-e az Ő meggyalázása nélkül élni. Húzódj 
közelebb Istenhez és is közeledni fog hozzád. Nehogy azt gondoljátok, hogy már 
megkaptatok minden szükséges lelki segítséget. Azt se gondoljátok, hogy nagy lelki 
áldásaitok lesznek úgy, hogy nem tesztek eleget az Isten által lefektetett feltételeknek. 
Jakab és János úgy gondolta, hogy ha kérik, akkor meg is kapják Isten országában 
a legmagasztosabb helyet. Mily nagyon messze voltak a helyzet megértésétől. Nem 
fogták fel, hogy mielőtt Krisztus dicsősében osztozhatnának, nekik is viselniük kell 
igáját és naponta tanulmányozni szelídségét és leereszkedését.”  – 1MR 178.
Péntek  Szeptember 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi a kulcsa annak, hogy a győzők ígéretét megkaphassam?
2. Milyen változáson megyek át, ha lelkesen tanulmányozom Isten szavát?
3. Mire figyeljünk, ismerve hogy a próbaidőből csak kevéske maradt?
4. Hogyan kerülhetünk abba a veszélybe, hogy az igazságot hazugságnak 

mondjuk? 
5. Mit kell megtennem, hogy megkaphassam a késő esőt?

Galátziabeliekhez írt levél 6:1-3.
1  Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.2  Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.3  Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.
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NAPJAINKRA SZÓLÓ ÜZENET
„Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, 

és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.” (Ésa 58:1.)
„Nem hangoztathatom eléggé minden gyülekezeti tag előtt, mindenki 

előtt, aki igazán hittérítő, aki hisz a harmadik angyal üzenetében, aki meg-
tartóztatja lábát szombaton, hogy vegyék hát eszükbe Ésaiás 58. fejezetének 
üzenetét.” – 6B 265.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 24-37. (Adakozzunk Krisztusért); 

Bizonyságtételek, 5. kötet, 298-302. (Az igehirdetők bírálgatása)

Vasárnap Szeptember 11.
1. KINEK SZÓL AZ ÜZENET?
a. Mit fontoljunk meg, amikor Ésaiás 58. fejezetének üzenetét akarjuk hir-

detni? Ésa 58:1.

„[Idézve Ésa 58:1.] Ezt az üzenetet át kell adnunk. De bár át kell adnunk, 
legyünk óvatosak, hogy ne vágjuk, szorongassuk és kárhoztassuk azokat, 
akik nem kapják meg a világosságot, amit mi kaptunk. Nem szabad kímélet-
lenül lerohannunk a katolikusokat, mert vannak közöttük igen lelkiismeretes 
keresztények, akik mindabban a világosságban járnak, ami rájuk ragyog, és 
Isten fáradozni fog értük. Akik nagy kiváltságokat és előnyöket élveznek, 
és elmulasztják kiaknázni testi, szellemi és erkölcsi erőiket, hanem csak a 
saját kedvükre élnek és nem hajlandók felelősségeiket hordozni, nagyobb 
veszélyben forognak és Isten szigorúbban ítéli meg őket, mint azokat, akik 
hittételeikben ugyan tévednek, mégis mások javára igyekeznek élni. Ne bí-
ráljunk másokat, ne ítéljünk el senkit sem.

Ha önző szempontoknak, hamis érveléseknek és üres kifogásnak enged-
jük meg, hogy szívünket és elménket romlottságba vigyék annyira, hogy nem 
ismerjük fel Isten útjait és akaratát, akkor sokkal bűnösebbek leszünk, mint a 
nyíltan vétkezők. Nagyon körültekintőnek kell lennünk, nehogy megítéljük 
azokat, akik Isten szemében kevésbé bűnösek, mint mi.” – 9B 270-271.

2016. szeptember 17.
Szombat

Napnyugta: H  18:46 
Ro 19:22

12. Tanulmány

Ésaiás próféta könyve 58:1.
Kiálts [teljes] torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.
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Hétfő Szeptember 12.
2. A FIGYELMEZTETÉS GYAKRAN TOMPÍTVA VAN
a. Gyakran milyen reakcióval találkoznak a buzgó hívők, akik „teljes torok-

kal kiáltanak” (Ésa 58:1)? Jn 3:19-21; vö.: 4Móz 16:1-4. Milyennek látta az 
Úr szolgálólánya Isten hitvalló népének állapotát? 

„Sokan bálványokat melengettek szívükben és gonoszságokat műveltek, me-
lyek elválasztották őket Istentől és a sötétség közegeivé züllesztették őket. Alig 
néhányat láttam, aki a világosságban járt volna, kikben megvolt a lelki látás és 
a lelkiség, hogy felismerjék és eltávolítsák az útból ezeket a buktató köveket…

Némelyek, akik az őrök szerepét töltik be, hogy figyelmeztessék a népet a 
veszélyre, abbahagyták az őrködést és kényelmesen heverésznek. Megbízhatat-
lan őrszemek. Tétlenül ülnek, míg ravasz, sunyi ellenfelünk behatol az erődbe 
és sikeresen végzi aknamunkáját mellettük, hogy lerombolja, amiről az Úr azt 
parancsolta, hogy építsük fel. Bár látják, hogy a Sátán megcsalja a járatlant és 
a gyanútlant; mégis hallgatnak, mintha hidegen hagyná őket a dolog, mintha 
nem is tartozna rájuk. Nem ismernek fel különösebb veszélyt, nem látnak okot, 
hogy megfújják a riadót. Előttük minden jónak látszik, nem látnak semmi okot 
arra, hogy felriasszák a hűségeseket, hogy továbbadják a figyelmeztetés hangja-
it, melyeket a szókimondó bizonyságtételekben hallanak, hogy hirdessék Isten 
népének hűtlenségét és Jákób házának bűneit. Ezek a megrovások és figyel-
meztetések megzavarják az álmos, könnyű életet kedvelő őrszemek nyugalmát. 
Bizony, nem tetszik nekik, azt mondják szívükben, ha nem is a szájukkal: ’Nincs 
ennek semmi alapja. Túlzásba viszik a szigorúságot. Ezek az emberek ok nélkül 
nyugtalankodnak, úgy látszik, nem akarnak minket soha békében, nyugton 
hagyni. Elegünk van belőletek. Az egész közösség szent, mind együtt! Nem 
akarják, hogy kevéske kényelemben, békében és boldogságban legyen részünk. 
Csakis a tevékeny munka, fáradozás és szüntelen ébrenlét elégíti ki ezeket a 
belátástalan, nehezen kielégíthető őröket. Miért nem jövendölnek hízelgő dol-
gokat, miért nem kiáltják inkább: Béke! Béke! Akkor minden simán menne.’…

Bár nem állítottak fel faragott bálványokat, bűnük mégsem enyhébb az Isten 
szemében. A pénzistent imádják. Odáig vannak a világi nyereségért. Némelyek 
készek teljesen áldozatul lökni a lelkiismeretüket, csakhogy elérjék céljukat. 
Isten hitvalló népe önző és magával törődő. Az evilági dolgokat kedvelik, a 
sötétség tetteivel tartanak fenn közösséget. Az igazságtalan tettekben lelik örö-
müket. Nem lángol bennük szeretet Isten és embertársaik iránt. Bálványimádók 
és rosszabbak, mint a pogányok, akik faragott képeket imádnak, mert nem is-
mernek jobb utat.” – 2B 439-441.

Mózes 4. könyve 16:1-4.
1  Kóré pedig az Ichár fia, aki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dáthán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, akik Rúben fiai valának, fogták magukat;2  És támadának Mózes ellen, és [velük] Izrael fiai közül kétszáz és ötven ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli híres neves emberek.3  És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nekik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?4  És mikor hallá ezt Mózes, arcra borula,

Ésaiás próféta könyve 58:1.
Kiálts [teljes] torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.

János evangéliuma 3:19-21.
19  Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.20  Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;21  Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.



6464 TaníTás Ésaiás könyvÉből  (i)  – 2016. július – szeptember 

Kedd Szeptember 13.
3. AZ ELNÉMÍTOTT TROMBITA
a. Milyen tényezők nehezítik meg azt, hogy a trombita határozott hangot 

adjon? Ésa 58:2; Ez 2:1-7.

„Azaz nem a gonosz világot kell megdorgálni bűnei miat, hanem azokat, 
akiket az Úr ’népemnek’ nevez. Isten ezt mondja: ’Holott ők engem min-
dennap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot 
cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta’ (Ésa 58:1-2). Ésaiás itt egy olyan 
csoportról beszél, amely igaznak véli magát, és úgy tesz, mintha érdeklődne 
Isten szolgálata iránt. De az emberi szív Vizsgálójának szigorú és súlyos dor-
gálásából kiderül, hogy parancsait lábbal tiporja.” – NK 403.

Az Úr ezt mondja rólunk: ’Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni 
kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett’ (Ésa 58:1-2). Itt 
ez az önállóskodó, önigazult, önelégült nép, és az igehirdető kötelessége, hogy 
hangosan hirdesse bűneiket. Minden korban ezt a munkát végeztette Isten a 
népéért, és most nagyobb szükség van erre, mint valaha…

Istennek mindig vannak emberei, akikre rábízza üzenetét. Az ő Lelke 
munkálja szívüket, készteti szólásra őket. A szent céltól ösztönözve, az iste-
ni indíttatás erejétől sarkallva, anélkül kezdenek kötelességük teljesítéséhez, 
hogy szavaik következményeit fontolgatnák: mi történik, ha hirdetik az 
embereknek az igéket, amelyeket az Úr ad szájukba. Isten szolgája azonban 
hamarosan rájön, hogy kockázatot vállal. Bírálat éri őt is, az üzenetét is. Az 
hívek nagyítóüveg alá teszik életét, modorát, mindent, amije van, és megjegy-
zéseket tesznek rá. Kivesézik az üzenetet, és a lehető legrosszindulatúbb és 
legkorlátoltabb lelkülettel el is vetik, amint véges bölcsességükkel jónak látják. 
Elérte-e az üzenet a célját, amiért Isten küldte? Nem, hanem siralmasan cső-
döt mondott, mert a hallgatók szíve megszenteletlen volt.

Ha Isten szolgája nem rendíthetetlen, ha nem elég erős a hite és ha nincs 
elegendő bátorsága, ha nem erősítette meg a szívét az Istennel való szaka-
datlan közösség, akkor azok szentségtelen füléhez szabja bizonyságtételét, 
akikhez szól. Igyekszik elkerülni a gáncsoskodást, amelynek ki van téve, így 
azután elszakad Istentől, elveszíti lelkesedését, bizonyságtétele pedig szelídí-
tett és élettelen lesz. Majd azt veszi észre, hogy hite és bátorsága elhagyta, 
munkássága pedig erőtlenné vált.” – 5B 299.

Ésaiás próféta könyve 58:1-7.
Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják.

Ezékiel próféta könyve 2:1-7.
1  És monda nekem: Embernek fia! állj lábaidra, és szólok veled.2  És lélek jöve én belém, amint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, aki szól vala nekem.3  És mondá nekem: Embernek fia! küldelek én téged Izrael fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, akik pártot ütöttek ellenem; ők és atyáik vétkeztek ellenem mind e mai napig.4  A kemény orcájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nekik: Így szól az Úr Isten!5  Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük.6  Te pedig, embernek fia, ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédüktől ne félj, orcájuktól ne rettegj, mert ők pártos ház.7  És szóljad az én beszédeimet nekik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.
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Szerda Szeptember 14.
4. KIÉRT SÍROK VALÓJÁBAN?
a. Mit vár Istentől hívő népe válaszként istentiszteleti szolgálataikra Ésa-

iás 58 fejezetében? Mit válaszol Isten? Ésa 58:3; Mal 3:14-15. Mit fon-
toljunk meg ebben a tekintetben saját magatartásunkkal kapcsolatban 
– Isten és embertársaink irányában is?

„[Idézve Ésa 58:1-3.] A próféta körülír egy népet, amely kritizálja az Urat, 
mivel nem ad meg nekik mindent, amit önzően szeretnének. Az Úr kifejti vá-
laszában a panaszkodásukra – miszerint nem bánt velük igazságosan – hogy 
nem érdemlik meg, amit elvárnak kezéből” – GCB May 31, 1909.

„Akik böjtöléssel Istennek szolgáltak [Ésa 58 fejezetében], azok az aláza-
tosságnak csupán színlelői és megcsúfolói. Megtartottak minden kifogásolha-
tó jellemhibát. Szívük nem tisztult meg a szennytől. Nem kaptak Isten kegyel-
mének meglágyító záporából. Szentlélek hiányában vannak és a Szentlélek 
édes befolyásának hiányában. Nem mutatnak se bűnbánatot se hitet, amely a 
szeretet által munkálkodna. Igazságtalanul és önzően bánnak felebarátjaikkal. 
Kegyetlenül elnyomják azokat, akikről úgy vélik, hogy alacsonyabb rendűek 
náluknál. És még ők panaszkodnak, mert Isten nem magasztalja mindenkinél 
feljebb őket igazságosságuk miatt.” – RH June 25, 1901.

„Akiket figyelmeztetetnie kellett a prófétának [Ésaiásnak]… azoknál 
megvolt a kegyesség látszata, és azt gondolták, hogy joguk van a különle-
ges kegyhez és áldáshoz, mivel magasabb vallási szinten vannak és sokféle 
szertartást végeznek. Ezzel éltették elbizakodottságukat, ahhoz a fiatal főem-
berhez hasonlóan, aki úgy vélte, hogy megtart minden parancsolatot, akkor 
’mi fogyatkozás van még bennem?’… Az ifjú azzal áltatta magát, hogy Isten 
parancsolatait mind megtartja. Tényleg így volt? Nem. Nem Istent szerette 
legfőképp, hanem a gazdagságát, amit csak megbízásként kapott, sokkal töb-
bet, mint amennyire Istent szerette. Azonban nem szerette embertársait úgy 
ahogyan önmagát, és ezért nem volt hajlandó szétosztani vagyonát közöttük. 
Jobban szerette gazdagságát, mint azokat, akikért Krisztus kész volt saját életét 
feláldozni.” – RH October 13, 1891.

„Nekünk őrizkednünk kell az önsajnálattól. Soha ne tápláljátok azt az ér-
zést, hogy titeket nem tisztelnek, ahogy megérdemlitek, hogy erőfeszítéseitek 
nincsenek megbecsülve, és hogy munkátok igen nehéz. Emlékezzünk rá, mit 
szenvedett Krisztus érettünk és hallgattassuk el zúgolódó gondolatainkat. Ve-
lünk jobban bánnak, mint Urunkkal bántak.” – NOL 373.

Ésaiás próféta könyve 58:3.
Mért böjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Íme, böjtölésetek napján kedvteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.

Malakiás próféta könyve 3:14-15.
14  Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura előtt?15  Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent!
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Csütörtök Szeptember 15.
5. A CSELEKEDET INDÍTÉKA
a. Ésaiás 58. fejezetében mi volt a valódi indítéka annak, hogy Isten népe 

böjtölt? Ésa 58:4. Hogy kerüljük el ezt a lelkületet? Lk 7:33-35.

„A Megváltó nem tudja tisztelni a nemzet böjtjét. Kevélyen és önhitten 
böjtölnek, miközben Krisztus szerény vámosokkal és bűnösökkel eszik.

A bukás óta Sátán vádaskodást folytat, és akik visszautasítják az Isten-küldte 
világosságot, ma is ezt teszik. Kiteregetik másoknak, amit vétségnek tartanak. 
Így volt ez a farizeusokkal. Mikor találtak valamit, amivel megvádolhatnák 
a tanítványokat, nem azoknak szóltak, akiket tévelygésben lévőknek véltek. 
Krisztusnak mondták meg, amit súlyosan helytelenítettek a tanítványokban. 
És mikor úgy vélték, hogy Krisztus követ el hibát, a tanítványoknál vádolták 
be őt. A szívek egymástól való elidegenítése volt a foglalatosságuk.” – TII 118. 

„Amikor elbizakodottan imádkozunk, amikor gondatlanok vagyunk és 
tetteink nincsenek összhangban fohászainkkal, akkor a menny szemében nem 
vagyunk istentisztelők. Hiányzik belőlünk a szeretet által munkálkodó hitt, 
amely megtisztítja a lelket. A valódi hit uralja a test cselekedeteit, és keresztre 
feszíti az önzést, az önszeretetet, a türelmetlenséget, és önigazultságot. Na-
ponta meg kell tanulniuk a szív megalázkodásának és szerénységének leckéjét 
azoknak, akik tényleg követni szeretnék Krisztust, s így beszédjük visszafogott 
lesz, udvariasak, kedvesek és lágyszívek lesznek, az otthonba megértést és 
napfényt hoznak. Fel kell hagyni minden perrel, versengéssel, szemrehányás-
sal és gazságnak öklével. Le kell győzni az uralkodni vágyó hajlamot és egy 
szelíd lelkületet kell ápolni.” – RH June 5, 1894.

Péntek Szeptember 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen bibliai alapelvek határozzák meg Isten felé a számadási kötelezett-

ségünket?
2. Miért találkozik a bűnt határozottan megrovó tanúbizonyság ellenállással?
3. Ha komolyan vesszük az örökkévalóságot, hogy viszonyulunk az alapel-

vekhez?
4. Mi volt a probléma azzal, ahogy a zsidók böjtöltek Ésaiás 58. fejezetében?
5. Akár böjtölünk, akár nem, milyen magatartás gátolja az imát?

Ésaiás próféta könyve 58:4.
Íme perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban.

Lukács evangéliuma 7:33-35.
33  Mert eljött Keresztelő János, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, és ezt mondjátok: Ördög van benne.34  Eljött az embernek Fia, aki eszik és iszik, és ezt mondjátok: Íme a falánk és borivó ember, a vámszedők és bűnösök barátja.35  És igazoltatik a bölcsesség minden ő fiaitól.
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NAPJAINKRA SZÓLÓ MEGBÍZATÁS
„És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felra-

kod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott 
lakhassanak.” (Ésa 58:12.)

„Isten maradék népének – amelynek tagjai reformátorokként állnak a világ 
előtt – meg kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden maradandó reform 
alapja… A romlás kijavítóinak és ösvények helyreállítóinak kell lenniük, 
’hogy ott lakhassanak’.” – PK 419. 
Javasolt olvasmány: Welfare Ministry, pp. 29–41.

Vasárnap Szeptember 18.
1. A HAMIS VALLÁS ISMERTETŐJEGYEI
a. Hogyan tudjuk elkerülni a hamis alázatosságot? Ésa 58:5; Fil 2:3, 14-15.

„Senki se gondolja, hogy ha mint káka lehajtja fejét, akkor az már alázatos-
ság. Az ilyen alázat csak ámítás. Ha nincs szelídség a szívben, akkor az nem tud 
megnyilvánulni az életben sem. Ha csak megvallói vagyunk az igazságnak, de 
nem cselekvői a szavaknak, akkor leromboljuk a családi oltárt, viszályt keltünk 
és veszekedést az otthonban. Hiányozni fog onnan a szentség és a jótékony 
tettek, amely a Krisztusban való hitből ered. Az győzi meg leginkább a világot 
az evangélium erejéről, ha látja hatásait a benne hívők életében. Az igazi ke-
resztény Krisztust mutatja be és nem fog zúgolódni vagy panaszkodni Istenre, 
sem hittestvéreire… 

Ha csak külsőleg keresztények, az nem áldásos sem önmagukra sem mások-
ra, hiába böjtöl, vagy zsákot és hamvat terít maga alá. Előjönnek a régi dolgok: 
lobbanékony természet, gyanakvás, irigység, bírálgatás – mind azt mutatják, 
hogy Krisztus kegyelme nem vezeti őket… Amikor nem tudnak keresztényie-
sen eljárni, akkor a körülményeikre hárítják a felelősséget és azokat hibáztatják, 
vagy a körülöttük lévő embereket. Minthogy önvizsgálatot tartanának, hogy 
megtalálják az ellentmondás okát, inkább siránkoznak helyzetükön, és úgy 
vélekednek, hogy mások hibái miatt kerültek nehézségbe.” – RH June 5, 1894.

Napnyugta: H 18:33
Ro 19:09

2016. szeptember 24.
Szombat

13. Tanulmány

Ésaiás próféta könyve 58:5.
Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, [és olyan] a nap, amelyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-e böjtnek és az Úr előtt kedves napnak?

Filippibeliekhez írt levél 2:3, 14-15.
3  Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.14  Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;15  Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
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Hétfő Szeptember 19.
2. AZ ISTEN SZERINTI BÖJT
a. Milyen böjt tanúsítja a keresztény kegyesség legmagasabb szintjét? Ésa 58:6.

„E fejezet [Ésa 58.] megparancsolja nekünk a jótékony tetteket. Ez a tevé-
kenység, melyet Isten ma elvár népétől.” – 6B 265.

„Amikor [Isten] követelményeinek tökéletességéről beszélünk – parancso-
latairól, törvényéről – akkor azt mutatjuk be, hogy mi az amivel megnyisd a 
gonoszságnak bilincseit. Amikor ott böjtöl az ember, ahol a bűn megbilin-
cselte, az fogja megnyitni a gonoszságnak bilincseit és szabadon bocsátani az 
ellenség által elnyomottakat.” – 5MR 38. 

„Tudd meg, hogy mire van szüksége a szegénynek a szenvedőnek, majd 
szeretettel és gyengéden bátorítsd, adj reménységet és bizakodást azzal, hogy 
megosztod vele a jó dolgokat, amiket Istentől kaptál. Így fogod végezni az 
Isten szerinti munkát. ’Szabadon bocsásd az elnyomottakat.’ (Ésa 58:6.) Ne pi-
henj míg meg nem oldottál minden igát. Lehetetlenség úgy engedelmeskedni 
Istennek, hogy ezt elhanyagold.” – PUR July 21, 1904.
b. Mit foglal még magába az Isten szerinti igazi böjt? Ésa 58:7.

„[Idézve Ésa 58:6-7.] Krisztus ezt a gyógyszert írta elő a félénk, kétkedő, 
reszkető lélek számára. Keljetek fel, ti gyászolók, ti az Úr előtt gyászos képpel 
járók, keljetek fel és segítsetek valakin, aki rászorul…

Az Úr felhívja gyülekezetét, hogy legyen istenfélőbb, legyen kötelesség-
tudóbb, és fogja fel világosabban Teremtőjének kívánságait. Felhívja őket, 
váljanak tiszta, megszentelt, tevékeny néppé. És e cél elérésének az egyik útja 
a keresztény segítőkészség, mert a Szentlélek mindazzal fenntartja az érintke-
zést, aki Isten szolgálatát teljesíti.” – 6B 266-267. 

„Ne feledjétek, hogy egy egész világ vár megmentésre. Szorosan Krisz-
tus mellé állva, mint munkatársai, tegyük meg a ránk eső részt. Ő a fej, mi 
segítő keze vagyunk. Az a terve, hogy az egészségügyi missziómunka által 
megoldjuk a súlyos terheket és megszabadítsuk az elnyomottakat. Ne hunyjuk 
be szemünket a körülöttünk lévő nyomorúság előtt, fülünket se dugjuk be 
a folyton fölszálló segélykiáltás előtt. Krisztus a legnagyobb missziómunkás, 
akit valaha látott a világ. Azért jött, hogy felemelje a bánkódót, megvidámítsa 
a lesújtottat. Ebben együtt kell fáradoznunk vele.” – WM 118.

Ésaiás próféta könyve 58:6.
Hát nem ez-e a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?

Ésaiás próféta könyve 58:7.
Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
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Kedd Szeptember 20.
3. ALAPOSAN VIZSGÁLJUK MEG BESZÉDÜNKET
a. Milyen ígéretet kapnak mindazok, akik hit által valóban végeznek szol-

gálatot a szükségben lévőkért? Ésa 58:8.

„[Idézve Ésa 58:8.] Ha a gyülekezet tagjai egyénenként vállalják kijelölt 
feladatukat, egészen más légkör veszi majd körül őket. Áldás és erő fogja 
kísérni munkájukat. Tapasztalni fogják gondolkodásuk és szívük magasabb 
műveltségét. Megoldódik a lelküket rabszíjon tartó önzésük. Hitük életerős 
elvvé változik.” – 6B 267-268. 
b. Miért kell teljesen legyőznünk az „ujjal mutogatás” keresztényietlen 

szokását? Ésa 58:9-10; Mt 7:1-5.

„Pontosan az, aki nem látja meg saját hibáit, sokszor felfigyel mások hibáira 
és gyorsan megkritizálja szavait és olyanért hibáztatja, amit nem is tett meg… 

Minden nyers kritizálás, minden önfelmagasztalás, nem más, mint ’ujjal 
mutogatni és hamisságot beszélni’ (Ésa 58:9). Az én magasztalása és a büsz-
keség, mintha te hibátlan volnál, a másik hibájának felnagyítása, Isten meg-
bántása…

Nem vonhatjuk meg bizalmunkat valakitől, mert fülünkhöz jutott valami 
rossz hír róla, és vádak, feltételezések alapján úgy gondolni, hogy rosszat tett. 
Általában, a hozzánk eljutott rossz híreket az Istennel szembehelyezkedők 
keltik, akik egyesültek az ellenséggel a hittestvérek vádolásában. Akik nem 
törődnek a Megváltó szavaival – ’meglássátok azért, mimódon hallgatjátok’ 
(Lk 8:18) – azok megengedik megszenteletlen füleiknek a rossz meghallását, 
eltorzul értelmüknek a rosszra gondolást, és gonosz nyelvüknek a rossz hírek 
terjesztését.

„Legtöbb esetben, akik testvéreiket vádolják, nem állnak oda és beszélnek 
nyíltan azzal, akiről rosszat gondolnak, hanem másokhoz mennek és mint-
ha a tévedő barátai volnának, bírálja azt. Az is előfordul, hogy a vádaskodó 
egyetért azzal, akinek szeretne sérelmet okozni. Tényeknek állítja be a feltéte-
lezéseket, de elmulasztja, hogy tisztázza a megvádolt személlyel, és így annak 
lehetőséget sem ad, hogy a vádakra reagáljon.” – RH May 7, 1895. 

Ésaiás próféta könyve 58:8.
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége köve

Ésaiás próféta könyve 58:9-10.
9  Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Íme, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és [megszűnsz] ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;10  Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

Máté evangéliuma 7:1-5.
1  Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.2  Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.3  Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?4  Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott íme, a te szemedben gerenda van?5  Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!
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Szerda Szeptember 21.
4. ÉPÍTSÜNK A ROMBOLÁS HELYETT
a. Milyen változás fog történni életünkben, ha ’elvetjük közülünk az igát, 

megszűnünk ujjal mutogatni és hamisságot beszélni’? Ésa 58:10-11.

„Akik tálentumaik és befolyásuk előnyös használatával Krisztus ügyét 
segíthetnék elő, de inkább rombolnak, mintsem építenek, azok Isten haragját 
megérzik majd. Ők is megtapasztalják azt, amit Krisztus szenvedett el azért, 
hogy megmentse az embert a törvényszegés büntetésétől. Egyedül a Kálvária 
keresztje által ismerhető meg az ember értéke és a számadási kötelezettségé-
nek mértéke.” – SW March 31, 1908.

„A jótettek végzése kitűnő gyógyszer a betegségekre. Akik jót cseleksze-
nek, azokat felszólítja Isten, hogy csak kiáltsanak hozzá és megígérte, hogy 
válaszolni fog. A kietlen helyen is felüdíti őket.

Fivéreim, nővéreim, rázzátok fel magatokat. Ne húzódozzatok a jótettektől. 
’A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha 
el nem lankadunk’ (Gal 6:9.) Ne várj, amíg előírják, hogy mi a kötelességed. 
Nézz körül, tudd meg, ki tehetetlen, elesett, ínséges. Ne fordulj el embertár-
saidtól, ne rejtőzz el szükségleteik elől. Bizonyítsátok be, hogy valódi a vallá-
sotok, amint Jakab mondja: szeplőtlen az önzéstől és romlástól! Igyekezzetek 
megtenni minden tőletek telhetőt az üdvösség nagyszerű művének elősegíté-
sére!” – 2B 29.
b. Írd le kijelölt feladatunkat és a hozzá kapcsolódó ígéretet! Ésa 58:12-13.er.

„Isten népének különleges feladata az Isten törvényén ütött szakadás betö-
mése. És minél közelebb érünk a véghez, ez a kötelességünk annál sürgetőbb 
lesz. Akik szeretik Istent, azzal mutatják ki szeretetüket, hogy parancsainak 
megtartásával magukon viselik Isten jelét. Ők az ösvények megújítói, hogy 
ott lakhassanak… [idézve Ésa 58:13-14.] Az igazi egészségügyi hittérítés te-
hát elidegeníthetetlenül összefügg Isten parancsainak megtartásával, melyek 
közül külön említi a szombatot, mert ez Isten teremtő tevékenységének örök 
emlékműve. A szombat megtartása összekapcsolódik az emberben az Isten 
megrontott másának helyreállítási munkájával. Ez az a szolgálat, melyet Isten 
népének ma végeznie kell.” – 6B 265-266. 

Ésaiás próféta könyve 58:10-11.
10  Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.11  És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

Ésaiás próféta könyve 58:12-13.er.
12  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, 
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Csütörtök Szeptember 22.
5. BÉKESSÉG A BÉKESSÉG FEJEDELMÉTŐL
a. Mit kell megértenünk az igazi keresztényi szolgálatkészségről, amely a 

valódi szombatünneplés része? Ésa 58:13-14.

„Úgy mutatták meg nekem az egész mennyet, mint ahol figyelemmel köve-
tik és látják szombaton azokat, akik elismerik a negyedik parancs követeléseit 
és megtartják a szombatot. Angyalok jegyezték fel, hogy mennyire viselik 
szívükön, mennyire tartják magasztosnak ezt az Isten-rendelte ünnepet. Akik 
azzal szentelik meg az Úr Istent szívükben, hogy ragaszkodnak a szigorúan 
ájtatos gondolkodásmódhoz, akik azzal igyekeznek kihasználni a szent órá-
kat, hogy a lehető legmegszenteltebbnek tartják meg a szombatot; akik azzal 
tisztelik Istent, hogy gyönyörűségnek nevezik a szombatot – az angyalok eze-
ket külön világossággal, egészséggel áldották meg és különleges erőt is adtak 
nekik. Másrészt az angyalok elfordultak azoktól, akik nem becsülték nagyra 
Isten elkülönített napjának szentségét. Ezektől eltávolították világosságukat és 
erejüket. Láttam, hogy felhő borítja be őket, a levertség és gyakran a szomorú-
ság felhője. Az ilyenek megérzik Isten Lelkének hiányát.” – 2B 704-705.

„Akik nem a maguk kedvtelésére éltek, hanem a kevés áldásnak örvendező 
szerencsétlen emberek áldására, hogyan is fog reszketni a szívük a meglepetés 
örömmámorától! Valóság lesz nekik az ígéret: ’Boldog leszel, mivelhogy nem 
fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadá-
sakor (Lk 14:14.)’ ” – 6B 312.

„Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmá-
nak jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, Őbenne 
gyönyörködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére, mint az Ő hatalmas, 
megváltó erejének bizonyítékára. Az elvesztett édeni békére emlékeztet, és az 
Üdvözítő által helyreállított békéről beszél.” – JÉ 236.

Péntek Szeptember 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mondj példákat a hamis és az igazi alázatosságra! 
2. Mely képmutató böjtöt ítéli el Isten?
3. Hogyan tudok a leghelyesebb módon böjtölni, amit Isten vár tőlem?
4. Hogyan lehet a romboló emberi hajlamot megfordítani, hogy építő legyen? 
5. Foglald össze Istennek a szombatünneplők számára készített dicsőséges tervét!

Ésaiás próféta könyve 58:13-14.
13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:14  Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, (9-13.) AZ ÚR SZŐLŐSKERTJE; 
Isten a menny legértékesebb ajándékait akarja árasztani a föld minden népére. 

Ezért hívta ki Ábrahámot bálványimádó rokonai közül és telepítette le Kánaán földjé-
re. „Nagy néppé teszlek - mondta -, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás 
leszel” (1Móz 12:2). Megtisztelő volt az, amire Ábrahámot elhívta: ősatyja lenni annak 
a népnek, amely századokon át őrzi és védi Isten igazságát a világ számára. Isten e nép 
útján akarta a föld összes népét abban az áldásban részesíteni, amelyet a megígért 
Messiás eljövetele rejt magában.

Az igaz Istent az emberek már alig ismerték. Értelmüket elhomályosította a bál-
ványimádás. Isten törvényét, amely „szent, igaz és jó” (Róm 7:12), megpróbálták ke-
gyetlen, önző szándékaikhoz illeszkedő rendelkezésekkel helyettesíteni. Az irgalmas 
Isten nem vonta vissza tőlük az életet. Alkalmat adott nekik arra, hogy egyháza útján 
megismerjék Őt. A népe által kinyilatkoztatott elveket eszközül akarta felhasználni, 
hogy erkölcsi képmását helyreállítsa az emberben.

Isten törvényét magasra kell emelni, tekintélyét meg kell védeni! Izráel háza kap-
ta ezt a nagyszerű és nemes feladatot. Isten elkülönítette őket a világtól, hogy szent 
megbízatást adhasson nekik. Törvénye őrzésével bízta meg őket. Azt akarta, hogy álta-
luk megmaradjon az istenismeret az emberek között. A mennyei világosságnak így kel-
lett sugároznia a sötétségben rejtőzködő világra. Mondaniuk kellett minden népnek, 
hogy hagyjanak fel a bálványimádással, és szolgálják az élő Istent.

„...nagy erővel és hatalmas kézzel” (2Móz 32:11) hozta ki Isten választott népét 
Egyiptom földjéről. „Elküldte szolgáját, Mózest és Áront, akit kiválasztott. Ezek cso-
dálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hám országában.” „Megdorgálta a 
Vörös-tengert, és az kiszáradt, átvezette őket a mély vízen, akár a pusztában” (Zsolt 
105:26-27; 106:9). Kiszabadította népét a szolgasorból, hogy termékeny vidékre - 
olyan országba - vigye őket, amelyet gondviselésében készített számukra, hogy ott 
menedéket találjanak ellenségeik elől. Önmagához akarta vonni és átölelni őket örök-
kévaló karjával. Jóságáért Isten azt kívánta, hogy nevét dicsőítsék, és dicsőségessé 
tegyék a földön.

„Mert az Úr része az ő népe, Jákób a kimért öröksége. Puszta földön talált reá, kiet-
len, vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, mint mikor 
a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evezőtol-
lán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen isten” (5Móz 32:9-
12). Így vonta magához Izráel népét, hogy a magasságos Isten oltalmában éljenek. 
Csodák útján őrizte meg őket a pusztai vándorlás veszedelmeitől. Végül, Isten kegyeit 
élvező népként, letelepedtek az ígéret földjén.

Ézsaiás magával ragadó lendülettel, példázatban mondta el, hogyan hívta el és ne-
velte Jahve Izráelt, hogy jó cselekedetekben bővölködő képviselője legyen a világon.
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„Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről! Szőlője volt kedvesemnek kövér 
hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére 
tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen...” (Ézsa 5:1-2).

Isten a választott nép útján áldást akart küldeni az egész emberiségnek. „A Seregek 
Urának szőlője pedig - nyilatkoztatta ki a próféta - Izráelnek háza, és gyönyörű ültet-
vénye Júda férfiai” (Ézsa 5:7).

Isten erre a népre bízta kinyilatkoztatásait. Védőfalként vették körül őket törvé-
nyének előírásai: az igazság, a jogosság és a tisztaság örökérvényű elvei. Az alapel-
vek iránti engedelmesség védelmet jelentett számukra, mert óvta őket az önmagukat 
tönkretevő bűnös élettől. Isten odahelyezte szent templomát az ország közepébe, 
mint tornyot a szőlőskertbe.

Krisztus volt tanítójuk. Ahogy velük volt a pusztában, úgy volt most is tanítójuk és 
vezetőjük. Dicsősége jelen volt a szent sátorban és a templomban, a frigyláda fölött. 
Szeretetét gazdagon árasztotta rájuk, és mérhetetlenül türelmes volt hozzájuk.

Mózes útján Isten megismertette velük szándékát, és világossá tette boldogságuk 
feltételeit. „Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy - mondta -. Téged válasz-
tott ki Istened, az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld 
színén vannak.”

„Te ma azt kívánod az Úrtól, hogy ő a te Istened legyen, mert te az ő útjain jársz, 
megtartod rendelkezéseit, parancsolatait és döntéseit, és hallgatsz a szavára. Az Úr 
pedig azt kívánja ma tőled, hogy légy az ő tulajdon népe, ahogyan megmondotta 
neked, megtartván minden parancsolatát. Akkor az általa teremtett összes nép fölé 
emel, hogy dicséretes, hírneves és tisztelt légy. Istenednek, az Úrnak a szent népe le-
szel, ahogyan megígérte” (5Móz 7:6; 26:17-19).

Izráel fiainak el kellett foglalniuk azt az egész területet, amelyet Isten kijelölt nekik. 
El kellett venniük azoktól a nemzetektől, amelyek nem akarták az igaz Istent imádni 
és szolgálni. Isten szándéka az volt, hogy jellemének Izráel általi kinyilatkoztatásával 
magához vonzza az embereket. Az evangéliumi meghívást kellett megismertetniük 
az egész világgal. Az áldozati szertartásban rejlő tanítással fel kellett magasztalniuk 
Krisztust a nemzetek előtt, hogy mindenki, aki feltekint reá, éljen. A választott néphez 
tartoztak mindazok, akik - a kanaánita Ráhábhoz és a moabita Rúthoz hasonlóan - fel-
hagyva a bálványimádással az igaz Istent imádták. Izraelnek - amint száma növekedett 
- ki kellett volna szélesítenie határait, amíg országuk magába zárja az egész világot.

De a régi Izráel nem cselekedett Isten szándéka szerint. Az Úr kijelentette: „Mint 
nemes vesszőt ültettelek el, mint igazán valódi magot. Hogyan változtál át idegen 
szőlőtő vad hajtásává?” „Dús lombú szőlőtő Izráel, gyümölcsöt is bőven terem.” „Most 
azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt! Mit 
kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt 
teremjen, miért termett vadszőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőm-
mel: lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetipor-
ják! Hagyom, hogy elvaduljon: nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. 
Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt! A Seregek Urának szőlője: 
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Izráelnek háza, és gyönyörű ültetvénye: Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önké-
nyesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság!” (Jer 2:21; Hós 10:1; Ézsa 5:3-7).

Az Úr Mózes által népe elé tárta hűtlenségük következményeit. Ha nem tartják 
meg Istennel kötött szövetségük feltételeit, elszakadnak tőle, az élettől, és nem ré-
szesülhetnek áldásában. Izráel időnként megfogadta Isten intéseit. Ilyenkor gazdagon 
áradt az áldás a zsidó népre, és általuk a környező nemzetekre. De történelmük során 
sokszor elfeledkeztek Istenről, és szem elől tévesztették Isten képviselőiként kapott 
magasztos kiváltságaikat. Megfosztották Istent a tőlük elvárt szolgálattól, embertár-
saikat a lelki vezetéstől és a szent példamutatástól. Ki akarták sajátítani a szőlőskert 
gyümölcsét, amelyben Isten sáfársággal bízta meg népét. Kapzsiságuk miatt még a 
pogányok is megvetették őket. Ezzel alkalmat adtak a pogányoknak, hogy rosszul ér-
telmezzék Isten jellemét és országának törvényeit.

Isten atyai szeretettel hordozta népét. Kegyelmének árasztásával és visszavonásá-
val is megpróbált hatni rájuk. Eléjük tárta bűneiket, és béketűréssel várta, hogy be-
ismerjék azokat. Prófétákat és követeket küldött, hogy hangoztassák követelményeit 
a szőlőmunkásoknak. De ahelyett, hogy szívesen fogadták volna e tisztán látó lelki 
embereket, ellenségként bántak velük. A szőlőmunkások üldözték és megölték őket. 
Isten újabb követeket küldött hozzájuk, de velük is úgy bántak, mint az előbbiekkel. 
Sőt elszántabban gyűlölték őket.

Sokan megtértek a száműzetésben, amikor Isten visszavonta oltalmát. De az ígéret 
földjére visszatért zsidó nép megismételte az előző nemzedékek hibáit és politikailag 
összeütközésbe került a környező népekkel. A prófétákat, akiket Isten a bűnösök meg-
feddése végett küldött, ugyanolyan gyanakodva és gúnyolódva fogadták, mint ahogy 
az előző korok követeit. Így a szőlőskert őrzői századról századra szaporították bűne-
iket.

A jól termő szőlőt - amelyet a mennyei Gazda ültetett Palesztina dombjain - Izráel 
megvetette, és végül átdobta a szőlőskert falán, összezúzta és eltaposta. Azt remélte, 
hogy örökre elpusztította. A Gazda azonban eltávolította a szőlőt és elrejtette szemük 
elől. Majd újra elültette, de a falon kívül, s törzse nem volt többé látható. Az ágak át-
hajoltak a falon, és más ágat lehetett azokba oltani, de a törzs olyan helyen volt, ahol 
az ember nem érhette el, és nem árthatott neki.

Isten egyházának - a szőlőskert őrének - ma különlegesen értékesek azok a taná-
csok és intések, amelyeket Isten a próféták által adott, világossá téve örökkévaló szán-
dékát az emberiséggel. A próféták tanításaiban Isten érthetően kinyilatkoztatta sze-
retetét és a megváltásukra készített tervet. Isten követei, akiket egyházához küldött, 
Izráel elhívásának, sikereinek, kudarcainak, Isten kegyeibe való visszafogadásának, a 
szőlőskert Gazdájától való elfordulásának történetéről, valamint arról beszéltek, hogy 
a korszakokat átfogó tervet a maradék fogja megvalósítani, amelynek életében min-
den szövetségi ígéret teljesedni fog. És ma Isten ugyanazt üzeni egyházának - az Úr 
szőlője hűséges munkásainak -, mint amit hajdan prófétája által küldött:

„Azon a napon énekeljetek
a színbort adó szőlőről!



75PRÓFÉTák És kiRályOk, (189-190.) ÉZsaiás ElHívása

Én, az Úr vagyok az őrizője,
minduntalan öntözgetem.
Éjjel-nappal őrzöm,
hogy senki ne bánthassa” (Ézsa 27:2-3).
Izráel! Bízzál Istenben! A szőlőskert Gazdája még most is gyűjti régóta várt drága 

gyümölcseit a nemzetek és népek közül! Nemsokára eljön övéihez; és azon a boldog 
napon végre megvalósul Izráel házával való terve: „A jövőben gyökeret ver Jákób, vi-
rágzani, virulni fog Izráel, termésével elárasztja a világot” (Ézsa 27:6). 

  <<<vissza az 1. tanulmányhoz

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, (189-190.) ÉZSAIÁS ELHÍVÁSA

Uzziás hosszú uralkodása idején nagyobb jólét volt Júda és Benjamin földjén, mint 
bárki más alatt, aki a közel két évszázaddal előbb meghalt Salamon óta ült a trónon. Uz-
ziás hosszú éveken át megfontoltan uralkodott. A menny megáldotta seregeit. Visszasze-
rezték a korábban elvesztett területek egy részét. Városok épültek újjá; védelmi erejük 
növekedett, és az ország helyzete a környező népek között megszilárdult. A kereske-
delem megélénkült, és az ország gazdagsága Jeruzsálembe áradt. Uzziás híre „messzire 
eljutott..., mert ezekben csodálatos segítséget kapott; végül igen megerősödött” (2Krón 
26:15).

E külső jóléthez azonban nem társult ugyanolyan mértékben a lelki erő megújulása. 
A templomban ugyanúgy folytak az istentiszteletek, mint a korábbi években. Tömegek 
gyűltek össze, hogy imádják az élő Istent. De az alázatosság és őszinteség helyét fo-
kozatosan elfoglalta a gőg és a formaiasság. Uzziásról ezt olvassuk: „Amikor azonban 
megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene, az Úr ellen” (2Krón 26:16).

Uzziás végzetes bűne az elbizakodottság volt. A király áthágta Jahvénak azt a vilá-
gos parancsát, hogy csak Áron leszármazottai teljesíthetnek papi szolgálatot. Belépett 
a szentélybe, „hogy illatáldozatot mutasson be”. Azariás főpap és társai tiltakoztak ez 
ellen. Igyekezték rábírni arra, hagyjon fel szándékával. „...vétkeztél, és ez nem válik di-
csőségedre...” (2Krón 26:16, 18).

Uzziás megtelt haraggal, amiért őt, a királyt megrótták. De nem gyalázhatta meg a 
szentélyt a vezető tisztségviselők közös tiltakozása ellenére. Míg ott állt haraggal telten, 
Isten büntetése hirtelen lesújtott rá. Bélpoklosság jelent meg homlokán. Rémülten me-
nekült, és többé nem lépett be a templom udvaraiba. Uzziás bélpoklos maradt néhány 
év múlva bekövetkező haláláig, élő példaként szemléltetve, mit jelent könnyelműen el-
térni „Így szól az Úr” világos kijelentésétől. Sem magas tisztsége, sem hosszú szolgálat-
ban eltelt élete nem lehetett mentség az elbizakodottság bűnére, amellyel megrontotta 
uralkodásának utolsó éveit, és magára hozta a menny ítéletét.
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Isten nem személyválogató. „De ki kell irtani népe közül azt az embert, akár benn-
szülött, akár jövevény, aki szándékosan cselekszik, mert az Urat gyalázta meg”(4Móz 
15:30).

Úgy látszik, hogy az Uzziást sújtó büntetés fékező hatással volt fiára. Jótám súlyos 
felelősséget hordozott atyja uralkodásának utolsó éveiben, és amikor Uzziás meghalt, 
követte őt a trónon. Jótámról ezt olvassuk: „Azt tette, amit helyesnek lát az Úr egészen 
úgy, ahogyan apja, Uzzijjá tette. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg; a nép még ott 
áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon” (2Kir 15:34-35).

Uzziás uralkodása végéhez közeledett. Jótám hordozta már az államirányítás számos 
terhét, amikor a királyi családból származó ifjú Ézsaiást Isten elhívta prófétának. Az a 
kor, amelyben Ézsaiás szolgált, különlegesen vészterhes volt Isten népe számára. A pró-
fétának látnia kellett, hogy Izráel és Szíria egyesített csapatai elözönlik Júdát. Tanúja 
volt annak, hogy az asszír seregek a birodalom főbb városai előtt táboroznak. Megérte 
Samária elestét és Izráel tíz törzsének szétszóródását a népek között. Júdára újra és újra 
rátörtek az asszír csapatok. Jeruzsálemet is megostromolták, és ha Isten csodálatosan 
közbe nem lép, a város elesik. A déli királyság békéjét súlyos veszedelmek fenyegették. 
Isten visszavonta védelmét, és az asszír haderők már-már elárasztották Júda országát.

A kívülről jövő veszélyek azonban nem voltak olyan súlyosak - jóllehet úgy tűnt, 
hogy elsöprik Izráelt -, mint azok, amelyek belülről támadtak. Leginkább Isten népének 
romlottsága szomorította el és nyugtalanította az Úr szolgáját. Azoknak a hitehagyása 
és makacssága, akiknek fényhordozóknak kellett volna lenniük a népek között, kihívta 
Isten büntető ítéletét. Sok olyan bűn, amely siettette az északi királyság pusztulását, 
és amelyeket Hóseás és Ámós nemrég félreérthetetlen szavakkal leplezett, rohamosan 
bomlasztotta Júda országát is.

A nép szociális helyzete különösen csüggesztő volt. Nyereségvágyból emberek ház-
hoz házat, szántóföldhöz szántóföldet szereztek. Az igazságot elfordították, és nem kö-
nyörültek a szegényeken. Lásd: Ézsa 5:8! Ezekről a bűnökről mondta Isten: „Szegénytől 
rabolt holmi van a házatokban! Hogy meritek összezúzni népemet, összetörni a nyomo-
rultakat?” (Ézsa 3:14-15). Még a bíráknál is - akiknek kötelességük volt az elhagyottakat 
védeni - süket fülekre talált a szegények és szűkölködők, az özvegyek és árvák kiáltása. 
Lásd: Ézsa 10:1-2!

Az elnyomással és jóléttel együtt járt a gőg és a külsőségek szeretete, a durva ré-
szegeskedés és a mulatozó kedv. Lásd: Ézsa 2:11-12; 3:16; 18-23; 5:22; 11-12! Ézsaiás 
korában a bálványimádás már senkit nem lepett meg. Lásd: Ézsa 2:8-9. A bűnös szoká-
sok annyira elterjedtek a társadalom minden rétegében, hogy az a kevés ember, aki hű 
maradt Istenhez, sokszor már-már elvesztette bizalmát és engedett a csüggedésnek, a 
kétségbeesésnek. Úgy rémlett, hogy Isten Izráellel való szándéka meghiúsul, és az enge-
detlen nép Sodoma és Gomora sorsára jut.

  <<<vissza az 1. tanulmányhoz
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 1. KÖTET, (207-210) KÖTELESSÉG GYERMEKEINK IRÁNT
Az Úr megmutatta nekem, hogy a legtöbb szülő helytelenül neveli gyermekeit. Nem 

fékezik meg őket, mint kellene, hanem hagyják, hogy belemerüljenek a hiúságba, s kö-
vessék hajlandóságiakat. Az ősi időkben tiszteletben tartották a szülők tekintélyét. A 
gyermekek a szülők felügyelete alatt álltak, tisztelték és félték a szülőket. Az utolsó idők-
ben azonban a rend visszájára fordul. Némely szülő gyermekeinek felügyelete alatt áll. 
Félnek keresztezni gyermekeik akaratát, ezért meghajlanak kívánságaik előtt. De míg a 
gyermekek a szülők fedele alatt élnek, amíg eltartottak, alá kell vetniük magukat a szü-
lők felügyeletének. A szülők legyenek határozottak, követeljék meg, hogy gyermekeik 
kövessék a szülők helyesről vallott nézeteit.

Éli megfékezhette volna gonosz fiait, de tartott neheztelésüktől. Eltűrte, hogy ad-
dig folytassák lázadásukat, amíg Izráel átkává nem lettek. Isten elvárja a szülőktől, hogy 
fékezzék meg gyermekeiket. A gyermekek üdvössége jórészt szüleik útirányától függ. 
Téves szeretetből, kényeztető gyöngédségből sok szülő elnéző, s ez a gyermekek ártal-
mára van. Melengetik hiúságukat, díszeket és ékességeket aggatnak rájuk, ami hiúvá te-
szi őket, és úgy vélik, hogy a ruha teszi az embert. De ha együtt vagyunk velük, meggyő-
ződhetünk róla, hogy a külső megjelenés nem rejti el a keresztény erények híjával levő 
szívet, mely önszeretettel, kevélységgel, zabolátlan szenvedélyekkel teljes. Akik szeretik 
a szelídséget, alázatot és erényt, kerüljék az ilyen társaságot, még ha szombattartók 
gyermekeiről is van szó. Társaságuk mérgező. Légkörük halálba vezet. A szülők nem értik 
meg, hogy a mag, amelyet vetnek, pusztító hatású. Később majd kikel, és olyan gyümöl-
csöt terem, amely a gyermekeket a szülők tekintélyének megvetésére készteti.

Még mikor a gyermekek felnőttek is, várjuk el tőlük a szülők tiszteletét, s hogy gon-
doskodjanak a szülők jólétéről. Hallgassák meg az istenfélő szülők tanácsát, s ne gondol-
ják, hogy mert néhány évvel idősebbek lettek, kinőttek a szülők iránti kötelességekből. 
Isten parancsot adott erre, amely ígéretet is tartalmaz annak, aki tiszteli anyját és apját. 
Eme utolsó időkben a gyermekek engedetlensége és tiszteletlensége oly égbekiáltó, 
hogy Isten külön felhívja a figyelmet rá. A vég közelségének ez az egyik jele. Azt bi-
zonyítja, hogy Sátán csaknem teljesen hatalma alá hajtotta a fiatalok értelmét. Sokan 
nem tisztelik többé az idősebbeket. Régi módinak tartják az öregek tiszteletét. Pedig az 
Ábrahám idejéig nyúlik vissza. Isten mondja: „Tudom róla, hogy megparancsolja fiainak 
és háza népének őutána.” 

Az ősi időkben a fiatalok nem házasodtak meg szüleik beleegyezése nélkül. Ők vá-
lasztották ki gyermekeik élettársát. Bűnnek tartották, ha a fiatalok saját felelősségükre 
kötöttek házasságot. A szülők elé vitték az ügyet, azoknak kellett megfontolniuk, vajon 
derék személy-e, aki közeli rokonuk lesz, és vajon a házasodó felek gondoskodni tudnak-
e majd családjukról. A legfontosabb dolognak azt tartották, hogy ők, akik az igaz Istent 
imádták, ne házasodjanak össze bálványimádókkal, nehogy családjuk hátat fordítson 
Istennek. Még miután megházasodtak is, a gyermekek ünnepélyes kötelezettséggel tar-
toztak szüleiknek. Nem tartották elég megbízhatónak ítélőképességüket. Kikérték a szü-
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lők tanácsát, akik elvárták tőlük, hogy tiszteljék kívánságaikat, és ha nem ütköztek Isten 
követelményeibe, engedelmeskedjenek nekik. 

Újra felhívták figyelmemet a fiatalok állapotára eme utolsó napokban. A gyermeke-
ket nem fegyelmezik. Szülők! Akkor kezdjétek fegyelemre tanítani kicsinyeiteket, mikor 
még karon ülő babák. Tanítsátok meg őket a ti akaratotoknak alávetni akaratukat. Ez 
egyenletes, következetes fegyelmezéssel és szilárdsággal érhető el. A szülők teljesen 
uralkodjanak tulajdon lelkületükön, és szelíden, mégis határozottan hajlítsák a gyermek 
akaratát, míg csak nem vár el mást, minthogy engedjen a szülők kívánalmainak. 

Szülők későn kezdenek a neveléshez. Nem fékezik meg az első dühkitörést, így a 
gyermek csökönyös lesz, és ez velük növekszik, velük erősödik. Némely gyermekek, mi-
kor idősebbek lesznek, természetesnek tartják, hogy azt tesznek, ami nekik tetszik, és 
hogy szüleiknek teljesíteniük kell kívánságaikat. Elvárják, hogy a szülők kiszolgálják őket. 
Nem tűrik el a korlátokat, s mikor elég idősek, hogy szüleik segítségére legyenek, nem 
hordozzák a terheket, melyeket hordozniuk kellene. Nem róttak rájuk felelősségeket, 
és úgy nőnek fel, hogy hasznavehetetlenek odahaza, és bárhol máshol is. Nincs bennük 
kitartás. A szülők hordozták a terhet, és eltűrték, hogy semmittevéssel, a rend, szorga-
lom vagy takarékosság szokásai nélkül nőjenek fel. Nem tanították meg őket az igény-
telenség szokásaira, hanem kényeztették őket, kielégítették étvágyaikat, ezért gyönge 
egészséggel cseperedtek fel. Modoruk és magatartásuk visszataszító. Boldogtalanok, s 
boldogtalanná teszik környezetüket. Míg a gyermekek gyermekek csupán, míg fegyel-
mezésre szorulnak megengedik nekik, hogy csoportosan járjanak, más fiatalokkal ele-
gyedjenek össze, és romboló hatással legyenek egymásra. 

Isten átka – semmi kétség – rá fog szállni a hűtlen szülőkre. Nemcsak a földi életre 
ültetnek töviseket maguknak, melyek majd megsebzik őket, hanem mikor összeül az 
ítélet, szembe kell nézniük hűtlenségükkel. Sok gyermek áll majd fel vádolón, és kárhoz-
tatja szüleit az ítélet napján, amiért nem fékezték meg őket, a szülőket téve felelőssé 
pusztulásukért. A kancsal együttérzés és a elvakult szeretet arra készteti ma a szülőket, 
hogy, mentegessék gyermekeik hibáit, neveletlenül hagyva őket. A következmény, hogy 
a gyermekek elvesznek, vérük pedig a hűtlen szülők kezéhez tapad. 

A fegyelmezetlenül nevelt gyermekeknek, amikor hitvalló keresztények lesznek, 
mindent elölről kell tanulniuk. Gyermekkori nevelésük kihat egész vallásos életükre. Az 
önfejűség gyakran a felszínre tör, és az önmegtagadásnak ugyanaz a hiánya, ugyanaz a 
türelmetlenség a dorgálás alatt, az az önszeretet, mint gyermekkorukban. Vonakodnak 
kikérni mások tanácsát, és elzárkóznak mások ítélőképessége elől. Ugyanazt a lustasá-
got, a teherviselés alóli kibújást, a felelősség vállalásának hiányát látjuk bennük. Mindez 
felszínre tör a gyülekezethez való viszonyukban is. Az ilyen ember is győztessé válhat, 
de mily kemény a csata, mily késhegyig menő a küzdelem! Mily nehéz végigjárniuk az 
alapos fegyelem ösvényét, melyre a keresztény jellem magasztosságának eléréséhez 
szükség van. Ha végül győznek, mielőtt elváltoznának, meglátják, mily közel jártak az 
örök pusztulás szakadékához, mivel fiatal korukban rosszul nevelték őket, nem tanultak 
meg engedelmeskedni kiskorukban. 

  <<<vissza a 2. tanulmányhoz
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2. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET, (628-648) EGYSZERŰ RUHÁZKODÁS.
A hegyibeszédben Krisztus arra inti követőit, hogy ne tűrjék, hogy földi dolgok kös-

sék le gondolkodásukat. Világosan megmondja: „Nem szolgálhattok Istennek és a pénz 
istenének. Azt mondom tehát nektek: Ne aggódjatok megélhetésiek miatt, hogy mit 
egyetek vagy mit igyatok. Sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem több-e az 
élet az eledelnél, és a test nem több-e a ruhánál?” „És a ruha miatt miért nyughatatlan-
kodtok? Nézzétek a mező liliomait, mint növekednek. Nem fáradoznak, és nem fonnak. 
Mondom nektek: Még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy fölöltözve, mint 
ezek közül egy.” 

E szavak jelentőséggel terhesek. Érvényesek voltak Krisztus idejében, és érvénye-
sek napjainkban is. Jézus itt a mezei virágok természetes egyszerűségét állítja szembe 
az emberi öltözék mesterséges díszítgetésével. Kijelenti, hogy Salamon dicsősége nem 
foghat6 a virágok természetes szépségéhez. Tanítás rejlik ebben azok számára, akik meg 
akarják ismerni, és követni is szándékoznak Isten akaratát. Jézus észrevette, hogy milyen 
gondoskodással és figyelemmel ruházkodnak, ezért óvva intett, sőt megparancsolta, 
hogy ne fordítsunk ekkora gondot erre. A fontos számunkra, hogy pontosan engedel-
meskedjünk Urunk szavainak. Salamont annyira lekötötte a külső fitogtatás, hogy nem 
tette magasztossá gondolkodását azáltal, hogy szüntelen kapcsolatot tartott volna fönn 
a bölcsesség Istenével. Kísérlete közben, hogy külső szépségre tegyen szert, elfeledke-
zett a jellem tökélyéről, a jellem szépségéről. Igyekezetében, hogy a világ előtt dicsőítse 
meg magát, elfeledte jó erkölcsét és jellembeli becsületét, s végül zsarnok, elnyomó 
kényúr lett, aki a népre rótt súlyos adóterhekkel tartotta el fényűzését Először szívében 
romlott meg, aztán elhagyta istenhitét, majd végül bálványimádó lett. 

Nyugtalanság, aggodalom tölti meg szívünket, mikor látjuk, hogy testvérnőink eltá-
volodnak a szerény ruházkodástól, s a világi divatok szeretetét melengetik. Az ez irány-
ban tett lépésekkel elszakítják magukat Istentől, és elhanyagolják a belső ékességet. Ne 
tartsák megengedhetőnek, hogy isten-adta idejüket a ruházkodás teljesen fölösleges 
díszítgetésére pazarolják. 

Mennyivel jobban töltenék az időt, ha a Szentírást tanulmányoznák, s így alaposan 
megismernék a jövendöléseket és Krisztus gyakorlati tanításait. Nekünk, keresztények-
nek semmivel sem szabad foglalkoznunk, amire nem kérhetjük tiszta lelkiismerettel az 
Ur áldását. Nővéreim, tisztának érzitek-e lelki ismereteteket a fölösleges munkától, amit 
a ruházkodásra fordítotok? Föl tudjátok-e emelni lelketeket Istenhez, hogy megáldja 
igyekezeteteket míg csipkékkel, csokrokkal, szalagokkal bajlódtok? Az erre fordított időt 
inkább arra szentelhetnétek, hogy jót tegyetek, s értelmeteket csiszoljátok-műveljétek. 

Sok testvérnőnk jó képességekkel rendelkezik, s ha Isten dicsőségére használnák te-
hetségeiket, akkor eredményesek lennének lelkeknek Krisztus számára való megnye-
résében. Nem lennének talán felelősek azokért, akiket megmenthettek volna, ha a túlzó 
cicomázás és az evilági gondok annyira el nem törpítették, meg nem rokkantották volna 
isten-adta erőiket, hogy nem érezték át a munka felelősségét? Az ellenség azért találta 
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ki a divatot, hogy annyira lekösse a nők gondolatait a ruházkodás kérdésével, hogy alig-
alig tudjanak másra gondolni. 

Az anyák, amíg a jelen ruházkodási módjukat folytatják, képtelenek eleget tenni a 
rájuk háruló föladatnak, hogy az Úr félelmében és intelmeivel neveljék gyermekeiket. 
Nem marad idejük imára, sem az írások kutatására, hogy meg tudják érteni az igazságot, 
s gyermekeiket is arra tanítsák. Nemcsak előjoga, de kötelessége is mindenkinek, hogy 
naponta növekedjék Isten és az igazság ismeretében. Sátán éri el célját, ha barmit ki tud 
találni, amivel úgy leköti a gondolkodást, hogy ez meg ne történhessék. Sokan azért nem 
vágynak az ima órájára és vallásos gyakorlatokra, mert másra szentelik értelmüket. A 
ruházkodásban a világhoz szabják magukat; s míg ezt teszik, akiket segíteni tudtak volna, 
ha világosságukat jócselekedetekkel rajuk engedték volna ragyogni, a hitvalló kereszté-
nyek következetlen viselkedése miatt megerősödnek hitetlenségükben. 

Isten tetszése szerint lenne, ha úgy látná nővéreinket öltözködni, takaros, egyszerű 
öltözékben, az Úrért munkálkodva buzgón. Testvérnőink nem szegények a képességek-
ben, és ha helyesen használnák föl tehetségeiket, eredményességük igen megnöveked-
ne. Ha a most fölösleges munkával töltött időt Isten igéjének kutatására szentelnék, s 
arra hogy másoknak is megmagyarázzák az írásokat, akkor értelmük az igazság ékköve-
ivel gazdagodna, s igyekezetük is megerősítené és nemesítené őket, hogy megértsék 
hitünk indokait Ha lelkiismeretes bibliai keresztények lennének, ha törekednének kiak-
názni minden alkalmat a mások fölvilágosítására, tanúi lennének, hogy az emberek tu-
catszám fogadják el az igazságot kizárólag testvérnőink igyekezete nyomán. Nővéreim, 
azon a napon, mikor mindenki számláját ki fogják egyenlíteni, örömmel fogtok-e végig-
tekinteni életeteken, vagy azt fogjátok érezni, hogy a külső ember szépségét kerestétek, 
miközben a lélek benső szépségét csaknem teljesen elhanyagoltátok? 

Testvérnőinkben ne lenne elég buzgalom és erkölcsi bátorság, hogy kifogások nélkül 
a Biblia alapjára helyezkedjenek? Az apostol a lehető legpontosabb utasításokat adta 
ezen a téren: „Azt kívánom, hogy az asszonyok tisztességes ruhában járjanak, szemér-
mesen és szerényen, ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhában, ha-
nem amint istenfélő asszonyokhoz illik, jótettekkel.” Az Úr itt küldöttjén keresztül az 
arany viselése ellen szól. A tapasztaltak vigyázzanak, nehogy példájukkal másokat félre-
vezessenek. Az újadon levő gyűrű igen egyszerű lehet, de fölösleges, s viselése helytelen 
benyomást tesz másokra. 

Különösen a lelkészfeleségek ügyeljenek, nehogy a ruházkodásnál eltérjenek a Biblia 
világos tanításától. Sokan ódivatúnak tartják a utasításokat, hogy figyelemre méltassák; 
ám, aki az utasításokat tanítványainak adta, ismerte az öltözködés szeretetéből fakadó 
veszélyeket napjainkban, ezért küldte nekünk a figyelmeztető szót. Készek vagyunk-e 
engedelmeskedni a figyelmeztetésnek, s bölcsek leszünk-e? A ruházkodás terén egyre 
növekszik a pazarló fényűzés. A vég még nincs itt. A divat egyre változik, s testvérnőink 
nyomon követik a divatot, tekintet nélkül az időre, költségre. Komoly összegeket költe-
nek ruhákra, bár e pénzt az adományozó Istennek kellene visszatéríteniük. 

A szegényebbek egyszerű, rendes ruhája gyakran szembeszökő, kirívó ellentéte jobb 
módú testvérnőink viseletének. Ez a különbség gyakran zavarba hozza a szegényeket. 
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Egyesek utánozni próbálják gazdagabb testvérnőinket. Gyönge minőségű ruhákat fod-
roznak, bodroznak, szegélyeznek, hogy a lehető legjobban megközelítsék a gazdagok ru-
házatát. Szegény lányok, akik csak két dollárt keresnek hetenként, utolsó fillérüket arra 
költik, hogy úgy öltözködjenek, mint akik nem kénytelenek megkeresni megélhetésüket. 
E fiataloknak semmijük sem marad, hogy Isten kincstárába tehetnék. S idejüket is annyi-
ra leköti, hogy ruhájukat a legdivatosabbá tegyék, hogy nem marad idejük értelmük mű-
velésére, Isten szavának olvasására, titkos imára vagy az imaórára. Teljesen leköti őket, 
hogy olyan legyen megjelenésük, mint testvérnőinké. Ennek eléréséért föláldozzák testi, 
szellemi, erkölcsi egészségüket. A boldogságot, az Isten jóváhagyását odafektetik a divat 
oltárára. 

Sokan nem akarnak szombatonként eljönni az istentiszteletre, mert ruházatuk any-
nyira elütne keresztény testvérnőink ruházatának csinosságától és cicomájától. Testvér-
nőink hajlandók lesznek-e úgy tudomásul venni a dolgokat, amint vannak, s teljesen föl-
fogják-e, hogy mily erős hatással vannak másokra? Mivel maguk tiltott ösvényen járnak, 
másokat is az engedetlenség és Istentől eltántorodás ugyanazon ösvényére vezetnek. A 
keresztény egyszerűséget külső fitogtatásnak lökik áldozatul. Testvérnőim, hogyan fo-
gunk változtatni ezen? Hogyan tépjük ki magunkat a Sátán csapdájából, hogyan tépjük 
el a divat rabszolgaságába kötő láncokat? Miként szerezzük vissza elpazarolt lehetősége-
inket? Hogyan serkentsük képességeinket egészséges, élénk tevékenységre? Ennek csak 
egyetlen útja van, hogy a Bibliát tegyük életünk szabályává Buzgólkodjunk valamennyi-
en, hogy jót tegyünk másokkal, őrködjünk, imádkozzunk, hogy magunkra vegyük régóta 
elhanyagolt keresztünket, s hallgassunk, engedelmeskedjünk annak figyelmeztetéseire 
és utasításaira, aki ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl 
keresztjét, és úgy kövessen engem.” 

Keresztény nővéreim, álljatok a tükör elé, ami az Isten törvénye, s az első négy pa-
rancs fényénél vizsgáljátok meg viselkedéseteket. Ezek pontosan előírják Isten iránti 
kötelességünket. Ő tart igényt osztatlan szeretetünkre. S bármi, ami leköti és eltereli 
a figyelmet Istenről, bálványnak számit. Hiszen kiszorítja a szívből és értelemből az élő, 
igaz Istent, s az Úr előtt más istenek imádása szentségteleníti meg a lélek templomát: 
„Ne legyenek idegen isteneid én előttem,” mondja a parancs. Vizsgáljuk meg szívünket, 
vessük össze életünket és jellemünket az Úr utasításaival és parancsaival, majd szorgal-
masan törekedjünk helyesbíteni eltévelyedéseinken. 

Az utolsó hat parancs az ember embertársai iránti kötelességét írja le. Itt olyan kö-
telességeket látunk, melyeket hitvalló parancstartók naponta lábbal taposnak. Az Isten 
kegyelméből megvilágosodottak, akiket befogadtak a királyi családba, nem kell örökre 
gyermeknek maradniuk az Úr munkájában. Ha bölcsen kihasználják a nyert kegyelmet, 
akkor a fölfogóképességük megnövekedik, tudásuk szélesebb kőrű lesz, s akkor az isteni 
hatalom még nagyobb mértékét bízzák rájuk. Amint buzgó, jól irányzott erőfeszítéseket 
tesznek, hogy az igazság ismeretére vezessek embertársaikat, meg fognak erősödni az 
Urban; s amiért igazul cselekedtek a földön, elnyerik az örök élet jutalmát a mennyek 
országában. Ez testvérnőink előjoga. S mikor látjuk, hogy Isten idejét és pénzét a ruház-
kodásban fitogtatásra pazarolják, nem tehetünk mást, mint figyelmeztetjük őket, hogy 
nemcsak az első négy parancsot szegik meg, hanem az utóbbi hatot is, Nem Istent teszik 
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imádatuk legfőbb tárgyává, és embertársaikat sem szeretik úgy, mint magukat. 
Krisztus a példaképünk. Ezért szüntelenül szemünk előtt kell tartanunk a mintát, Jé-

zust, s elmélkednünk kell kimondhatatlan áldozatáról, melyet hozott értünk, hogy ki-
váltson bennünket a bűn szolgaságából. Ha a tükörbe nézve, elítéltnek látjuk magunkat, 
akkor ne merészkedjünk továbbhaladni a törvényszegésben, hanem forduljunk vissza, 
s mossuk meg jellemruhánkat a Bárány vérében, hogy folt nélküli legyen. Dáviddal ki-
áltsunk föl: „Nyisd meg a szememet, hogy meglássam törvényednek csodálatosságát.” 
Akikre Isten időt és javakat bízott, hogy áldás lehessenek az emberiség számára, de akik 
fölöslegesen magukra és gyermekeikre pazarolják ezen ajándékokat, azoknak félelmetes 
elszámolással kell szembenézniük Isten ítélőszékénél. 

„Mert lám, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden 
gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja őket, 
mondja a seregek Ura – úgyhogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belőlük.” A 
hitetlen világnak rövidesen lesz mivel gondolni a ruhájukon és külső megjelenésükön 
kívül. S amint a nyomorúság és a kínos, döbbent zavar elszakítja gondolataikat e dol-
gokról, nem lesz hova fordulniuk. Ők nem a reménység foglyai, ezért nem fordulnak az 
erősséghez, az egek Urához. Szívük el fog halni a félelem és bánkódás miatt. Mivel nem 
Istent tették mindenükké, ezért az Úr nem lesz vigaszuk. Nevetni fog hát a bajukon, gú-
nyolódni fog, ha hatalmába keríti őket a rettegés. 

A világi légkörnek behódoló szombattartók vizsgára fognak kerülni. Rajtunk az utolsó 
napok veszedelmei, s oly próba áll Isten hitvalló népe előtt, amilyenre nem számítottak. 
Az Úr próbára fogja tenni hitünk valódiságát. Sokan a világhoz csatlakoztak kevélység-
ben, hiúságban és élvezet hajhászásban, azzal áltatva magukat, hogy ezt is művelhetik, 
és mégis keresztények maradhatnak. Holott ezek az élvezetek elkülönítik őket Istentől, 
ezek teszik őket a világ gyermekeivé. Krisztus nem ilyen példát nyújtott. Csak a magukat 
megtagadók, a józan, alázatos, szerény és szent életet élők Jézus igazi követői, s az ilye-
nek nem is tudnak örvendezni a világ szerelmesei társaságának. 

Sokan azért öltözködnek úgy. mint a világ, hogy tekintélyük legyen a világ szem-
ében. Hanem ezzel sajnálatos hibát követnek el. Ha valóban igaz és megmentő hatást 
akarnak gyakorolni, éljenek hitvallásuk szerint, igaz tettekkel bizonyítva hitüket, fél-
reérthetetlenné téve a különbséget a keresztények és világiak közt. Szavaik, ruháza-
tuk, cselekedeteik tanúskodjanak Isten mellett. Akkor majd szent légkört árasztanak 
környezetükre, Akkor a hitetlenek is elismerik, hogy Jézussal voltak. Ha valaki meg 
szeretné kedveltetni az igazságot ültesse át életébe hitvallását, így követve Jézust, a 
szerény mintát. 

A büszkeség, tudatlanság, hiábavalóság nektek örökös társaitok. Az Úr helyteleníti a 
hitvalló népe közt megnyilvánuló kevélységet. Őrá hoz gyalázatot a hívőknek a romlott, 
züllött kor egészségtelen, szégyentelen és költséges divatjaihoz alkalmazkodása. 

A divat uralkodik a világon; s a divat zsarnok úrnő, gyakran a legsúlyosabb kényelmet-
lenségre és kellemetlenségre kényszeríti imádóit. A divat ok nélkül adóztat, és kímélet-
lenül behajt rajtatok, a divatnak elbűvölő hatalma van, készen áll belekötni, nevetséges-
sé tenni a szegényt, ha bármi áron, akár életük föláldozásával is nem követik őt nyomon. 
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Sátán diadalt ül, hogy fortélya, ilyen jól sikerültek, s a halál is kacag a divat templomában 
imádkozók egészségpusztító ostobaságán, elvakult buzgalmán. 

Az Úr azért vezette be köztünk a ruházkodás megújulását, hogy megvédje népét a 
világ megrontó hatásától, s elősegítse a testi és erkölcsi egészséget. Nem az volt a cél-
ja, hogy a szolgaság igája legyen, hanem áldás; nem, hogy több dolgunk legyen, ha-
nem hogy kevesebb; nem hogy többet költsünk ruházkodásra, hanem kevesebbet. A 
ruházkodás megújulása megkülönböztetné Isten népét a világtól. Így gátat vetne a világ 
divatjai és ügyefogyottságai elé. Aki kezdettől fogva ismeri a véget, aki ismeri természe-
tünket és szükségleteinket szánakozó üdvözítőnk előre látta a nehézségeket és veszélye-
ket, ezért kegyelmesen még időben figyelmeztetett és utasított szokásainkat illetően, a 
megfelelő élelem és ruházat kiválasztására is. 

Az ellenfél folyvást új. és újfajta ruhát eszel ki. Olyat, ami ártani fog a testi és erkölcsi 
egészségnek; majd diadalt ül, mikor látja, hogy hitvalló keresztények mohón kapnak a 
divaton, noha ő agyalta azt ki. Lehetetlen fölbecsülnünk a testi szenvedés mennyisé-
gét. Melyet a természetellenes és egészségtelen öltözködés okoz. Sokan egész életükre 
betegek, gyöngélkedők, nyomorékok lettek, csak, mert követték a divat követelését. A 
szervek rendellenes elhelyezkedése, nyomorékság, rákos és borzalmas megbetegedé-
sek a divatos ruházkodás rémítő következményei. 

Sok alkalmatlan, sőt, nevetséges ruhát fogadtak már el, csak, mert az volt a divat. Az 
ártalmas, rossz divatok közt ott találjuk a széles szoknyaabroncsokat, melyek gyakran 
szemérmetlenül közszemlére tették a személyt. Ezzel ellentétben takaros, szemérmes, 
rendes ruhát hirdettünk, mely megszabadított az abroncsoktól, a földet söprő uszá-
lyoktól, és helyes öltözetet nyújtott tagjainknak. De a ruházkodás megújulása többet 
jelentett a rendes szoknyánál és tagjaink öltöztetésénél. Magában foglalta ez az összes 
ruhadarabot. Levette a csípőről a terhet. Mert a vállról függesztette le a szoknyát. Eltá-
volította a szoros, tüdőt, gyomrot és más belső szerveket összepréselő fűzőket, melyek 
elferdítik a gerincet, s csaknem megszámlálhatatlan betegséget okoznak. A ruházkodás 
megújulása gondoskodott az egész test védelméről és fejlődéséről. 

Az öltözködés megújulását következetesen magukévá tevők nagyra értékelve előnye-
it, jókedvvel foglaltak állást a kevélység és divat ellen, s az öltözet áldásnak bizonyult. 
Mikor helyesen készítették el, takaros, de következetes ruházkodás is volt, s maga aján-
lotta be magát az őszintén gondolkodóknak, még a más hitűeknek is. 

Föltehetnénk a kérdést, hogy miért tettük félre ezt a ruhát, s miért hagytuk abba az 
öltözködés megújulásának javaslását. Röviden elmondom itt az okát Bár sok testvérnő 
elvből elfogadta e megújulást, mások ellenezték a ruházkodás, egyszerű, egészséges 
módjait, melyet ez képviselt. Sok fáradozást követeit bevezetnünk népünk közt e javu-
lást. Nem volt elég testvéreink elé tárni az ilyen ruha előnyeit, s meggyőzni őket, hogy 
Isten is helyesli. A divat annyira megkötötte őket, hogy csak vonakodva tépték ki magu-
kat uralma alól, még oly nyomós ok mellett is, hogy az ésszerűségnek és lelkiismeretnek 
engedelmeskedjenek. És sokan, akik azt mondták, hogy elfogadják a megújulást, nem 
változtattak rossz öltözködés-szokásaikon, csak a szoknya hosszát és a tagok felöltőzte-
tését vették át. 
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S ez még nem minden. Egyesek, akik elfogadták a megújulást, nem elégedtek meg, 
hogy példájukkal bizonyítsák a ruházkodás előnyeit, megadva, ha kérdezte valaki, az 
elfogadásuk okait, s annyiban hagyva a dolgot. Hanem a maguk lelkiismeretével akartak 
uralkodni a mások lelkiismeretén. Ha ők viselték, viselje más is. Elfeledték, hogy senkit 
sem szabad kényszeríteni az újfajta ruha viselésére. 

Nem volt kötelességem testvérnőinkre erőltetni a dolgot. Miután eléjük tártam, 
amint nekem is megmutatta az Úr, lelkiismeretükre hagytam őket A megújulás lépése 
mindig áldozathozatallal jár. Megköveteli, hogy a helyes elveknek vessük alá a kénye-
lemszeretetet, az önzést és nagyravágyást. Akiben megvan a bátorság a jóra változta-
tásra, az akadályokkal fogja szemben találni magát Ellenezni fogja őt azok maradisága, 
akik üzletileg vagy szórakozás közben érintkeznek a divat rajongóival, s akik a változással 
veszítenek társadalmi helyzetükből. 

Sok rossz érzületet váltottak ki. akik az újfajta öltözködést testvérnőinkre erőltették. 
A túlzók számára, úgy látszott, ez a megújulás képezi vallásuk összegét és lényegét. Ez 
volt beszédjük tárgya, ezt viselték lelkiismeretükön, így gondolataik elterelődtek Istenről 
és az Igazságról. Nem a Krisztus lelkületét ápolták, s az igaz előzékenység súlyos híjával 
szenvedtek. Ahelyett, hogy tényleg előnyeiért becsülték volna meg a ruhát, az egye-
dülállóságára lettek büszkék, Talán egyetlen kérdés sem merült föl közöttünk, mely a 
jellemnek ily kimutatását okozta, mint a ruházkodás megújulása. 

Bár sok fiatal átvette ezt a ruhát, s némelyek, igyekezetükben, hogy kibújjanak a ke-
reszt alól, fölöslegesen fölcicomázták, s így a ruhák inkább átokká lettek, mint áldássá. 
Akik vonakodva vették át. kötelesség-érzetből, azoknak meg súlyos iga. Ismét mások, 
akik látszólag a leglelkesebb újítók voltak, sajnos, rendetlenül öltözködtek. Az újfajta 
ruhát rossz szabásmintára varrták. 

Némelyek keverék-öltözetet kedveltek. A ruha egyfajta anyagból, a kabátka másból, 
a hosszú női alsónadrág megint másból. Mások túl hosszúra szabták a szoknyát, úgy 
hogy a harisnyából alig pár centiméter látszott, s így aránytalanná és ízléstelenné tették 
az öltözetet E torz és rendetlen öltözékek sokakat megundorítottak, noha szerették a 
helyesen megújult ruházatot. 

Némelyeket nagyon nyugtalanított, miért nem tettem a ruhát próbakérdéssé, s is-
mét mások azért nyugtalankodtak, mert a hitetlen férjű és gyermekekkel rendelkezők-
nek nem javasoltam az új ruha átvételét, mert több boldogtalanságra vezetett volna, 
ami ellensúlyozta volna mindazt a jót, amit viseléséből nyerhettek volna. Éveken át hor-
doztam ezt a terhet, hogy elérjem a testvérnők között az öltözék egyszerűségét. 

1875. január harmadikán Battle Creeken látomásban elém tárták a dolgok itt leír-
tam állapotát s hogy az öltözködésnek ez a sokféle, egymástól éles eltérése árt csak az 
igazság ügyének. Ami áldásnak bizonyult volna, ha egyöntetűen elfogadják, és helyesen 
viselik, gyalázattá, sok esetben pedig szégyenteljessé változott. 

Egyesek, noha ezt a ruhát viselték, sóhajtoztak miatta, mintegy teher alatt. Szívük 
szava ez volt: „Bármit, csak ezt ne. Ha félretehetnénk ezt a szabást, szívesen elfogadnánk 
egy egyszerű, dísztelen, de közönséges, hosszú ruhát. Végtagjainkat olyan jól fölöltöztet-
hetnénk, mint eddig, s így kevesebb bajjal megtarthatnánk az előnyeit. Sok munkát vesz 



85biZOnysáGTÉTElEk, 4. köTET, (628-648) EGysZERŰ RuHáZkODás.

igénybe, hogy helyesen készítsük el az újfajta ruhát.” A zúgolódás és panaszkodás gyors 
ütemben pusztította az éltető istenfélelmet. 

Az Úr akkor nem hárította rám, hogy bizonyságot tegyek a ruházkodásról. Semmi-
képp se említettem meg a kérdést sem javasolni, sem elítélni. Az volt az Úr célja, hogy ki-
próbálja hitvalló népét, s felszínre hozza szívük indítékait. Tábori összejöveteleken ritkán 
szóltam erről. Elkerültem minden ilyen kérdést és nem válaszoltam ilyen levelekre sem. 

Egy évvel ezelőtt újra elém tárta az Úr a ruházkodás kérdését. Láttam, hogy testvére-
ink eltávolodnak az örömhír egyszerűségétől. Épp, akik állították, hogy az új ruha fölös-
leges munkát követel, s a világ lelkülete nem hat ki rájuk, azt a divatot vették föl, melyet 
valamikor elítélték. Ruháikat keresztényhez illetlen módon, és ellenkezve hitünkkel, a 
világiak fölösleges díszítgetései borították. 

Így fejeződött ki a szív kevélysége, melybe a nép merült, noha állítja, hogy kijött a 
világból, hogy elvált tőlük. Az ihletés kijelenti, hogy a világgal valló barátkozás ellensé-
geskedés Istennel, Isten hitvalló népe mégis a divat oltárán pazarolja el Istentől kapott 
idejét és javait. 

Népünk fokozatosan hátra, visszafelé lépdelt a megújulás terén. Megbénult a böl-
csesség és belátás. Önzés és fitogtatás szeretete rontotta meg a szívet, silányította a jel-
lemet. Egyre nő a hajlandóság, hogy a divat örökké változó, soha ki nem elégítő oltárán 
áldozzák föl az egészséget és Isten tetszését 

Nincs helyénvalóbb öltözet, melyet kórházunkban viselhetnének, mint az újfajta 
ruha, Téves némelyek gondolata, hogy levonna az intézmény tekintélyéből vagy hasz-
nosságából. Ez éppen olyan ruha, amilyet az ember elvárna, hagyott talál. Ezért nem lett 
volna szabad elvetni. Ez öltözetben az alkalmazottak könnyebben ellátták volna köteles-
ségüket, mint így. Az ilyen ruha ékes igehirdetés lenne a divat rajongói számára. Az el-
lentét egészségtelen, bidres-bodros, uszályos ruházatuk, és a helyesen viselt, kényelmet 
és könnyű mozgást hagyó újfajta ruha közt tanulságos lett volna. Sok beteg könnyebben 
gyógyult volna, ha elfogadják az újfajta öltözködést. 

Sajnáljuk, hogy bárki is szavát emelte ez ellen a rendes, szemérmes, egészséges ru-
házat ellen. A bűnös szív mindig a világi szokások mellett szólal föl, s minden ráhatás 
tízszer olyan erős, ha a rossz irányban gyakorolják. Bár senkit sem kényszerítettek, hogy 
elfogadja az újfajta ruhát, népünk mégis megbecsülhette volna előnyeit; áldásként fo-
gadhatta volna el. A kórházunkban az orvosok és az ápoló személyzet messze eltávolo-
dott az Úr ruházkodást illető utasításától. Ma már ritkaság az egyszerűség. A takaros, 
ízléses, de cicoma nélküli öltözködés helyett, melyet az ihletés előirt ma már a divatos 
öltözködés mindmegannyi modora látható. Itt is, mint máshol, épp azok estek mesz-
sze túlzásokba a fölösleges díszítgetésekben, akik azelőtt azért panaszkodtak, hogy az 
újfajta ruha elkészítése sok fáradtságot igényel. Mindaz a cicomázgatás annyi időbe és 
munkába kerül, hogy sokan kénytelenek kétszer annyit fizetni megvarrásukért, mint az 
az egyszerűen elkészített ruha kerülne, amilyen az istenfélelmet valló asszonyoknak illik. 
A divatos ruhák megvarrása gyakran kétszer annyiba kerül, mint maga az anyag. Azon-
felül gyakran az anyag értékének kétszeresét költik a díszekre. itt nyilvánul meg a hiúság 
és büszkeség, itt tűnik ki az igaz elv súlyos hiánya. Ha elégedettek lennének az egyszerű 
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ruházattal, akkor sok heti keresetükből élő maguk tudnák elvégezni varrnivalójuk túl-
nyomó részét Hanem ez most lehetetlen, így a varrónő számlája jelentős összeget vesz 
el szerény fizetésükből. 

Isten korlátnak tervezte az újfajta ruhát, megakadályozni testvérnőink szívét, hogy 
a világ divatjainak követése által elhidegüljenek tőle. Akik eltávolították ezt a korlátot) 
azok nem vállalták magukra annak terhét, hogy eltávolítsák a veszélyeket, melyek föltét-
lenül bekövetkeznek. Némely felelős állást betöltő testvér a világi szokások mellett szállt 
síkra, a Biblia mértékével homlokegyenest ellenkezővel. Ezek a testvérek megtették a 
magukét hogy a világiasság és visszaesés jelen állapotát idézzék elő. 

Isten most vizsgáztatja népét. Megengedte, hogy elhallgasson az öltözködésre 
vonatkozó bizonyságtétel, hogy testvérnőink hajlamaikat kövessék, így kifejlesszék a 
szívükben élő tényleges büszkeséget. A világiasság jelen állapotának megakadályozá-
sáért lett javasolva az újfajta ruha. Sokan kigúnyolták e nézetet, hogy szükség lenne 
az öltözködésre, hogy megóvja őket a divatok követésétől. Ám az Úr hagyta, hogy 
kimutassák, hogy kevélységet ápolnak szívükben, s hogy pontosan ez az, amit tenné-
nek. Most már bebizonyosodott, hogy szükségük volt a korlátozásra, melyet az újfajta 
ruha előírt.

Ha összes testvérnőnk egyszerű, cicomázatlan, szemérmes hosszúságú ruhát fogad-
na el, az így létrejött egyöntetűség sokkal, de sokkal kedvesebb lenne Istennek, és sok-
kal üdvösebb hatást gyakorolna a világra, mint a négy éve megnyilvánuló sokféleség. 
Mivel testvérnőink nem fogadták el az újfajta ruhát, amint azt hordani kellett volna, 
ezért most más, kevésbé kifogásolható módot javasolok. Mentes ez a fölösleges díszek-
től, mentes az abronccsal emelt, hátrakötött szoknyától. Bő hátú zsákkabátból, vagy laza 
mellényből-blúzból és szoknyából áll, mely elég rövid, hogy ne érintse az utca sarát, 
szennyét. Az anyag ne legyen nagy kockás, nagy mintás, és ne legyen föltűnő színű. S 
olyan figyelmet kell szentelni a végtagoknak, mint a rövidebb ruhán át ami huszonöt 
centiméterrel a földtől végződött. 

Elfogadják-e nővéreink az öltözéket, visszautasítják-e a világ divatjainak követését, 
amit a Sátán agyalt ki, s egyre változik? Senki sem tudja, milyen szeszéllyel áll elő ezután 
is a divat? A világiak, akiknek egyedüli gondja, hogy mit együnk, mibe öltözzünk, ne 
legyenek mérvadók számunkra. 

Valaki mondta: Majd ha elkopott ez a ruhám, egyszerűbbet készítek. Már most, ha 
a világ divatjához való alkalmazkodás helyes és Istennek tetsző, akkor mi szükség arra, 
hogy változtassunk valamin? De ha helytelen, akkor az lenne talán a legjobb, hogy annál 
tovább is folytassuk, mint ami időre föltétlenül szükség van, hogy megváltoztassuk? Itt 
most emlékeztetünk titeket arra a buzgalomra és lelkesedésre, hozzáértésre és kitartás-
ra, mellyel a divatos ruhát készítettétek. Hát nem dicséretreméltó lenne, ha legalább 
olyan buzgalmat tanúsítanátok a Biblia mértékéhez igazodásnál? Drága, isten-adta időt 
és javakat használtatok föl e ruhák készítésénél; mit vagytok most hajlandók föláldozni, 
hogy helyesbítsétek a rossz példát, melyet már soknak nyújtottatok? 

Testvérnőinkre nézve szégyen, hogy annyira megfeledkeztek a szent jellemről, s Isten 
iránti kötelességükről, hogy a világ divatjait követik. Nincs más mentségük, csak a szívük 
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romlottsága. Az ilyen viselkedéssel nem teszünk szert tekintélyre. Annyira összeférhe-
tetlen hitvallásunkkal, hogy nevetségessé tesz minket a világ szemében. 

Nővéreink büszkesége és világ iránti szeretete sok igazságról meggyőződött lelket vitt 
már arra, hogy az igazság ellen döntsön. Hiszen a hirdetett tanítás világos, egyértelmű 
volt, s a hallgatók úgy érezték, hogy súlyos keresztet kell vállalniuk, ha elfogadják az 
igazságot. De mikor ezek látták, hogy testvérnőink annyira fitogtatók a ruházkodásban, 
így szóltak: „Épp úgy öltözködnek, mint mi. Lehetetlenség, hogy hinnék is, amit vallanak. 
Nyilvánvaló, hogy félre vezették őket. Ha valóban azt gondolnák, hogy Krisztus hamar el-
jön, s hogy minden most dönti el ember sorsát az örök életre vagy az örök halálra, akkor 
képtelenek lennének annyi időt és pénzt pazarolni arra, hogy a divat szerint öltözzenek. 
Milyen kevéssé tudták ezek az állítólag hívő testvérnők, hogy miféle igehirdetést is tart 
a ruházatuk!” 

Szavaink, viselkedésünk, ruházkodásunk mindennapos, élő igehirdetés. Vagy Krisz-
tussal gyűjtenek, vagy szétszórnak. Ez nem jelentéktelen dolog, melyet tréfával üthet-
nénk el. A ruházkodás kérdése komoly elmélyedést és sok imát igényel. Sok hitetlen azt 
gondolta, hogy nem tesznek helyesen, ha eltűrik, hogy a divat rabszolgái maradjanak. 
De mikor látják, hogy némelyek, bár az istenfélelem magasztos hitvallását teszik, mégis 
a világiak módjára öltözködnek, s kedvelik a léha társaságot, úgy döntenek, hogy nem 
lehet helytelen ez az út. 

Az ihletett apostol mondja: „Látványossága lettünk a világnak, angyaloknak és em-
bereknek is.” Az egész menny fölfigyel rá, hogy Krisztus követői nap nap után milyen 
benyomást tesznek a világra. Testvérnőim, ruházatotok vagy Krisztus és a szent igazság 
mellett emel szót vagy a világ mellett. Melyik mellett a kettő közül? Ne feledjétek, hogy 
el kell majd számolnunk Istennek a környezetünkre tett benyomásunkkal. 

Semmi esetre sem javaslunk hanyag ruházkodást. Az öltözet legyen megfelelő és 
takaros, Bár csak olcsó vászon vagy kartonból készült, mégis legyen mindig rendes es 
tiszta. Ha nincs rajta fodrozás, a viselője nemcsak pénzt takaríthat meg, ha maga varrja 
meg, hanem elég csinos kis összeget, hiszen maga moshatja-vasalhatja a ruháját. Csalá-
dok kötnek nyakukba súlyos terheket azzal, hogy a divat szerint öltöztetik gyermekeiket. 
Mily időpazarlás ez! A kicsinyek nagyon szépek lennének a csipkék és fodrok nélküli 
ruhában is, ha szép tisztán és rendesen járatnánk őket. Olyan könnyű kimosni, vasalni az 
ilyen ruhát, hogy a fáradtság nem is tűnik tehernek. 

Testvérnőink miért lopnák meg Istent az őt megillető szolgálattól, s az Úr kincstárát 
attól a pénztől, melyet az Úr ügyére kellene adniuk, csak hogy korunk divatjait szolgál-
ják? Első és java gondolataikat ruházkodásra fordítják; időt fecsérelnek, pénzt pazarol-
nak el. A gondolkodás és a szív művelését viszont elhanyagolják. Kevésbé fontosnak 
tartják a jellemet, mint az öltözködést. A szelídség és benső lelki nyugalom ékessége 
kimondhatatlanul értékes, ezért a leggonoszabb könnyelműség léha célokra fecsérel ni 
ellehetőségeinket, hogy ezt az értékes ékességet biztosítsuk a léleknek. 

Nővéreim, nemes munkát tudnánk elvégezni Istenért, ha akarnánk. A nők nem isme-
rik erejüket, képességeiket. Isten nem akarja, hogy a nő képességeit ilyen kérdések kös-
sék le: Mit együnk, mit igyunk, mibe öltözzünk? A nőnek magasabb a célja, nagyszerűbb 
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a hivatása. Fejlessze ki. művelje képességeit, mert Isten föl tudja használni a lelkek örök 
romlásból megmentésének nagyszerű munkájában. 

Vasárnaponként a népszerű egyházak inkább színháznak, mint az Isten imádása há-
zának néznek ki. A divatos ruhák összes válfaja közszemlén van ott. A szegénynek nincs 
annyi bátorsága, hogy betegye oda a lábát. A következő megjegyzéseket tette fülem hal-
latára a divatos gyülekezet egyik látogatója: „Ez kitűnő alkalmat nyújt a divatok tanulmá-
nyozására, Itt figyelhetem meg a ruhák különféle alakjainak hatását. Tudod-e, hogy igen 
hasznomra válik üzletemben az, hogy megfigyelem, milyen jól vagy rosszul áll egy-egy 
ruha a különféle alakú és arcú nőkön, Észrevetted-e azt a méltóságos uszályt és csinos 
kalapot? Pontosan tudom, hogyan készülnek, Egész nap rengeteget tanultam, aminek 
majd gyakorlati hasznát is veszem.”

Szóval sem említette Krisztust vagy az elhangzott igehirdetést. Hogyan tekintheti 
Jézus az ilyen társaságát a cicomázkodásukkal és pazar öltözködésükkel? Mekkora szé-
gyent hoznak Isten házára! Ha Krisztus a földön járna, s eljutna templomukba, hát nem 
kiűzné Atyja házának e megszentségtelenítőit?

De a legsúlyosabb rossz a gyerekekre es ifjúságra tett benyomás, Alig, hogy a világra 
jöttek, máris a divat követeléseinek vetik alá őket. A kicsiny gyermekek többet hallanak 
a ruhákról, mint üdvösségükről. Látják, hogy anyjuk elmélyültebben vizsgálja a divatké-
peket, mint a Bibliát. Többet járnak a ruhaüzletbe, a rövidárushoz, mint a templomba. 
Lényegesebbé léptetik elő a külső, díszes ruházatot, mint a jellem ékesítését. Kímélet-
lenül megszidják őket a szép ruhák bepiszkolásáért. Nyűgösek, durcásak, ingerlékenyek 
lesznek a szakadatlan korlátozásoktól. A torz jellem nem zavarja annyira az anyát, mint a 
beszennyezett ruha. A gyerek többet hall a ruháról, mint az erényről, mert az anya job-
ban ismeri a divatot, mint az Üdvözítőt. Példája gyakran mérgező légkörrel veszi körül a 
fiatalokat. A divatos öltözékbe takart, de bűnös élet bevonul a gyerekek közé. 

Az egyszerű ruha a legelőnyösebb színben tüntetheti föl az értelmes nőt. A jellemet 
a viselt ruháról ítéljük meg. A cifra, ízléstelen, föltűnő külső hiúságot és jellemgyönge-
séget árul el. A szerény, istenfélő asszony szemérmesen öltözködik. A kifinomult ízlést a 
kiművelt ész az egyszerű és megfelelő ruházat kiválasztásában nyilvánul meg. 

Van olyan ékesség, amely soha el nem múlik, mely hozzájárul minden körülöttünk 
élő boldogságához, s mely el nem halványuló tündökléssel log ragyogni a halhatatlan 
jövő életben: Ez az ékesség a szelíd és alázatos lelkület. Isten arra szólít, hogy lelkünkön 
viseljük a legékesebb ruhát. 

A divat oltárán áldozóknak a tükörbe tett minden pillantással elhanyagolt lelküknek 
kellene eszükbe jutni. Az öltözgetésre pazarolt minden óra legyen szemrehányás, amiért 
parlagon hagyják heverni értelmi képességüket. Akkor talán olyan megújhodás állna be, 
mely magasztossá és nemessé tenne az élet összes célját és szándékát. Ahelyett, hogy 
arany díszeket keresnének külsejükre, buzgón igyekeznének megszerezni a bölcsessé-
get, mely értékesebb, mint a színarany, becsesebb, mint a rubintok. A divat oltáránál 
áldozóknak igen gyönge a jelleme, és igen kevés a testi ereje. Komolyabb cél híján él-
nek, életük nem tölt be méltó, érdemes célt. Mindenfelé olyan nőket találunk, akiknek 
egész gondolkodását és szívét a ruházkodás és fitogtatás szeretete köti le. A nőiség lel-
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ke, lényege eltörpül, elcsökevényesedik, gondolatai a maga szegény, hitvány személyére 
összpontosulnak. Mikor divatosan öltözködött fiatal nő haladt el az utcán néhány férfi 
mellett, egyikük kérdezősködni kezdett utána. Kérdéseire ezt válaszolták: „Szép disz ez a 
nő apja házában, de másra, semmire se jó.” Nagyon szomorú, hogy a magukat Krisztus 
tanítványainak vallják megengedhetőnek tartják, ha e mire se jó dísznőknek a ruházko-
dását és modorát utánozzák. 

Péter apostol értékes utasítást nyújt a keresztény nők ruházkodására: „Ékességetek 
ne legyen külsőséges: fodorított haj, arany karperec vagy fényes öltözet. Isten előtt a 
rejtett belső ember értékes, a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában, így 
ékesítették magukat egykor az Istenben bízó asszonyok.” Mi csak azt szeretnénk, hogy 
tartsátok magatokat Isten szavának utasításaihoz, Olvassátok-e a Bibliát, követitek-e a 
tanításait? Istennek akarunk-e engedelmeskedni, vagy a világ szokásaihoz szabjuk ma-
gunkat? Istent akarjuk-e szolgálni, vagy a mammont. A pénz, a világ Istenét? Elvárhatjuk 
e hogy belső békességnek és Isten helyeslésének örvendezzünk, míg homlok egyenest 
ellenkező irányban járunk, mint amit Isten igéje tanít? 

Pál apostol inti a keresztényeket, hogy line szabják magukat a világhoz, hanem ala-
kuljanak át gondolkodásuk megújulásával, hogy fölismerjék, mi az Isten akarata, mi he-
lyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes. Mégis sokan, noha Isten gyermekeinek vallják 
magukat, nem éreznek aggályt, amiért arany, gyöngy és fényes öltözékek viselésével a 
világhoz szabják magukat. S akik túl lelkiismeretesek efféléket viselni, azokat szűklátó-
körűnek, babonásnak, sőt vakbuzgónak tekintenek. Pedig maga Isten közli kegyelmesen 
velünk ez utasításokat; a végtelen bölcsesség kijelentései ezek; s akik semmibe veszik, 
azok veszedelmük és veszteségük árán teszik. Az Isten szavában megtiltott díszekhez 
ragaszkodjék kevélységet és hiúságát melengetnek. Magukra akarják terelni a figyelmet. 
Ruhájuk ezt mondja: Nézzetek rám, engem csodáljatok. így a legyezgetés által az emberi 
természetben rejlő hiúság egyre növekedik. Mikor a gondolkodás egyedül Isten tetszé-
sére összpontosul, minden föltűnést keresés eltűnik. 

Az apostol szembe helyezi a külső szépítgetést a szelídséggel és zavartalan lelki nyu-
galommal, az utóbbi értéke mellett tesz tanúságot: „Isten előtt értékes.” Kimondott 
ellentét van a külső csinosítgatás szeretete, s a szelídség és zavartalan lelki nyugalom 
között. Csakis akkor uralkodik béke és öröm lelkünkben, amikor mindenben az Isten 
akaratához igazodást keressük. 

A költözés szeretete veszélyezteti az erkölcsöket. A keresztény asszony ellentétévé 
teszi a nőt, hiszen a keresztényt a szerény szemérmesség és józanság jellemzi. A föltűnő, 
fényűző ruházat igen gyakran érzékiséget táplál a viselőben, s aki látja, annak szívében 
alantas szenvedélyt. Isten tudja, hogy a jellem romlását a büszkeségnek és hiúságnak 
ruházkodásban való kiélése előzi meg. Tudja, hogy a fényes öltözék elfojtja a jócseleke-
detek kívánását. 

Minél többet költ valaki ruházatra, annál kevesebb marad, hogy táplálják az éhezőt, 
ruházzák a meztelent. Így a jótékonyság folyói, noha szüntelenül áramlaniuk kellene, 
kiszáradnak. A fölösleges díszeknek a magunktól való megtagadásával megtakarított 
összegeket odaadhatjuk az ínségeseknek, vagy az Úr oltárára helyezhetjük az örömhír 
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támogatására, a hittérítők kiküldésére, a kiadványok megsokszorosítására, hogy eljut-
tassák a világosság sugarait a tévedés sötétjében veszteglőknek. A fölöslegesen elköltött 
összeg megfosztja elköltőjét a jót cselekvés értékes lehetőségétől. 

Testvérnőm, mennyi időt töltesz fölösleges díszítgetéssel? Olyan időt, mellyel el kell 
majd számolnod Istennel. Mennyit költesz, hogy kielégítsd szeszélyedet, s oly hiú szívek 
tetszését nyerjed meg, mint a tied? Pedig hiszen az Isten pénzét költöd, Mennyi jót te-
hetnél vele! Mekkora veszteség ér ebben, s a jövő halhatatlan életben az által, amit nem 
teszel meg! Mindenkit a földi életében megtett cselekedetei szerint ítélnek meg. Isten 
olvas a szív szándékaiban és céljaiban. Minden cselekedet s rejtett dolog nyitva áll min-
dent látó szeme előtt. Egyetlen gondolat, szó, tett sem kerüli el figyelmét. Tudja, hogy 
őt szeretjük és őt dicsőítjük-e, vagy a magunk kedvére és magasztalására cselekszünk, 
Tudja, hogy az odafönn valókra függesztjük-e szeretetünket, ahol Krisztus ül az Isten 
jobbján, vagy pedig a földi, érzéki, ördögi dolgokra.

Mikor haszontalan, vagy pazarló ruházati cikket öltesz magadra, a meztelentől tar-
tasz vissza adományt. Mikor a költséges étel sokféle változatával teríted meg asztalodat, 
az éhező táplálását hanyagolod el. Milyen a mennyei följegyzésed, hitvalló keresztény? 
Kérve kérlek, ne pazarold ártalmas es balga bűnös kielégülésre, amit Isten a kincstárába 
vár el, sem amit a szegénynek kellene juttatnod. Ne öltözzünk drága ruhába, hanem, 
mint istenfélő asszonyokhoz illik, jócselekedetekbe. Ne szálljon ellenünk égre az özvegy, 
sem az apátlan árva panasza. Ne tapadjon ruhánkhoz emberek vére. Ne pazaroljuk el 
az értékes próbaidőt büszkeségünk melengetésével. Nincs szegény talán, akit megláto-
gathatnál? Homályos szemű, akinek Isten szavából olvashatnál? Sem reményét vesztett, 
elkeseredett ember, akinek vigasztaló szavadra és imádra lenne szüksége? 

Amint Isten fölvirágoztatott, nem a hiúság és kevélység kielégítése növekedett-e 
benned? Mikor a ruhák tanulmányozására fordítasz drága időt, addig a belső ékességet 
hanyagolod el; addig nem növekedsz a kegyességében. A mennyeibb gondolkodásúvá 
válás helyett, egyre földiesebb leszel. Balga és ártalmas testi kívánságok, hitvány, un-
dorító étvágyak homályosítják el a szent dolgok iránti érzékedet. Aki vallja, hogy szereti 
Jézust, miért nem menekül eme lélekpusztító bűnös kielégülésektől! A világ bolondul a 
fitogtatás, a divat, az élvezet után. A laza erkölcsök szakadatlanul és félelmetesen nö-
vekednek. A keresztények legyenek hívek magasztos hitvallásukhoz. Krisztus szégyelli 
hitvalló követőit. 

Mennyiben is hasonlítunk őhozzá? Mennyiben alkalmazkodik ruházatunk a Bib-
lia előírásaihoz? Nem akarom, hogy rám háruljon népünk bűne, azért hát határozott 
hangot hallatok harsonámon. Éveken át érthető és határozott bizonyságot hordoztam 
e tárgyról. nyomtatásban, de a szószékről is. Nem bújtam ki alóla, hogy hirdessem Isten 
teljes tanácsát. Tisztán kell állnom mindenek vérétől. Az, hogy a világiasság es kevélység 
csaknem teljesen eluralkodik, még nem kifogás a kereszténynek. hogy azt művelje, amit 
mások tesznek: „Ne indulj a sokaság után a gonosz cselekedetekben!” 

Testvérnőim, ne űzzetek gúnyt üdvösségetekből, sem Istenből. Elém tárták, hogy 
Istentől való eltávolodásotok fő oka a kiöltözködés szeretete. Ez súlyos felelősségek el-
hanyagolásához vezet, s észreveszitek, hogy alig szikrája pislog már szívetekben az Isten 
iránti szeretetnek. Máris vessétek el lesiklástok okozóját mert bűn ez üdvösségetek1 s 
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bűn az Isten ellen. Ne keményítsen meg a bűn csalárdsága. A divat megrontja a szelle-
mi képességet, s emészti népünk lelkiséget A divat iránti hódolás itatja át hetediknapi 
adventista gyülekezeteinket, s ez többet rombol, mint bármi más hatalom, hogy elkülö-
nítse népünket Istentől. Közölték velem, hogy gyülekezeti szabályzatunk igen elégtelen. 
A ruházkodásban való bármi kevélység megnyilvánulásának, amit tilt az Isten igéje, elég 
oknak kell lennie a gyülekezeti fegyelmi eljáráshoz. A figyelmeztetések ellenére, a fölhí-
vások és kérlelések ellenére is, ha valaki tovább folytatja romlott csökönyösségét, akkor 
ezt bizonyítéknak tekinthetjük arra, hogy a szíve semmiképpen sem hasonul Krisztus-
hoz. Az én, és csakis az én az imádat tárgya, s egyetlen ily állítólagos keresztény sokakat 
el fog vezetni Istentől. 

Borzalmas bűn terheli népünket, hogy így megengedtük a gyülekezet tagjainak, hogy 
hitükkel ellentétesen öltözködjenek. Azonnal föl kell hát kelnünk. s föltétlenül bezár-
nunk az ajtót a divat csábításai előtt, hacsak ezt nem tesszük. gyülekezeteink szét fognak 
zülleni. (A jelen kötet első kiadásából/19931 kihagyott bekezdés.) 

  <<<vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, (157-171.) FELHÍVÁS
Szomorúság tölt el, ha népünk állapotára gondolok. Nem az Úr zárta be előttünk az 

eget, hanem szüntelen visszaeséseink választanak el minket Istentől. Büszkeség, irigy-
ség, a világ szeretete él szívünkben anélkül, hogy száműzetéstől vagy kárhoztatástól kel-
lene tartania. Súlyos bűnök, elbizakodottság láthatóak köztünk. Mégis az az általános 
nézet, hogy állapotunk virágzó, s békesség és lelki jólét jellemzi a gyülekezetet. 

A gyülekezet elfordult vezetőjének, Krisztusnak a követésétől, s most következetesen 
Egyiptom felé vonul vissza. Mégis csak kevesen riadnak fel és döbbennek meg a lelkierő 
hiánya miatt. Az Isten Lelke bizonyságtételeiben való kételkedés, sőt hitetlenség erjeszti 
mindenfelé a gyülekezeteinket. Sátán akarta ezt. A lelkészek, akik Krisztus helyett önma-
gukat prédikálják, ők akarják ezt. Nem olvassák és nem becsülik a bizonyságtételeket. 
Isten szól hozzátok. Világosság ragyog Igéjéből és a bizonyságtételekből, de mindkettőt 
megvetitek, mindkettőt semmibe veszitek. A következmény nyilvánvaló: hiányzik közü-
lünk a tisztaság, az odaadás és a komoly hit. 

Mindegyikünk tegye fel magának a kérdést: „Hogyan estünk a lelki gyengélkedésnek 
és széthúzásnak ebbe az állapotába? Nem magunk váltottuk-e ki Isten rosszallását, mi-
vel tetteink nem egyeznek a hitünkkel? Nem a világ barátságát és tetszését kerestük-e 
Krisztus jelenléte és akaratának mélyebb megismerése helyett?” Vizsgáljátok meg szí-
veteket, ítéljétek meg útjaitokat! Fontoljátok meg, hogy kivel társultok! A bölcsek társa-
ságát keresitek-e, vagy szívesebben választotok világi barátokat, társakat, akik nem félik 
Istent, és nem engedelmeskednek az evangéliumnak? 

Olyan időtöltéseket választotok-e, amelyek erkölcsi és lelkierőt adnak? Vajon tiszta 
gondolkodáshoz és tettekhez vezetnek? Igen elterjedt ma a tisztátalanság, még Krisztus 
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hitvalló követői közt is. A szenvedély féktelen: az állati tulajdonságok önmagunk kényez-
tetésétől csak erősödnek, az erkölcsi erő pedig egyre gyengül. Sokan kapva kapnak a 
világi, erkölcsileg romboló szórakozásokon, amelyeket Isten szava megtilt. Ezzel meg-
szakítják kapcsolatukat Istennel, és azok közé sorakoznak, akik e világ élvezeteit keresik. 
Ugyanazok a bűnök ütik fel a fejüket ma, mint amelyek az özönvíz előtti emberek és a 
síkság városainak pusztulását okozták* – nemcsak a pogány országokban, nemcsak a 
népes egyházak hitvallói közt, hanem azok között is, akik vallják, hogy az Emberfia eljö-
vetelére várnak. Ha Isten úgy tárná elétek ezeket a bűnöket, ahogyan Ő látja, szégyen és 
rémület töltene el titeket. 

Mi az oka ezeknek a riasztó állapotoknak? Az, hogy sokan elfogadták ugyan az iga-
zság elméletét, de anélkül, hogy igazán megtértek volna. Tudom, miről beszélek. Csak 
kevesen bánkódnak szívből a bűneik miatt, kevesen vannak, akikben mély meggyőződés 
él meg nem újult természetük romlottságáról. Nem cserélték kőszívüket hússzívre. Ke-
vesen hajlandók rázuhanni a sziklára, hogy összezúzódjanak rajta. 

Nem számít, ki vagy és milyen volt azelőtt az életed, egyedül csak az Isten által kijelölt 
úton menekülhetsz meg. Bűnbánatra kell jutnod. Tehetetlenül Jézus Krisztusra, a szik-
lára kell zuhannod. Érezned kell, hogy orvosra van szükséged, és a bűn egyedüli gyógy-
szerére: Krisztus vérére. Ezt a gyógyszert csak Isten iránti bűnbánattal és az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hit által biztosíthatod magadnak. Ebből a szempontból sokak életében 
még ezután kell elkezdődnie a lelki megújulásnak, pedig kereszténynek, sőt Krisztus ige-
hirdetőinek vallják magukat. Akárcsak a régi farizeusok, sokan közületek nem érzik, hogy 
megváltásra van szükségük. Önelégültek vagytok és önmagatokat dicsőítitek. Krisztus 
ezt mondta: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mk. 
2:17) Krisztus vére csak azokon segít, akik tudják, hogy rászorulnak tisztító hatalmára. 

Páratlan szeretet és megalázkodás Isten részéről, hogy amikor még igényt sem tart-
hattunk könyörületére, Krisztus már akkor vállalta megváltásunkat! Mindenható Orvo-
sunk azonban mindenkitől feltétlen engedelmességet vár. Mi soha ne írjunk elő gyógy-
szert a betegségünkre! Krisztusnak kell átadnunk akaratunk és tetteink teljes irányítását. 

Sokan nincsenek tudatában állapotuknak és a rájuk leselkedő veszélyeknek. Sok min-
den van Megváltónk munkájának természetében és módjában, ami idegen mindenfajta 
földi elgondolástól és szemben áll az emberi szív büszkeségével. Krisztus azt várja, hogy 
teljesen hagyatkozzunk Őrá, bízzunk szeretetében és bölcsességében. 

Hízeleghetünk magunknak, amint Nikodémus, hogy jellemünk kifogástalan és nincs 
szükségünk Isten előtti megalázkodásra, mint a közönséges bűnösöknek – mégis meg 
kell elégednünk azzal, hogy pontosan ugyanúgy léphetünk be az életbe, mint a legelve-
temültebb bűnösök. Le kell mondanunk saját igazságunkról, s könyörögnünk kell, hogy 
Krisztus tulajdonítsa nekünk az Ő igazságos tetteit. Azért, hogy erőnk legyen, teljesen 
Krisztusra kell támaszkodnunk. Énünknek meg kell halnia. El kell ismernünk, hogy min-
den, amink van, az isteni könyörület kimondhatatlan gazdagságából származik. Ez le-
gyen szívünk fohásza: „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsősé-
get, kegyelmed és hűséged szerint.” (Zsolt. 115:1) 

A valódi hitet szeretet követi, a szeretetet pedig engedelmesség. A megtért ember 
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minden ereje és szenvedélye Krisztus uralma alá kerül. A Lélek megelevenítő hatalom, 
Isten képmására alakítja át azokat, akik befogadják. Elszomorít, hogy az igazságot vallók 
közül csak kevesen tapasztalták ezt. Igen sokan a saját útjukat követik, bűnös kívánsága-
ikba merülnek, és mégis Krisztus követőinek vallják magukat. Sohasem engedték át Is-
tennek a szívüket. Akárcsak a balga szüzek, elhanyagolták, hogy beszerezzék a kegyelem 
olaját is a lámpáikba. Közlöm veletek testvéreim, hogy sokan a bűn rabságában élnek, 
pedig azt állítják, hogy hisznek, sőt, hogy az igazságot hirdetik. Alantas szenvedélyek 
szennyezik gondolkodásukat s rontják meg lelküket. Némelyek, akik a legvisszataszítóbb 
bűnökben élnek, kölcsönvették a menny ruháit, hogy hathatósabban szolgálhassák Sá-
tánt. 

„Aki Istentől született, nem cselekszik bűnt.” (I. Jn. 3:9) Tudja, hogy Krisztus vére 
váltotta meg, s a legünnepélyesebb fogadások kötik, hogy dicsőítse Istent testében és 
lelkében, amelyek az Úréi. Legyőzte magában önszeretetét és a bűnt. Naponta kérde-
zi: „Mivel fizessek az Úrnak minden irántam való jótéteményéért?” „Uram, mit akarsz 
tőlem, mit tegyek?” (Zsolt. 116:12; Ap. csel. 9:6) A valódi keresztény sohasem panasz-
kodik, hogy Krisztus igája töri a nyakát. Krisztus szolgálatát tekinti a legvalóságosabb 
szabadságnak. Isten törvénye a gyönyörűsége. Ahelyett, hogy igyekezne leszállítani Is-
ten parancsainak színvonalát, hogy azok megfeleljenek hibás jellemének, szüntelenül 
törekszik felemelkedni a törvények tökéletességéhez. 

Ilyen legyen az életünk, ha fel szeretnénk készülni arra, hogy helytálljunk Isten nap-
ján. Most kell felhagynunk bűneinkkel, míg a próbaidő tart, míg a könyörület hangja 
még hallható. Ameddig erkölcsi sötétség borítja a földet, akár a halotti lepel, addig Is-
ten zászlóvivői világosságának ragyogóbban kell fénylenie, megmutatva az ellentétet a 
menny világossága és Sátán sötétsége között. 

Isten bőségesen gondoskodott arról, hogy kegyelme által tökéletesek lehessünk, 
hogy semmiben ne találjon híjával, míg Urunk megjelenésére várunk. Készen állsz-e? 
Magadra öltötted-e a menyegzői ruhát? Ez a ruha sohasem takargat csalást, tisztátalan-
ságot, romlottságot vagy álszenteskedést. Isten látja szíved gondolatait és szándékait. 
Az emberek szeme elől elrejthetjük bűneinket, de semmit sem titkolhatunk el Terem-
tőnk előtt. 

Isten halálra adta Fiát a bűneinkért, s feltámasztotta a megigazulásunkért. Krisztus 
által kéréseinkkel a kegyelem trónjához járulhatunk. Általa, bár érdemtelenek vagyunk, 
elnyerhetjük az összes lelki áldást. Őhozzá fordulunk-e, hogy életünk legyen? 

Hogyan bizonyosodjunk meg Isten jóságáról és szeretetéről? A zsoltáríró felszólít 
minket, hogy ne csak halljuk és tudjuk, ne csak olvassuk és tudjuk, ne csak higgyük és 
tudjuk, hanem „ízleljük meg, érezzük és lássuk, mily jóságos az Úr” (Zsolt. 34:9). Ahe-
lyett, hogy egymás szavára támaszkodnánk, ízleljük, érzékeljük, tapasztaljuk meg a ma-
gunk számára. 

A tapasztalat olyan ismeret, amely valaminek a kipróbálásából származik. Tapasz-
talatból nyert vallásosságra van most szükségünk: „Ízleljétek, érzékeljétek, és lássátok 
meg, hogy jó az Úr!” Igen sokan, akik ismerik ugyan a vallásos igazság elméletét, soha 
nem tapasztalták Isten kegyelmének megújító hatalmát a szívükön. Mindig vonakodnak, 
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ha engedelmeskedniük kell a Szentlélek figyelmeztető, intő és tanító bizonyságtételei-
nek. Hiszik, hogy egyszer kitöltetik Isten haragja, mégsem tesznek komoly erőfeszítése-
ket, hogy megmeneküljenek attól. Hiszik, hogy létezik a menny, mégsem hoznak áldoza-
tot, hogy elnyerjék. Hisznek az emberi lélek értékében, és abban is, hogy a megváltására 
adott idő nemsokára örökre véget ér. Mégis elszalasztják a legbecsesebb lehetőséget, 
hogy megbékéljenek Istennel. Olvashatják a Bibliát, de figyelmeztetései nem riasztják, 
ígéretei nem nyerik meg őket. Helyeslik a nemes dolgokat, mégis azt az ösvényt tapos-
sák, amit Isten megtiltott nekik. Ismerik ugyan a menedéket, de nem veszik igénybe. 
Ismerik a bűn gyógyszerét, de nem élnek vele. Tudják, mi a helyes, de nem éheznek 
rá. Összes tudásuk csak növeli kárhoztatásukat. Sohasem ízlelték, nem érezték és nem 
tanulták meg tapasztalatból, hogy jó az Úr. 

Ahhoz, hogy Krisztus tanítványai lehessünk, meg kell tagadnunk magunkat és követ-
nünk kell Őt a gyalázaton át is. Kevesen teszik ezt most. Sokan jövendölnek hazugságo-
kat, és a nép kedvét leli bennük. De mit tesznek majd, ha eljön a vég? Mi lesz a sorsuk, 
ha tetteik minden következményeivel ítéletre kerülnek Isten elé? 

A keresztény élet hadviselés. Pál írja, hogy a hit harcát harcolva fejedelemségek és 
hatalmasságok ellen viaskodott. Majd kijelenti: „A bűn ellen vívott harcban még nem 
álltatok ellen véretek ontásáig.” (Zsid. 12:4) Igen, manapság melengetik és mentegetik a 
bűnt. A Lélek éles kardja, Isten igéje nem hasít elevenükig. A vallás változott volna meg? 
Elült volna Sátán Istennel szembeni ellenségeskedése? A vallásos élet valamikor nagy 
nehézségeket jelentett és lemondást követelt. Ma mindent nagyon könnyűvé tesznek. S 
miért van ez? Mert Isten hitvaló népe megalkuszik a sötétség hatalmasságaival. 

Feltétlenül fel kell élesztenünk a kertelés nélkül gyakorolt bizonyságtevést. A meny-
nybe vezető ösvény ma sem simább, mint Üdvözítőnk napjaiban volt. El kell vetnünk 
összes bűnünket. Le kell metszenünk minden szívünkhöz nőtt, önző kedvtelést, ami val-
lásos életünk fejlődését akadályozza. Ha bűnre csábít, fel kell áldoznunk jobb szemünket 
vagy jobb kezünket. Hajlandóak vagyunk-e lemondani vélt bölcsességünkről és kicsiny 
gyermekként fogadni a mennyek országát? Hajlandóak vagyunk-e lemondani világi ba-
rátainkról? Feláldozzuk-e az emberek helyeslését? Az örök élet végtelenül értékes juta-
lom. Készek vagyunk-e az előttünk lévő cél értékével arányos igyekezetre és áldozatokra? 

Minden barátság hatással van ránk. Azt, hogy mennyire kerülünk e befolyás alá, a 
meghittség mélysége, az érintkezés tartóssága, barátaink iránti szeretetünk és tisztele-
tünk mértéke határozza meg. Így, ha megismerjük Krisztust és Ővele barátkozunk, olya-
nokká válhatunk, mint Ő, az egyedül tökéletes példakép. 

Közösség Krisztussal – kimondhatatlanul becses érték! Ez a közösség a kiváltságunk, 
ha keressük, s ha meghozunk érte bármilyen áldozatot, hogy részesüljünk benne. Ami-
kor az első tanítványok a Megváltó szavait hallották, rádöbbentek, hogy szükségük van 
Jézusra. Keresték, megtalálták és követték Őt. Vele voltak a házban, az asztalnál, az úton, 
a mezőn. Naponta hallották tőle a szent igazság tanításait. Úgy tekintettek rá, mint szol-
gák a mesterükre, hogy megismerjék kötelességeiket. Vidáman, örömmel szolgálták Őt. 
Követték, mint a katonák parancsnokukat, a hit nemes harcát harcolva „az Ővele való 
elhívottak, kiválasztottak, hűségesek” (Jel. 17:14). 
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„Aki azt állítja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell cselekednie, ahogyan Ő cseleke-
dett.” (I. Jn. 2:6) „Akiben ugyanis nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá.” (Rm. 8:9) 
Ez a Jézushoz igazodás nem marad rejtve a világ előtt. Felfigyelnek rá, és beszédtéma 
lesz az emberek között. A keresztény talán észre sem veszi a nagy változást, mert minél 
jobban hasonlít a jelleme Krisztus jellemére, annál szerényebb lesz az önmagáról alko-
tott véleménye, a körülötte élők azonban mind látni fogják a változást. Akik a legmé-
lyebb tapasztalatokra tettek szert Istennel, azok állnak a legmesszebb a büszkeségtől 
és önigazultságtól. Szerényen vélekednek saját magukról, ám Krisztus dicsőségéről és 
kiválóságáról a legmagasztosabb fogalmaik vannak. Azt gondolják majd, hogy az Ő szol-
gálatában a legalacsonyabb hely is túlságosan megtisztelő számukra. 

Mózes nem is tudta, hogy arca ragyogva fénylik, fájdalmat és rémületet keltve azok-
ban, akik nem érintkeztek Istennel, mint ő. Pál nagyon szerényen vélekedett a keresz-
tény életben megtett előrehaladásáról: „Nem mintha már elértem volna s tökéletes 
volnék.” (Fil. 3:12) Úgy beszélt magáról, mint aki első a bűnösök között. Pedig az Úr igen 
megtisztelte Pált. Szent látomásban a harmadik égben járt, s olyan kijelentéseket nyert 
az isteni dicsőségről, amelyeket közölnie sem volt szabad. 

Üdvözítőnk Keresztelő Jánost tartotta a legnagyobb prófétának. Szembeszökő az el-
lentét Isten emberének és sok olyan embernek a beszéde között, akik pedig a kereszt 
szolgáinak tartják magukat. Amikor megkérdezték tőle, hogy ő-e a Krisztus, János kije-
lentette, hogy még arra is méltatlan, hogy megoldja Mesterének saruját. Amikor tanít-
ványai panaszkodtak, hogy a nép figyelme az új tanító felé fordult, János emlékeztette 
őket, hogy ő mindig is csak a megígért Messiás előfutárának mondta magát. Krisztust, 
a vőlegényt illeti népének szeretetében az első hely. „A vőlegény barátja csak ott áll a 
vőlegény mellett, hallgatja szavát, és szívből örül neki. Ezzel most az én örömem is teljes. 
Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Aki felülről jön, mindenkit felülmúl… Aki 
elfogadja tanúságát, megerősíti, hogy Isten igazmondó.” (Jn. 3:29–31, 33) 

Ilyen munkásokra lenne most szükség. Az önelégült, irigy és féltékeny, gáncsosko-
dó, kákán is csomót kereső embereket fel kell mentenünk a szent hivatás alól. Nem 
szabad megtűrnünk őket a lelkészi pályán, még ha látszólag jó eredményt értek is el. 
Isten mindig tud embereket küldeni a szolgálatba. Olyan munkásokat hív, akik igazak és 
megbízhatóak, tiszták és szentek, akik tudják, hogy Krisztus elfedező vérére, Lelkének 
megszentelő kegyelmére szorulnak. 

Testvéreim, irigykedésetek és széthúzásotok elszomorítja Istent. Mindezekben Sá-
tánnak engedelmeskedtek, és nem Krisztusnak. Amikor elvhű, a kötelesség teljesítés-
ében félelmet nem ismerő, Isten ügyében buzgó embereket látunk, akik mégis alázatos 
szívűek és szerények, gyöngédek és megértők, mindenkivel türelmesek, könnyen meg-
bocsátanak, és szeretetet tanúsítanak azok iránt, akikért Krisztus meghalt, akkor nincs 
szükségünk arra, hogy megkérdezzük, keresztények-e? Félreérthetetlen bizonyságuk 
van arról, hogy Jézussal voltak és Tőle tanultak. Ha pedig valakiknél az ellenkező jellem-
vonásokat tapasztaljuk, ha büszkeség és hiúság él a szívükben, lusták és világi gondol-
kodásúak, pénzsóvárak, szeretetlenek és ítélkezők, akkor nem kell közölni velünk, hogy 
kikkel tartanak fenn kapcsolatot, ki a legmeghittebb barátjuk. Lehet, hogy nem hisznek 
a varázslásban, ennek ellenére gonosz lélekkel tartanak közösséget. 
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Ezekhez így szólnék: Ne büszkélkedjetek, meghazudtolva az igazságot! Ez nem fe-
lülről származó bölcsesség, hanem földi, érzéki, sőt ördögi. Ahol ugyanis irigység és 
versengés van, ott békétlenség uralkodik, és minden más hitványság. Az a bölcsesség 
azonban, amely felülről származik, először is „ártatlan, aztán békeszerető, gyengéd, jóra 
hajló, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató; az 
igazi élet magját békében vetik el a békeszeretők” (Jak. 3:14–18). 

Amikor a farizeusok és szadduceusok János keresztségére sereglettek, az igazság fé-
lelmet nem ismerő hírnöke így szólt hozzájuk: „Viperák nemzetsége! Ki tanított arra, 
hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcse-
it!” (Mt. 3:7–8) Ezek az emberek méltatlan indítékkal jöttek Jánoshoz. Mérgező elveik 
és romlott tetteik voltak, mégsem volt világos fogalmuk valódi állapotukról. Büszkeség 
és nagyravágyás töltötte el őket. Nem riadtak vissza semmitől, hogy dicsőséget szerez-
zenek maguknak és erősítsék a nép felett gyakorolt hatalmukat. Azért jöttek Jánoshoz 
megkeresztelkedni, hogy még eredményesebben vihessék végbe céljaikat. 

János olvasott a szívükben, s ezzel az elevenbe vágó kérdéssel fogadta őket: „Ki ta-
nított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől?” Ha meghallották volna Isten 
szívükhöz szóló hangját, bizonyságot tettek volna erről azzal, hogy bűnbánathoz illő 
gyümölcsöket teremnek. De nem látszott rajtuk semmi efféle. Emberi hangnak vették 
a figyelmeztetést. Megragadta őket János beszédének ereje és merészsége, Isten Lel-
ke azonban nem győzte meg a szívüket, és – elkerülhetetlen következményként – nem 
teremtek gyümölcsöt az örök életre. Nem bizonyították, hogy megváltozott a gondol-
kodásuk. János megértette velük, hogy a Szentlélek átalakító hatalma nélkül a külső 
szertartás nem szolgál javukra. 

A próféta intése ma is sokakra alkalmazható. Nem tudják ugyan megcáfolni az iga-
zságot támogató világos és meggyőző érvelést, de inkább csak az ésszerűség alapján 
fogadják el azt, nem pedig azért, mert Isten mondta. Nincs valódi fogalmuk bűnös ál-
lapotukról, nem tanúsítják, hogy valóban megtört a szívük, hanem, akár a farizeusok, 
leereszkedésnek tartanák, ha elfogadnák az igazságot. 

Senki sincs messzebb a mennytől, mint az önigazult, alakoskodó ember, aki dagado-
zik a büszkeségtől elért eredményei láttán, ugyanakkor teljesen hiányzik belőle Krisz-
tus lelkülete, miközben irigység, féltékenység, vagy a dicséret és népszerűség szeretete 
uralkodik elméjében. Ahhoz a csoporthoz tartoznak, akiket János viperák fajzatának, a 
gonoszság gyermekeinek nevezett. Ilyen emberek élnek közöttünk észrevétlenül. Hat-
hatósabban szolgálják Sátánt, mint az az ember, aki a legaljasabb kicsapongásokban él, 
mert ez utóbbi nem álcázza valódi jellemét, annak látszik, ami valójában. 

Isten a bűnbánathoz illő gyümölcsöket vár tőlünk. Ilyen gyümölcs nélkül értéktelen 
a hitvallásunk. Az Úr tud igazi hívőket támasztani azok közül is, akik még nem hallottak 
róla. „Ne gondoljátok, hogy hivatkozhattok arra: Ábrahám az atyánk! Mert mondom 
nektek, Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.” (Mt. 3:9) 

Isten nem függ megtéretlen szívű és életű emberektől. Soha nem tüntet ki olyan 
embert, aki bűnt cselekszik. „A fejsze már a fák gyökeréhez ért. Kivágnak és tűzre vetnek 
minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem.” (Mt. 3:10) 
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Akik az igehirdetőt dicsőítik és neki hízelegnek, de elhanyagolják az igazságos tette-
ket, azok félreérthetetlenül bizonyítják, hogy az igehirdetőhöz tértek meg, nem pedig 
Istenhez. Mi is megkérdezhetjük: „Ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás 
elől?” A Szentlélek hangja, vagy csak az emberi hang, amely az Istentől küldött üzenetet 
szólta? Gyümölcséről ismerjük meg a fát. 

Külsőségek nem tudnak megtisztítani minket. Semmiféle szertartás, még ha a leg-
szentebb ember végzi is el rajtunk, nem helyettesítheti a Szentlélek keresztségét. Isten 
Lelkének kell megművelnie a szívünket. Aki nem tapasztalta a Szentlélek megújító ha-
talmát, az csak polyva a búza között. Urunk kezében szórólapát van, alaposan meg fogja 
tisztítani a szérűjét. Az eljövendő napon különbséget tesz azok között, akik „az Istent 
szolgálják, és azok között, akik nem szolgálják Őt” (Mal. 3:18). Krisztus lelkülete nyilvánul 
meg azokban, akik Istentől születtek. Nem támadhat széthúzás és veszekedés azok közt, 
akiket az Ő Lelke ural. 

„Tisztuljatok meg, akik az Úr edényeit hordozzátok!” (Ésa. 52:11) A gyülekezet lelki 
színvonala csak ritkán magasabb, mint a prédikátoráé. Megtért igehirdetőkre, megtért 
népre van szükségünk. Azok a pásztorok, akik úgy virrasztanak az emberekért, mint akik-
ről számot kell majd adniuk, a béke és szentség ösvényein vezetik a nyájat. Fáradozásuk 
sikere arányos azzal, hogy ők maguk mennyire növekednek a kegyességben és az igazság 
ismeretében. Ha a tanítók megszentelődnek lelkükben, testükben és elméjükben, akkor 
majd az emberek szívébe tudják ültetni az ilyen megszentelődés fontosságát. 

Mit sem ér, ha beszélünk a vallásos dolgokról, de beszédünk közömbös, vagy ha lelki 
áldásokért imádkozunk, de anélkül, hogy a lelkünk valóban éhezne, vagy hitünk nem 
életerős. A nyüzsgő sokaság, amely Jézust szorongatta, nem nyert éltető erőt az érinté-
sétől. De amikor a szegény szenvedő asszony nagy ínségében kinyújtotta kezét s meg-
érintette Jézus ruhája szegélyét, akkor gyógyító erő áradt számára Jézustól. Ez az érintés 
a hit érintése volt. Krisztus felismerte ezt, s az idők végéig tanítást akart nyújtani köve-
tőinek. Tudta, hogy erő áradt ki belőle, és a tömegben visszafordulva megkérdezte: „Ki 
érintette meg a ruhámat?” A tanítványokat meglepte a kérdés, és így feleltek: „Mester, 
a tömeg szorongat és lökdös, és te még azt kérded, ki érintett meg?” (Mk. 5:31) Jézus az 
asszonyt nézte, aki megérintette. Az asszony szívét félelem töltötte el. Nagy volt az örö-
me, de vajon nem lépte-e túl az illendőség határát? Látta, hogy nem maradhat rejtve, 
remegve Jézus lábaihoz borult s mindent megvallott. Krisztus gyengéden így szólt hozzá: 
„Menj békével. A hited meggyógyított.” 

E példa alapján különbséget tehetünk a közönyös érintés és a hit érintése között. Ima 
és igehirdetés semmit sem ér, ha nem gyakoroljuk az Istenbe vetett, élő hitet. A hit érin-
tése megnyitja előttünk az isteni erő és bölcsesség kincsesházát: Isten így viszi véghez 
kegyelmének csodáit porból lett eszközein át. 

Erre az élő hitre van ma is égető szükségünk. Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy 
Jézus valóban a miénk, s Lelke tisztogatja és finomítja a szívünket. Ha Krisztus igehirde-
tőinek szelídséggel és szeretettel párosult valódi hite lenne, mekkora munkát végezhet-
nének! Milyen gyümölcsöket érlelne ez Isten dicsőségére! 

Mit is mondhatnék nektek, testvéreim, hogy felrázzalak világi, testies biztonságér-
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zetetekből? Isten megmutatta nekem a rátok leselkedő veszélyt. A gyülekezetben hívők 
és hitetlenek vegyülnek el egymással. Krisztus a szőlőtő és a szőlővessző példázatával 
szemlélteti a kétféle csoportot: „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. 
Amint a szőlővessző sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőkén, 
úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki ben-
nem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.” 
(Jn. 15:4–5)

Jókora különbség van a Krisztushoz fűződő színlelt kapcsolat és a valódi hitbeli össze-
köttetés között. A hitvallás bárkit bebocsát a gyülekezetbe, de ez még nem bizonyítja, 
hogy életerős kapcsolatban áll az életadó szőlőtőkével. Jelet kaptunk, hogy megkülön-
böztessük az igazi tanítványokat azoktól, akik csak mondják, hogy Krisztus követői, de 
nem hisznek igazán benne: Az első csoport terem gyümölcsöt, a második nem. Az elsőt 
Isten kése gyakran metszi vissza, hogy több gyümölcsöt teremjen, a másikat, akár az 
elfonnyadt vesszőket, rövidesen levágja az élő tőkéről. 

Szívem mélyéből kívánom, hogy népünk őrizze meg az élő bizonyságtételt, és hogy 
a gyülekezet tartsa tisztán magát a hitetlenségtől. Elképzelhetünk-e szorosabb, meghit-
tebb kapcsolatot Krisztussal, mint ezt a meghatározást: „Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a 
szőlővesszők.” A vessző rostja csaknem azonos a tőkével. Az élet, az erő, a gyümölcster-
mő képesség összeköttetése a tőke és a vesszők között akadálytalan és állandó. A gyö-
kér eljuttatja a vesszőkhöz a táplálékot. Ilyen az igazi hívő kapcsolata is a Megváltóval: 
Krisztus által él, tőle nyeri táplálékát. 

Ez a lelki kapcsolat csak az egyéni hit gyakorlása által lehet a miénk. Hitünknek min-
denek fölött való szeretetet, teljes Krisztusra hagyatkozást, teljes átadást kell kifejeznie. 
Akaratunkat egészen alá kell rendelnünk az isteni akaratnak. Érzelmeinket, vágyainkat, 
érdekeinket azonosítanunk kell Krisztus országának felvirágoztatásával és ügyének meg-
becsülésével. Szüntelenül Krisztus kegyelme árad ránk, Ő pedig elfogadja tőlünk a há-
lánkat. 

Amikor e kapcsolat és közösség ilyen meghitt fokra lép, bűneink Krisztusra hárulnak, 
igazságos tetteit pedig nekünk tulajdonítja. Magára vállalta, hordta bűneinket, hogy ál-
tala részesüljünk Isten igaz tetteiben. Közvetítésével járulhatunk Isten elé, aki szeretett 
Fia által fogad el minket. Ha valaki ezentúl szóval vagy tettel megsérti a hívőt, Jézust 
bántja meg, aki pedig akár egy pohár vizet ad a tanítványnak azért, mert Isten gyerme-
ke, úgy fogadja azt, mintha neki adták volna. 

Jézus akkor mondta el a hívőkhöz fűződő kapcsolatának ezt a gyönyörű hasonlatát, 
amikor búcsúzott a tanítványaitól. Elmagyarázta nekik, hogyan lehetnek Ővele szoros 
kapcsolatban, amely által akkor is élhetnek lelki életet, amikor Ő már nem lesz látható-
an velük. Hogy el ne felejtsék tanítását, a szőlőtő példázatát mondta el nekik, amely a 
legszemléletesebb és a legpontosabb. A zsidók a szőlőt mindig a legnemesebb növény-
nek tekintették, minden olyan dolog jelképének, amely erőteljes, kiváló és gyümölcsöző. 
Mintha ezt mondta volna nekik az Úr: „A szőlőtő, melyet olyan nagyra becsültök, jelkép. 
A valóság én vagyok. Én vagyok az igazi szőlőtő. Nemzetetek nagyra értékeli a szőlőt – a 
bűnös embereknek minden világi dolognál értékesebbnek kell tartaniuk engem. A vesz-
szőnek nincs a tőkétől független élete; ti sem élhettek, csak általam.” 
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Ez a tanítás ugyanolyan mélyen érinti Krisztus összes követőjét, mint a tanítványokat, 
akik e szavakat hallották. A hitehagyás az embert elidegenítette Istentől. Széles és félel-
metes ez a szakadék, Krisztus azonban gondoskodott róla, hogy újra magához kapcsol-
hasson minket. A gonoszság hatalma annyira beleivódott az ember természetébe, hogy 
senki sem győzheti le magában, csak ha egységre lép Krisztussal. Ez által az egység által 
kapjuk az erkölcsi és lelki erőt. Ha Krisztus Lelke él bennünk, akkor az igazságos tettek 
gyümölcseit teremjük. Olyan gyümölcsöt, amely az embernek tisztességet és áldást hoz, 
Istennek pedig dicsőséget. 

Az Atya a szőlőműves. Avatott kézzel és könyörületesen metsz meg minden gyü-
mölcstermő hajtást. Aki ma kiveszi részét Krisztus szenvedéseiből, az majd az örökkéva-
lóságon át osztozik dicsőségében. „Nem szégyelli testvéreinek hívni őket.” (Zsid. 2:11) 
Isten angyalai szolgálnak nekik. Krisztus emberfiaként jön el másodszor is, tehát még 
dicsőségében is azonosítja magát az emberiséggel. Akik csatlakoztak hozzá, azokról je-
lenti ki: „Még ha az anya megfeledkeznék is gyermekéről, én akkor sem feledkezem meg 
rólad. Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vagy.” (Ésa. 49:15–16) 

Milyen bámulatos kiváltságokat kínál nekünk az Úr! Az elmondottak után törek-
szünk-e minden erőnkből arra, hogy szövetséget kössünk Krisztussal? Egyedül csak ezen 
az úton kaphatjuk meg az áldásokat. Elfordulunk-e bűneinktől az igaz tettek cselekvésé-
vel, és vétkeinktől azzal, hogy az Úrhoz csatlakozunk? Futótűzként terjed a kételkedés és 
a hitetlenség. Krisztus így szólt erről: „Amikor eljön az Emberfia, mit gondoltok, talál-e 
hitet a földön?” (Lk. 18:8) Művelnünk kell magunkban az élő, tevékeny hitet. Hitünk 
állandósága attól függ, egységben vagyunk-e Istennel. 

Az élő hit által Krisztussal kötött szövetségünk tartós lesz, minden más szövetke-
zés pedig érvényét veszíti, elmúlik. Krisztus választott előbb bennünket: kifizette meg-
váltásunkért a végtelen árat. S az igazi hívő Krisztust választja mindenben elsőnek és 
utolsónak. Ám ez a közösség, ez az egység nekünk is kerül valamibe: a teljes függőség 
szövetsége ez, amelyet egy büszke lénynek kell vállalnia. Azoknak, akik egyek akarnak 
lenni Krisztussal, előbb érzékelniük kell, hogy rászorulnak a Megváltó elfedező vérére. 
Szívünknek meg kell változnia, akaratunkat Isten akaratának kell alávetnünk. Megin-
dul a küzdelem. Az elszakadás fájdalmas folyamatának kell végbemennie, és egyúttal 
az összekapcsolódás folyamatának is. Ha közösségre akarunk lépni Krisztussal, le kell 
győznünk a büszkeséget és az önzést, a hiúságot és a világiasságot – a bűn megannyi 
változatát. Sokan azért találják a keresztény életet olyan keservesnek és nehéznek, mert 
anélkül próbálják Krisztushoz kapcsolni magukat, hogy előbb elszakadtak volna e dédel-
getett bálványaiktól. 

Miután pedig kialakult az egység Krisztus és híve között, csak buzgó imával és fá-
radhatatlan igyekezettel tudjuk azt fenntartani. Ellene kell állnunk önmagunknak, meg 
kell tagadnunk, le kell győznünk magunkat. Krisztus kegyelme által bátorsággal, hittel, 
virrasztással és imával kivívhatjuk ezt a győzelmet. 

Bár a hívők Krisztusban eggyé válnak, az egyik szőlővessző mégsem táplálhatja a má-
sikat. Csak úgy szerezhetik meg az élethez szükséges táplálékot, hogy valódi összeköt-
tetést tartanak fenn a szőlőtőkével. Tudatában kell lennünk annak, hogy teljesen Krisz-
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tustól függünk, hit által Isten Fiából kell élnünk. Ezt jelenti a felszólítás: „Maradjatok 
bennem!” Az életet, amelyet most testben élünk, nem emberek akarata szerint éljük, 
nem azért, hogy az Úr ellenségének akarata szerint viselkedjünk, hanem hogy azt tisztel-
jük és szolgáljuk, aki szeretett minket és az életét adta értünk. Ha csupán beleegyezünk 
ebbe a szövetségbe, s nem szakítjuk el magunkat a világtól, a világ élvezeteitől és tékoz-
lásától, akkor ez csak engedetlenségre bátorítja szívünket. 

Népünkből sajnálatos módon hiányzik a hit és a szeretet. Erőfeszítéseink túlságosan 
is tétovák ahhoz képest, hogy a veszedelem idején élünk. Hat ránk a körülöttünk tapasz-
talható büszkeség, a testi vágyak korlátlan és felelőtlen kielégítésének elterjedtsége, az 
istentelenség, a bűnözés. Kevesen értik meg, hogy amennyiben csak lehetséges, kerül-
nünk kell azok társaságát, akik ellenzik a hívő életet. Lakóhelyük megválasztásakor keve-
sen tekintik elsődleges szempontnak a lelki előnyöket. A szülők gyermekeikkel a nagyvá-
rosokba költöznek, mert úgy gondolják, hogy ott könnyebb a megélhetés. Az iskola után 
a gyermekek az utcán nevelkednek. Rossz barátaiktól bűnös és erkölcstelen szokásokat 
vesznek át. A szülők mindezt látják, de a baj orvoslása áldozathozatallal járna, így azután 
ott maradnak, míg Sátán teljesen hatalmába nem keríti gyermekeiket. 

Jobb, ha feláldoztok minden világi meggondolást, mint hogy veszélybe sodorjátok 
a rátok bízott drága gyermekeket. Kísértések törnek majd rájuk, s meg kell tanítanotok 
nekik, hogyan szálljanak szembe azokkal. A ti kötelességetek, hogy elkülönítsétek őket 
minden rossz hatástól, elhagyjatok minden olyan szokást, elszakítsatok minden olyan 
köteléket, amely visszatart attól, hogy magatokat és családotokat a legszabadabban, a 
legnyíltabban és a legteljesebben Istennek adjátok. 

A zsúfolt nagyvárosok helyett keressetek inkább félreeső, csendes helyet, ahol gyer-
mekeitek a lehető legjobban védettek a kísértésektől, ott neveljétek és tanítsátok őket 
a hasznos életre. Ezékiel próféta felsorolja Szodoma pusztulásának okait: „Büszkeség, 
jólét, henyeség volt benne s leányaiban, sem a szegények és szűkölködők karját meg 
nem erősítették.” (Ezék. 16:49) Aki el kívánja kerülni Szodoma vesztét, el kell kerülnie 
mindazt, ami Isten büntetését hozta a gonosz városra. 

Testvéreim, Isten legszentebb követelményeit veszitek semmibe, ha elhanyagoljátok, 
hogy magatokat és gyermekeiteket az Úrnak szenteljétek. Sokan közülünk hamis bizton-
ságban ringatják magukat, miközben önző érdekeik kötik le figyelmüket és földi kincsek 
után loholnak. Nem rettegtek a gonosztól, távolinak tűnik számotokra a veszély. Örök 
romlásotokat okozza a megtévesztés és megcsalatás, hacsak fel nem ébredtek s nem 
tértek vissza az Úrhoz bűnbánattal és mély alázattal. 

Újra meg újra mennyei hang szól hozzátok. Engedelmeskedtek-e szavának? Megfo-
gadjátok-e az Igaz Tanúbizonyság tanácsát, hogy vegyetek tűzben megtisztult színara-
nyat, fehér ruhát és szemkenőcsöt? A színarany a hit és szeretet, a fehér ruha Krisztus 
igazságos tettei, a szemkenőcs lelki tisztánlátás, amely megnyitja szemeteket, hogy ész-
revegyétek s messzire elkerüljétek Sátán csapdáit, felismerjétek és gyűlöljétek a bűnt, 
látva lássátok az igazságot, és engedelmeskedjetek is annak. 

A világ halálos kábultsága bénítja meg gondolkodásotokat. A bűn már nem is látszik 
olyan visszataszítónak, hiszen Sátán megvakított titeket. Isten rövidesen kitölti csapásait 
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a Földre. „Mentsd meg az életedet!” – figyelmeztet Isten angyala. De más hangokat is 
hallasz: „Nyugalom, nincs különösebb ok a riadalomra!” Akik Sionban henyélnek, ezt 
kiáltják: „Béke és biztonság!” De az egek azt hirdetik, hogy már az ajtó előtt van a tör-
vénytaposók hirtelen veszedelme. A könnyelmű fiatalok, az élvezetek szerelmesei légből 
kapott meséknek tekintik e figyelmeztetéseket, s szellemes csattanóval fordítanak nekik 
hátat. A szülők nagyjából igazat adnak gyermekeiknek, s valamennyien tovább alszanak. 
Így volt ez az özönvíz előtti világ pusztulása idején is, és akkor is, amikor Szodomát és 
Gomorát emésztette meg a tűz. Veszedelmük előestéjén még gyönyörökben tobzódtak. 
Kigúnyolták Lótot, amiért rettegett értük s figyelmeztette őket. Ám a lángokban a gú-
nyolódók vesztek el. 

Isten tartja kezében a sorsunkat. Nem nevethetjük ki, nem űzhetünk gúnyt belőle 
örökké. Csapásai már megérkeztek a Földre. Pusztulás és halál jelzi a félelmetes szélvé-
szek nyomát, emésztő tűz tarolja le az erdőt és a zsúfolt nagyvárost, viharba kerülnek és 
hajótörést szenvednek, akiknek a mélységen át vezet az útjuk, akik pedig a szárazföldön 
utaznak, azokat balesetek és szerencsétlenségek fenyegetik. Orkán, földrengés, fegyver 
és éhínség egymást érik. De az emberek nem ismerik fel Isten figyelmeztető hangját, 
nem akarnak a tornyosuló vihar elől az egyedüli biztonságba menekülni. 

Sokan, akiket pedig Isten a Sion falára állított, hogy sasszemmel fürkésszék a vész kö-
zeledtét és riadót fújjanak, maguk is elaludtak. Akiknek a legtevékenyebbeknek kellene 
lenniük, elhanyagolták kötelességeiket, és sok ember vesztét okozzák. 

Vigyázzatok, testvérek, hogy egyikőtöknek se legyen hitetlenségre hajló, gonosz 
szíve! Isten szava világos és pontos, amikor a korlátozásoktól ír, ám mindez ellenkezik 
önmagatok kényeztetésével, ezért is nem engedelmeskedtek neki. Lelkének bizonyság-
tételével felhívja figyelmeteket a Szentírásra, rámutat jellemhibáitokra és megrója bű-
neiteket – ezért is nem hallgattok rá. S hogy igazoljátok testies, könnyű életet kedvelő 
útjaitokat, kételkedni kezdtek, hogy vajon Istentől származnak-e a bizonyságtételek. Ha 
engedelmeskednétek tanításainak, akkor bizonyítaná nektek isteni eredetét. Ne feledjé-
tek: attól, hogy kételkedtek benne, még nem válik hazugsággá. Ha Istentől származnak, 
meg fognak maradni. Akik csökkenteni akarják Isten népének bizonyságtételekbe vetett 
hitét, amelyek harminchat éve hangzanak már a gyülekezetben, azok Isten ellen harcol-
nak. Nem az eszközt bántjátok, nem őt sértitek meg, hanem Istent, aki e figyelmezteté-
sek és feddések által szól hozzátok. 

Az Üdvözítő, amikor figyelmeztette tanítványait, olyan intéseket is adott, amelyek 
különösen nekünk szólnak: „Vigyázzatok magatokra, hogy el ne nehezedjék szívetek 
tobzódásban, részegségben és az evilági gondok között, hogy ne váratlanul lepjen meg 
titeket az a nap.” (Lk. 21:34) Virrasszatok, imádkozzatok, dolgozzatok – ez az igazi hitélet. 
Szüntelenül imádkozzatok, vagyis mindig az imádság lelkülete éljen bennetek, s akkor 
majd készen álltok Uratok jövetelére. 

Az őrök felelősek a nép állapotáért. Amíg ajtót nyitnak a büszkeségnek és irigység-
nek, a kétségeskedésnek és más bűnöknek, addig viszály lesz a hívek között, gyűlölködés 
és sok más gonoszság. A szelíd és alázatos szívű Jézus kérlel, eresszétek be, hogy a ven-
dégetek legyen, de ti féltek behívni Őt. Ő szól hozzánk az Ó- és Újszövetségben, s még 
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mindig szól Lelke és gondviselése által. Utasításainak az a célja, hogy hűségessé tegyék 
az embereket Istenhez és önmagukhoz is. 

Jézus magára öltötte az ember természetét, hogy példát adjon az emberiségnek, tel-
jes és tökéletes példát. Az a szándéka, hogy magához hasonlóvá tegyen bennünket, igaz-
zá minden célkitűzésben, érzésben és gondolatban, – igazzá szívünkben, lelkünkben, 
életünkben. Ez a kereszténység. Bukott természetünknek feltétlenül meg kell tisztulnia, 
nemesednie, meg kell szentelődnie az igazságnak való engedelmesség által. A keresz-
tény hit sohasem állhat összhangban a világ elveivel, a keresztény becsületesség szöges 
ellentétben van mindennemű csalással és tettetéssel. Aki Krisztus szeretetét táplálja 
leginkább a szívében, aki a legtökéletesebben tükrözi a Megváltót – Isten szemében az 
a legigazabb és leginkább tiszteletreméltó ember. 

  <<<vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT, (10-33) BŰNBÁNAT, BŰNVALLOMÁS
Lehet-e Isten előtt igaz az ember? Hogyan igazulhat meg a bűnös? Egyedül Krisz-

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

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

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

Ezt a bűnbeismerést azonban csak a rá várakozó rettenetes kárhozat tudata és a vég-
ítélettől való rettegés csikarta ki belőle. Bűnének következményei félelemmel töltötték 
el, azonban arról nem olvashatunk, hogy szívet tépő szomorúsággal bánkódott volna 
azon, amiért Isten ártatlan Fiát elárulta és Izrael Szentjét megtagadta. Fáraó is beismer-
te bűneit, amíg Isten fenyítő vesszeje alatt szenvedett, de csak azért, hogy a további 
büntetést elkerülje; mihelyt azonban megszűntek a csapások, azonnal tovább dacolt 
Istennel. Ezek az emberek fájlalták ugyan a bűn következményeit, de nem bánkódtak 
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bűnük felett.
Ha azonban a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelkiismeret felébred; a bű-

nös felismeri Isten törvényének mélységét és szentségét, amely Isten kormányzásának 
alapját képezi a mennyben és a földön. Az a világosság, „mely megvilágosít minden em-
bert” (Jn 1:9), bevilágít a lélek titokzatos kamráiba és a sötétség elrejtett dolgait nyil-
vánvalókká teszi. Meggyőződés lesz Úrrá szívén, lelkén. A bűnös egyrészt megérti Isten 
igazságosságát és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és tisztátalanul kell 
megjelennie a szívek Vizsgálóbírája előtt. Másrészt látja Isten szeretetét, a megszen-
telt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét; vágyódik a megtisztulás után és szeretné a 
mennyel való összeköttetést helyreállítani.

Dávid imája, melyet bűnbeesése után mondott, megismerteti velünk a bűn feletti 
őszinte szomorúság lényegét. Nem látjuk, hogy bűneit elfedezi, mentegeti, vagy a fe-
nyegető ítélet elől menekülni igyekezett volna. Dávid látta bűneinek nagyságát, a lel-
kén tapadó szennyet, és átérezte vétkeinek terhét. Nemcsak bűnbocsánatért, hanem 
szívének megtisztításáért is könyörgött. A szentség öröme és az istennel való közösség 
visszaállítása után vágyakozott. Lelke érzelmeit azért ilyen szavakkal fejezte ki: 

„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, s vétke elfe-
deztetett.”

„Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelké-
ben csalárdság nincsen.” 

„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; ir-
galmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!” 

„Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vét-
keimből tisztíts ki engemet;”

„Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen 
előttem forog...”

„Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg enge-
met, és fehérebb leszek a hónál...”

„Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd 
meg bennem.”

„Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd 
el tőlem.”

„Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedel-
messég lelkével támogass engem...”

„Szabadíts meg engemet a vérontástól, óh Isten, szabadítá-
somnak Istene! Hogy harsogja nyelvem a te igazságodat” 

(Zsolt 32:1-2; 51:3-16). 
Ily bűnbánat felette áll saját erőnknek; csak egyedül Krisztus által érhető el, aki fel-

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

A Biblia sehol sem tanítja, hogy a bűnösnek előbb vezekelnie kell, mielőtt Jézus hívó 
szavát követhetné: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterhel-
tettetek, és én megnyugosztlak titeket” (Mt 11:28). Egyedül Krisztustól kiáradó meg-
váltási erő vezethet bennünket igazi bűnbánathoz. Péter ezt a gondolatot a következő 
szavakkal fejezte ki az izraeliták előtt: „Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte 
jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát”(ApCsel 5:31). 
Miként Krisztus Lelke nélkül, Aki lelkiismeretünket felébreszti, nincs őszinte bűnbánat, 
úgy Krisztus nélkül nincs bűnbocsánat.

Krisztus a forrása minden igaz szándéknak. Csakis Ő tud szívünkbe a bűn ellen gyűlö-
letet plántálni. Ha igazság és tisztaság után vágyakozunk, ha bűnös voltunknak tudatára 
ébredünk, ez mind világos bizonyítéka annak, hogy a Szentlélek hat a szívünkre.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pál apostol mondja: „A törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam” (Fil 
3:6), amennyire természetesen külső cselekedetek tekintetbe jöhettek. Azonban mikor 
a törvény lelki jellegét és benső jelentőségét is megértette, tudatára ébredt bűnös voltá-
nak. A törvény betűit tekintve, ahogy ezt az emberek általában teszik, az apostol tartóz-
kodott a bűntől; azonban mikor bepillantott a törvény szent tanításainak mélységébe, és 
önmagát is meglátta, úgy, ahogy Isten ismerte őt, mélyen megalázkodott, és beismerte 
bűneit: „Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével fel-
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elevenedék a bűn, én pedig meghalék” (Róm 7:9-10). Mikor a törvény lelki lényegét helye-
sen felismerte, a bűn valódi félelmetességében mutatkozott előtte, és büszkesége eltűnt.  
 
Isten nem tekint minden bűnt egyenlően nagynak, hanem fokozatuk szerint, miként az 
emberek is, megkülönbözteti azokat; azonban ha valamelyik bűn még oly jelentéktelen-
nek látszik is az emberek szemében, Isten szemében egyetlen bűn sem csekély. Az em-
beri ítélet tökéletlen és részrehajló; Isten azonban a valóságnak megfelelően mérlegeli 
a dolgokat. Az iszákost például megvetik, és azt mondják, hogy bűnei kizárják az égből; 
azonban mily sokszor dorgálás nélkül hagyják a büszkeséget, az önzést, a kapzsiságot 
és az irigységet. Holott Isten szemében ezek a bűnök különösen bántóak, mert ezek a 
legélesebb ellentétben állnak irgalmas jellemével és azzal az önzetlen szeretettel, amely 
az el nem bukott világ légköre. Aki durva bűnbe esett, érzi annak gyalázatát és szégye-
nét, és érzi, hogy Krisztus kegyelmére szorul, de a fennhéjázó és gőgös ember semmi 
szükséget nem érez, és elzárja szívét Krisztus és azon végtelen áldások elől, melyeket 
egyedül ő adhat.

A szegény vámszedő, aki így imádkozott: „Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!” (Lk 
18:13), nagyon gonosznak tekinthette magát, és mások szintén ily színben látták; de be-
ismerte nyomorát és ínségét. Bűneinek és gyalázatának terhét Isten elé vitte, és bocsá-
natért esedezett. Szíve tárva volt, hogy Isten Lelke elvégezhesse benne kegyelmi munká-
ját és megszabadítsa a bűn hatalmától. A büszke és önigazult farizeus imája ellenben azt 
mutatta, hogy szíve zárva volt a Szentlélek befolyása előtt. Miután Istentől eltávolodott, 
fogalma sem volt arról, hogy az isteni tökéletességhez és szentséghez viszonyítva, mily 
szennyes volt saját jelleme. Mivel semmi szükséget nem érzett, nem is nyert el semmit.

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

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

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

Őrizkedjetek a hosszas habozástól! Ne mulasszátok el a bűneitekből való megtérést, 
hanem keressétek Jézust, s a szív tisztaságát! Ebben a tekintetben ezrek, tízezrek hibáz-
tak, helyre nem hozhatóan, örök vesztükre. Nem akarok sokat beszélni az emberi élet 
rövidségéről és bizonytalanságáról, de van egy borzalmas veszedelem - olyan veszede-
lem, melyet sajnos nem értenek meg kellőképpen -: ha késlekedünk a Szentlélek szavára 
hallgatni, és inkább tovább folytatjuk a bűnös életet. Mert valóságban a halogatás ezt 
jelenti. A legkisebb bűn elkövetése is azzal a veszedelemmel járhat, hogy az örök üdvös-
séget elveszíthetjük miatta. Amit mi nem győzünk le, az bennünket győz le és megsem-
misülésünket idézi elő.

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

A parancsolatok minden egyes áthágása Krisztus kegyelmének megvetése és elha-
nyagolása következményeiben visszahat mireánk; megkeményíti szívünket, meggyengíti 
akaratunkat, elhomályosítja értelmünket, és nem csak hajlamunk, hanem képességünk 
is csökken, hogy a Szentlélek szeretettel hívó szavát követhessük.

Sokan azzal a gondolattal akarják megnyugtatni felébredt lelkiismeretüket, hogy go-
nosz útjaikat bármikor megváltoztathatják. Úgy vélik, hogy a kegyelmi meghívást nem 
kell oly komolyan venni, hiszen mindig újból és újból figyelmezteti őket. Azt hiszik, hogy-
ha bár a kegyelem Lelkét megvetették és befolyásukkal Sátán oldalára álltak, elégsé-
ges, ha a végső pillanatban megváltoztatják életüket. De ezt nem oly könnyű megtenni. 
Egész élettapasztalatuk és nevelésük úgy alakította jellemüket, hogy többé aligha támad 
az a kívánságuk, hogy Krisztushoz hasonlókká legyenek.

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

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

„Mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben 
van” (1Sám 16:7) - az emberi szívet, amelyben váltakozik az öröm és fájdalom; azt a 
tévelygő és szeszélyes szívet, amely oly sok tisztátalanságnak és képmutatásnak tanyája. 
Isten jól ismeri a szív indokait, céljait és szándékait. Menjetek Őhozzá a ti szennyes, tisz-
tátalan szívetekkel, tárjátok ki azt az Ő mindent látó szemei előtt, és kiáltsatok fel együtt 
a zsoltáríróval: „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg 
engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak 
valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139:23-24).

Sokan elfogadják az ésszerűség vallását, a kegyesség külső formáit anélkül, hogy szí-
vüket megtisztítanák. A mi imánk legyen: „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és 
az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt 51:12). Legyetek őszinték önmagatokhoz! Le-
gyetek olyan komolyak és kitartóak, mintha a földi életetek ettől függne! Ez oly fontos 
kérdés, melyet Isten és önmagatok között rendeznetek kell, mégpedig az egész örökké-
valóságra. Csalárd reménynek örök halál lesz a következménye.

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

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

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

  <<<vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

KRISZTUS PÉLDÁZATAI, (100-109.) A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ IMÁJA
„Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket 

semmibe sem vették”, Krisztus példázatot mondott a farizeusról és a vámszedőről. A 
farizeus nem azért megy a templomba imádkozni, mert érzi, hogy bűnös, és bocsánat-
ra van szüksége, hanem mert igaznak véli magát, és dicséretre számít. Istentiszteletét 
érdemnek tartja, amely ajánlólevél Istenhez. Úgy gondolja, hogy az emberek is jó véle-
ménnyel lesznek kegyességéről. Azt reméli, hogy megnyeri mind Isten, mind az embe-
rek tetszését. Istentisztelete mögött önérdek húzódik. 

A farizeus az öndicsőítés megtestesítője. Ezt mutatja a nézése, a járása, az imája. 
Elhúzódik másoktól, mintha csak ezt mondaná: „Ne jöjj hozzám, mert szent vagyok né-
ked” (Ésa 65:5). Egyedül áll, és „magában” imádkozik. Önelégültségében azt képzeli, 
hogy Isten is elégedett vele. 

„Isten! Hálákat adok néked - mondja -, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, 
ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.” Jellemét nem Isten szent 
jelleméhez méri, hanem az emberek jelleméhez. Nem Istent, hanem az embereket nézi. 
Önelégültségének ez az oka. 

Imáját azzal folytatja, hogy felsorolja jótetteit: „Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát 
adok mindenből, amit szerzek.” A farizeus vallása nem érinti a szívét. Nem törekszik 
krisztusi jellemre. Nem vágyik szeretettel és irgalommal teljes szívre. Meg van elégedve 
azzal a vallással, amely csak külsőleg érinti az életet. Igazsága a sajátja; saját cselekede-
teinek gyümölcse, amelyet emberi normákhoz mér. 

Az önmagát igaznak tartó ember semmibe veszi a másik embert. A farizeus mások-
hoz méri magát, követendő példának pedig önmagát tartja. Mások szentsége alapján 
állapítja meg a saját szentségét. 

Minél rosszabbak mások, ő annál igazabbnak látszik. Önigazultságában másokat vá-
dol. Az „egyéb emberek”-et Isten törvénye áthágóiként kárhoztatja. Ez Sátánnak, „az 
atyafiak vádolójá”-nak szelleme. Ilyen lelkülettel lehetetlen Istennel közösségre lépni. A 
farizeus Isten áldása nélkül tér haza. 
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A vámszedő más hivőkkel együtt ment el a templomba, de csakhamar elhúzódott 
tőlük, mint aki méltatlan arra, hogy velük imádkozzék. Távol állva „még szemeit sem 
akarja vala az égre emelni, hanem - elkeseredett gyötrelmében és önmagát utálva - veri 
vala mellét”. Tudta, hogy vétkezett Isten ellen. Érezte, hogy bűnös, szennyes. Még csak 
szánalmat sem várhatott a körülötte levőktől; hiszen megvetéssel néztek rá. Tudta, hogy 
semmi érdeme nincs, amiért Isten megdicsérhetné, és kétségbeesetten kiáltott: „Isten, 
légy irgalmas nékem bűnösnek!” Nem hasonlította magát másokhoz. Bűntudattól meg-
semmisülten állt ott, mintha csak egymaga volna Isten előtt. Nem volt más vágya, csak 
a bocsánat és a béke. Csak egyet tudott felhozni a maga védelmére: Isten irgalmát. És 
áldást kapott. „Mondom néktek - szólt Krisztus - ez megigazulva méne alá az ő házához, 
inkább hogynem amaz.” 

A farizeus és a vámszedő az Istent imádók két nagy osztályát ábrázolja. A világra 
született első két gyermekben felismerhetjük első képviselőiket. Kain igaznak vélte ön-
magát, és csak hálaáldozattal járult Isten elé. Nem tett bűnvallomást, és nem ismerte 
be, hogy szüksége van kegyelemre. Ábel vért hozott, amely Isten Bárányára mutatott. 
Bűnösként jött, beismerve elveszett állapotát. Egyedüli reménye Isten ki nem érdemelt 
szeretete volt. Az Úr elfogadta Ábel áldozatát. Kaint és áldozatát pedig nem becsülte. 
Ínségünk tudata, nyomorúságunk és bűnösségünk beismerése az első feltétele annak, 
hogy Isten elfogadjon minket. „Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek 
országa” (Mt 5: 3). 

Péter apostol története tanulságul szolgál mind a farizeus, mind a vámszedő által 
ábrázolt osztály számára. Péter tanítványsága elején erősnek képzelte magát. A farizeus-
hoz hasonlóan saját értékelése szerint nem volt „olyan, mint egyéb emberek”. Krisztus 
figyelmeztette tanítványait elárulása estéjén: „Ezen az éjszakán mindnyájan megbotrán-
koztok bennem.” Péter magabiztosan mondta: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de 
én nem” (Mk 14: 27.29). Péter nem tudott a maga nyomorúságáról. Magabízása rossz 
útra vitte. Azt hitte, hogy le tudja győzni a kísértést. Néhány rövid óra múlva jött a próba, 
és ő átkozódva, szitkozódva megtagadta Urát. 

Amikor a kakas kukorékolása Krisztus szavaira emlékeztette, saját tettén meglepődve 
és megrémülve megfordult, és Mesterére nézett. Ebben a pillanatban Krisztus is Péterre 
tekintett. E fájdalmas pillantásra, amelybe szánalom és szeretet vegyült, Péter önmagá-
ra eszmélt. Kiment, és keservesen sírt. Krisztus tekintete szívébe hasított. Péter fordu-
lóponthoz érkezett. Könnyek között bánta meg bűnét. A töredelmes és bűnbánó Péter 
olyan volt, mint a vámszedő; és a vámszedőhöz hasonlóan ő is kegyelmet talált. Krisztus 
tekintete arról biztosította, hogy megbocsátott neki. 

Magabízása elmúlt. Soha többé nem dicsekedett, nem bizonygatott. 
Feltámadása után Krisztus háromszorosan próbára tette Pétert. „Simon, Jónának fia 

- mondta -, jobban szeretsz-é engem ezeknél?” Péter most nem emelte magát a többiek 
fölé. Olvassa ki Jézus a szívéből! „Uram - mondta - Te mindent tudsz; Te tudod, hogy én 
szeretlek Téged” (Jn 21:15.17). 

Ezután kapta megbízatását. Az eddiginél nagyobb és felelősségteljesebb feladatot 
kapott. Krisztus megbízta a juhok és bárányok legeltetésével. A Megváltó tehát Péter 
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gondjaira bízta azokat a lelkeket, akikért feláldozta életét. Ennél jobban semmivel sem 
tanúsíthatta volna, hogy bízik megtérésében. Az egykor nyughatatlan, dicsekvő, elbiza-
kodott tanítvány megbánta bűneit, és szelíd lett. Ezentúl követte Urát az önmegtagadás-
ban és önfeláldozásban. Krisztus szenvedéseinek részese lett, és részese lesz dicsőségé-
nek is, amikor Krisztus az Ő dicsőségének trónjára ül. 

Az a bűn, amely Péter bukását okozta, és a farizeust kizárta az Istennel való közös-
ségből, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem 
veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között 
ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. 

Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Nagyon magabiz-
tos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. Lépésről lépésre süllyedt, mígnem ké-
pes lett arra, hogy megtagadja Mesterét. Nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. 
Amíg itt a földön élünk, nem érezhetjük magunkat biztonságban a kísértésekkel szem-
ben. A Megváltót elfogadó, őszintén megtért hivőkben se keltsük azt az érzést, hogy 
most már biztosan üdvözülnek. Ez tévútra vezet. Mindenkit bizakodásra és hitre kell 
biztatnunk. De ha át is adjuk magunkat Krisztusnak, és ha tudjuk is, hogy elfogad, akkor 
sem vagyunk mentesek a kísértésektől. Isten Igéje kijelenti: „Megtisztulnak, megfehé-
rednek és megpróbáltatnak sokan” (Dán 12:10). Csak az kapja meg az élet koronáját, aki 
a próbát kiállja (Jk 1:12). 

A magabízás veszélye fenyegeti azokat, akik elfogadva Krisztust meggyőződésük éb-
redésekor ezt mondják: most már meg vagyok mentve. Szem elől tévesztik, hogy gyen-
gék, és hogy állandóan mennyei erőre van szükségük. Nem készültek fel Sátán cselfogá-
saira, és a kísértésekre sokan Péterhez hasonlóan a bűn örvényébe esnek. Pál apostol 
így figyelmeztet: „Aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék” (1 Kor 10:12). Csak 
akkor vagyunk biztonságban, ha sohasem önmagunkban, hanem állandóan Krisztusban 
bízunk. 

Péternek meg kellett látnia saját jellemhibáit, és azt, hogy szüksége van Krisztus ere-
jére és kegyelmére. Az Úr nem óvhatta meg a próbától, de megóvhatta volna a kudarc-
tól. Ha Péter kész elfogadni Krisztus figyelmeztetését, akkor nem felejt el imádkozni. 
Félve és reszketve jár, nehogy elbotoljon. Akkor mennyei segítséget kap, és Sátán nem 
győzte volna le. 

Péter önelégültsége miatt bukott el, és alázatos bűnbánata nyomán állt újra talpra. 
Történetéből minden bűnbánó bűnös bátorítást meríthet. Bár Péter súlyosan vétkezett, 
Isten nem hagyta el. Krisztus szavai lelkébe vésődtek: „Én imádkoztam érted, hogy el ne 
fogyatkozzék a te hited” (Luk 22: 32). A bűntudattól kegyetlenül meggyötört Péternek ez 
az ima és Krisztus szerető, szánakozó pillantásának emléke adott reményt. Feltámadása 
után Krisztus megemlékezett Péterről, és az angyal által ezt üzente az asszonyoknak: 
„Menjetek el, mondjátok meg az Ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen 
Galileába; ott meglátjátok Őt”(Mk 16:7). A bűnbocsátó Megváltó elfogadta Péter bűn-
bánatát. 

A Megváltó éppoly szánalommal nyújtja ki kezét minden lélek után, aki a kísértésben 
elbukott, mint amilyennel Péterhez lehajolt. 
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Sátán különleges cselfogása, hogy az embert bűnbe viszi, azután tehetetlenségében 
magára hagyja. A reszkető ember pedig fél bocsánatot kérni. De miért is kellene félnünk; 
hiszen Isten ezt mondta: „Fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön 
velem!” (Ésa 27:5). Az Úr minden segítséget megad, amire erőtlenségünk miatt szükség 
van. Minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy Krisztushoz forduljunk. 

Krisztus odaadta megtört testét, hogy visszavásárolja örökségét, és hogy az ember-
nek újabb próbaidőt adhasson. „Ennekokáért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, 
akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük” (Zsid 7 : 25). 
Makulátlan, tiszta életével, engedelmességével, golgotai kereszthalálával Krisztus köz-
belépett az elveszett emberért. Most pedig megváltásunk Vezére nemcsak Közbenjá-
róként könyörög értünk, hanem Győzőként jogot is formál azokra, akikért győzött. Ál-
dozata tökéletes. Közbenjáróként elvégzi maga választotta munkáját, és a tömjénezőt 
makulátlan érdemeivel, népének imáival, bűnvallomásával és hálaadásával Isten elé 
tartja. Mindez Krisztus igazságának jóillatával száll fel Istenhez. Isten elfogadja az áldo-
zatot, és bocsánatával elfedez minden vétket. 

Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem feledkezik el senki-
ről sem. Nem tudta elviselni, hogy az ember örökre elpusztuljon. Feláldozta érte életét. 
Könyörülettel és szánalommal tekint mindazokra, akik ráébrednek arra, hogy önmagu-
kat nem tudják megmenteni. Krisztus mindenkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. 
Engesztelő áldozatával a lelkierő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számá-
ra. Ebből az erőforrásból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábá-
hoz, mert szeret minket. Minden pillantása, minden szava bizalmat ébreszt. Jellemünket 
akarata szerint formálja. 

Sátán egész serege sem győzheti le azt az embert, aki gyermeki hittel Krisztusra bízza 
magát. „Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja” (Ésa 40: 29). 

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson 
minket minden hamisságtól.” Az Úr így szól: ,,Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, 
hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez.” „És hintek reátok tiszta vizet, hogy 
megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak 
titeket” (1 Jn 1:9; Jer 3: 13; Ez 36:25). 

Ismerjük meg önmagunkat, hogy önismeretünk bűnbánatra késztessen! Csak ez-
után lelhetünk bocsánatra és békére. A farizeus nem érezte magát bűnösnek; ezért a 
Szentlélek nem munkálkodhatott benne. Lelkét önigazultságának páncélja vette körül, 
amelyen Isten nyilai - az angyalkéz hegyezte és irányította nyilak - nem tudtak áthatolni. 
Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Krisztus azért jött, 
hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást, a vakoknak 
pedig szemeik megnyílását hirdesse, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat. (Lásd Lk 4 
:18. ) De „az egészségeseknek nincs szükségük orvosra” (Lk 5:31). Tudnunk kell, milyen 
állapotban vagyunk; különben nem érezzük, hogy szükségünk van Krisztus segítségére. 
Tudnunk kell, milyen veszélyben vagyunk; különben nem keresünk oltalmat. Csak akkor 
vágyunk gyógyulásra, ha sebeink fájnak. 

Az Úr ezt mondja: „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és sem-



113kRisZTus PÉlDáZaTai, (100-109.) a FaRiZEus És a váMsZEDő iMáJa

mire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és sze-
gény és vak és mezítelen: azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált 
aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki 
a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy 
láss” (Jel 3:17.18). A tűzben megpróbált arany a szeretet által munkálkodó hit. Csak ez 
a hit hozhat minket összhangba Istennel. Szorgalmas munkával, de szeretet - krisztusi 
szeretet - nélkül, nem lehetünk a mennyei család tagjai. 

Önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit. „Csalárdabb a szív mindennél, 
és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jer 17 : 9. ) A szánkkal talán elismerjük lelki sze-
génységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, 
hogy szívünket majd szétveti a gőg felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzet-
ében. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk: Krisztust kell szemlélnünk. Az ember 
azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét 
figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és 
hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy éppoly 
elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha 
üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen ke-
gyelmének. 

A vámszedő imáját Isten meghallgatta, mert arról tett bizonyságot, hogy nem ön-
magában, hanem egyedül a Mindenhatóban bízik. Amit önmagában látott, azért csak 
szégyenkezhet. Akik Istent keresik, azoknak így kell önmagukat látniuk. Nyomorúságuk-
ban hittel - minden magabízást megtagadó hittel - kell megragadniuk a végtelen Isten 
hatalmát. 

A parancsolatok formai betartása nem foglalhatja el a gyermeki hit és az „én” teljes 
megtagadásának helyét. A maga erejével senki sem szabadulhat meg énjétől; csupán 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát. Mondjuk el hát 
szívünk mélyéből: Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom odaadni! A szí-
vem a Tied, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni! Ments meg akkor is, ha 
ellenállok; ha gyenge vagyok; ha Téged nem tükrözlek! Alakíts, formálj, emelj fel abba a 
tiszta, szent légkörbe, ahol szereteted gazdag árja átjárhatja lelkem! 

Énünket nemcsak keresztény életünk kezdetén kell megtagadnunk. A menny felé tett 
minden lépésünkkor újra és újra meg kell ezt tennünk. Minden jó cselekedetünk rajtunk 
kívül álló erő függvénye. Ezért állandóan Isten felé kell fordítanunk szívünket, mélysé-
ges, töredelmes bűnbánattal és alázattal. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha énünket 
megtagadjuk, és Krisztusra támaszkodunk. 

Minél közelebb jutunk Jézushoz, és minél jobban meglátjuk jellemének tisztaságát, 
annál inkább érezzük a bűn mérhetetlen rútságát, és annál kevésbé dicsőítjük önma-
gunkat. Azok, akiket a menny szentnek ismer el, soha nem hivalkodnak jóságukkal. Péter 
apostol Krisztus hűséges szolgája lett, és Isten mennyei világossággal és erővel áldotta 
meg. Péter tevékenyen részt vett Krisztus egyháza építésében, de sohasem felejtette el 
félelmes és szégyenletes kudarcát. Isten megbocsátotta bűnét, de Péter jól tudta, hogy 
jellemének gyenge pontján, amely bukását okozta, csak Krisztus erejével győzhetett. 
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Önmagában semmi dicséretre méltót nem talált. 
Egyetlen apostol vagy próféta sem mondta magát bűntelennek. 
Az Isten közelségében élő emberek, akik inkább feláldozták volna életüket, mintsem 

tudatosan rosszat tegyenek, akiket Isten mennyei világossággal és erővel tisztelt meg, 
megvallották, hogy lényük bűnös. Nem bíztak a testben. Nem állították, hogy van saját 
igazságuk, hanem teljesen Krisztus igaz voltában bíztak. Ez áll mindazokra, akik Krisztust 
szemlélik. 

Minél előrébb jutunk a keresztényi életben, annál mélységesebben bánjuk bűnein-
ket. Ezt mondja az Úr azoknak, akiknek megbocsátott, akiket gyermekeinek ismer el: „És 
megemlékeztek a ti gonosz útitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és 
megutáljátok ti magatokat” (Ez 36: 31). Ezt is mondja: „Megerősítem frigyemet veled, 
s megismered, hogy én vagyok az Úr. Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad 
többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit 
cselekedtél, azt mondja az Úr Isten” (Ez 16:623). Akkor ajkunk nem nyílik öndicsőítésre. 
Tudjuk, hogy Krisztus nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek. Az apostol vallomását 
tesszük magunkévá: „Tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó.” „Ne le-
gyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által 
nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak” (Róm 7:18; Gal 6:14). 

Az apostol tapasztalatával összhangban hangzik a parancs: „Félelemmel és rettegés-
sel vigyétek véghez a ti üdvösségteket; mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az 
akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:12-13). Isten kijelentése szerint nem kell 
félnünk attól, hogy az Úr nem váltja be ígéretét; hogy türelme és könyörülete elfogy. 
Inkább attól kell félnünk, hogy akaratunkat Krisztus akaratától függetlenítjük; és attól, 
hogy öröklött és melengetett jellemvonásaink rabjai leszünk. „Isten az, aki munkálja 
bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” Féljetek attól, hogy az „én” 
lelketek és nagy Mesteretek közé áll! Féljetek attól, hogy önfejűségetek miatt meghiúsul 
az a szent cél, amit Isten általatok akar megvalósítani! Ne bízzatok saját erőtökben; ne 
vegyétek ki kezeteket Krisztus kezéből! Ne járjátok Krisztus jelenléte nélkül az élet útját! 

Őrizkedjünk mindattól, ami büszkeséghez és önelégültséghez vezet! Ezért ne híze-
legjünk, és ne dicsérgessünk! Azt is utasítsuk vissza, ha nekünk hízelegnek, vagy minket 
dicsérgetnek. A hízelgés Sátán műve. Ő éppúgy dolgozik hízelgéssel, mint vádaskodással 
és kárhoztatással. Ily módon próbálja pusztulásba sodorni az embert. Sátán eszközei 
azok, akik másokat dicsőítenek. Krisztus munkása utasítson el minden dicsőítést! Veszít-
sük szem elől az „én”-t! Egyedül Krisztust magasztaljuk! Mindenki figyelmét irányítsuk 
reá: „aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által” (Jel 
1:5). Minden szívből hozzá szálljon a dicséret! 

Aki féli az Urat, nem szomorú, nem lehangolt. Csak Krisztus hiánya teszi szomorúvá 
az ember arcát, és sóhajokkal teli vándorúttá az életét. Az öntelt, önimádó ember nem 
érzi a Krisztussal való élő, személyes kapcsolat szükségességét. Az a szív, amely nem 
esett a Sziklára, büszke a maga szentségére. Az emberek tisztelettel övezett vallást akar-
nak. Szeretnének olyan úton járni, amely elég széles ahhoz, hogy magukkal vihetik saját 
tulajdonságaikat. Ónszeretetükkel, a népszerűség és dicsőítés szeretetével kirekesztik 
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szívükből a Megváltót. Nélküle homály és bánat van. Krisztus pedig - ha szívünkben lakik 
- az öröm forrását jelenti. Mindazok, akik Őt befogadják, felfedezik, hogy Isten Igéjének 
központi témája: az örvendezés. 

„Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Ma-
gasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy meg-
elevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét” (Ésa 57:15). 

Mózes akkor látta meg Isten dicsőségét, amikor elrejtőzött a szikla hasadékában. 
Krisztus akkor takar be minket átszegezett kezével, amikor elrejtőzünk a megrepesztett 
sziklában. Akkor meghalljuk, amit az Úr mond szolgáinak. Nekünk is, mint annak ide-
jén Mózesnek, Isten „irgalmas és kegyelmes Isten”-ként nyilatkoztatja ki önmagát, „aki 
késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen; 
megbocsát hamisságot, vétket és bűnt” (2 Móz 34:17). 

A megváltás munkája olyan áldásokban is gyümölcsözik, amelyek erősen próbára 
teszik az ember képzelőerejét. „Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek 
szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek” (1 Kor 2:9). Amikor a 
bűnös Krisztus erejének vonzókörébe jutva, közeledik a felemelt kereszthez, és leborul 
az Úr előtt, megújul. Új szívet kap. Új teremtés lesz Krisztus Jézusban. A szentség nem 
kíván ennél többet. Isten maga igazítja meg azt, „aki a Jézus hitéből való”. „Akiket pedig 
megigazított, azokat meg is dicsőítette” (Róm 3 : 26; 8: 30). A bűn nagyon megalázza és 
mélyre süllyeszti az embert, de nagyobb lesz az a dicsőség és felmagasztalás, ahová a 
megváltó szeretet emeli. Emberi lények, akik igyekeznek átalakulni Isten képmására, a 
menny tárházából olyan csodálatos erőt kapnak, amellyel magasabbra jutnak, mint az 
angyalok, akik soha nem buktak el. 

„Így szól az Úr, Izrael megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, 
... Látják királyok! és majd fölkelnek, fejedelmek és leborulnak az Úrért, aki hű, Izrael 
Szentjéért, aki téged elválasztott” (Ésa 49:7). 

„Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasz-
taltatik.” 

  <<<vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, (122-134.) A MUNKANÉLKÜLIEK ÉS HAJ-
LÉKTALANOK MEGSEGÍTÉSE

„Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket 
semmibe sem vették”, Krisztus példázatot mondott a farizeusról és a vámszedőről. A 
farizeus nem azért megy a templomba imádkozni, mert érzi, hogy bűnös, és bocsánat-
ra van szüksége, hanem mert igaznak véli magát, és dicséretre számít. Istentiszteletét 
érdemnek tartja, amely ajánlólevél Istenhez. Úgy gondolja, hogy az emberek is jó véle-
ménnyel lesznek kegyességéről. Azt reméli, hogy megnyeri mind Isten, mind az embe-
rek tetszését. Istentisztelete mögött önérdek húzódik. 
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A farizeus az öndicsőítés megtestesítője. Ezt mutatja a nézése, a járása, az imája. 
Elhúzódik másoktól, mintha csak ezt mondaná: „Ne jöjj hozzám, mert szent vagyok né-
ked” (Ésa 65:5). Egyedül áll, és „magában” imádkozik. Önelégültségében azt képzeli, 
hogy Isten is elégedett vele. 

„Isten! Hálákat adok néked - mondja -, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, 
ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.” Jellemét nem Isten szent 
jelleméhez méri, hanem az emberek jelleméhez. Nem Istent, hanem az embereket nézi. 
Önelégültségének ez az oka. 

Imáját azzal folytatja, hogy felsorolja jótetteit: „Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát 
adok mindenből, amit szerzek.” A farizeus vallása nem érinti a szívét. Nem törekszik 
krisztusi jellemre. Nem vágyik szeretettel és irgalommal teljes szívre. Meg van elégedve 
azzal a vallással, amely csak külsőleg érinti az életet. Igazsága a sajátja; saját cselekede-
teinek gyümölcse, amelyet emberi normákhoz mér. 

Az önmagát igaznak tartó ember semmibe veszi a másik embert. A farizeus mások-
hoz méri magát, követendő példának pedig önmagát tartja. Mások szentsége alapján 
állapítja meg a saját szentségét. 

Minél rosszabbak mások, ő annál igazabbnak látszik. Önigazultságában másokat vá-
dol. Az „egyéb emberek”-et Isten törvénye áthágóiként kárhoztatja. Ez Sátánnak, „az 
atyafiak vádolójá”-nak szelleme. Ilyen lelkülettel lehetetlen Istennel közösségre lépni. A 
farizeus Isten áldása nélkül tér haza. 

A vámszedő más hivőkkel együtt ment el a templomba, de csakhamar elhúzódott 
tőlük, mint aki méltatlan arra, hogy velük imádkozzék. Távol állva „még szemeit sem 
akarja vala az égre emelni, hanem - elkeseredett gyötrelmében és önmagát utálva - veri 
vala mellét”. Tudta, hogy vétkezett Isten ellen. Érezte, hogy bűnös, szennyes. Még csak 
szánalmat sem várhatott a körülötte levőktől; hiszen megvetéssel néztek rá. Tudta, hogy 
semmi érdeme nincs, amiért Isten megdicsérhetné, és kétségbeesetten kiáltott: „Isten, 
légy irgalmas nékem bűnösnek!” Nem hasonlította magát másokhoz. Bűntudattól meg-
semmisülten állt ott, mintha csak egymaga volna Isten előtt. Nem volt más vágya, csak 
a bocsánat és a béke. Csak egyet tudott felhozni a maga védelmére: Isten irgalmát. És 
áldást kapott. „Mondom néktek - szólt Krisztus - ez megigazulva méne alá az ő házához, 
inkább hogynem amaz.” 

A farizeus és a vámszedő az Istent imádók két nagy osztályát ábrázolja. A világra 
született első két gyermekben felismerhetjük első képviselőiket. Kain igaznak vélte ön-
magát, és csak hálaáldozattal járult Isten elé. Nem tett bűnvallomást, és nem ismerte 
be, hogy szüksége van kegyelemre. Ábel vért hozott, amely Isten Bárányára mutatott. 
Bűnösként jött, beismerve elveszett állapotát. Egyedüli reménye Isten ki nem érdemelt 
szeretete volt. Az Úr elfogadta Ábel áldozatát. Kaint és áldozatát pedig nem becsülte. 
Ínségünk tudata, nyomorúságunk és bűnösségünk beismerése az első feltétele annak, 
hogy Isten elfogadjon minket. „Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek 
országa” (Mt 5: 3). 

Péter apostol története tanulságul szolgál mind a farizeus, mind a vámszedő által 
ábrázolt osztály számára. Péter tanítványsága elején erősnek képzelte magát. A farizeus-
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hoz hasonlóan saját értékelése szerint nem volt „olyan, mint egyéb emberek”. Krisztus 
figyelmeztette tanítványait elárulása estéjén: „Ezen az éjszakán mindnyájan megbotrán-
koztok bennem.” Péter magabiztosan mondta: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de 
én nem” (Mk 14: 27.29). Péter nem tudott a maga nyomorúságáról. Magabízása rossz 
útra vitte. Azt hitte, hogy le tudja győzni a kísértést. Néhány rövid óra múlva jött a próba, 
és ő átkozódva, szitkozódva megtagadta Urát. 

Amikor a kakas kukorékolása Krisztus szavaira emlékeztette, saját tettén meglepődve 
és megrémülve megfordult, és Mesterére nézett. Ebben a pillanatban Krisztus is Péterre 
tekintett. E fájdalmas pillantásra, amelybe szánalom és szeretet vegyült, Péter önmagá-
ra eszmélt. Kiment, és keservesen sírt. Krisztus tekintete szívébe hasított. Péter fordu-
lóponthoz érkezett. Könnyek között bánta meg bűnét. A töredelmes és bűnbánó Péter 
olyan volt, mint a vámszedő; és a vámszedőhöz hasonlóan ő is kegyelmet talált. Krisztus 
tekintete arról biztosította, hogy megbocsátott neki. 

Magabízása elmúlt. Soha többé nem dicsekedett, nem bizonygatott. 
Feltámadása után Krisztus háromszorosan próbára tette Pétert. „Simon, Jónának fia 

- mondta -, jobban szeretsz-é engem ezeknél?” Péter most nem emelte magát a többiek 
fölé. Olvassa ki Jézus a szívéből! „Uram - mondta - Te mindent tudsz; Te tudod, hogy én 
szeretlek Téged” (Jn 21:15.17). 

Ezután kapta megbízatását. Az eddiginél nagyobb és felelősségteljesebb feladatot 
kapott. Krisztus megbízta a juhok és bárányok legeltetésével. A Megváltó tehát Péter 
gondjaira bízta azokat a lelkeket, akikért feláldozta életét. Ennél jobban semmivel sem 
tanúsíthatta volna, hogy bízik megtérésében. Az egykor nyughatatlan, dicsekvő, elbiza-
kodott tanítvány megbánta bűneit, és szelíd lett. Ezentúl követte Urát az önmegtagadás-
ban és önfeláldozásban. Krisztus szenvedéseinek részese lett, és részese lesz dicsőségé-
nek is, amikor Krisztus az Ő dicsőségének trónjára ül. 

Az a bűn, amely Péter bukását okozta, és a farizeust kizárta az Istennel való közös-
ségből, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem 
veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között 
ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. 

Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Nagyon magabiz-
tos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. Lépésről lépésre süllyedt, mígnem ké-
pes lett arra, hogy megtagadja Mesterét. Nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. 
Amíg itt a földön élünk, nem érezhetjük magunkat biztonságban a kísértésekkel szem-
ben. A Megváltót elfogadó, őszintén megtért hivőkben se keltsük azt az érzést, hogy 
most már biztosan üdvözülnek. Ez tévútra vezet. Mindenkit bizakodásra és hitre kell 
biztatnunk. De ha át is adjuk magunkat Krisztusnak, és ha tudjuk is, hogy elfogad, akkor 
sem vagyunk mentesek a kísértésektől. Isten Igéje kijelenti: „Megtisztulnak, megfehé-
rednek és megpróbáltatnak sokan” (Dán 12:10). Csak az kapja meg az élet koronáját, aki 
a próbát kiállja (Jk 1:12). 

A magabízás veszélye fenyegeti azokat, akik elfogadva Krisztust meggyőződésük éb-
redésekor ezt mondják: most már meg vagyok mentve. Szem elől tévesztik, hogy gyen-
gék, és hogy állandóan mennyei erőre van szükségük. Nem készültek fel Sátán cselfogá-
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saira, és a kísértésekre sokan Péterhez hasonlóan a bűn örvényébe esnek. Pál apostol 
így figyelmeztet: „Aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék” (1 Kor 10:12). Csak 
akkor vagyunk biztonságban, ha sohasem önmagunkban, hanem állandóan Krisztusban 
bízunk. 

Péternek meg kellett látnia saját jellemhibáit, és azt, hogy szüksége van Krisztus ere-
jére és kegyelmére. Az Úr nem óvhatta meg a próbától, de megóvhatta volna a kudarc-
tól. Ha Péter kész elfogadni Krisztus figyelmeztetését, akkor nem felejt el imádkozni. 
Félve és reszketve jár, nehogy elbotoljon. Akkor mennyei segítséget kap, és Sátán nem 
győzte volna le. 

Péter önelégültsége miatt bukott el, és alázatos bűnbánata nyomán állt újra talpra. Tör-
ténetéből minden bűnbánó bűnös bátorítást meríthet. Bár Péter súlyosan vétkezett, Isten 
nem hagyta el. Krisztus szavai lelkébe vésődtek: „Én imádkoztam érted, hogy el ne fo-
gyatkozzék a te hited” (Luk 22: 32). A bűntudattól kegyetlenül meggyötört Péternek ez az 
ima és Krisztus szerető, szánakozó pillantásának emléke adott reményt. Feltámadása után 
Krisztus megemlékezett Péterről, és az angyal által ezt üzente az asszonyoknak: „Menjetek 
el, mondjátok meg az Ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott 
meglátjátok Őt”(Mk 16:7). A bűnbocsátó Megváltó elfogadta Péter bűnbánatát. 

A Megváltó éppoly szánalommal nyújtja ki kezét minden lélek után, aki a kísértésben 
elbukott, mint amilyennel Péterhez lehajolt. 

Sátán különleges cselfogása, hogy az embert bűnbe viszi, azután tehetetlenségében 
magára hagyja. A reszkető ember pedig fél bocsánatot kérni. De miért is kellene félnünk; 
hiszen Isten ezt mondta: „Fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön 
velem!” (Ésa 27:5). Az Úr minden segítséget megad, amire erőtlenségünk miatt szükség 
van. Minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy Krisztushoz forduljunk. 

Krisztus odaadta megtört testét, hogy visszavásárolja örökségét, és hogy az ember-
nek újabb próbaidőt adhasson. „Ennekokáért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, 
akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük” (Zsid 7 : 25). 
Makulátlan, tiszta életével, engedelmességével, golgotai kereszthalálával Krisztus köz-
belépett az elveszett emberért. Most pedig megváltásunk Vezére nemcsak Közbenjá-
róként könyörög értünk, hanem Győzőként jogot is formál azokra, akikért győzött. Ál-
dozata tökéletes. Közbenjáróként elvégzi maga választotta munkáját, és a tömjénezőt 
makulátlan érdemeivel, népének imáival, bűnvallomásával és hálaadásával Isten elé 
tartja. Mindez Krisztus igazságának jóillatával száll fel Istenhez. Isten elfogadja az áldo-
zatot, és bocsánatával elfedez minden vétket. 

Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem feledkezik el senki-
ről sem. Nem tudta elviselni, hogy az ember örökre elpusztuljon. Feláldozta érte életét. 
Könyörülettel és szánalommal tekint mindazokra, akik ráébrednek arra, hogy önmagu-
kat nem tudják megmenteni. Krisztus mindenkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. 
Engesztelő áldozatával a lelkierő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számá-
ra. Ebből az erőforrásból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábá-
hoz, mert szeret minket. Minden pillantása, minden szava bizalmat ébreszt. Jellemünket 
akarata szerint formálja. 
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Sátán egész serege sem győzheti le azt az embert, aki gyermeki hittel Krisztusra bízza 
magát. „Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja” (Ésa 40: 29). 

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson 
minket minden hamisságtól.” Az Úr így szól: ,,Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, 
hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez.” „És hintek reátok tiszta vizet, hogy 
megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak 
titeket” (1 Jn 1:9; Jer 3: 13; Ez 36:25). 

Ismerjük meg önmagunkat, hogy önismeretünk bűnbánatra késztessen! Csak ez-
után lelhetünk bocsánatra és békére. A farizeus nem érezte magát bűnösnek; ezért a 
Szentlélek nem munkálkodhatott benne. Lelkét önigazultságának páncélja vette körül, 
amelyen Isten nyilai - az angyalkéz hegyezte és irányította nyilak - nem tudtak áthatolni. 
Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Krisztus azért jött, 
hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást, a vakoknak 
pedig szemeik megnyílását hirdesse, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat. (Lásd Lk 4 
:18. ) De „az egészségeseknek nincs szükségük orvosra” (Lk 5:31). Tudnunk kell, milyen 
állapotban vagyunk; különben nem érezzük, hogy szükségünk van Krisztus segítségére. 
Tudnunk kell, milyen veszélyben vagyunk; különben nem keresünk oltalmat. Csak akkor 
vágyunk gyógyulásra, ha sebeink fájnak. 

Az Úr ezt mondja: „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és sem-
mire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és sze-
gény és vak és mezítelen: azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált 
aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki 
a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy 
láss” (Jel 3:17.18). A tűzben megpróbált arany a szeretet által munkálkodó hit. Csak ez 
a hit hozhat minket összhangba Istennel. Szorgalmas munkával, de szeretet - krisztusi 
szeretet - nélkül, nem lehetünk a mennyei család tagjai. 

Önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit. „Csalárdabb a szív mindennél, 
és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jer 17 : 9. ) A szánkkal talán elismerjük lelki sze-
génységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, 
hogy szívünket majd szétveti a gőg felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzet-
ében. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk: Krisztust kell szemlélnünk. Az ember 
azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét 
figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és 
hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy éppoly 
elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha 
üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen ke-
gyelmének. 

A vámszedő imáját Isten meghallgatta, mert arról tett bizonyságot, hogy nem ön-
magában, hanem egyedül a Mindenhatóban bízik. Amit önmagában látott, azért csak 
szégyenkezhet. Akik Istent keresik, azoknak így kell önmagukat látniuk. Nyomorúságuk-
ban hittel - minden magabízást megtagadó hittel - kell megragadniuk a végtelen Isten 
hatalmát. 
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A parancsolatok formai betartása nem foglalhatja el a gyermeki hit és az „én” teljes 
megtagadásának helyét. A maga erejével senki sem szabadulhat meg énjétől; csupán 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát. Mondjuk el hát 
szívünk mélyéből: Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom odaadni! A szí-
vem a Tied, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni! Ments meg akkor is, ha 
ellenállok; ha gyenge vagyok; ha Téged nem tükrözlek! Alakíts, formálj, emelj fel abba a 
tiszta, szent légkörbe, ahol szereteted gazdag árja átjárhatja lelkem! 

Énünket nemcsak keresztény életünk kezdetén kell megtagadnunk. A menny felé tett 
minden lépésünkkor újra és újra meg kell ezt tennünk. Minden jó cselekedetünk rajtunk 
kívül álló erő függvénye. Ezért állandóan Isten felé kell fordítanunk szívünket, mélysé-
ges, töredelmes bűnbánattal és alázattal. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha énünket 
megtagadjuk, és Krisztusra támaszkodunk. 

Minél közelebb jutunk Jézushoz, és minél jobban meglátjuk jellemének tisztaságát, 
annál inkább érezzük a bűn mérhetetlen rútságát, és annál kevésbé dicsőítjük önma-
gunkat. Azok, akiket a menny szentnek ismer el, soha nem hivalkodnak jóságukkal. Péter 
apostol Krisztus hűséges szolgája lett, és Isten mennyei világossággal és erővel áldotta 
meg. Péter tevékenyen részt vett Krisztus egyháza építésében, de sohasem felejtette el 
félelmes és szégyenletes kudarcát. Isten megbocsátotta bűnét, de Péter jól tudta, hogy 
jellemének gyenge pontján, amely bukását okozta, csak Krisztus erejével győzhetett. 
Önmagában semmi dicséretre méltót nem talált. 

Egyetlen apostol vagy próféta sem mondta magát bűntelennek. 
Az Isten közelségében élő emberek, akik inkább feláldozták volna életüket, mintsem 

tudatosan rosszat tegyenek, akiket Isten mennyei világossággal és erővel tisztelt meg, 
megvallották, hogy lényük bűnös. Nem bíztak a testben. Nem állították, hogy van saját 
igazságuk, hanem teljesen Krisztus igaz voltában bíztak. Ez áll mindazokra, akik Krisztust 
szemlélik. 

Minél előrébb jutunk a keresztényi életben, annál mélységesebben bánjuk bűnein-
ket. Ezt mondja az Úr azoknak, akiknek megbocsátott, akiket gyermekeinek ismer el: „És 
megemlékeztek a ti gonosz útitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és 
megutáljátok ti magatokat” (Ez 36: 31). Ezt is mondja: „Megerősítem frigyemet veled, 
s megismered, hogy én vagyok az Úr. Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad 
többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit 
cselekedtél, azt mondja az Úr Isten” (Ez 16:623). Akkor ajkunk nem nyílik öndicsőítésre. 
Tudjuk, hogy Krisztus nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek. Az apostol vallomását 
tesszük magunkévá: „Tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó.” „Ne le-
gyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által 
nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak” (Róm 7:18; Gal 6:14). 

Az apostol tapasztalatával összhangban hangzik a parancs: „Félelemmel és rettegés-
sel vigyétek véghez a ti üdvösségteket; mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az 
akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:12-13). Isten kijelentése szerint nem kell 
félnünk attól, hogy az Úr nem váltja be ígéretét; hogy türelme és könyörülete elfogy. 
Inkább attól kell félnünk, hogy akaratunkat Krisztus akaratától függetlenítjük; és attól, 
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hogy öröklött és melengetett jellemvonásaink rabjai leszünk. „Isten az, aki munkálja 
bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” Féljetek attól, hogy az „én” 
lelketek és nagy Mesteretek közé áll! Féljetek attól, hogy önfejűségetek miatt meghiúsul 
az a szent cél, amit Isten általatok akar megvalósítani! Ne bízzatok saját erőtökben; ne 
vegyétek ki kezeteket Krisztus kezéből! Ne járjátok Krisztus jelenléte nélkül az élet útját! 

Őrizkedjünk mindattól, ami büszkeséghez és önelégültséghez vezet! Ezért ne híze-
legjünk, és ne dicsérgessünk! Azt is utasítsuk vissza, ha nekünk hízelegnek, vagy minket 
dicsérgetnek. A hízelgés Sátán műve. Ő éppúgy dolgozik hízelgéssel, mint vádaskodással 
és kárhoztatással. Ily módon próbálja pusztulásba sodorni az embert. Sátán eszközei 
azok, akik másokat dicsőítenek. Krisztus munkása utasítson el minden dicsőítést! Veszít-
sük szem elől az „én”-t! Egyedül Krisztust magasztaljuk! Mindenki figyelmét irányítsuk 
reá: „aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által” (Jel 
1:5). Minden szívből hozzá szálljon a dicséret! 

Aki féli az Urat, nem szomorú, nem lehangolt. Csak Krisztus hiánya teszi szomorúvá 
az ember arcát, és sóhajokkal teli vándorúttá az életét. Az öntelt, önimádó ember nem 
érzi a Krisztussal való élő, személyes kapcsolat szükségességét. Az a szív, amely nem 
esett a Sziklára, büszke a maga szentségére. Az emberek tisztelettel övezett vallást akar-
nak. Szeretnének olyan úton járni, amely elég széles ahhoz, hogy magukkal vihetik saját 
tulajdonságaikat. Ónszeretetükkel, a népszerűség és dicsőítés szeretetével kirekesztik 
szívükből a Megváltót. Nélküle homály és bánat van. Krisztus pedig - ha szívünkben lakik 
- az öröm forrását jelenti. Mindazok, akik Őt befogadják, felfedezik, hogy Isten Igéjének 
központi témája: az örvendezés. 

„Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Ma-
gasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy meg-
elevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét” (Ésa 57:15). 

Mózes akkor látta meg Isten dicsőségét, amikor elrejtőzött a szikla hasadékában. 
Krisztus akkor takar be minket átszegezett kezével, amikor elrejtőzünk a megrepesztett 
sziklában. Akkor meghalljuk, amit az Úr mond szolgáinak. Nekünk is, mint annak ide-
jén Mózesnek, Isten „irgalmas és kegyelmes Isten”-ként nyilatkoztatja ki önmagát, „aki 
késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen; 
megbocsát hamisságot, vétket és bűnt” (2 Móz 34:17). 

A megváltás munkája olyan áldásokban is gyümölcsözik, amelyek erősen próbára 
teszik az ember képzelőerejét. „Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek 
szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek” (1 Kor 2:9). Amikor a 
bűnös Krisztus erejének vonzókörébe jutva, közeledik a felemelt kereszthez, és leborul 
az Úr előtt, megújul. Új szívet kap. Új teremtés lesz Krisztus Jézusban. A szentség nem 
kíván ennél többet. Isten maga igazítja meg azt, „aki a Jézus hitéből való”. „Akiket pedig 
megigazított, azokat meg is dicsőítette” (Róm 3 : 26; 8: 30). A bűn nagyon megalázza és 
mélyre süllyeszti az embert, de nagyobb lesz az a dicsőség és felmagasztalás, ahová a 
megváltó szeretet emeli. Emberi lények, akik igyekeznek átalakulni Isten képmására, a 
menny tárházából olyan csodálatos erőt kapnak, amellyel magasabbra jutnak, mint az 
angyalok, akik soha nem buktak el. 
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„Így szól az Úr, Izrael megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, 
... Látják királyok! és majd fölkelnek, fejedelmek és leborulnak az Úrért, aki hű, Izrael 
Szentjéért, aki téged elválasztott” (Ésa 49:7). 

„Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasz-
taltatik.” 

  <<<vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, (205-210.) EZÉKIÁS
Akház nemtörődöm kormányzásával éles ellentétben állt az a reformáció, amely fia 

gyümölcsöző uralkodása idején ment végbe. Ezékiás azzal az elhatározással lépett trón-
ra: minden tőle telhetőt megtesz Júda érdekében, hogy megmentse az északi királyság 
sorsától. A próféták tanításai nem bíztattak középutas megoldásokra. Csak a leghatáro-
zottabb reformációval lehetett a fenyegető ítéletet elhárítani.

Ezékiás olyan embernek bizonyult, akire éppen szükség volt a válságban. Alighogy 
trónra lépett, terveket fektetett le és megvalósította azokat. Először a nagyon régóta 
elhanyagolt templomi szolgálatok helyreállítására fordított figyelmet. A szent elhivatá-
sukhoz hűséges papokat és lévitákat nyomatékosan kérte, támogassák munkáját. Bízva 
megértő segítségükben, nyíltan beszélt velük arról, hogy azonnal széleskörű reformot 
szeretne kezdeményezni. „Mert hűtlenné váltak őseink; azt tették, amit rossznak lát Is-
tenünk, az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak 
neki.” „Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izráel Istenével, az Úrral, és akkor 
elfordul tőlünk lángoló haragja” (2Krón 29:6, 10).

A király néhány szóval ismertette a fennálló helyzetet: a bezárt templomot; a szüne-
telő szolgálatokat; a város utcáin és országszerte gyakorolt botrányos bálványimádást; 
tömegek hűtlenségét, akik talán hűségesek maradnak Istenhez, ha a vezetők Júdában jó 
példát mutatnak nekik; az ország gyengeségét, hogy elvesztette erkölcsi súlyát a környe-
ző népek előtt. Az északi királyság gyorsan szétmorzsolódott; sokan pusztultak el kard 
által; tömegek sínylődtek fogságban. Nemsokára egész Izráel az asszírok kezére jutott, 
és teljesen elpusztult. Bizonyára ez a sors éri Júdát is, hacsak Isten nem munkálkodik 
rendkívüli módon választott képviselői által.

Ezékiás közvetlenül a papokhoz fordult, és kérte őket, segítsenek a szükséges refor-
mok megvalósításában. „Fiaim, ne tétlenkedjetek! Hiszen titeket választott ki az Úr, hogy 
az ő szolgálatára álljatok - intette őket -, neki szolgáljatok és áldozzatok.” „...szenteljé-
tek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek Istenének, az Úrnak a házát!” (2Krón 
29:11, 5).

Az idő gyors cselekvést követelt. A papok azonnal munkához láttak. Azokat a társai-
kat is megnyerték az együttműködésre, akik nem voltak jelen e megbeszélésen. Lelke-
sen kezdtek hozzá a templom megtisztításához és megszenteléséhez. Ez sok nehézség-
gel járt az éveken át tartó megszentségtelenítés és hanyagság miatt. A papok és léviták 
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lankadatlanul fáradoztak, és meglepően hamar jelenthették feladatuk elvégzését: a 
templomkapuk kijavítását, kinyitását, a szent edények összeszedését és helyükre téte-
lét. Minden készen állt a szentélyszolgálat helyreállításához.

Az első istentiszteleten a város vezetői Ezékiás királlyal, a papokkal és a lévitákkal 
együtt kérték Istent, hogy bocsássa meg a nemzet bűneit. Bűnért való áldozatokat he-
lyeztek az oltárra az „egész Izráel érdekében.” „Amikor vége lett az áldozat bemutatá-
sának, a király és mindazok, akik vele voltak, térdre estek és leborultak.”A templom 
udvarai újra visszhangzottak a dicsőítés és ima hangjától. Amikor a hívek felfogták, hogy 
megszabadultak a bűn és hitehagyás rabságából, örömmel énekelték Dávid és Aszáf 
énekeit. „Ezékiás és az egész nép örvendezett azért, hogy az Isten helyreállította azt 
népe számára, hiszen hamar megtörtént ez a dolog” (2Krón 29:24, 29, 36).

Isten felkészítette Júda főembereinek szívét egy igazi reformációs mozgalom vezeté-
sére, hogy a hitehagyást megállítsák. Prófétái által egymás után küldte a komoly kérlelés 
üzeneteit választott népének, melyeket Izráel tíz törzse semmibe vett, elvetett, így az 
ellenség kezébe került. Júdában azonban maradt szépszámú maradék. Őket a próféták 
továbbra is kérlelték. Figyeljük meg Ézsaiás buzdítását: „Térjetek meg ahhoz, akitől oly 
messzire eltávolodatok, Izráel fiai!” (Ézsa 31:6). Hallgassuk meg Mikeás bizakodó kije-
lentését: „De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni 
Istenem! Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben 
lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem el-
lene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és 
gyönyörködöm igazságában” (Mik 7:7-9).

Ezek, és hasonló üzenetek reményt öntöttek sok csüggedő lélekbe azokban a sötét 
években, amikor a templomajtók zárva voltak. Az üzenetek azt tanúsították, hogy az Úr 
készségesen megbocsát a teljes szívvel hozzá térőknek, és elfogadja őket. Most pedig, 
amikor a vezetők reformot indítottak, a bűn szolgaságába belefáradt tömegek készek 
voltak engedelmeskedni.

A Szentírás prófétikus szakaszai csodálatos bátorítást kínáltak azoknak, akik a temp-
lom udvarába léptek, hogy bocsánatért esedezzenek és megújítsák Jahvénak tett hű-
ségfogadalmukat. A bálványimádás ellen küldött komoly intéseket - amelyeket Mózes 
egykor az egész Izráel hallatára mondott -, ünnepélyes próféciák kísérték. E próféciák azt 
hirdették, hogy Isten kész meghallgatni azokat, akik a hitehagyás idején teljes szívükkel 
keresik őt, és készségesen megbocsát nekik. „...de végül megtérsz Istenedhez, az Úrhoz - 
mondta Mózes -, és hallgatsz szavára, akkor, mivel irgalmas Isten az Úr, a te Istened, 
nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik meg az atyáiddal kötött 
szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg nekik” (5Móz 4:30-31).

E templomnak a felszentelésekor, - amelynek a szolgálatait Ezékiás és társai ekkor 
helyreállították - prófétikus imájában Salamon így imádkozott: „Ha majd néped, Izráel 
vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, vallást tesz 
nevedről, hozzád imádkozik, és könyörög ebben a házban, te hallgasd meg a mennyből, 
bocsásd meg népednek, Izráelnek a vétkét...” (1Kir 8:33-34). Isten jóváhagyásának pe-
csétjét helyezte erre az imára, mert amikor Salamon befejezte imáját, tűz szállt alá a 
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mennyből, hogy megeméssze az égő áldozatot és a véres áldozatot, és Isten dicsősége 
betöltötte a templomot. Lásd: 2Krón 7:1! Éjszaka pedig az Úr megjelent Salamonnak. 
Elmondta, hogy imáját meghallgatta, és kegyelmet tanúsít azok iránt, akik ott imádkoz-
nak. Így hangzott a könyörületes bátorítás: „...de megalázza magát népem, amelyet az 
én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz 
utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom 
országukat” (2Krón 7:14).

Ezek az ígéretek gazdagon teljesedtek az ezékiási reformáció idején.
A jó munkát, amely a templom megtisztításakor elindult, átfogó megmozdulás kö-

vette, amelyben Izráel és Júda egyaránt részt vett. Ezékiás azt akarta, hogy a templom 
szolgálatai igazán áldást hozzanak a nép számára. Buzgóságában elhatározta, hogy fel-
eleveníti a páskabárány ősi ünnepét és összegyűjti a zsidókat az ünnepre.

Már hosszú évek óta nem tartották meg a páskabárány nemzeti ünnepét. Salamon 
uralkodása végén, a birodalom kettészakadása következtében, ez kivihetetlennek lát-
szott. A tíz törzset sújtó rettenetes büntetés azonban egyesek szívében vágyat ébresz-
tett valami jobb után, és a próféták buzdító kijelentései nem maradtak hatástalanok. 
Királyi futárok tették közhírré a meghívást közelben és távolban. „A futárok városról 
városra jártak Efraim és Manassé földjén egészen Zebulonig...”, és páska ünnepre hívták 
a népet Jeruzsálembe. A többség ridegen elutasította a szívélyes meghívás hordozóit. A 
megátalkodottak meggondolatlanul elfordultak. Mások azonban, akik nagyon vágytak 
Isten akaratának jobb megismerésére, megalázták magukat, és elmentek Jeruzsálembe 
(2Krón 30:10-11).

Júda földjén nagyon szíves fogadtatásban részesítették a hírnököket. Rajtuk volt „... 
az Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király és a vezető em-
berek parancsát az Úr szava szerint” (2Krón 30:12), amely összhangban volt Istennek a 
prófétái által kijelentett akaratával.

Ez az alkalom igen hasznos volt az összegyűlt sokaság számára. A város megszentség-
telenített utcáit megtisztították az Akház uralkodása alatt odahelyezett bálványszenté-
lyektől. A kitűzött napon megtartották a páska ünnepét, és a nép hálaáldozatok bemu-
tatásával és Isten akaratának tanulásával töltötte a hetet. A léviták nap mint nap az Úr 
dolgait tanították, és akik szívből keresték az Urat, azok bocsánatban részesültek. Nagy 
öröm töltötte el az imádkozó sokaságot; „A léviták és a papok minden nap dicsérték az 
Urat, erős hangú hangszereken játszva az Úr tiszteletére” (2Krón 30:21). Mind egy aka-
rattal dicsőítették Őt, aki ilyen könyörületes és irgalmas.

A páskabárány ünnepére szokás szerint szentelt hét nap nagyon gyorsan eltelt. A 
nép további hét napot akart eltölteni tanulással, hogy jobban megismerje az Úr útját. A 
tanító papok folytatták az oktatást a törvény könyvéből. A nép naponként összegyűlt a 
templomban, hogy dicsérettel és hálával áldozzon. Ahogy a nagy összejövetel vége kö-
zeledett, kétségtelenné vált, hogy Isten csodálatosan cselekedett a bűnbe süllyedt Júda 
megtérése és a mindent elsöpréssel fenyegető bálványimádás áradatának feltartóztatá-
sa érdekében. A próféták nem hiába mondták ünnepélyes figyelmeztetéseiket. „Nagy 
volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának az ideje 
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óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben” (2Krón 30:26).
Elérkezett az idő, amikor a híveknek vissza kellett térniük otthonaikba. „...fölálltak a 

papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatásra talált, mert imádsá-
guk eljutott a mennybe, az Úr szent lakóhelyére” (2Krón 30:27). Isten elfogadta azokat, 
akik megtört szívvel, bűneiket megvallva, nagy elhatározással fordultak hozzá bocsána-
tért és segítségért.

Még volt egy fontos feladat, amelyben minden hazatérőnek tevékenyen részt kel-
lett vennie. E munka végrehajtása tanúsította, hogy igazi reformáció történt. A feljegy-
zésben ez áll: „Amikor mindezek befejeződtek, egész Izráel, amely ott tartózkodott, ki-
vonult Júda városaiba, és összetörték a szent oszlopokat, kivagdalták a szent fákat, és 
lerombolták az áldozóhalmokat és oltárokat egész Júdában, Benjáminban, Efraimban 
és Manasséban. Azután visszatértek Izráel fiai, mindenki a maga városában levő birto-
kára” (2Krón 31:1).

Ezékiás és munkatársai különböző reformokat hoztak létre az ország lelki és földi 
érdekeinek helyreállítására. A király „...egész Júdába azt tette, amit jónak, helyesnek és 
igaznak tartott Istene, az Úr.” „Minden munkáját, amit az Isten háza szolgálatában, a 
törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből vé-
gezte, ezért sikerült neki.” „Bízott az Úrban, Izráel Istenében... vele volt az Úr, és minden 
vállalkozása eredményes volt” (2Krón 31:20-21; 2Kir 18:5-7).

Ezékiás uralkodását jelentős intézkedések sorozata jellemezte, melyek tanúsították 
a környező népeknek, hogy Izráel Istene népével volt. Amikor uralkodása korábbi sza-
kaszában az asszíroknak sikerült Samáriát elfoglalniuk, és a tíz törzs darabokra tört ma-
radékát a népek között széjjelszórniuk, sokan megkérdőjelezték a héberek Istenének 
hatalmát. Sikereiken felbátorodva a niniveiek ekkor már jó ideje félretették Jónás üzene-
tét, és a mennyel szemben makacsul állást foglaltak. Néhány évvel Samária eleste után 
a győztes hadak újra megjelentek Palesztinában. Haderejüket Júda bekerített városai 
ellen irányították, bizonyos mértékű sikerrel. Egy időre azonban visszavonultak, mert 
birodalmuk más részeiben nehézségek támadtak. Csak néhány évvel később, Ezékiás 
uralkodásának vége felé be kellett mutatni a világ népe előtt, hogy vajon a pogányok 
istenei végül győznek-e. 

  <<<vissza a 7. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, (211-217.) BABILÓNIA KÖVETEI
Áldásos uralkodása közben Ezékiás hirtelen „...halálosan megbetegedett”, és nem 

volt számára emberi segítség. Amikor Ézsaiás ezzel az üzenettel jelent meg előtte: „Így 
szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben!” (Ézsa 38:1) 
úgy tűnt, hogy fel kell adnia utolsó reményét is.

Helyzete kilátástalan volt. A király azonban most is imádkozott ahhoz, aki mindeddig 
oltalma és erőssége volt, „...mindig biztos segítség a nyomorúságban” (Zsolt 46:2). „...
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arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, 
hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás 
keservesen sírt” (2Kir 20:2-3).

Dávid kora óta egy király sem tett olyan sokat Isten országának építéséért a hite-
hagyás és a csüggesztő körülmények idején, mint Ezékiás. A haldokló király hűségesen 
szolgálta életében Istenét, és erősítette a nép bizalmát Jahvéban, mint legfőbb Urukban. 
Most úgy könyörgött, mint Dávid:

 
„Jusson hozzád imádságom,
figyelj esedezésemre!
Mert tele van bajokkal a lelkem,
életem közel került a holtak hazájához” (Zsolt 88:3-4). 

 
„Mert te vagy Uram, reménységem,
te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta.”
„...ha elfogy az erőm, ne hagyj el!”
„Ó Isten, ne légy távol tőlem,
Istenem, siess segítségemre!”
„Istenem, ne hagyj el
késő vénségemben sem,
míg csak hirdethetem hatalmadat,
nagy tetteidet a jövő nemzedéknek”
(Zsolt 71:5, 9, 12, 18).
Akinek „...nem fogyott el irgalma” (JSir 3:22), meghallgatta szolgája imáját. „Ézsa-

iás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje: Menj vissza, és 
mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene. 
Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap 
múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Asszíria 
királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek 
a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért” (2Kir 20:4-6).

A próféta örömmel tért vissza a bíztató és reményt keltő üzenettel. Meghagyta, hogy 
tegyenek egy köteg fügét a beteg testrészre, és elmondta a királynak Isten beszédét, 
amely irgalmat, oltalmat és gondviselést ígért.

Mint Mózes Midián földjén; Gedeon a mennyei küldött jelenlétében; Elizeus közvet-
lenül mestere elragadtatása előtt; Ezékiás is jelt kért, amely tanúsítja, hogy az üzenet a 
mennyből származik. „Mi lesz a jele - kérdezte a prófétát -, hogy meggyógyít az Úr, és 
három nap múlva fölmehetek az Úr házába?”

„Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett - vá-
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laszolt a próféta: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz fokkal? 
... Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia - felelte Ezékiás. Ne úgy legyen, hanem 
menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal.”

Csak Isten közvetlen beavatkozására térhetett vissza a napóra árnyéka tíz fokkal. Ez 
mutatta meg Ezékiásnak, hogy az Úr meghallgatta imáját. „Ekkor Ézsaiás próféta az Úr-
hoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a foko-
kon, amelyeken már áthaladt” (2Kir 20:8-11).

Júda királya, visszakapva erejét, énekszóval dicsőítette Jahvét jótéteményeiért. Meg-
fogadta, hogy hátralevő napjait a királyok Királyának készséges szolgálatában tölti. Az 
a hálás elismerés, amellyel megvallotta, hogy Isten könyörülettel bánt vele, követendő 
példa mindenki számára, aki éveit Alkotója dicsőségére akarja szentelni:

 
„Már azt gondoltam,
hogy életem delén kell elmennem
a holtak hazájának kapuiba,
megfosztva többi évemtől. 

Azt gondoltam,
hogy nem látom többé
az Urat az élők földjén,
nem láthatok többé embert
a világ lakói között. 

 
Hajlékomat lebontják,
mint a pásztorok sátrát,
megfosztanak tőle.
Összetekeri életemet,
mint takács a vásznat,
elvágja életem fonalát.
Reggeltől estig végez velem!
Reggelig igyekeztem megnyugodni,
de úgy törte össze minden csontomat,
mint az oroszlán.
Reggeltől estig végez velem! 

 
Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó,



128 7. TanulMány JavasOlT OlvasMánya 

nyögtem, mint a galamb...
Uram, szenvedek, segíts rajtam!
Mit szóljak? Hiszen amit megmondott,
azt tette velem.
Így múlnak el éveim
lelkem keserűségében. 

 
Uram, az éltet mindenkit,
engem is csak az éltet ezek után,
hogy megerősítesz és meggyógyítasz.
Bizony, javamra vált
a nagy keserűség.
Hiszen megmentettél
az enyészet vermétől,
és hátad mögé dobtad minden vétkemet.

Mert nem a holtak hazájában
magasztalnak téged,
nem a halottak dicsőítenek,
nem a sírba leszállók
reménykedhetnek hűségedben. 
 
Az élő, csak az élő magasztalhat téged,
akárcsak én most,
Az apák tanítják fiaiknak,
hogy te hűséges vagy.
Megszabadít engem az Úr,
ezért pengessük a lantot
életünk minden napján
az Úr házában” (Ézsa 38:10-20).

A Tigris és az Eufrátesz termékeny völgyeiben élt egy ősi nép, amelynek az volt a 
rendeltetése - bár ekkor még Asszíria alattvalója volt -, hogy a világ ura legyen. Bölcs 
emberei figyelmesen tanulmányozták a csillagokat. Nagyon csodálkoztak amikor ész-
revették, hogy a napórán az árnyék tíz fokkal visszament. Királyuk, Merodák Baladán, 
amikor megtudta, hogy a menny Istene ezzel a csodával jelezte Júda királyának élete 
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meghosszabbítását, követeket küldött Ezékiáshoz, hogy köszöntse gyógyulása alkalmá-
ból, és ha lehet többet megtudjon arról az Istenről, aki ilyen csodát tudott művelni.

A messzi ország uralkodójától érkezett követek látogatása alkalmat adott Ezékiás-
nak az élő Isten megdicsőítésére. Mily könnyen beszélhetett volna Istenről, minden te-
remtett dolog fenntartójáról, akinek a kegyelméből életben maradt, amikor már semmi 
reménye nem volt. Micsoda nagy jelentőségű változás történhetett volna, ha ezekkel 
az emberekkel, akik Káldea síkságairól az igazság keresésére jöttek, Ezékiás elismerteti, 
hogy az élő Isten a legfőbb Úr!

Ezékiás szívét azonban hatalmába kerítette a büszkeség és a hiúság. A maga dicsőíté-
sére a kapzsi szemek elé tárta azokat a kincseket, amelyekkel Isten gazdagította népét. 
A király „...megmutatta nekik kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a 
finom olajokat, egész fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi 
sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg ne mutatott volna nekik” (Ézsa 
39:2). Nem Isten megdicsőítésére, hanem önmaga felmagasztalására tette ezt a pogány 
fejedelmek előtt. Nem törődött azzal, hogy ezek az emberek egy hatalmas nép képvi-
selői, mely nem féli és nem szereti Istent, s oktalanság nemzete földi gazdagságának 
titkába beavatni őket.

A követek látogatása próbára tette Ezékiás háláját és hűségét. A feljegyzés így 
szól: „De amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy meg-
kérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, 
és kitudódjék, mi minden van a szívében” (2Krón 32:31). Ha Ezékiás az alkalommal élve 
bizonyságot tett volna Izráel Istenének hatalmáról, jóságáról és könyörületességéről, 
akkor a követek beszámolója fénysugárként ragyogta volna be a sötétséget. Ezékiás 
azonban a seregek Ura fölé emelte önmagát. „Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta 
tanúsított jótéteményért, mert felfuvalkodott...”(2Krón 32:25).

Milyen végzetes következményei voltak ennek! Isten kinyilatkoztatta Ézsaiásnak, 
hogy a hazatérő követek magukkal viszik a látott gazdagság hírét, és hogy Babilon kirá-
lya, valamint tanácsadói Jeruzsálem kincseivel akarják majd saját országukat gazdagíta-
ni. Ezékiás súlyosan vétkezett; „ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsále-
met” (2Krón 32:25).

„Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle: Mit mondtak 
ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt: Messzi földről, Babilóniá-
ból jöttek hozzám. Ézsaiás így szólt: Mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt: Mindent 
láttak, ami csak a palotámban van, semmi sincs a kincstáramban, amit meg ne mutat-
tam volna nekik.

Akkor így szólt Ézsaiás Ezékiáshoz: Halld meg a Seregek Urának igéjét: Eljön majd az 
idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűj-
töttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr! Utódaid közül is, akik tőled 
származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia ki-
rályának a palotájában.

Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak: Jó az Úr igéje, amelyet hirdettél...” (Ézsa 39:3-8).
Bűntudattal telve, „...megalázta magát a felfuvalkodott Ezékiás Jeruzsálem lakóival 

XXXvi. a GyÓGysZEREk (TablETTák)
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együtt, és nem érte többé őket az Úr haragja Ezékiás idejében” (2Krón 32:26). A gonosz-
ság magvát azonban elvetette, amely idővel kikelve a pusztulás és fájdalom termését 
hozta. Júda királya nagy jólétben élt hátralevő éveiben, mert következetesen igyekezett 
jóvátenni a múltat és megdicsőíteni Isten nevét, akinek szolgált. Hite azonban alaposan 
próbára lett téve, és meg kellett tanulnia, hogy csak teljesen Jahvéban bízva számíthat 
a sötétség hatalmai feletti győzelemre, akik romlását és népének teljes pusztulását ter-
vezik.

Ezékiás a követek látogatásakor hűtlennek bizonyult megbízatásához. E kudarcának 
története mindenki számára fontos tanulságot hordoz. Sokkal többet kellene beszél-
nünk életünk drága fejezeteiről, Isten irgalmáról és jóságáról, a Megváltó páratlan sze-
retetéről. Ha szívünk és gondolatvilágunk telve van Isten szeretetével, akkor nem nehéz 
elmondani azt, ami lelkünket betölti. A nagyszerű gondolatok, nemes törekvések, az iga-
zság világos felismerése, önzetlen célok, kegyesség és szentség utáni vágyakozás olyan 
szavakban jut kifejezésre, amelyek feltárják, milyen kincset rejteget szívünk.

Társainknak, akikkel napról napra együtt vagyunk, szükségük van segítségünkre és 
tanácsainkra. Olyan lelki állapotban lehetnek, amikor az idejében mondott szó mara-
dandóan lelkükbe vésődik. Lehet, hogy holnap egyesekkel már nem találkozhatunk. Mi-
lyen hatással vagyunk útitársainkra?

Az élet minden napja felelősséget rak ránk, amelyet hordoznunk kell. Szavaink, tette-
ink naponta benyomásokat keltenek környezetünkben. Mily fontos, hogy závárt tegyünk 
szánkra, és gondosan ügyeljünk lépteinkre! Egyetlen vigyázatlan mozdulat, egyetlen 
meggondolatlan lépés és az erős kísértés kavargó hullámai romlásba sodorhatnak vala-
kit. Nem gyűjthetjük össze azokat a gondolatokat, melyeket elültettünk mások lelkébe. 
Ha azok bűnös gondolatok voltak, mozgásba hozzuk velük a körülmények olyan láncola-
tát, a gonoszság olyan áradatát, amelyet nem tudunk megállítani.

Másrészt erőt adunk másoknak a jócselekedetekre, ha példamutatásunkkal segítjük 
őket helyes elvek kialakításában. Ők azután ugyanolyan áldásos befolyást árasztanak 
másokra. Tudtunkon kívüli befolyásunkkal százaknak és ezreknek nyújtunk segítséget. 
Krisztus igaz követője erősíti mindazok jó szándékát, akikkel kapcsolatba kerül. Isten ke-
gyelmének erejét és tökéletes jellemét mutatja be a bűnt szerető, hitetlen világnak. 

  <<<vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, (217-227.) SZABADULÁS ASSZÍRIÁTÓL
Amikor Asszíria seregei betörtek Júda földjére, és úgy tűnt, hogy semmi sem ment-

heti meg Jeruzsálemet a teljes pusztulástól, az ország e súlyos helyzetében Ezékiás lel-
kesítette népe katonaságát, hogy töretlen bátorsággal szálljon szembe pogány elnyomó-
ival, és bízzon Jahve szabadító hatalmában. „Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és 
ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen 
vannak, mint ővele - buzdította Ezékiás Júda embereit -.Ővele emberi erő van, mive-
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lünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcaink-
ban” (2Krón 32:7-8).

Nem ok nélkül beszélt Ezékiás ilyen meggyőződéssel a harc kimeneteléről. A kérkedő 
Asszíria, jóllehet Isten egy ideig haragjának botjaként a népek megbüntetésére használ-
ta fel, nem fog mindig diadalmaskodni. Lásd: Ézsa 10:5! „Ne félj... Asszíriától - üzente 
az Úr Ézsaiással néhány évvel korábban Sion lakóinak -, mert rövid idő múlva... ostor-
ral csapkodja a Seregek Ura, ahogyan megverte Midjánt az Óréb-sziklánál. Vesszejével 
rácsap a tengerre, mint Egyiptomban tette. Azon a napon lekerül terhe válladról, igája 
nyakadról, a kövérség miatt leszakad róla az iga” (Ézsa 10:24-27).

Egy másik prófétikus üzenetben, melyet „Akház király halála esztendejében” kapott, 
a próféta kinyilatkoztatta: „Megesküdött a Seregek Ura: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, 
az következik be, amit elhatároztam. Országomban töröm össze Asszíriát, hegyeimen 
taposom el. Lekerül róluk igája, lekerül vállukról a teher. Ezt a tervet határoztam el az 
egész föld ellen, így nyújtom ki kezemet minden nép ellen. Ha így határoz a Seregek Ura, 
ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza?” (Ézsa 14:28, 24-27).

Az elnyomó hatalma meg fog törni. Uralkodása első éveiben Ezékiás még tovább 
fizette a hadisarcot Asszíriának, az Akház által kötött megállapodás értelmében. Időköz-
ben a király „tanácskozott vezető embereivel és vitézeivel”, minden lehetségest megtett 
országa védelmére. Gondoskodott arról, hogy bőségesen legyen víz Jeruzsálem falain 
belül, mialatt a városon kívül az kevés lesz. „Majd nekibátorodva, fölépítette az egész 
várfalat, ahol sérült volt; megnagyobbította az őrtornyokat, építetett kívül egy másik fa-
lat, és megerősítette a Millót Dávid városában. Csináltatott sok hajítófegyvert és pajzsot 
is. A hadinép élére csapatparancsnokokat rendelt...” (2Krón 32:5-6). Mindent megtett, 
amit tudott, hogy a várost felkészítse az ostromra.

Mielőtt Ezékiás Júda trónjára lépett, az asszírok már sok foglyot vittek Izráel fiai kö-
zül az északi királyságból. Néhány évvel azután, hogy uralkodni kezdett, és mialatt még 
erősítgette Jeruzsálem védelmi készültségét, az asszírok megostromolták és bevették 
Samáriát, a tíz törzset pedig szétszórták az asszír tartományokban, Júda határai csak né-
hány mérföldnyire voltak, Jeruzsálem pedig nem egészen ötven mérföldre; és a temp-
lomban található gazdag zsákmány visszatérésre csábította az ellenséget.

Júda királya azonban eltökélte, hogy mindent megtesz az ellenség visszaverésére. 
Miután elkövetett mindent, amire emberi ügyesség és erő képes, összegyűjtötte és bá-
torságra buzdította seregét. „...nagy közötted Izráel Szentje!” (Ézsa 12:6), volt Ézsaiás 
próféta Júdához intézett üzenete. A király rendíthetetlen hittel mondta: „Velünk... Iste-
nünk, az Úr, aki megsegít bennünket és velünk együtt harcol” (2Krón 32:8).

Semmi sem lelkesít jobban a hitre, mint a hit gyakorlása. Júda királya felkészült a 
közelgő viharra. Biztos volt az asszírok ellen mondott prófécia teljesedésében, és rá-
hagyatkozott Istenre. „És megbátorodott a hadinép Ezékiásnak... beszédétől” (2Krón 
32:8). Mit számít, ha Asszíria seregei a föld legnagyobb nemzeteinek meghódításáról 
új erőre kapva és Izráelben Samária felett diadalmaskodva most Júda ellen fordulnak? 
Mit számít, ha így kérkednek: „Ahogyan elérte kezem a bálványok országait, bár több 
bálványszobruk volt, mint Jeruzsálemnek és Samáriának, ahogyan elbántam Samáriá-
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val és bálványaival, úgy fogok elbánni Jeruzsálemmel és bálványaival” (Ézsa 10:10-11). 
Júdának semmitől sem kellett félnie, mert Jahvéban bízott.

A régóta várható válság végül is bekövetkezett. A győzelmesen előrenyomuló asszír 
csapatok megjelentek Júdeában. A győzelemben biztos vezetők haderejüket két seregre 
osztották. Az egyikkel délen az egyiptomi sereggel akartak szembeszállni, a másikkal 
pedig Jeruzsálemet akarták megostromolni.

Júda egyedüli reménysége Isten volt. Az Egyiptomtól várható minden segítségtől el-
vágták őket, és nem volt más nemzet a közelben, hogy baráti segítséget nyújtson.

Az asszír tisztek fegyelmezett seregük erős voltának tudatában megbeszélésre hívták 
Júda főembereit. A tárgyalás során arcátlanul követelték a város átadását. Követelésü-
ket a héberek Istene elleni istenkáromló gyalázkodásokkal kísérték. Izráel és Júda gyen-
gesége és hitehagyása miatt a nemzetek már nem tisztelték, hanem szüntelen becsmé-
relték Isten nevét. Lásd: Ézsa 52:5!

„Mondjátok meg Ezékiásnak - szólt Rabsaké, Szanhérib egyik főtisztje -, hogy ezt üze-
ni a nagy király, Asszíria királya: Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, 
amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz! Kiben bíztál, hogy föllázadtál 
ellenem?” (2Kir 18:19-20).

A tisztek a város kapuin kívül tanácskoztak, de azok is hallhatták, akik a falon őrköd-
tek. Amikor az asszír király képviselői hangosan sürgették Júda főembereit javaslataik 
elfogadására, a főemberek kérték őket, hogy inkább szír, mint zsidó nyelven beszéljenek, 
hogy a falon levők ne tudják meg, miről folyik a tárgyalás. Rabsaké gúnyolódott ezen a 
javaslaton és még jobban felemelve hangját, továbbra is héberül beszélt. Ezt mondta: 
„Halljátok meg a nagy királynak, Asszíria királyának az üzenetét! Ezt üzeni a király: Ne 
hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni bennete-
ket! És ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral: Bizonyosan meg-
ment bennünket az Úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe!

Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya: Adjátok meg magatokat, 
és jöjjetek ki hozzám! Akkor mindenki a maga szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehetik, és 
mindenki a maga kútjának a vizét ihatja, amíg el nem jövök, és el nem viszlek benne-
teket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt 
adó földre.

Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja: Az Úr megment bennünket! 
Vajon más népek istenei meg tudták-e menteni országukat Asszíria királyának a kezé-
ből?... Hol vannak Szefarvaim istenei? Megmentették-e Samáriát az én kezemből? Ezek-
nek az országoknak valamennyi istene közül melyik tudta megmenteni országát az én 
kezemből? Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet?” (Ézsa 36:13-20.)

Júda fiai „nem válaszoltak... egy szót sem” e gúnyolódásokra. A tárgyalás véget ért. 
A zsidók képviselői visszatértek Ezékiáshoz „megszaggatott ruhában, és jelentették neki 
a kincstárnok beszédét” (Ézsa 36:21-22). Amikor a király meghallotta az istenkáromló 
kihívást, „megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, és bement az Úr házába” (2Kir 19:1).

A király elküldte követét Ézsaiáshoz, hogy közölje vele, mivel végződött a tárgya-
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lás. „Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap - üzente a király...
Talán meghallja Istened, az Úr a kincstárnok minden szavát, akit ideküldött ura, az asszír 
király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened, az Úr azokért a szava-
kért, amelyeket meghallott. Imádkozz a még meglevő maradékért!” (2Kir 19:3-4)

„Ekkor Ezékiás király meg Ézsaiás próféta, Ámoc fia imádkozott, és segítségért kiál-
tott az ég felé” (2Krón 32:20).

Isten meghallgatta szolgái imáját. Ézsaiással ezt üzente Ezékiásnak: „Így szól az Úr: 
Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem 
az asszír királynak a szolgái. Ímé én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen 
országába. Saját országában pedig kard által ejtem el” (2Kir 19:6-7).

Asszíria képviselői, miután elváltak Júda főembereitől, királyukkal léptek közvetlenül 
érintkezésbe, aki az egyiptomiak közeledésére ügyelő hadosztállyal volt. Amikor Szan-
hérib meghallotta a jelentést, leveleket írt, „amelyekben gyalázta Izráel Istenét, az Urat, 
és ilyeneket mondott róla: Ahogyan a többi országokban a népek istenei nem mentet-
ték meg népüket a kezemből, ugyanúgy Ezékiás Istene sem menti meg népét a kezem-
ből” (2Krón 32:17).

A kérkedő fenyegetéshez e szavakat fűzte: „Ne engedd, hogy rászedjen téged Iste-
ned, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe! Hi-
szen te is hallottad, hogy mit vittek véghez Asszíria királyai minden országban, kiirtva 
mindent. Te talán megmenekülhetsz? Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket 
elődeim elpusztítottak: Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban vol-
tak? Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvaim városának a királya, meg Héna 
és Ivvá?” (2Kir 19:10-13).

Amikor Júda királya megkapta a gúnyolódó levelet, elvitte a templomba, „kiterítette 
azt... az Úr előtt” (2Kir 19:14), és erős hittel mennyei segítségért könyörgött, hogy hadd 
tudják meg a föld népei; most is él és uralkodik a héberek Istene! Jahve méltósága for-
gott kockán. Egyedül Ő hozhat szabadulást.

„Uram, Izráel Istene, aki a kerúbokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának 
Istene, te alkottad a mennyet és a földet! Uram, hajtsd hozzám füledet, és hallgass meg! 
Uram, nyisd ki szemedet, és láss! Halld meg Szanhérib beszédét, aki ideküldte ezt az 
embert, hogy gyalázza az élő Istent! Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a 
pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak iste-
nek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért pusztíthatták el azokat. De most te, 
Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden 
országa, hogy te vagy, Uram, az egyedüli Isten!” (2Kir 19:15-19).

 
Figyelj ránk, Izráel pásztora,
aki úgy terelgeted Józsefet,
mint egy nyájat!
Te, aki kerúbokon trónolsz,
jelenj meg ragyogva
Efraimnak, Benjáminnak és Manassénak!
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Mutasd meg hatalmadat,
jöjj segítségünkre!
Istenünk, újíts meg bennünket!
Ragyogtasd ránk orcádat,
hogy megszabaduljunk! 
 
Uram, Seregek Istene,
meddig füstölög haragod
néped imádsága ellenére?
Kenyér helyett könnyel etetted őket,
bőségesen adtál inni könnyeket,
Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink,
ellenségeink pedig gúnyolnak minket.
Seregek Istene, újíts meg bennünket!
Ragyogtasd ránk orcádat,
hogy megszabaduljunk! 
 
Egy szőlőt hoztál el Egyiptomból.
Népeket űztél el, ezt meg elültetted.
Helyét elegyengetted,
gyökeret vert, és ellepte a földet.
Árnyéka hegyeket borított be,
vesszői vetekednek
a hatalmas cédrusokkal.
Indáit a tengerig növesztette,
hajtásait a Folyamig.
Miért romboltad le kerítéseit,
hogy szedhessen róla, aki csak arra jár?!
Lerágja az erdei vadkan...
Újíts meg bennünket!
Ragyogtasd ránk orcádat,
hogy megszabaduljunk” (Zsolt 80. fejezet.)

Ezékiás esdeklése Júdáért és legfőbb Uruk méltóságáért összhangban volt Isten 
akaratával. Salamon arra kérte az Urat templomszentelési imája végén, hogy „pártolja 
szolgája ügyét és népének, Izráelnek az ügyét szüntelen. Hadd tudja meg a föld minden 
népe, hogy az Úr az Isten, nincs más” (1Kir 8:59-60). Különösen akkor mutassa meg ke-
gyelmét az Úr, amikor háború vagy katonai megszállás idején Izráel főemberei az imád-
ság házába lépnek, és szabadulásért könyörögnek! Lásd: 1Kir 8:33-34!

Isten nem hagyta Ezékiást reménytelenségben. Ezzel az üzenettel küldte hozzá Ézsai-
ást: „Meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám Asszíria királya, Szanhérib miatt. Ezt az 
igét jelentette ki róla az Úr: Megvet, gúnyol téged Sion szűz leánya, fejét rázza mögötted 
Jeruzsálem leánya!
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Kit gyaláztál s káromoltál, ki ellen emeltél szót? Kire néztél gőgös szemmel? Izráel 
Szentjére! Követeiddel gyaláztad az Urat és ezt mondtad: Sok harci kocsimmal fölmen-
tem a legmagasabb hegyre, a meredek Libánonra is. Kivágtam sudár cédrusait, váloga-
tott ciprusfáit, eljutottam utolsó tanyájára, legsűrűbb erdejébe is. Kutat ástam és ittam 
másoknak a vizét; lépteimmel kiszárítom Egyiptomban a Nílus minden ágát.

Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem, jó előre kiterveltem? Most csak 
véghezviszem, hogy halomra dőljenek, rommá legyenek az erős városok. Lakosaiknak 
ereje elfogyott, megrémültek, megszégyenültek; olyanok lettek, mint mezőn a növény, 
mint a gyenge fűszál, a háztetőn nőtt fű: elszáradt, mielőtt szárba szökkent.

Én tudom, ha leülsz, ha kimégy vagy bejössz, és ahogyan tombolsz velem szemben! 
Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszéded fülembe jutott, horgomat 
orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek az úton, amelyen idejöttél!” (2Kir 
19:20-28).

Júda földjét letarolta a megszálló hadsereg, de Isten megígérte, hogy csoda útján 
gondoskodik a nép szükségleteiről. Ezt üzente Ezékiásnak: „Teneked pedig ezt a jelt 
adom: Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak 
a magvaiból hajt; a harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt, és 
egyétek gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra 
gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a ma-
radék, és a Sion-hegyéről azok, akik megmenekülnek. A Seregek Urának féltő szeretete 
műveli ezt.

Azért ezt mondta az Úr Asszíria királyáról: Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem 
lő rá; nem fordít feléje pajzsot, töltést sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen 
jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és 
megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért”(2Kir 19:29-34).

Azon az éjszakán jött a szabadulás. „...eljött az Úr angyala, és levágott az asszír tá-
borban száznyolcvanezer embert” (2Kir 19:35). Megölt „minden vitéz harcost, fejedel-
met és vezért” az asszír táborban (2Krón 32:21).

A Jeruzsálem elfoglalására küldött sereg rettenetes megítélésének híre csakhamar 
eljutott Szanhéribhez, aki még mindig az Egyiptomból Júdába vezető utat őrizte. Az asz-
szír király rémülten elrohant, és „megszégyenülve tért vissza országába” (2Krón 32:21). 
Uralkodása nem tartott sokáig. A jövendölés szerint, amely hirtelen halálát jelezte, saját 
családtagjai gyilkolták meg, és „fia, Észárhaddón lett a király” (Ézsa 37:38).

A héberek Istene diadalmaskodott a büszke asszíron. Jahve megvédte méltóságát a 
környező népek előtt. Jeruzsálemben, a nép szíve szent örömmel telt meg. Buzgón ese-
deztek szabadulásért, és könnyek között vallották meg bűneiket. Nagy ínségükben Isten 
szabadító hatalmában bíztak és Isten nem hagyta őket cserben. A templom udvara most 
az ének, az ünnepélyes dicsőítés hangjától visszhangzott.

 
„Ismerik Istent Júdában,
nagy az ő neve Izráelben.
Sálémba került a sátra,
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lakóhelye a Sionra.
Ott törte össze a tüzes nyilakat,
a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. 
 
Ragyogó vagy te,
hatalmasabb a hegyeknél,
ahol zsákmányt ejtenek.
Kifosztottak lettek az elbizakodottak,
álomba merültek,
elvesztették erejüket a harcosok.
Dorgálásodtól, Jákób Istene,
mozdulni sem tud a kocsi és a ló.
Félelmes vagy te,
ki állhat meg előtted,
amikor haragszol? 
 
Ha ítéletet hirdetsz a mennyben,
félni fog a föld, és elcsendesül.
Mert ítéletet tart az Isten,
szabadulást ad a földön
az alázatosaknak.
Még a haragvó emberek is
magasztalni fognak téged,
haragjuk maradékát is megfékezed.
Tegyetek fogadalmat
Isteneteknek, az Úrnak,
és teljesítsétek, ti,
akik körülötte vagytok!
Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek,
aki megtöri a fejedelmek büszkeségét,
és félelmet kelt a föld királyaiban!” (Zsolt 76. fejezet).

Az asszír birodalom emelkedése és bukása nagy tanulsággal szolgál ma is a föld né-
peinek. Az ihletett Ige a sikere csúcsán levő Asszíria dicsőségét pompás fához hasonlítja, 
amely Isten kertjében kimagaslik a környező fák közül.

„Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus: szép ágú, árnyas lombú és magas 
növésű, a sűrű felhőkig ért a teteje... árnyékában lakott mindenféle nép. Szép volt nagy-
ságával, hosszan kinyúló ágaival... Nem volt hozzáfogható cédrus az Isten kertjében, a 
ciprusoknak sem voltak hozzá hasonló ágai, és a platánoknak sem voltak olyan hajtásai, 
mint neki: Isten kertjében egy fának sem volt hozzá hasonló szépsége” (Ez 31:3-9).

Asszíria uralkodói azonban ahelyett, hogy a rendkívüli áldásokat az emberiség javára 
használták volna, sok ország ostorává lettek. Kegyetlenek voltak, nem gondoltak Isten-
nel, és nem voltak tekintettel embertársaikra. Minden néppel erőszakkal el akarták is-
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mertetni Ninive isteneinek felsőbbségét. A magasságos Isten fölé emelték bálványaikat. 
Isten elküldte hozzájuk Jónást intő üzenettel. Egy ideig megalázták magukat a seregek 
Ura előtt, és bocsánatért könyörögtek. Nemsokára azonban újra bálványokat imádtak, 
és világuralomra törtek.

Náhum próféta Ninive bűnözői ellen emelt vádjában így kiáltott:
 
„Jaj a vérontó városnak!
Csupa hazugsággal és rablással van tele,
nincs vége a zsákmányszerzésnek.
Hangzik az ostorcsattogás
és a kerékdübörgés,
lovak dobognak,
harcikocsik robognak,
lovak ágaskodnak,
kardok ragyognak,
dárdák villognak,
tömérdek a sebesült... 
 
Én most rád támadok
- így szól a Seregek Ura - " (Náh 3:1-3, 5).

A végtelen Isten most is tévedhetetlen pontossággal tartja számon a népek dolgait. 
Ameddig kegyelmét kínálva bűnbánatra szólít, a számvetést nem zárja le, de amikor az 
ember túllépi a menny által szabott határt, akkor Isten megmutatja haragját. A szám-
adás lezárul. Isten türelme véget ér. Nem véd már a kegyelem.

„Türelmes az Úr, de nagy a hatalma; nem hagy az Úr büntetés nélkül. Förgetegben 
és forgószélben visz az útja, felhő a lépteinek pora. Megdorgálja a tengert, és kiszárítja, 
a folyamokat mind kiapasztja... A hegyek megrendülnek előtte, és a halmok remegnek. 
Tekintetétől megindul a föld, a földkerekség és minden lakója. Ha megharagszik, ki áll-
hat meg előtte, izzó haragjának ki állhat ellene? Lángoló haragja árad, mint a tűz, még 
a sziklák is szétporladnak tőle” (Náh 1:3-6).

Ezért Ninivéből, „a vigadozó városból, amely biztonságban élt, és ezt gondolta ma-
gában: Nincs több olyan, mint én!” - pusztaság lett; „dúlás, pusztulás, felfordulás... az 
oroszlánok tanyája, az oroszlánkölykök barlangja, ahová járni szokott az anyaoroszlán 
meg a kölyke, és senki sem merte fölriasztani” (Sof 2:15; Náh 2:11-12).

Sofóniás előre látta a gőgös Asszíria megalázását, és így prófétált Ninivéről: „Csor-
dákban lepi majd el mindenféle állat. Pelikán és bagoly is tanyázik az oszlopokon, han-
gosan rikoltoz az ablakokban. Omladék borítja a küszöböket, leválik a cédrusburko-
lat” (Sof 2:14).

Nagy volt az asszír birodalom dicsősége; de nagy volt bukása is. Ezékiel próféta foly-
tatta a pompás cédrusfáról szóló példázatát, és félreérthetetlenül megjövendölte, hogy 
Asszíria elpusztul gőgje és kegyetlensége miatt. Így hangzik kinyilatkoztatása:
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„Azért ezt mondja az én Uram, az Úr: ...teteje fölnyúlt a sűrű felhők közé, felfuvalko-
dott, mert magasra nőtt, a népek urának kezébe adtam: tegyen vele, amit akar. Bűne 
miatt taszítottam el. Kivágták az idegenek, ledöntötték a legkegyetlenebb népek. A he-
gyekre és a völgyekbe hullottak lombos ágai, hajtásai összetörve estek a földre, a patak-
medrekbe. Árnyékából pedig elvonult a föld összes népe, és ott hagyta. Ledőlt törzsére 
rátelepedett minden égi madár, hajtásain ott tanyázott minden mezei vad. Azért ne nő-
jön túl magasra egy fa sem a víz mellett... Így szól az én Uram, az Úr: Amikor leszállt a 
holtak hazájába, gyászba borítottam miatta a mélység vizeit... Zuhanásának hangjával 
megrendítettem a népeket” (Ez 31:10-16).

Asszíria gőgje és bukása legyen intő példa az idők végéig! Isten ezt kérdezi ma a föld 
népeitől, akik dölyfösen és kevélyen felsorakoznak ellene: „Kihez hasonlítasz dicsőség-
ben és nagyságban Éden fái között? Le kell szállnod Éden fáival együtt a föld mélyé-
be...” (Ez 31:18).

„Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. De 
elsöprő áradattal vet véget ellenfeleinek” (Náh 1:7-8). Elpusztítja mindazokat, akik a 
magasságos Isten fölé akarják emelni magukat.

„...Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának” (Zak 10:11). Ez 
nemcsak azokra a népekre vonatkozik, amelyek az ókorban sorakoztak fel Isten ellen, 
hanem ma is érvényes azokra, akik elmulasztják végrehajtani Isten szándékát. Az utolsó 
ítéletkor, amikor a föld igazságos Bírája „rostálja a népeket” (Ézsa 30:28), és azok, akik 
megőrizték az igazságot, beléphetnek Isten városába, a menny boltozata visszhangzik 
a megváltottak győzelmes énekétől. „Úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjje-
lén - mondja a próféta -, szívetek pedig úgy örül, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett 
megy az Úr hegyére, Izráel Kősziklájához. Fölmorajlik az Úr fenséges szava... Megretten 
Asszíria az Úr szavától. Bottal veri meg. Valahányszor lesújt a büntető vessző, amellyel 
veri az Úr, dob és citera szól, míg ő harcra emelt kézzel küzd ellene” (Ézsa 30:29-32). 

  <<<vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, (686-694.) PRÓBAIDŐ KRISZTUS ELJÖ-
VETELE UTÁN

O. testvér. Miközben másoknak írok fenyegető veszedelmükről, a te eseted tolako-
dik elém. Néhány hónapja várok az alkalomra, hogy írjak neked és másoknak. Mégis 
eddig a soha meg nem szűnő munka akadályozott, hogy leírjam az egyéneknek kapott 
bizonyságtételeket. 

Gyakran nyugtalanított már eseted, mégsem voltam biztos benne, hogy írjak-e. Sok 
mások számára nyert bizonyságtételt írtam, s ezek közül egy részlet rád is vonatkozik. A 
bizonyságtételek kiadásának az a célja, hogy a meg nem nevezettek, ha olyan hibákat 
követnek el, mint a megintettek, eme megrovások útján nyerjenek figyelmeztetést. Azt 
gondoltam, hogy nem kell külön írnom neked. Igen, mikor azoknak írom a bizonysá-
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got, akiket az Isten ügye iránti kötelességük elhanyagolásának veszélye fenyeget, s hogy 
megsebzik, megrövidítik lelküket, a te eseted sem hagy nyugton. 

Két éve részesültem utoljára látomásban. Azt az utasítást kaptam, hogy szóban és 
írásban fektessek le általános elveket. S mutassak rá néhány ember veszedelmére, téve-
désére és bűnére, hogy ezzel mindenki figyelmeztetve, intve, tanácsolva legyen. Láttam, 
hogy mindenki gondosan vizsgálja meg életét és szívét, hátha azt a hibát követték el, 
mely miatt másokat megintették; hátha a másnak szóló figyelmeztetés rájuk is vonatko-
zik. Ha igen, vegyék úgy, mintha a tanácsok külön nekik szólnának, és vigyék át azokat 
a gyakorlatba. 

A születésüktől világot kedvelők, s kötelességüket elhanyagolók, a már megrovottak 
esetéből ismerhetik fel hibáikat. Isten ki akarja próbálni mindazok hitét, akik Krisztus 
követőinek vallják magukat. Próbára teszi azok imájának őszinteségét, akik állítják, hogy 
eleget óhajtanak tenni kötelességüknek. Isten félreérthetetlenné teszi előttük köteles-
ségüket. Bő lehetőséget nyújt kifejleszteniük, ami a szívükben lakik. Önzésük tüzes tu-
sát vív majd Isten kegyelmével. Uralomra törő önzésük szembe szegül, hogy Krisztus 
akaratának vesse alá életét, gondolatait, akaratát, szeretetét. Az örök élethez vezető 
ösvényen véges-végig lemondás, véges-végig kereszt áll. Ez miatt „csak kevesen találják 
meg azt”. 

Isten próbára teszi mindenki jellemét. Vizsgáztatja ügye és az igazság terjesztése 
iránti szeretetüket, melyről vallják, hogy felbecsülhetetlen érték. A szívek vizsgálója a 
termett gyümölcs szerint ítéli meg, ki igazán Krisztus követője? Ki követi az isteni mintát? 
Ki mond le a világi megtiszteltetésről és kincsekről? Ki kész szolgák szolgája lenni, többre 
becsülni Isten tetszését és Krisztus keresztjét, hogy végül elnyerjék az igazi gazdagságot, 
a mennybe gyűjtött kincset, a hallatlan jutalmat – az örök dicsőséget? 

Akik nem igazán akarják megismerni magukat, fülük mellett eresztik el a másoknak 
nyújtott intéseket, figyelmeztetéseket. Nem veszik észre, hogy őket is érintik, az ő téve-
déseikre és veszedelmeikre is rámutatnak. Földi, önző indítékok elvakítják gondolkodá-
sukat, s gúzsba kötik lelküket, hogy nem bír megújulni Isten mására; de akik – romlott 
természetük által – nem szegülnek szembe akaratával, azokat nem hagyja sötétben. Az 
ilyenek valóban megújulnak az ismeretek és igaz megszentelődés által, sőt Krisztus ke-
resztjével fognak dicsekedni. 

Az Úr közölte, hogy Isten kellő időben rám hárítja a felelősség terhét, hogy meg-
mondjam az egyéneknek, mint Nátán Dávidnak: „Te vagy az az ember”. Sokan látszatra 
hisznek a másoknak szóló bizonyságtételben, s mint Dávid, ítéletet mondanak róluk, 
holott a maguk szívét kellene alaposan szemügyre venniük, a maguk életét elemezni, 
s maguknak valósítani meg a gyakorlatban a másokhoz intézett szigorú intéseket és fi-
gyelmeztetéseket. 

O. testvér, az Úr közölte, hogy jobban szereted a földi kincseket, mint gondolod. Nem 
látod tisztán kötelességedet. S mikor Isten Lelke hat értelmedre, s arra vezetne, ami 
egyezik Isten akaratával és követelményeivel, akkor más hatások, melyek nem állnak 
összhangban Isten jelen munkájával, akadályoznak, hogy engedelmeskedj az isteni aka-
rat serkentéseinek. A következmény, hogy nem tökéletesíted cselekedetekkel hitedet. 
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Vond vissza szeretetedet földi kincseidtől. Időnként, amikor kívánságod és számításaid 
ellenére javak siklottak ki kezedből az ellenség soraiba, s így elvesztek Isten ügyének, 
akkor ez nagyon zavart és nyugtalanított. A Mester azért bízta rád a javak talentuma-
it, hogy az ő dicsőségére fordítsd. Az ő intézője vagy, ezért vigyázz, nehogy elmulassz 
eleget tenni kötelességednek. Természettől a világ szerelmese vagy. Arra hajlasz, hogy 
magadnak tartsd a rád bízott javakat. Pedig idővel hallani fogod a szavakat: Számolj el 
kulcsárságoddal, intézőségeddel. 

Isten gyermekei akkor bölcsek, ha csakis a felülről származó bölcsességben bíznak, 
s ha nem lesz más erejük, csak az Istentől származó. Ha az Úrral szeretnénk egyesülni, 
ha benne kívánunk lakozni, feltétlenül el kell különülnünk a világ barátságától és szel-
lemétől. Erőnk és jólétünk abból fakad, ha kapcsolatban állunk az Úrral, ha kiválaszt és 
elfogad minket. Nem állhat fenn egység a világosság és a sötétség közt. Isten azt akarja, 
hogy népe világtól elkülönült, rendkívüli nép legyen, a megszentelődés élő példái, hogy 
felvilágosítsák, meggyőzzék, vagy elítéljék a világot, attól függően, hogy a világiak mint 
fogadják a nyújtott világosságot. Az értelem elé tárt igazság, a lélekre sugárzó fény, ha 
elhanyagolják, ha hátat fordítanak neki, el fogja ítélni, kárhoztatni fogja az embert. 

E romlott korban jobban kedvelik a tévtanokat, a sötétet, mint a fényt és igazsá-
got. Krisztus követői közül sokak tettei nem bírják ki a próbát, ha a rájuk tündöklő fény 
mellett vizsgálják meg azokat. Ezért sokan nem is jönnek a fényre, nehogy nyilvánvaló 
legyen, hogy nem Isten által végzik cselekedeteiket. A fény leleplezi, nyilvánvalóvá teszi 
a sötétben lappangó gonoszságot. A világiak s a valóban Krisztus szolgái, külső látszatra 
egyformák lehetnek; mégis két különböző mester szolgái, s érdekeik is homlokegyenest 
ellenkeznek. A világ nem ismeri fel, meg sem érti a különbséget. Ennek ellenére roppant 
távolság, távolra elkülönülés áll fenn a kettő közt. 

Krisztus mondja: „Nem vagytok e világból valók, hanem én választottalak ki magam-
nak titeket e világból.” Krisztus igaz követői nem tarthatják meg a világ barátságát, s 
életük ugyanakkor Krisztus által Istenben lenne elrejtve. Vissza kell vonni szeretetünket 
a világi kincsektől, s a mennyeiekre rögzíteni. Mily nehéz volt a gazdag ifjúnak elvonni 
szeretetét a világ kincseiről, még ha az örök élet ígérete is állt előtte jutalmul! 

Mikor nem szenteljük Istennek, amink van, és amik vagyunk, akkor önző érdekek 
vakítják el szemünket a mű fontossága iránt, s visszatartjuk a javakat, melyekre Isten 
tart igényt. Holott az Úr, aki kölcsön adta javait, hogy ügye támogatására fordítsuk, gyak-
ran visszavonja felvirágoztató kezét, szétszórja az ekképp visszatartott javakat, így elvész 
mind a birtokosa, mind az Isten ügye számára. Nem marad tehát meg e világban, de 
nem marad meg az eljövendőben sem. Ezzel Istent lopják meg, s az ördög diadalt ül. 
Az Úr azt szeretné, ha alaposan megvizsgálnád szívedet, O. testvér, és kitessékelnéd a 
világ szeretetét. Halj meg a magad számára, s élj Istenért. Akkor azok között leszel, akik 
a világ világossága. 

Az Úr közölte, hogy téves nézeteket táplálsz a jövőről. Olyan nézeteket, melyek az 
úgynevezett eljövendő kor veszedelmes elgondolásaira hasonlítanak. Olykor-olykor má-
sok előtt is szellőzteted e nézeteket, noha nem állnak összhangban hittételeink rendsze-
rével. Rosszul értelmezed a Szentírást. 
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Mikor Jézus feláll a szentek szentjében, mikor leveti közbenjáró öltözékét, és a papi 
ruha helyett a bosszúállás palástját ölti magára, akkor végleg befejezte könyörgését a 
bűnösökért. Akkor jött el az idő, mikor elhangzik a döntés: „Aki igazságtalan [gonoszat 
tesz], legyen igazságtalan ez után is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ez után is; és aki 
igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme, hamarosan 
eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cse-
lekedete lesz.” 

Isten azért adta igéjét, hogy bárki utána nézhessen, s megismerhesse az élet útját. 
Senkinek sem kell tévelyegnie, ha alávetik magukat az üdvösség Isten szavában lefek-
tetett feltételeinek. Mindenki részesült próbaidőben, hogy az örök életre alakíthasson 
jellemet. Mindenkinek lehetősége nyílik, hogy döntsön vagy életre, vagy halálra. A ren-
delkezésünkre bocsátott fény szerint ítélnek majd meg. Senki sem lesz felelős a sötétsé-
géért és tévelygéseiért, ha nem juttatták el hozzá a világosságot. Nem követnek el bűnt, 
ha nem fogadták el, amit meg sem kaptak. Mindenki esetét kivizsgálják, még mielőtt 
Jézus elhagyja a szentek szentjét. Mikor a bűnösökért könyörgés véget ér, s Jézus magára 
ölti a bosszúállás palástját, akkor mindenki próbaideje lezárul. Sokan mégis azt tartják, 
hogy további próbaidő áll rendelkezésükre, miután Jézus elhagyja közbenjárói tisztjét 
a szentek szentjében. Ez azonban az ördög álokoskodása. Isten a szerint a világosság 
szerint vizsgálja és próbálja a világot, melyet Krisztus eljövetele előtt adományozott a 
világnak. Az emberek most alakítják jellemüket életre vagy halálra. Azok próbaideje, 
akik a bűnös életet választják és megvetik a felajánlott üdvösséget, akkor zárul le, mikor 
Krisztus szolgálata véget ér – közvetlenül az ég felhőiben való megjelenése előtt. 

A világot szeretők, akik a test kívánságaira hallgatnak, ami ellenségeskedés az Isten-
nel, azzal áltatják magukat, hogy Krisztus második eljövetele után további próbaidőt 
kapnak. Az érzéki szív, amely annyira rúgkapál az alárendelés, az engedelmesség ellen, e 
kellemes nézettel szereti ámítani magát. Sok ember érzéki biztonságban akar maradni, 
folytatni akarja az Isten elleni lázadást, azzal áltatva magát, hogy később a bűnbánat idő-
szaka következik, később még lehetőségük nyílik elfogadni az igazságot, amely most oly 
népszerűtlen, s annyira ellenkezik bűnös hajlamaikkal és kívánságaikkal. Mikor semmi 
kockáztatni valójuk sem lesz, semmi kilátás a veszteségre, akkor – gondolják most – az 
üdvösség mellett fognak dönteni. 

Akad az Írásban nehezen érthető, amit a tanulatlanok és a hitetlen ingadozók vesz-
tükre fordítanak el, mondja Péter. Lehet, hogy a földi életben nem tudunk megmagya-
rázni minden szövegrészt; a gyakorlati igazságok közt mégis egy pont sincs, mely ho-
mályba burkolózna. 

Mikor Isten gondviselése elérkezettnek látja az időt, hogy próbára tegye a világot a 
mának szóló igazsággal, akkor Szentlelke készteti az embereket, hogy imával és böjttel 
kutassák az írásokat, míg láncszemet láncszem után meg nem lelnek, és tökéletes fü-
zérré nem kapcsolnak össze. Az üdvösséget érintő minden tényt annyira világossá tesz, 
hogy senkinek sem kell tévedésbe esnie, sem a sötétben botorkálnia. 

Amint nyomon követtük a jövendölés láncolatát, világosan felismertük és magyará-
zatot leltünk a napjainknak kijelentett igazság felől. Ezért felelősek is vagyunk az elő-
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jogokért, melyeknek örvendezünk, és a fényért, mely ösvényünkre ragyog. Az elmúlt 
nemzedékek a rájuk tündöklő fényért voltak felelősek. Isten akkor a Szentírás más pont-
jaira terelte figyelmüket, őket ezek tették próbára. Azokat az igazságokat melyeket mi 
értünk, nem értették meg. Nem felelősek hát a fényért, melyben nem részesültek. Volt 
ugyan Bibliájuk, mint nekünk, de a különleges igazságok kibontakozásának ideje, melyek 
a történelem záróeseményeit érintik, e mai, utolsó nemzedékek életében jött el. 

Isten különleges igazságokat alkalmazott a más-más nemzedékek körülményeihez. 
A jelen igazság, mely nemzedékünket vizsgáztatja, nem jelentett próbatételt a régmúlt 
nemzedékek számára. Ha a múlt nemzedékek is részesültek volna a negyedik parancs 
szombatjára most ragyogó világosságban, Isten felelősnek tartotta volna őket e fényért. 

Mikor a mennyben megnyílt Isten temploma, János szent látomásban olyan ember-
csoportot pillantott meg, akiknek szeme tisztelettel teljes félelemmel csüggött a szövet-
ség ládáján, melyben Isten törvénye nyugszik. A negyedik parancs külön vizsgája csak az 
után érkezett el, miután a mennyben megnyílt Isten temploma. 

Akik előbb haltak meg, mielőtt fényt nyertek volna Isten törvényéről és a negyedik 
parancs követelményeiről, azok nem vétkesek szombatrontásban. Isten bölcsessége és 
könyörülete kikutathatatlan, mellyel kellő időben támaszt világosságot és ismeretet, 
amint népének szüksége van rá. Mielőtt eljönne, hogy igazságban ítélje meg a világot, 
előbb elküldi figyelmeztetését, hogy felrázza az embereket, és felhívja figyelmüket a ne-
gyedik parancs elhanyagolására, hogy felvilágosodjanak, megbánják törvényszegésüket, 
s bebizonyítsák, hogy ők a mindenható törvényadó szövetségesei. Az Úr gondoskodott 
róla, hogy aki ezt választja, szent és boldog lehessen. Elég fényt nyújtott nemzedékünk-
nek, hogy megtanulhassák kötelességeiket és előjogaikat, hogy örvendezhessenek a be-
cses és ünnepélyes igazságoknak, azok egyszerűségében és erejében. 

Csak azért a fényért vagyunk felelősek, mely ránk ragyog. Isten parancsai, és Jézus 
bizonyságtételei vizsgáztatnak minket. Ha hűek és engedelmesek vagyunk, Isten gyö-
nyörködni fog bennünk, s meg fog áldani, mint választott, külön népét. Mikor bővelkedik 
a tökéletes hit, a tökéletes szeretet és engedelmesség, ha ezek munkálkodnak a Krisztus 
követőinek szívében, hatalmas és mély benyomást tesznek környezetükre. Világosság 
fog áradni belőlük, elűzve körülöttük a sötétséget, finomítva mindazt, aki hatáskörükbe 
ér. Az igazság ismeretére juttat el mindenkit, aki kész elfogadni a világosságot, s követni 
az engedelmesség alázatos ösvényét. 

Akiken testi kívánságok uralkodnak, képtelenek felfogni a létfontosságú igazságok 
metsző erejét, noha üdvösségük függ tőle; mivel büszke szívet melengetnek, a világ sze-
retetét, a könnyű élet szerelmét, az önzést, az irigységet, a másé kívánását, az érzéki 
vágyakat, a gyűlöletet és mindennemű gonoszságot. Ha legyőznék ezeket, ők is részesül-
nének az isteni természetben. Sokan elhagyják Isten szavának félreérthetetlen igazsá-
gait, és hanyag módra nem követik az ösvényükre ragyogó fényt; hanem olyan titkokat 
feszegetnek, amelyeket Isten nem jelentett ki világosan. Találgatnak, beszélgetnek, vi-
tatkoznak oly kérdésekről, amelyeket nem szükséges megérteni; hiszen nem közvetlenül 
érintik üdvösségüket. 

Sátán ezreket bájol így el. Mellőzik a jelen igazságot és a jelen kötelességet, holott 
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mindkettő világos, mindkettő érthető annak, akinek ép az esze. Kétes elméleteken rá-
gódnak, s oly bibliaszövegeken, melyeket nem bírnak felfogni. Tévedésbe esnek a hittel 
kapcsolatban; vegyes felvágott a hitük 

Isten azt akarja, hogy gyakorlatban alkalmazzuk igéjének üdvösségre vonatkozó, ért-
hető igazságait. Ha cselekedni fogják az igét, mely világos, mely nagyszerűen érthető, 
akkor nem hanyagolják el keresztény jellemük tökéletesítését. Az igazság megszente-
li őket, és az igazság iránti alázatos engedelmességgel biztosítják örök életüket. Isten 
olyan szolgákat kíván, akik nemcsak szavakban, hanem tetteikben is igazak. Gyümölcseik 
bizonyítják, hogy valódi a hitük. 

O. testvér, ha tovább dédelgeted téves nézeteidet, akkor Sátán kísértéseinek cél-
pontja leszel. Felemás lesz a hited, s az a veszély is fenyeget, hogy mások gondolkodását 
is megzavarod. Isten egységet vár el népétől. Fura nézeteid ártani fognak tekintélyed-
nek. S ha továbbra is melengetni és terjeszteni fogod, végül elkülönítenek testvéreidtől. 
Ha Isten az üdvösséghez fontos világosságot akar közölni népével, akkor meg is teszi, 
mint más fontos és jelentős igazságokkal tette. Hagyd annyiban ezt a kérdést. Hadd vi-
gye véghez Isten a maga módján, a maga idején és útján a szándékait. Bárcsak Isten 
megsegítene, hogy a világosságban járj, amint ő is a világosságban van. 

  <<<vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, (314-321.) A VILÁGIAS GONDOLKODÁS 
CSAPDÁJA

Nagyon szomorú vagyok, amikor magam előtt látom ügyeteket. Az éjjel súlyos te-
her nehezedett rám miattatok. Álmomban veled beszélgettem, testvérem. Nyilván-
való volt, hogy messze távolodtál Istentől, és fogalmad sincs állapotodról, de amikor 
meg akartam értetni veled valódi helyzetedet, olyan volt, mintha egy vaknak mond-
tam volna: „Nézz ide!” 

Hajnali három óta képtelen voltam aludni, s könyörögtem Istenhez Lelkének nagyobb 
mértékéért. Újra meg újra megkérdeztem: Ezekre kicsoda alkalmas? (II. Kor. 2:16) Nem 
merek csöndben maradni, amikor Isten világosságot adott nekem. Szólnom kell, s mégis 
reszketve teszem. Félek, hogy elvetitek az üzenetet, s akinek szólok, csak még sűrűbb 
sötétségbe burkolózik. Ilyenkor közel kell húzódnom Jézushoz. Kezébe tettem a kezem, 
buzgón imádkoztam: „Vezess, irányíts, nincs bennem elég bölcsesség, hogy egyedül lép-
jek az emberek elé.” Jézus ilyenkor nagyon közelinek tűnik. Azt a mély benyomást kelti 
bennem, hogy rövidesen csodálatos dolgot visz véghez népéért. Különösen azokért, akik 
igével és tanítással szolgálnak. Mindkettőtökön segíteni akar, ha elfogadjátok a terve 
szerint nyújtott segítséget, de egyetlen biztató szót sem szólhatok hozzátok, amíg ebben 
az állapotban vagytok. Rátok is vonatkoznak most Krisztusnak a farizeusokhoz intézett 
szavai: „Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn. 5:40) 

Bárcsak segíthetnék nektek valamivel! De amíg a világiasság uralkodik lelketekben, 



144 10. TanulMány JavasOlT OlvasMánya 

mit is lehetne tenni értetek? Szeretitek a világot és a világ is szeret titeket, mert ha a 
gyakorlati istenfélelemről van szó, nincs éles határ köztetek és a világiak közt. Jó modo-
rú, előkelő, derék emberek vagytok a szemükben, mindkettőtökben találnak ízlésüknek 
megfelelő vonásokat. Hízelegnek nektek, sima szavakat szólnak hozzátok, s ezzel csitíta-
nak és nyugtatnak benneteket. Ti pedig az Isten akarata iránti közönyükben hagytátok 
őket. Megerősítettétek büszkeségüket, mert viselkedésetek ezt hirdette a bűnösnek: 
Nem kell aggódnod! Mivel világiak közé vegyültök, megromlott az ítélőképességetek, 
s olyan bűnök, amelyeket Isten visszataszítónak tart, enyhe és ártalmatlan dolgoknak 
tűnnek a szemetekben. 

Attól rettegek, hogy önigazultságotokkal olyan falakat építetek magatok köré, ame-
lyeket semmi nem dönthet le. Nem vagytok közelebb Istenhez, munkáját nem végzitek 
lelkesebben, mint a névleges egyházak követői, szíveteket nem járja át jobban az Ő Lel-
ke. Nem tartjátok igazán szentnek a szombatot, ezért Isten nem fogadta el tőletek szent 
napjának megtartását. Hiányzik belőletek az igazi odaszentelődés, az őszinte odaadás. 
Egyikőtök sem szerzett tisztességet Istennek, nem ismeritek Őt tapasztalatból. Olyan 
régóta jártok már nélküle, hogy valójában idegen számotokra. A lelki ember felismeri 
a lelkieket, de ti annyi ideje ápoljátok a világi ízlést és szokásokat, hogy nehéz lesz az 
ellenkező irányba fordítani gondolkodásotokat. 

Azt mondjátok majd: „Kemény beszéd ez. Ki fogadhatja el?” (Jn. 6:60) De a világ nem 
értheti meg Isten népét. Nincs egyetértés a sötétség és a világosság gyermekei közt. Pál 
ezt kérdezi: „Hogyan tűri meg Isten temploma a bálványokat? Hiszen ti az élő Isten temp-
loma vagytok, amint Isten mondja: Közöttük lakozom és közöttük járok. Istenük leszek, s 
ők az én népem. Ezért távozzatok közülük, s váljatok el tőlük, mondja az Úr, s tisztátalant 
ne illessetek; akkor felkarollak titeket, s atyátok leszek, s ti fiaim és leányaim lesztek, 
mondja az Úr, a mindenható.” (II. Kor. 6:16–18) János így tanúskodik: „Szeretteim, most 
Isten fiai vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy 
megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk Őt úgy, amint van. Mindaz, akit 
ez a reménység tölt el iránta, megszenteli magát, amint Ő is szent.” (I. Jn. 3:2–3) Jakab így 
szól a hívekhez: „Nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel? 
Aki tehát a világnak akar barátja lenni, ellensége lesz Istennek.” (Jak. 4:4) 

Jézus így szólt a tanítványaihoz: „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsolata-
imat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek (nem az igazság 
hitvallását, nem az istenfélelem formáját, hanem): az igazság Lelkét, aki mindörökké 
veletek marad. A világ nem kaphatja meg Őt, mert nem látja és nem ismeri; de ti is-
meritek, mert bennetek marad… Aki ismeri és megtartja parancsolataimat, az szeret 
engem. Aki pedig szeret engem, azt az én Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én 
is, és kinyilatkoztatom magamat neki. Júdás – nem az iskariótes – itt közbeszólt: Uram, 
hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magad és nem a világnak? Jézus to-
vább folytatta: Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, 
hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret engem, tanításomat nem tartja 
meg.” (Jn. 14:15–17, 21–24) 

Krisztus szavai nem találnak visszhangra a szívetekben, mert megvakítottátok maga-
tokat s megkeményítettétek szíveteket. A mennyei könyvek mindkettőtöket mint vilá-
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giakat tartanak nyilván. Olykor nyugtalankodik ugyan a szívetek, de ez nem elég ahhoz, 
hogy megbánásra s tetteitek megváltoztatására bírjanak. A világ tartja fogva az érzelme-
iteket. A világ szokásai kellemesebbek számotokra, mint a mennyei tanító iránti enge-
delmesség. 

A gyermekeiteknek adott példa egyáltalán nem áll összhangban azzal az igazsággal, 
amelyről állítjátok, hogy szeretitek. Az igazság nem szentel meg titeket és gyermekeite-
ket sem. Kedvelitek az önző élvezeteket, s a gyermekeiteknek adott tanítás – szavakkal 
és példamutatással – nem neveli bennük az alázatot, szelídséget, s a keresztény szem-
léletet. A világ mértéke szerint alakítjátok őket is. Ha Jézus most megnyitná előttetek 
a feljegyzéseket, ahová napról napra pontosan bejegyezték szavaitokat és tetteiteket, 
meglátnátok, hogy mindkettőtök élete borzalmas kudarc volt. 

Nem tudom, elvégzi-e munkáját a nemrégiben titeket ért csapás, de talán elég súlyos 
volt ahhoz, hogy megnyissa szemeteket és meggyőzzön benneteket. Alapos megtérés 
nélkül soha nem nyeritek el az örök élet koronáját. Gyermekeiteknek sem lesz köze soha 
a Krisztus vére által tisztára mosott sokasághoz, csak ha előbb elfeledik a tőletek tanult 
leckéket, amelyek időközben már beépültek a jellemükbe és életükbe. Példátokból azt 
a következtetést vonták le, hogy a vallás olyan, mint a ruha, amelyet az ember viselhet 
vagy félretehet, amint az alkalom vagy a kényelem diktálja. S ha teljesen meg nem vál-
tozik az őket érő befolyás, az Isten követelményeivel szemben táplált laza elgondolások 
hozzájuk tapadnak. Fogalmuk sincs arról, hogy miből áll a keresztény élet. Nem tanulták 
meg, mint jelent az igazságot élni, vagy hordozni a keresztet. 

„Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt nálatok.” (Jn. 15:18) Azt 
a nézetet dédelgetitek, hogy minket azért utasít el a világ, mert nem sokat adunk a tár-
sas életre, nem öltözködünk divatosan, szigorúan ellenezzük a szórakozásokat, túl mesz-
szire húzódunk tőlük, mind elveinkben, mind gyakorlatunkban. Azt gondoljátok, hogy ha 
kevésbé lennénk zárkózottak, s jobban elvegyülnénk a világiak között, akkor jelentősen 
változtatnának a rólunk alkotott véleményükön és benyomásaikon. Ennél súlyosabban 
azonban nem tévedhet az ember. Krisztus ezt mondta: „Ha a világból volnátok, a világ 
mint sajátját szeretne titeket. De mivel nem vagytok a világból, hanem én választottalak 
titeket e világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek vissza a tőlem kapott taní-
tásra: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha 
az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Mindezt miattam teszik 
veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.” (Jn. 15:19–21) 

Olyan valakinek a szavai ezek, akiről még ellenségei is kénytelenek voltak elismerni: 
„Ember így még nem beszélt!” (Jn. 7:46) Ember szavai emberi gondolatokat fejeznek ki, 
Krisztus szava azonban lélek volt és élet. Így szól hozzánk: „Ha kitartotok tanításaim mel-
lett, valóban a tanítványaim vagytok.” „Aki Istentől van, hallgat Isten igéire.” (Jn. 8:31, 
47) Isten igéi azonban nem találnak helyet azok szívében, akik a világból valók és szeretik 
a világ élvezeteit. Isten határozott utasításokat adott nekünk, hogy senki ne tévedjen el: 
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való.” (Mt. 
4:4) Az ihletett igazság „hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való 
nevelésre” (II. Tim. 3:16). Az ember nem egyetlen igével, nem sok igével, hanem min-
den olyan igével él, amely Isten ajkáról való. Nem hagyhattok figyelmen kívül egyetlen 
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szót, egyetlen pontot sem az igéből, bármilyen jelentéktelennek is tűnik számotokra, 
mert veszedelembe sodorjátok magatokat. „Aki csak egyet is elhagy a legkisebb paran-
csolatok közül és így tanítja az embereket, azt a mennyek országában a legkisebbnek 
tartják. Aki viszont megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek országában.” (Mt. 
5:19) Aki szántszándékkal elhagy akár egyetlen parancsolatot is, nem tudja lélekben és 
igazságban megtartani egyiket sem. Állíthatja ugyan, hogy azok kivételével, amelyeket 
csupán kisebb elhajlásoknak vél, mindet megtartja. De ha egyetlen ponton tudatosan 
vétkezik, mindegyikben bűnös. 

Kedves testvéreim! Bár kereszténynek vallottátok magatokat, mégis visszatartotta-
tok az Istennek járó részből. Megraboltátok Istent gonosz gondolatokkal és tiszteletlen-
séggel, megraboltátok Őt képességeitek fel nem használásával és a titeket körülvevő 
emberekre gyakorolt rossz befolyásotokkal. Hajlamaitok is csapdának bizonyultak. Nem 
követtétek a világosságot, amelyet Isten kegyelmesen nyújtott nektek a bizonyságté-
teleiben, és olyan dolgokat tettetek, amelyek megbánás és reformáció nélkül kizárnak 
benneteket a mennyből. Ha engedelmeskedtetek volna a Szentlélektől kapott intések-
nek, akkor most erősek lennétek Istenben, és egészen más lenne a rólatok szóló meny-
nyei feljegyzés is. 

Krisztus ezt mondja: „Van bírája annak, aki megvet engem és nem fogadja el taní-
tásomat. A tőlem kapott ige ítéli el őt az utolsó napon.” (Jn. 12:48) Micsoda szégyen 
és megdöbbenés lesz a része azoknak, akiknek ilyen világosság és kiváltságok jutottak 
osztályrészül, akiknek Isten Fia, hatalmas áldozatával, elérhetővé tette az üdvösséget, s 
mégsem fogadták el ezt a becses ajándékot. Isten az Ő igéjében megmutatja nekünk a 
helyes utat, az igazak magasztos és dicsőséges ösvényét. Akik ezen járnak, nem botor-
kálnak sötétben, mert az igazságosság világít nekik. Ti mégis visszautasítottátok ezt az 
utat, mert túl messzire vezet el a világtól. Az önszeretet és az önző nagyravágyás seho-
gyan sem fér be a szoros kapun, nem fér el a keskeny, magasba ívelő úton. 

A végső elszámolás napján kiderül majd, hogy Isten név szerint ismer mindenkit, 
életünk minden tettének láthatatlan tanúja van. „Ismerem dolgaidat – mondja, aki a hét 
arany gyertyatartó között jár.” (Jel. 2:1). Tud elszalasztott alkalmainkról, tudja, hogy a 
jó pásztor milyen fáradhatatlanul kereste a görbe utakra tévedteket, hogy visszaterelje 
őket a biztos, békés ösvényre. Isten újra meg újra az élvezetek szerelmesei után kiált. 
Újra meg újra rájuk veti igéjének sugarát, hogy felismerjék a veszélyt és meneküljenek. 
Isten útjai igazságosak és változhatatlanok. Ők azonban csak egyre tovább mennek, vi-
dáman, nevetgélve, míg le nem jár a próbaidejük, de amikor a híjával találtak felett 
elhangzik az ítélet, minden száj elnémul. 

Mennyire másképp állna mindkettőtök ügye, ha valódi megvilágításban láttátok 
volna az emberektől kapott elismerést és megtiszteltetést. Mindketten jobban szom-
jazzátok a világ dicséretét, mint az élet vizét. Mindkettőtöket megrészegített, hogy a 
világi emberek fontosnak tartanak, s nagyrabecsülő szavaik félrevezettek benneteket. 
Ha helyesen értékelnétek az örök dolgokat, akkor nem vonzana benneteket a gazdag 
és művelt emberek barátsága. Akkor nem lenne többé büszkeség a szívetekben. De ti 
olyan régóta kortyoltok a világiasság szennyes vizéből, hogy már nem is tudtok jobb 
életet elképzelni. 
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Isten újra meg újra kinyújtotta kezét. Úgy akart megmenteni titeket, hogy rámuta-
tott kötelességeitekre. A világosság növekedésével ezek a kötelességek egyre változnak. 
Amikor felragyog a fény, napvilágra hozva és megróva a mindaddig fel nem fedett tévely-
gést, akkor változásnak kell bekövetkeznie életünkben és jellemünkben. Amikor Isten 
feltárja a hibákat, amelyek az értelem vakságának természetes következményei, akkor 
már nem a tudatlanság bűnei többé, sem a helytelen megítélésé. Ha nem történik hatá-
rozott változás az új világosságnak megfelelően, akkor tudatos bűnné válnak. Az erköl-
csi sötétség, amely körülvesz benneteket, egyre sűrűsödik, szívetek egyre keményebb 
lesz, tetteitek pedig csak még sértőbbek lesznek Isten szemében. Nem is gondoljátok, 
mekkora kockázatot vállaltok: az a veszély fenyeget, hogy végleg szem elől tévesztitek a 
világosságot, és teljes sötétség borul rátok. De ha befogadjátok a világosságot és enge-
delmeskedtek Istennek, akkor megfeszítitek magatokat a bűn számára, valóban meghal-
tok a világnak, Istennek azonban éltek. Hátatok mögé vetitek bálványaitokat, s példátok 
szerénységre serkent. 

Testvéreim! Ha engedelmeskedtetek volna Isten Lelke tanúságtételének, akkor ma a 
világosságban járnátok, Isten népével egy akaraton lennétek. Hitetlenségetek azonban 
nagyon sok jótól fosztott meg benneteket. 

S. nővérünk nem lázadt fel a bizonyságtételek ellen, de nem is hitt bennük mint az 
Úrtól kapott üzenetben, s nem engedelmeskedett nekik. Jólesik neki, ha a világ dicséri 
és tiszteli a férjét, ez táplálja a hiúságát, ami semmiképpen sem nevezhető csekélység-
nek. Mindketten megkérdezhetnétek magatoktól: „Miért vagyok lassú, amikor ki kell 
jönnöm a világból s Krisztust kell örökségemmé tennem? Miért kedvelem és miért tar-
tom nagyra azokat, akikről tudom, hogy nem szeretik Istent és nem tisztelik az Ő rende-
léseit? Miért is akarok barátkozni Uram ellenségeivel? Miért kövessem szokásaikat, mi-
ért vegyem komolyan a véleményüket?” Kedves barátaim, nem szolgálhattok egyszerre 
Istennek és a mammonnak! Fenntartás nélkül át kell adnotok magatokat, különben az 
ösvényetekre ragyogó fény rövidesen kialszik, és sötét kétségbeesés vesz majd körül 
benneteket. Ellenséges területen tartózkodtok, önként mentetek oda, s az Úr nem fog 
megvédeni ellenfeletek támadásaitól. 

Mostani állapototokban sokkal több kárt okoztok, mint jót tesztek, mert bár 
megtartjátok az istenfélelem látszatát, és valljátok, hogy hisztek az igazságban, sza-
vaitok és tetteitek ezzel ellentétesek. Ha a ti életetek Krisztus hitvallása, akkor nyu-
godtan elmondhatjuk, hogy a világ Krisztust követi. Lehet, hogy jó a hitvallásotok, 
de van-e bennetek alázat és szeretet, szelídség és odaadás? „Aki megvall engem az 
emberek előtt (ha szent élettel és istenes beszéddel vall meg), azt az Emberfia is 
megvallja Isten angyalai előtt.” Senki sem vallhatja meg Krisztust, ha nem Krisztus 
lelkülete és gondolkodása él benne. Nem adhatja tovább azt, ami neki sincs. Min-
dennapi életünknek kell kifejeznie az igazság megszentelő erejét, s bizonyítania, 
hogy hit által Krisztus él bennünk. Bármivel megtagadhatjuk Krisztust, ami aka-
dályozza, hogy a Szentlélek gyümölcsöket érleljen az életünkben, vagy hogy Isten 
elválasszon bennünket a világtól. Pedig aki megtagadja Őt az emberek előtt, azt Ő 
is megtagadja Isten angyalai előtt (Lk. 12:8–9). 

Megtagadhatjuk Krisztust világias beszédünkkel, vagy hiú öltözködésünkkel. Baráta-
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itok csapdát jelentenek számotokra, sőt gyermekeitek számára is. Nagyon kedvelitek 
a társaságukat. Ez azonban oda vezet, hogy gyermekeitekkel együtt ugyanazon divat 
szerint öltöztök, mint azok, akik nem félik Istent. Ezzel azt mutatjátok, hogy a világgal 
tartotok fenn barátságot. „Ahol sok a beszéd, nem marad el a bűn.” (Péld. 10:19) A ba-
rátaitokhoz fűződő kapcsolat arra késztet-e, hogy belső szobátokban Isten szeretetéért 
és kegyelméért könyörögjetek, vagy pedig elidegenít az Úrtól? S kedves gyermekeitek 
– mit okoz nekik, hogy nem törődtök örök érdekeikkel? Példátok arra bátorította őket, 
hogy vakmerő engedetlenséggel, elvakult önhittséggel rohanjanak előre életük útján, 
szilárd vallásos elvek nélkül, amelyek vezetnék őket. Nem tisztelik szívből a szombatot, 
vagy Isten bármely más rendelését. Nem kedvelik a keresztény kötelességeket, s egyre 
távolabb sodródnak a világosság, béke és öröm forrásától. 

Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert „ami hitből nincs, bűn az” (Rm. 14:23). 
A hit, melyet Isten elvár, nem a hitpontok elismerése csupán, hanem olyan hit, amely 
szeretetből fakad és megtisztítja a lelket. Az alázat, szelídség, engedelmesség nem maga 
a hit, hanem a hit eredménye és gyümölcse. Ezt a kegyelmet még nem nyertétek el 
Krisztus iskolájában. Még nem ismeritek a mennyei érzéseket és elveket. Isten Lelke 
még mindig esedezik értetek; de engem komoly és fájdalmas kétségek gyötörnek, vajon 
engedelmeskedtek-e az évek óta kérlelő hangnak? Remélem, megteszitek – visszafor-
dultok és éltek. 

Azt gondoljátok, hogy túl nagy áldozat, ha Jézusnak adjátok szegényes, méltatlan lé-
nyeteket? A bűn és halál reménytelen rabságát választjátok talán ahelyett, hogy a világ-
tól elszakadva, a szeretet kötelékei által Krisztussal egyesüljetek? Jézus él, hogy közben-
járjon értünk. Naponta legyünk hálásak ezért. Aki felismeri bűneit és tehetetlenségét, 
Krisztushoz jöhet, amint van, s elnyerheti Isten áldását. Ha hittel megragadja, övé az 
ígéret. De aki a saját szemében gazdag, tiszteletreméltó és igaz, aki a világ szemével lát, 
és a jót gonosznak, a gonoszt jónak mondja, az nem kérhet és nem kaphat, mert nem is 
érzi szükségét ennek. Mivel épnek tartja magát, csonkán kell elmennie. 

Ha megrémülsz a sorsod miatt, ha szorgalmasan keresed Istent, akkor meg is találod 
Őt. Félszívű bűnbánatot azonban nem fogad el. Ha el akarod hagyni bűneidet, Ő vár a 
bocsánattal. Most, most adjátok át magatokat neki! Nézzetek fel a keresztre, s tegyétek 
fel a kérdést: Valóban értem áldozta fel magát Jézus? Azért szenvedte el a keresztfán a 
gyalázatot, szégyent és a kegyetlen halált, mert engem akart megkímélni a bűntudat 
gyötrelmeitől és a kétségbeeséstől? Tényleg azért halt meg, hogy leírhatatlan boldog-
ságban lehessen részem az Ő országában? 

Tekints fel arra, akit átszegeztek a bűneid, és fogadd meg: „Az Úr szolgálatára adom 
életemet. Többé nem fogok össze ellenségeivel, nem támogatom azokat, akik az Ő ural-
ma ellen lázadnak. Amim van, és ami vagyok, úgyis túl kevés, hogy annak szenteljem, 
aki annyira szeretett, hogy életét, egész isteni lényét adta értem, ilyen bűnös és tévelygő 
emberért.” Különüljetek el a világtól, álljatok teljesen az Úr oldalára!

Áldott, aki engedelmeskedik az örök élet szavának: az igazság Lelkének vezetésével 
eljut a teljes igazságra. A világ ugyan nem fogja szeretni, tisztelni és dicsőíteni, de a 
menny szemében drágakővé válik. „Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az 
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Atya: Isten fiainak hívnak, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem 
ismeri Őt.” (I. Jn. 3:1; az angol fordítás szerint) 

  <<<vissza a 10. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, (370-376.) AZ AKARAT EDZÉSE
E. testvér, imáim Istenhez szállnak érted, s az üdvösséged miatt érzett aggodalom 

arra késztet, hogy újra írjak neked. Mélyen elszomorít az eseted, nem azért mert üldö-
zöttnek, hanem mert megcsalt, félrevezetett embernek tartalak, akinek a lelkében nem 
él Krisztus képmása, és aki úgy csapja be magát, hogy biztos pusztulásba rohan. 

Ha szíveden viselnéd Isten ügyét, belátnád, hogy testvéreid csak a kötelességüket 
teljesítették veled szemben. Azt emlegeted, hogy lám, elmentél egy másik városba, s 
hogy férfi módra is tudsz viselkedni. A kiadó felelős vezetői csakis annyit várnak el tőled, 
hogy ott légy férfi, ahol vagy, ne alacsonyítsd le magad azzal, hogy bűnösökkel fogsz 
össze, s ne légy részes gonosz tetteikben. Ne sajnálkozz hát magad felett többé, hanem 
emlékezz a világ Üdvözítőjére! Gondolj a végtelen áldozatra, amelyet az emberért vál-
lalt. Gondolj csalódására is, hogy miután ilyen áldozatot hozott értük, ők mégis olyanok-
kal szövetkeznek, akik gyűlölik Őt és az igaz tetteket. Azt választják, hogy a gonoszokkal 
együtt elégítik ki romlott vágyaikat, pedig ezzel örök pusztulásba döntik magukat. 

Te mindezt már hallottad tőlem. Olvastad már, mert megírtam neked, mégsem vál-
toztatott szíveden és életeden. Szembeszegültél a jóval, és megnyitottad szívedet a 
gonosz előtt. Az ellenség útjára tértél, s nem ragaszkodtál Istenhez, hogy erőssé te-
gyen, hogy ellenállhass gonosz csábításainak. Tegyük fel, hogy bosszúból megszakítod 
minden kapcsolatodat a gyülekezettel, mivel testvéreid megmondták neked az igazat. 
Kinek teszel kárt vele? Magadnak, vagy nekik? Bár szomorúságot okoz nekik, ha így 
viselkedsz, de a munka mégis változatlanul tovább fog haladni. Isten munkásokat tá-
maszt mindenfelé, s nem függ sem tőled, sem bárki mástól, hogy Ő befejezze a mun-
kát. Ha szíved nem ártatlan, ha Isten szemében nem tiszta a kezed, akkor nem dolgoz-
hat együtt veled. Azt akarja, hogy az igazság éljen a szívedben és életedben, az igazság 
szövődjék a jellemedbe. 

Azt tanácsolom, hogy alázd meg szívedet és valld meg bűneidet. Fontold meg az ün-
nepélyes megbízást, amelyet Dávid adott halálos ágyán Salamonnak: „Most mindenek 
útjára lépek. Légy bátor, és bizonyulj férfinak! Tartsd szem előtt, amit az Úr, a te Istened 
parancsol! Járj az Ő útján! Tartsd meg parancsolatait, rendeléseit és ítéleteit, és kövesd 
bizonyságtételeit, amint írva van Mózes törvényében, hogy minden sikerüljön, amit csak 
teszel, amibe csak belefogsz.” (I. Kir. 2:2–3) Szívleld meg ezt az intést! Senki se tüntet-
hesse fel előtted kedvező színben azt, ami rossz. Bár bűnt elkövetni szégyen, megvallani 
bűnünket nem szégyen, sőt inkább tisztesség. Ragaszkodj igazi egyéniségedhez, ápold a 
férfias méltóságot! Rázd le magadról a büszkeséget, az önteltséget, a hamis méltóságot, 
mert ezeket csak rettenetes következmények árán tarthatod fenn. 
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Nem lármás dalolás, vidám társaság, élénkítő ital tehet téged férfivá Isten szemében. 
Nem ez vidítja fel szívedet betegségben, vagy bánatban. Csak az igazi vallásosság lehet 
vigaszod és megnyugvásod a bajban. A kiadóban megkövetelt fegyelem nem szigorúbb, 
mint amelyet Isten szava rótt rád. Istent nevezed talán igazságtalannak? Azt mered-e 
mondani, hogy kényúr, amiért előre megmondja, hogy a gonoszok nem léphetnek majd 
a színe elé? 

Milyen egyértelműen mutatja be Isten Igéje, hogyan bánik majd az Úr azzal az 
emberrel, aki nem öltötte magára a menyegzői ruhát, amelyet pedig Ő szerzett neki 
– Krisztus igaz tetteinek palástját. Az az ember azt gondolta, hogy a saját szennyes 
ruhája elég jó ahhoz, hogy az Úr színe elé lépjen, mégis kiutasították a menyegzőről, 
mert megsértette Istent, s viszszaélt könyörülő jóindulatával. Testvérem, a saját jó 
cselekedeteid nem lesznek elegendőek. Öltsd magadra Krisztus igazságos tetteinek 
palástját! Olyanná kell válnod, amilyen Krisztus. Gondolj a kíméletlen próbatételre, 
amelyen Krisztusnak kellett átesnie a kísértés pusztájában az étvágy dolgában. Tel-
jesen legyengült a hosszas böjtöléstől, amelyet érted és értem vállalt. Küzdött, és le-
győzte Sátánt, hogy megmentsen minket, s Isten erejét biztosítsa számunkra a vágyak 
és minden szentségtelen szenvedély legyőzéséhez. 

Kérlek, gondold meg ezeket! Ha a szeszes ital fogyasztásában csatlakozol azokhoz, akik 
megvetik Istent, képzeld magad elé Jézust, miközben elszenvedi az éhség legkínosabb 
gyötrelmeit, hogy meg tudja törni Sátán hatalmát, s lehetővé tegye az embernek, hogy ő 
is győzhessen. Ne feledd, hogy amikor az istentelenekkel – akik elutasítják az igazságot és 
visszautasítják az üdvösséget – szádhoz emeled a habzó sört, Jézus ott áll és látja mindezt 
– Jézus, akit Megváltódnak mondasz, akiben az örök életre szóló reményed összpontosul. 
Hogyan tudod ezt megtenni, hogyan lehet ennyire gyenge az erkölcsi felfogásod, miért 
nem ismered fel, hogy ezek a dolgok milyen hatást tesznek rád és másokra? Legünnepé-
lyesebb fogadalmadat rúgod fel, és még arról beszélsz, hogy üldöznek! 

Amikor azok, akiket ellenállhatatlan erő indít, hogy valamiképpen megtörjék a gonosz 
hatalmát fiataljaink felett, szomorúan tudtodra adják, hogy ha nem változtatsz szokása-
idon, nem maradhatsz Isten munkájában mint fordító, hogyan állhatsz előttük dacosan, 
a legkisebb megbánás nélkül? Miként tekint viselkedésedre az Üdvözítő, aki az életét 
adta érted? És mégis azt gondolod, hogy téged üldöznek? „Hiszen mindnyájunknak meg 
kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki elvegye, amit testi életében érdemelt, 
aszerint, ami jót vagy gonoszt tett.” (II. Kor. 5:10) Amikor ott állsz majd a nagy és félel-
metes bírói szék előtt, ahol nem lesz félreértelmezés vagy tévedés, akkor majd hallgatni 
fogsz. Egyetlen szóval sem tudod igazolni viselkedésedet. Bűnösen, kárhozatra ítélve, 
remény nélkül állsz majd ott, hacsak most meg nem szabadulsz bűneidtől, szorgalmasan 
bűnbánatot nem tartasz, s magadra nem öltöd Krisztus igaz tetteinek palástját. 

Hogyan is bánhattak volna veled másképp? Szeretlek és szánlak téged. De soha nem 
ejtenék ki a számon olyan hamisan együttérző szavakat, amelyekkel támogatnám láza-
dásodat, hogy dacolj azokkal, akiket Isten felelős állásokba helyezett. Túlságosan is a 
szívemen hordozom a sorsodat ahhoz, hogy azt mondhatnám neked, amit némelyek 
biztosan mondani fognak: semmilyen következménye nem lesz, ha tovább jársz ezen az 
úton – ha porig alázod férfiasságodat, és kitörlöd magadból Isten mását, ha becsapod 
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magadat és gyalázatot hozol arra, aki vérével váltott meg. 
Krisztus így szól: „Aki győz, annak megadom, hogy velem üljön trónomon, amint én 

is győztem, és Atyámmal ülök trónján.” (Jel. 3:21) Te fogsz-e győzni, vagy az érzékiséged, 
vágyaid és szenvedélyeid győznek le téged? 

Ahhoz, hogy nyugodtan rád bízhassuk legfontosabb könyveink fordítását, s szent dol-
gokkal foglalkozz, a legszorosabb kapcsolatban kellene állnod Istennel, s teljesen az Ő 
szolgálatára szentelned magadat. Vajon nem ott kellene állnod, ahol a szent angyalok 
szolgálhatnának, ismeretet és bölcsességet adva neked, amint Isten adott Dánielnek? 
Ihletésükkel a megfelelő gondolatokat sugallnák neked, hogy helyesen végezhesd a for-
dítást! Önként tárod ki szívedet Sátán sugalmazásai előtt, magad választod Krisztus el-
lenségeinek társaságát, s mégis azt várod, hogy Isten csodát tegyen, s ne adjon át téged 
az ellenség hatalmának. Gonosz angyalok gyülekeznek köréd, de te hívod meg őket. 
Javaslatokat tesznek, te pedig elfogadod azokat. Amíg el nem határozod, hogy Isten aka-
ratát cselekszed, addig nem kaphatod meg az Ő irányítását. 

Jézus elvárja mindazoktól, akik az Ő katonájának vallják magukat, hogy neki szolgál-
janak. Elvárja tőled, hogy felismerd az ellenséget, s ellenállj neki, ne pedig a bizalmadba 
fogadd, s ezzel eláruld a szent megbízatást. Az Úr olyan helyre rendelt téged, ahol föl-
emelhet és nemesbíthet, ahol egyre alkalmasabbá válhatsz az Őérte végzett munkára. 
Ha mégsem ez történik veled, azt csak magadnak köszönheted. 

Az Úr háromféleképpen közli velünk akaratát, hogy irányítson bennünket, s alkalmas-
sá tegyen arra, hogy mi is irányíthassunk másokat. Hogyan tudjuk megkülönböztetni 
hangját az idegen hangtól? Honnan tudjuk, hogy nem hamis pásztor szól-e hozzánk? 
Isten kijelenti nekünk akaratát igéjében, a Szentírásban. Felismerhetjük hangját gond-
viselése lépéseiben is – és fel is fogjuk ismerni, ha nem különítjük el a lelkünket tőle 
azáltal, hogy a saját akaratunk szerint járunk, ha nem megszenteletlen szívünk ösztönzé-
seire hallgatunk, míg az érzékeink annyira össze nem zavarodnak, hogy nem ismerjük fel 
többé az örökkévaló dolgokat, és az ellenség hangja annyira álcázott nem lesz előttünk, 
hogy Isten szavának fogadjuk el. 

Isten szavát továbbá a Szentlélek felhívásai által is hallhatjuk, aki benyomásokat kelt 
szívünkben, amelyek beépülnek a jellemünkbe. Ha bármiben kételyeid vannak, legelő-
ször fordulj a Szentíráshoz. Ha igazán megkezdted a hit életét élni, ha igazán átadtad 
magadat az Úrnak, hogy teljesen az övé légy, akkor kezébe vesz, hogy akarata szerint 
alakítson, és tisztességes edényt formáljon belőled. Őszintén kívánnod is kell, hogy ala-
kítható legyél a kezében. Kövesd Őt, bárhova vezet, akkor majd rábízod magadat, hogy 
munkálja benned céljait, de együtt is működsz vele: magad is félelemmel és rettegés-
sel műveled üdvösségedet. Testvérem, nehézségekkel találkozol majd, mert még nem 
ismered tapasztalatból a jó pásztor hangját, s emiatt kerülsz kétségek és veszedelmek 
közé – bár mostanra már fel kellene ismerned az Ő szavát. 

Az igazi vallásosság összefügg az akarattal. Az akarat az emberi természet irányító 
ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akarat nem ízlés, nem hajlam csupán, ha-
nem döntő tényező, amely az emberekben az Isten iránti engedelmességet vagy enge-
detlenséget munkálja. 
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Értelmes fiatalember vagy, olyanná akarod tenni az életedet, hogy végül alkalmassá 
válj a mennyei életre. Gyakran elcsüggedsz, amiért kevésnek találod magadban az er-
kölcsi erőt. A kételkedésnek is rabszolgája vagy, azonkívül régi, bűnös életed szokásai 
uralkodnak rajtad. Érzelmeid is szembeszegülnek veled, magasztosabb elhatározásaid-
dal, legünnepélyesebb ígéreteiddel. Minden valótlannak tűnik előtted. Kiegyensúlyo-
zatlanságod miatt még azok őszinteségében is kételkedsz, akik jót akarnak neked. Minél 
inkább kételyek közt vergődsz, annál valószerűtlenebbnek látszik előtted minden, míg 
olyannak nem tűnik az élet, mintha sehol sem találnál szilárd talajt, amelyen megvet-
hetnéd a lábad. Ígéreteid olyanok, akár a légvárak, s ugyanilyen valószínűtlen megvilágí-
tásban látod azok szavait és tetteit, akikben pedig bíznod kellene. 

Mindaddig veszélyben forogsz, amíg meg nem ismered az akarat igazi erejét. Hihetsz 
mindenben, meg is ígérhetsz mindent, de ígéreteid és hited mit sem ér, amíg akaratodat 
a hit és a cselekvés oldalán nem veted latba. Ha teljes akaraterőddel vívod a hit har-
cát, akkor győzni fogsz. Érzéseidre, benyomásaidra azonban nem támaszkodhatsz, mert 
ezek megbízhatatlanok, különösen fonák elképzeléseid miatt. Megszegett ígéreteid és 
be nem tartott fogadásaid tudata is gyengíti az önbecsülésedet, és mások beléd vetett 
bizalmát is. 

Mégsem kell kétségbe esned. Higgy eltökélten, még ha semmi sem tűnik igaznak és 
valóságosnak előtted. Nem szükséges említenem, hogy magadat hoztad ebbe a csöp-
pet sem irigylésre méltó helyzetbe. Vissza kell szerezned az Istenbe és a testvéreidbe 
vetett bizalmadat! A te dolgod, hogy akaratodat alárendeld Jézus Krisztus akaratának, s 
amikor ezt megtetted, Isten azonnal magáénak tekint, s Ő műveli majd benned jóked-
ve szerint a szándékot és a végrehajtást is (Fil. 2:13). Akkor természeted mindenestől 
Krisztus Lelkének uralma alá kerül. Még a gondolataid is Őneki lesznek alávetve. Nem 
tudsz uralkodni az indulataidon és érzelmeiden úgy, mint szeretnéd, de uralkodni tudsz 
az akaratodon, s ezzel teljes változást hozhatsz életedbe! Ha átengeded Krisztusnak az 
akaratodat, életed el lesz rejtve Krisztus által Istenben, s olyan erővel szövetkezel, amely 
minden fejedelemség és hatalmasság felett áll. Erőt nyersz majd Istentől, amely szoro-
san az Ő erejéhez rögzít, s új világosság, mégpedig az élő hit világossága válik elérhetővé 
számodra. Ehhez azonban akaratodnak Isten akaratával kell együttműködnie, nem pedig 
azoknak a társaidnak az akaratával, akik által Sátán megállás nélkül azon munkálkodik, 
hogy csapdába ejtsen és elpusztítson téged. 

Hajlandó vagy-e halogatás nélkül helyes kapcsolatba lépni Istennel? Így szólsz-e: „Jé-
zusnak adom át az akaratomat, mégpedig most mindjárt”, s teljesen az Úr oldalára állsz-
e attól a perctől kezdve? Ne hallgass a szokások, az étvágy és a szenvedélyek türelmetlen 
követeléseire! Ne adj lehetőséget Sátánnak, hogy így szóljon. „Nyomorult, képmutató 
ember vagy!” Zárd be ajtódat, hogy a gonosz ne tudjon vádolni, csüggeszteni. Mondd 
ezt: „Hinni fogok, sőt már most is hiszem, hogy Isten a segítségem” – s azt veszed észre, 
hogy Istenben diadalmaskodsz. Ha állhatatosan az Úr oldalán tartod az akaratodat, és 
minden érzelmed Jézus akaratának irányítása alá kerül, akkor erős sziklára lelsz. Időn-
ként ugyan szükséges lesz akaratod utolsó morzsájára is, de mivel Isten fáradozik érted s 
Ő formál, úgy kerülsz majd ki a műhelyéből, mint tisztességre való edény. 

A hitről beszélj! Állj Isten oldalára, ne tedd lábadat az ellenség területére, s akkor az 
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Úr lesz a segítőd! Megteszi érted, ami számodra lehetetlen. Így olyan leszel, mint a Liba-
non cédrusa. Életed nemessé válik, tetteidet pedig Istenben végzed. Olyan hatalom él 
majd benned, olyan komoly őszinteség és igaz odaadás, amely jól megmunkált eszközzé 
tesz Isten kezében. 

Naponta merítened kell az igazság forrásából, hogy megértsd az Úrban való öröm 
és boldogság titkát. Mégsem szabad elfeledned, hogy akaratod a rugója minden tet-
tednek. Ezt az akaratot, amely igen fontos része az ember jellemének, a bűnbeeséskor 
Sátán uralmának engedtük át. Sátán pedig azóta is kénye-kedve szerint irányítja az em-
ber akaratát és az ebből következő tetteket, az ember teljes romlására és nyomorúságá-
ra. Kimondhatatlan áldozata feljogosítja Istent, hogy kormányzása elveinek megsértése 
nélkül így szóljon: „Add át magadat nekem, add át nekem az akaratodat! Vond ki azt 
Sátán uralma alól, s én majd birtokba veszem. Akkor majd jóakaratom szerint munkálom 
benned az akarást és a tetteket is.” Amikor Krisztus gondolkodásával ajándékoz meg, 
akaratod olyanná válik, mint az övé. Jellemed is átalakul. Olyan lesz, mint Krisztus jelle-
me. Célod-e, hogy teljesítsd Isten akaratát? Akarsz-e engedelmeskedni a Szentírásnak: 
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen en-
gem.” (Mk. 8:34) 

Lehetetlen Krisztust követni, ha nem mondunk nemet hajlamainknak, s nem tudjuk 
elhatározni, hogy Istennek engedelmeskedünk. Nem érzéseid, nem érzelmeid tesznek 
Isten gyermekévé, hanem ha teljesíted az Ő akaratát. Egy hasznos élet tárul eléd, ha 
akaratodat Isten akaratává teszed. Akkor férfiasan helytállhatsz majd, a jó tettek példa-
képeként. Akkor majd támogatod, nem pedig gyengíted a kegyelem uralmát. Segítesz 
rendet tartani, ahelyett, hogy megvetnéd azt és viselkedésed gondatlan életre ösztö-
nözne. Isten félelmében mondom el neked, mivé válhatsz, ha Isten oldalára helyezed 
akaratodat: Isten munkatársa lehetsz (I. Kor. 3:9). Úgy végezheted feladatodat, hogy az 
majd megállja helyét az ítéletben. Megpróbálod-e? Fordulj hát vissza! Krisztus szeret 
téged és közbenjár érted. Add át magad most az Úrnak! Segítsd azokat, akiket őrködni 
állított ügye oltalmazására, ahelyett, hogy csak bánatot és csüggedést okoznál nekik! 

  <<<vissza a 10. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

MEGSZENTELT ÉLET, (68-74.) A KERESZTÉNY KIVÁLTSÁGA
Sokan, akik törekszenek, hogy szívük tiszta és életük megszentelt legyen, gyakran el-

csüggednek. Állandóan önmagukat szemlélik s a hit hiányát panaszolják ; mivel hiányát 
oly élénken átérzik, úgy vélik, hogy nem tartanak igényt Isten áldására. Ezek az emberek 
az érzelmet a hittel tévesztik össze. Nem látják meg az igaz hit egyszerűségét és ezért 
lelki világukba homály borul. Ne foglalkozzunk oly sokat önmagunkkal, gondoljunk in-
kább Isten irgalmára és jóságára, hogy az Úr, adott szavát bizonnyal beteljesíti! Ne sa-
ját hitünkben, hanem Isten ígéreteiben bízzunk! Ha megbánjuk, hogy Isten törvényét a 
múltban áthágtuk, és erősen elhatározzuk, hogy a jövőben engedelmességgel adózunk 
neki, akkor bízvást hihetjük, hogy Istent, Krisztus érdeméért elfogad bennünket és meg-
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bocsátja bűneinket. 
Lelkünkre gyakran fog még homály és csüggedés borulni ami már-már uralmába ke-

rít bennünket, de bizalmunkat sohasem szabad elveszítenünk. Szemeinket Jézusra kell 
irányítanunk, érzelmeinktől függetlenül. Igyekezzünk összes felismert kötelezettségein-
ket a lehető leghűségesebben teljesíteni és nyugodjunk meg Istennek ígéreteiben!

Hitélet 
Méltatlanságunk érzete sokszor fogja lelkünket megrettenteni, de ez nem bizonyítja 

azt, hogy akár Isten velünk szemben, avagy mi Vele szemben megváltoztunk volna. Ne 
akarjuk érzelmeinket bizonyos fokra felcsigázni! Ma már talán nem tudunk a tegnap bé-
keségének és örömének örvendeni, de hittel ragadjuk meg Krisztus kezét és a homály-
ban épp olyan tökéletesen bízzunk benne, mint a világosságban. 

Sátán gyakran fülünkbe súghatja: „Te sokkal nagyobb bűnös vagy semhogy Krisztus 
megmenthetne!”

Bár beismerjük. hogy tényleg bűnösök és méltatlanok vagyunk, de feleljünk a kísér-
tőnek a következőképpen: „A kiengesztelés által Krisztust az én Megváltómnak tekin-
tem. Nem a saját érdemeimben, hanem Jézus drága vérében bízom, amely megtisztít 
engem. A jelen pillanatban is Krisztuson csüng gyenge lelkem!’’ Legyen a keresztényi 
élet az állandó, élő hit élete! A megingathatatlan bizalom és reménység az, ami nyugal-
mat és békeséget nyújthat a léleknek az Úrban.

Álljatok ellene a kísértésnek!
Ne csüggedjetek el még ha éreznétek is szívetek keménységét! Minden akadály, min-

den egyes benső ellenség, csak növeli Krisztusra utaltságotokat. Ő Azért jött, hogy a 
kő szívet eltávolítsa és húsz szívet adjon nektek. Tekintsetek reá és kérjétek különös 
kegyelmét, hogy sajátos hibáitokat legyőzhessétek! Ha kísértés közeledik felétek, áll-
jatok ellene a gonosz unszolásának és szóljatok lelketekhez így: „Hogyan is hozhatnék 
szégyent megváltómra? Én Krisztusnak adtam át magam, többé nem végezhetem Sátán 
munkáját.” Hívjátok a Megváltót segítségül, hogy minden báványitokat feláldozhassátok 
és hogy kedvenc bűnitektől megszabadulhassatok! Irányítsátok hitetek szemeit Jézusra, 
amint az Atya trónja előtt áll, átszegezett kezeit mutatja és érettetek könyörög. Higgyé-
tek, hogy dicsőséges Megváltótok megadja néktek a szükséges erőt!

Lássunk hitben
Tekintsetek hittel azokra a koronákra, amelyek a győzőkre várnak és halljátok a meg-

váltottak dics énekét: „Méltó a Bárány, aki megöletett és megváltott bennünket!” (Jel 
5:12). Nézd e jeleneteket, mint élő valóságokat! midőn István, az első keresztény vérta-
nú, rettenetes küzdelmét vívta a sötétség hatalmasságaival, fejedelmeivel és az ég alatt 
levő rossz lelkekkel, így kiáltott fel: „…Ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek 
Fiát az Isten jobbja felől állani” (ApCsel 7:56). A világ Megváltója megnyilatkozott neki, 
amint a menyből mély részvéttel tekintett le rá; és Krisztus színének dicső világossága 
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olyan fénnyel verődött Istvánra, hogy még ellenségei is úgy látták arcát, mint egy an-
gyalét.

Ha többet foglalkozhatnánk Krisztussal és a mennyei világgal, hatalmas indítékot, 
buzdítást nyernénk a kitartásra és segítséget az Úr harcainak megküzdésére. Büszkeség 
és a világ szeretette kivesznek belőlünk, ha elmélkedünk annak a jobb földnek dicsősé-
gén, amely nem sokára otthonunk lesz. Krisztus szeretetéhez hasonlítva, minden földi 
öröm jelentéktelenné válik.

Senki se képzelje vagy vélje, hogy minden komolyabb törekvés nélkül is birtokába 
juthat Isten szeretette biztosítékainak. Ha hosszú ideig foglalkozunk földi dolgokkal, úgy 
nehezünkre esik a megszokott gondolatmenetet megváltoztatni. A leggyakrabban az ér-
dekli az embert s az veszi figyelmét igénybe, amit szeme közvetlenül lát és füle hall. De 
ha isten városába akarunk bejutni és Krisztus dicsőségét akarjuk látni, akkor meg kell 
szoknunk, hogy Őt a hit szemével szemléljük. Krisztus szavai és lénye képezzék gondo-
latainkat és beszélgetéseink tárgyát s legalább naponként szakítsunk egy kis időt szent 
dolgok feletti áhítatos elmélkedéssel.

A lelkiismeret szava
A megszentelődést naponként kell munkálnunk. Senki se áltassa magát azzal, hogy 

Isten megbocsátja bűneinket és megáldja, miközben valamely rendeletét, követelmé-
nyét lábbal tapossa. Valamely ismert bűnnek szándékos elkövetése elnyomja a lelkiis-
meret szavát és elszakítja lelkünket Istentől. Ha még áhítatos érzelmek hatnak is át, 
Jézus nem lakozhat olyan szívben, amely Isten törvényét megveti. Isten csak azokat tisz-
teli, akik Őt is tisztelik.

„… annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek…” (Rm 6:16). Ha a haragnak, 
az élvezetnek, a kapzsiságnak, a gyűlöletnek, az önzésnek, vagy bármely más bűnös 
indulatnak adjuk át magunkat, annak a bűnnek szolgái leszünk. „ Senki sem szolgálhat 
két úrnak” (Mt 6:24).Amíg a bűnt szolgáljuk addig nem szolgálhatjuk Krisztust. A ke-
resztény érezheti a bűn unszolását, mert a test ellenségeskedik a lélekkel és a lélek a 
testel és köztük állandóan folyik a harc. Ekkor van szükségünk Krisztus segítségére. Az 
emberi gyengeség egyesül az Isteni erővel és a hit így kiált fel: „De hála az Istennek, 
aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által” (1Kor 15:57).

Ügyelj szokásaidra!
Ha Istennek tetsző jellemet akarunk fejleszteni, akkor szokásainkat Isten igéjéhez kell 

alkalmaznunk. A mindennapi ima szükséges a kegyelemben való növekedéshez, a lelki 
élethez, mint a táplálék a testi egészség fenntartására. Emelkedjünk fel gyakran imában 
Istenhez! Ha gondolataink elterelődnének, uralnunk kell azokat; kitartó törekvés végül 
is eredményre vezet és később élvezetünkké válik az ima. Krisztustól távol egy pillanatig 
sem érezhetjük magunkat biztonságban. Jelenlétét minden egyes lépésünknél biztosít-
hatjuk, de csak úgy, ha az általa kitűzött feltételeknek eleget teszünk. Legyen a hit a 
legfőbb dolog életünkben! Minden egyéb ügy ennek legyen alárendelve, minden testi-, 
lelki-és szellemi erőnket a keresztényi küzdelembe kell beállítanunk. Ha erőt és kegyel-
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met kérve krisztusra tekintünk, akkor olyan bizonyos lesz győzelmünk, mint amilyen bi-
zonyos, hogy Krisztus érettünk meghalt.

A lélek értékelése
Mindig közelebb kell jutnunk a kereszthez. A magunkban szállás a keresztlábánál az 

első leckéje a békeségnek, amelyet megkell tanulnunk. Jézus szeretetét ki foghatja fel?! 
Sokkal gyengédebb és önzetlenebb, mint az anyai szeretet. HA az emberi lélek értékét 
megakarjuk ismerni, akkor élő hittel kell a keresztre tekintenünk és már itt tanulmányoz-
nunk kell azt, megkell ismerkednünk azzal, ami a megváltottak éneke és tudomány lesz 
az örökkévalóságon át. Időnket és szellemi képességeinket csak úgy tudjuk elégé érté-
kelni ha ismerjük a megváltásunkért fizetett ár nagyságát. Mily háládatlanok vagyunk 
Isten iránt, ha szeretetünket, szolgálatunkat és ragaszkodásunkat tőle megvonva jogos 
tulajdonától megraboljuk. Vajon túl nagy áldozatott hoztunk-e, ha magunkat annak 
ajánljuk, Aki érettünk mindent feláldozott? Vajon előnybe részesítjük-e a világ barát-
ságát azon halhatatlan dicsőséggel szemben, amelyet Krisztus ajánl fel nekünk? „ Aki 
győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem 
és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében” (Jel 3:21).

Fel! Előre!
A megszentelődésben álladóan felfelé kell haladnunk. Péter apostol nagyszerűen 

elénk tárja fokozatait: „Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé 
ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,a tudomány mellé pedig 
mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyessé-
get, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlan-
dóság mellé pedig szeretetet.

Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalko-
dókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztusnak megismerésére nézve… 
Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat 
erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gaz-
dagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök 
országába való bemenetel.” (2Pt 1:5-11).

Ezek a szavak elég világosan vázolják az igaz ösvényt, amelyen ha haladunk bizonnyal 
nem fogunk megbotlani. Akik e keresztényi kegyelmi ajándékok elnyerése után vágya-
koznak és a gyarapítás terve szerint munkálkodnak, azoknak megígérte az Úr, hogy lelki 
adományaikat megsokszorozza. Péter apostol így szól azokhoz, akik ezt a hitet elnyerték: 
„Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi megtar-
tó Urunknak megismerésében” (2Pt 1:2). Az Isteni kegyelem lehetővé teszi mindazok-
nak, akik erre vágyakoznak, hogy a földről a mennybe vezető fénylő létra fokain át végül 
ujjongással és örökké való örömmel vonuljanak be az Isten városának kapuin.

Megváltónk igényt tart egész lényünkre; legelső és legszentebb gondolatainkat és 
legtisztább legbensőségesebb érzelmeinket kéri tőlünk. Ha tényleg részeseivé lettünk 
az Isteni természetnek, akkor az Úr dicsérete tölti be szívünket és árad szét ajkunkról. 
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Biztonságunk egyedül az ha magunkat teljesen alárendeljük Istennek és a kegyelemben 
és az igazság ismeretében állandóan növekszünk.

Pál győzelmi éneke
Pál apostolt Isten annyira kitüntette, hogy elrakatatott a harmadik égik, ahol az apos-

tol olyan kimondhatatlan mennyei dicsőséget szemlélt, amelyet le nem írhatott. De ez 
nem tette dicsekvővé vagy önhitté. Megértette a folytonos éberségnek és az önmegta-
gadásnak fontosságát és határozottan kijelentette: „ Hanem megsanyargatom testemet 
és szolgává teszem; hogy mí másoknak prédikálok magam valami módon méltatlanná 
ne legyek” (1Kor 9:27). 

Pál apostol sokat szenvedett az igazságért, de panasz mégsem hagyta el ajkait. Mi-
közben munkával, gonddal és önfeláldozással teljes életére visszatekint, így szól: „ Mert 
azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók a ahhoz a dicsőséghez, 
amely nékünk megjelentetik” (Rm 8:18).

Isten hű szolgájának győzelmi kiáltása elhat hozzánk is: „Kicsoda szakaszt el a Krisz-
tus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy 
mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?... De mindezekben felettébb diadal-
maskodunk Az által, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem ha-
lál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, 
sem következendők,Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény sem 
szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztus-
ban.” (Rm 8:35-39).

Jóllehet Pál apostol végül romai börtönéhez volt kötve, el volt zárva a világosságtól 
és a levegőtől, eltiltva az evangélium munkájától s minden pillanatban halálos ítéletét 
várhatta, de mégsem engedett a kételynek, nem esett kétségbe. Homályos börtönéből 
is kihat lélekmentő hitének és bátorságának bizonyságtétele, amely a későbbi száza-
dokban az összes szenteknek és mártíroknak buzdítására szolgált. Szavai találó módon 
jellemzik a valóban megszentelt élet gyümölcseit, amelyet mi e kis könyvecske keret-
ében kívántunk megvilágítani. „Mert én immáron megáldoztatom, és az én elköltözé-
sem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az 
Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva 
várják az ő megjelenését” (2Tim 4:6-8).

  <<<vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, (41-44.) KÉSZÍTSÉTEK FÖL A SZÍVETEKET
Ne feledjük, hogy két erő tevékenykedik az összejövetelen. Ember szeme előtt látha-

tatlan ütközet folyik. Az Úr serege a földön tevékenykedik. Menteni igyekszik az embe-
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reket. Az ellenfél serege is serénykedik, hogy minden elképzelhető módon félrevezessen 
és pusztítson. Az Úr szólít bennünket: „Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy 
megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen 
van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmaságok ellen, ez élet 
sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” 
(Eféz 6:11,12) Napról napra dúl a harc. Ha megnyithatnánk szemünket, ha látnánk a jó 
és gonosz eszközök munkáját, nem komolytalankodnánk, nem lennénk hiúk, nem tréfál-
koznánk, és nem bohóckodnánk. Ha mindenki magára öltené Isten teljes fegyverzetét, 
s férfiasan küzdene az Úr csatáiban, olyan győzelmeket vívhatnánk ki, miktől reszketne 
a sötétség országa. 

Senki se menjen úgy a tábori összejövetelekre, hogy a lelkészekre és bibliamunká-
sokra hagyja az összejövetel áldásossá tételét. Isten nem akarja, hogy népe az igehir-
detőkre támaszkodjék. Nem akarja, hogy elgyengüljenek, mivel emberektől várják a 
segítséget. Ne támaszkodjunk gyerek módra, másokra! Mint Isten kegyes intézőinek, 
minden gyülekezeti tagnak személyes kötelessége, hogy neki magának élete és gyökere 
legyen. Legyenek tudatában, hogy az összejövetel sikere bizonyos mértékig tőlük függ. 
Ne mondjátok: „Nem az én felelősségem, mert semmi beosztásom sincs az összejöve-
telen.” Ha így álltok ehhez, ajtót nyittok Sátán működése előtt. Telezsúfolja fejeteket a 
maga gondolataival, hogy az ő munkája kössön le. Ahelyett, hogy Krisztussal gyűjtené-
tek, csak tékozolni fogtok. 

Az összejövetel sikere a Szentlélek jelenlététől és erejétől függ. Aki szereti az igazsá-
got, mind imádkozzon a Szentlélek kitöltéséért. Amennyire csak tudjuk, távolítsuk el 
működésének minden akadályát. Az Úr soha ki nem tölti addig a Szentlelket, míg a gyü-
lekezet tagjai egyet nem értenek, míg keserűséget táplálnak egymás iránt. Az irigykedés, 
féltékenység, az aljas gyanúsítások és megjegyzések Sátántól származnak, s hathatósan 
elzárják az utat a Szentlélek tevékenysége előtt. A világon semmi sem annyira becses 
Isten szemében, mint gyülekezete. Semmit se őriz oly féltő gondoskodással, és semmi 
sem sérti annyira, mint az olyan tett, mely csökkenti az Úr szolgálatát végzők tekintélyét. 
Elszámolásra vonja mindazt, aki bírálgatással és csüggesztéssel segíti az ellenfelet. 

Akikből hiányzik a megértés, gyengédség és szeretet, az nem tudná Krisztus munká-
ját végezni. Mielőtt beteljesedhetne a jövendölés, hogy a leggyengébb olyan lesz, mint 
Dávid, a Dávid háza pedig, mint az Úr angyala, Isten gyermekeinek előbb félre kell tenni-
ük mindennemű gyanúsítást testvéreik ellen. Szívnek szívvel kell összedobbanni. Sokkal 
bőségesebben kell megnyilatkoznia a keresztény jóindulatnak. Fülembe csengnek a sza-
vak: „Tartsatok össze, összetartsatok!” Az ünnepélyes, szent, mai igazságnak eggyé kell 
kovácsolni Isten népét. Vesszen ki közülük az elsőbbségre vágyás. Egyetlen versengés 
nyelje el a többit: Ki hasonlít a legjobban Krisztus jellemére? Ki rejti el magát Jézusban 
a legteljesebben? 

„Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek.” (Jn 15:8) 
Ha volt valaha hely, ahol a hívők sok gyümölcsöt teremhetnek, az a tábori összejövetel. 
E gyülekezéseken az emberek megjegyzik tetteinket, szavainkat, lelkületünket. Hatásuk 
végtelen, akár az örökkévalóság. 
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Jellemünk átalakulása bizonyítja a világ előtt, hogy Krisztus szeretete él bennünk. Az 
Úr elvárja népétől, hogy megmutassa, hogy a kegyelem megmentő ereje át tudja alakí-
tani a hibás jellemet. Kiegyensúlyozottá és gyümölcstermővé teheti azt. 

De, hogy Isten munkája megvalósulhasson, elő kell készülnünk az összejövetelekre. 
Az Úr felhív, hogy űzzük ki szívünkből az önzést, mert az az elidegenedés gyökere. Vágyik 
rá, hogy gazdagon ránk tölthesse Szentlelkét, s felszólít, hogy lemondással, igénytelen-
séggel egyengessük előtte az utat. Ha Isten kedvéért lemondunk jellemhibáinkról, sze-
münk megnyílik, s látni fogjuk a botránkozás köveit, melyeket keresztényietlenségünk-
kel helyeztünk mások útjára. Isten felszólít minket, hogy távolítsunk el mindennemű 
botránykövet. Azt mondja: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egy-
másért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” 
(Jak 5:16) Akkor miénk lehet a bizonyosság, mint Dávidé volt, miután bevallotta bűnét. 
Így imádkozott: „Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lel-
kével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utjaidra, hogy a vétkezők meg-
térjenek hozzád.” (Zsolt 51:1415) 

Mikor Isten kegyelme uralkodik bennünk, a bátorság, hit, és krisztusi szeretet légköre 
veszi körül lelkünket, s ez éltetőn hat mindenkire, aki belélegzi. Akkor úgy mehetünk a 
tábori összejövetelre, hogy adunk is, nem csak kapunk. Aki Krisztus szeretetében része-
sült, akit Isten Lelke világosított fel, s aki megtér az igazsághoz, tudatában lesz annak, 
hogy mindannak adósa a drága áldásokért, akivel csak érintkezik. Az Úr olyanok eléré-
sére használja fel az alázatos szívűeket, akiket a felszentelt lelkészek nem tudnak elérni. 
Oly szavak szólására készteti őket, melyek feltárják Krisztus megmentő kegyelmét. 

S mikor mások áldására vannak, ők is áldásban részesülnek. Isten alkalmat ad, hogy 
másokra is kiterjesszük kegyét, hogy még több kegyességet áraszthasson ránk. Mikor 
Isten eszköze felhasználja Istentől nyert talentumait és képességeit, akkor az ő hite és 
reménye is megerősödik. Isteni megbízottak fáradoznak vele együtt. 

  <<<vissza a 11. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, (119-125.) VALLÁSOKTATÁS A CSALÁDBAN
Akik a kegyelem utolsó üzenetét hirdetik a világnak, tekintsék kötelességüknek, hogy 

megtanítsák a szülőket a családi vallásoktatásra. Indítsunk komoly javító, megújító moz-
galmat. Tárjuk az apák és anyák elé Isten törvényének elveit. Ha megértetjük a szülőkkel 
Isten törvényének követelményeit, akkor meggyőzzük őket az engedelmesség köteles-
ségéről. Akkor felismerik majd felelősségüket nemcsak maguk, de gyermekeik iránt is. 
Mutassunk rá, hogy csak egyetlen úton védhetjük meg magunkat a világot pusztulásba 
sodró gonoszságtól – ha engedelmeskedünk Isten szavának. A szülők mindig példát mu-
tatnak gyermekeiknek. Vagy az engedelmesség példáját, vagy az engedetlenségét. Leg-
több esetben példájuk, tanításuk dönti el házuk népének örök sorsát. A gyerekek, mikor 
felnőnek, azzá lesznek, amivé a szülők tették őket. 
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Ha a szülők előre látnák tetteik következményeit, s hogy példájuk és tanításuk ál-
landósítják és növelik gyermekeikben a bűn vagy az igaz élet hatalmát, akkor egészen 
bizonyosan változások következnének be. Sokan megtörnék a hagyomány és szokások 
varázsát. 

A lelkészek állítsák ezeket előtérbe a gyülekezetben. Kössük a szülők lelkére régóta 
elhanyagolt, komoly kötelességeiket. Ez majd úgy megtöri a farizeusi lelkületet s az iga-
zsággal szembeni ellenállást, mint semmi más. Nagy a reménységünk. A családi hitokta-
tás ragyogó kilátással kecsegtet, hogy a család Istenhez térjen. 

  <<<vissza a 11. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, (119-125.) HOGYAN VISELKEDJÜNK, 
HA ELLENÁLLÁSBA ÜTKÖZÜNK

Lelkészeink és tanítóink képviseljék Isten szeretetét a bukott világ iránt. Gyengéd-
ségtől meglágyult szívvel szólják az igazság szavait. Krisztus gyengédségével bánjunk a 
tévelygőkkel. Ha azok, akikért fáradozol, nem mindjárt értik meg az igazságot, ne bírál-
juk, és ne kárhoztassuk őket. Ne feledjük, hogy Krisztus szelídségét, gyengédségét és 
szeretetét kell képviselnünk. Elvárhatjuk azt is, hogy hitetlenséggel és ellenállással talál-
juk szemben magunkat. Az igazság mindig szembekerül ezekkel az elemekkel. Azonban, 
bár el kell viselnünk még a legkeserűbb ellenzést is, mégse ítéld el ellenfeleidet. Talán 
azt gondolják, mint Pál, hogy Isten szolgálatát végzik. Az ilyenekkel bánjunk türelmesen, 
szelíden és hosszútűrően. 

Ne képzeljük, hogy súlyos próbákat viselünk el, éles küzdelmet állunk ki, amikor nép-
szerűtlen igazságot képviselünk. Gondolj Jézusra, s arra, amit neki kellett elviselni, és 
maradj csendben. Ha jogtalanul is bánnak veled és hazugul vádolnak, akkor se panasz-
kodj. Ne hagyja el ajkadat a zúgolódás szava. Ne hagyd, hogy szemrehányó és elégedet-
len gondolat szülessen fejedben. „Járjatok egyenesen, magatokat a pogányok között jól 
viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztévőket, jócselekedetekből, ha 
látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.” (1Pt 2:12) 

„Végezetre mindnyájan legyenek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, ir-
galmasok, kegyesek! Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szida-
lomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hívattatok el, hogy áldást 
örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a go-
nosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék 
jót, keresse a békességet, és kövesse azt. 

Mert az Úr szeme az igazakon van, és az ő füle azoknak könyörgésein, az Úr orcája pe-
dig a gonoszt cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesz-
tek? De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig 
ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. 
Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő 
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reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pt 3:815) 
Legyetek szelídek a tévelygőkhöz, mert nemrég magatok is bűneitekben vakok vol-

tatok. S mivel Krisztus türelmes volt velünk, mi is legyünk gyengédek és türelmesek 
egymás iránt. Isten számos intést küldött, hogy legyünk nagyon is szeretetteljesek azok 
iránt, akik elleneznek minket, nehogy rossz irányban hassunk bárkire. 

Krisztus által az Istenben kell elrejtenünk az életünket. Személyesen kell ismernünk 
Krisztust. Csakis akkor tudjuk helyesen képviselni őt a világ előtt. Hadd szálljon égre 
szüntelenül az ima: „Uram taníts meg úgy viselkedni, mint Jézus viselkedne helyemben.” 
Bárhol vagyunk, hagyjuk világosságunkat jócselekedetekben ragyogni Isten dicsőségére. 
Ez a mi életünk nagyszerű és fontos hatása. 

Az Úr azt kívánja, hogy népe más módszereket kövessen, mint a helytelenség meg-
rovása, még ha igazságos is lenne az elítélés. Azt szeretné, ha többet tennénk, minthogy 
vádakat szórnánk ellenségeinkre, mert ez csak még távolabb űzi őket az igazságtól. Krisz-
tus nem azért jött a földre, hogy sorompókat állítson fel világunkban, s hogy szüntelen 
azt hánytorgassa az emberek előtt, hogy milyen gonoszok. 

Aki fel szeretné világosítani a félrevezetett embereket, kerüljön közel hozzájuk, és 
szeretettel fáradozzék értük. Váljék a szent légkör hatásának központjává. 

Az igazság hirdetői bánjanak tiszteletteljesen legkeserűbb ellenfelükkel is, aki nem 
hajlik szavukra, hanem félvállról veszi az örömhír meghívását. Még akikről azt képzeljük, 
hogy kívül léptek Isten irgalmának határán, azokat is megnyerik majd Krisztus számára. 
A küzdelem legutolsó feladata talán azok felvilágosítása lesz, akik nem vetették el a vi-
lágosságot és bizonyítékot, hanem éjféli sötétségben élnek, s tudatlanságból harcolnak 
az igazság ellen. Azért úgy bánjatok mindenkivel, mintha becsületes lenne. Ne szóljatok, 
ne tegyetek olyat, ami bárkit megerősítene a hitetlenségben. 

Ha valaki kormányzati vagy más kérdésekről igyekszik vitába vonni, ne engedjetek 
se rábeszéléseknek, sem kihívásnak. Fejlesszétek szilárdan és erősen Isten ügyét, de 
Krisztus szelídségével és a lehető legbékésebben. Ne hallatsszék emberi dicsekedés. Ne 
adjuk jelét az önhittségnek. Tegyük szembeszökővé, hogy Isten hívott el szent megbíza-
tásokra. Hirdessük az Igét, szorgalmasan, buzgón, lelkesen. 

Tanítástok tízszer olyan erőteljes lenne, ha szigorúan őrködnétek szavaitok felett. 
Szavaitok, holott életre éltető illatnak kellene lenniük, lelkületük miatt halált jelentő ha-
lotti szaggá válhatnak. Ne feledjétek, hogy ha lelkületetekkel vagy szavaitokkal akár egy 
lélek előtt is bezárjátok az ajtót, az vádolni fog benneteket az ítélet napján. 

Amikor a bizonyságtételekre hivatkoztok, ne tartsátok kötelességeteknek emberekre 
erőltetni azokat. A bizonyságtételeket olvasva ne keverjétek bele saját szavaitokat, mert 
ez lehetetlenné teszi, hogy a hallgatók különbséget tudjanak tenni az Úr szava és a ti 
szavaitok közt. Sohase használjátok sértésre az Úr Igéjét. Lelki ébredéseket szeretnénk 
látni, s mivel nem látjuk, amit szeretnénk, megengeditek a gonosz lelkületnek, hogy 
epét csöpögtessen kelyhetekbe, így másokat is keserűvé tegyetek. Rosszul választott 
szavaink csak felingerlik s fellázítják őket. 

Igaz lehet minden egyes beszéd, minden cikk, amit írsz, de egyetlen csepp epe mé-
reggé teheti őket hallgatóid vagy olvasóid számára. Az egyetlen csepp méreg miatt vala-
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ki talán elveti az összes jó és Istennek kedves szavaidat. Van, aki felhabzsolja a mérget, 
mert szereti a nyers szavakat, követi példádat, s ugyanúgy beszél majd, mint te. A go-
noszság így csak szaporodik. Akik az igazság örök elvét hirdetik, töltsenek szívükbe szent 
olajat a két ágról. Akkor az olyan szavakban árad majd ki, amelyek megújítanak, de nem 
ingerelnek. Szóljuk szeretettel az igazságot. Akkor az Úr Jézus Szentlelkével odahat, hogy 
erő és hatalom kísérje. Ez az ő feladata. 

Helyezzétek magatokat az isteni áramlatba, ahol befogadhatjátok a menny ihletését, 
mert részetek lehet benne. Majd irányítsátok az elfáradt, megterhelt, szegény, megtört 
szívű, tanácstalan embereket Jézushoz, minden erő forrásához. Legyetek megbízható 
őrök, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hí-
vott ki titeket. Hirdessétek tollal és szóval, hogy Jézus él, és közbenjár értünk.

  <<<vissza a 11. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, (119-125.) PÉLDÁZAT AZ ELVESZETT 
BÁRÁNYRÓL

Minden családban jeligeként kellene értékelni az elveszett juh példázatát. A pásztor 
otthagyja a kilencvenkilencet és elmegy a vadonba megkeresni az elveszettet. Bozótok, 
ingoványok között kutat, veszélyes szakadékok és sziklák között. A pásztor tudja, hogy 
ha a juh ezek közé tévedt, feltétlen szüksége van a baráti kézre, hogy kisegítse onnét. 
Mikor a távolból bégetni hallja, szembeszáll minden veszedelemmel, hogy megmentse 
elveszett juhát. S ha meglelte, nem árasztja el szemrehányásokkal, hanem csak örül, 
hogy élve találta. Biztos, de gyengéd kézzel szétválasztja a tüskés bozótot, vagy kiemeli 
a mocsárból. Majd gyengéden vállára emeli, s viszi vissza a nyájhoz. A tiszta, bűntelen 
Üdvözítő viszi a bűnöst, a tisztátalant. 

A bűn hordozója viszi a szennyes juhot, mégis oly becses neki a teher, hogy örven-
dezve énekli: „Megtaláltam az én juhomat, amely elveszett.” (Lk 15:6) Mindenki vegye 
eszébe, hogy személy szerint őt hordozta, hordozza Krisztus a vállán. Senki se tápláljon 
fellengzős, önelégült, bíráló lelkületet, mert egyetlen juh sem tért volna vissza a nyáj-
hoz, ha a pásztor nem vállalja a veszedelmes kutatást a vadonban. A tény, hogy egyik 
juha elveszett, elegendő felkelteni a pásztor részvétét, s elindítani őt a kutatásra. 

Ez a porszem világ volt színtere Isten Fia testet öltésének és szenvedésének. Krisztus 
nem az el nem bukott világokhoz ment, hanem ide jött, az átoktól eldurvított, tönkretett 
földre. Kilátása nem volt kecsegtető, hanem a lehető legcsüggesztőbb. Mégsem lankad 
el, s kedvét sem veszti, míg meg nem szilárdítja a földön az igazságot. (Ésa 42:4) Ne 
feledjük a pásztor nagy örömét, hogy megtalálta az elveszettet. Összehívja szomszédja-
it: „Örüljetek velem, megtaláltam elveszett juhomat.” S az egész menny visszhangozza 
az öröm hangját. Maga az Atya énekkel örvendezik egyetlen egynek megmentésén. Az 
öröm mily szent elragadtatását fejezi ki ez a példázat! Kiváltságod, hogy részt vegyél 
ebben a szent örömben. 
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Te, aki előtt ott áll a példa, együttműködsze vele az elveszett megmentéséért? 
Krisztus munkatársa vagye? Kész vagye szenvedni, áldozatot hozni, megpróbáltatást 
elviselni Krisztus kedvéért? Előttünk a lehetőség, jót tenni az ifjak és tévelygők üdvö-
züléséért. Ha látsz valakit, akinek szavai és beállítottsága azt bizonyítják, hogy Istentől 
elszakadtan él, ne hibáztasd. Nem a te dolgod kárhoztatni a tévelygőt, hanem, hogy 
megközelítsd, és segíts neki. Gondolj Krisztus alázatára, szelídségére, lemondására, 
s dolgozz, amint ő dolgozott, szent gyengédséggel telt szívvel. „Abban az időben – 
mondja az Úr – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők meg az én népem lesz-
nek. Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talál a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, 
az Isten őelőtte menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izráelt. Messzünnen is megjelent 
nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád 
az én irgalmasságomat.” (Jer 31:13) 

Feszítsük meg magunkat, hogy úgy dolgozhassunk, mint Krisztus dolgozott. Kínos ha-
lál ez, mégis élet, élet a léleknek. „Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké 
lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal 
és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a 
megtörtek szívét.” (Ésa 57:15) 

  <<<vissza a 11. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, (421-424.) FIGYELMEZTETÉS AZ EFÉ-
ZUSI GYÜLEKEZET SZÁMÁRA

Így szól az igaz tanú az Efézusi gyülekezethez: „De az a mondásom ellened, hogy az 
első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az 
előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertya-
tartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.” (Jel 2:45) 

Az Efézusi gyülekezet eleinte gyermekien egyszerű és buzgó volt. Életerős, őszinte, 
szívből jövő szeretetet tanúsított Krisztus iránt. A hívők boldogok voltak Isten szeretet-
ében, mert Krisztus lakott szívükben. Isten dicsőítése zengett ajkukon, s hálaadó maga-
tartásuk összecsendült a mennyei család hálaadásával. 

A világ úgy tartotta számon őket, mint akik Jézussal voltak. Bűnösöket, akik bűnbá-
natot tartottak, bűnbocsánatot nyertek, megtisztultak és megszentelődtek, közösség-
re léptek Istennel Fia által. A hívők keresték Isten szavát, engedelmeskedve az Igének. 
Szeretettel teltek meg Megváltójuk iránt. Életük fő céljának tekintették, hogy lelkeket 
nyerjenek meg számára. Krisztus kegyelmének drága kincseit nem maguknak harácsol-
ták össze. Érezték hivatásuk fontosságát, s a „békesség a földön, jóakarat az emberek 
iránt” üzenettel terhelten égtek a vágytól, hogy elvigyék az örömhírt a világ legtávolabbi 
területeire. 

A gyülekezet tagjai egységesen gondolkodtak és tevékenykedtek. Krisztus szeretete 
aranyláncként összefűzte őket. Még jobban, még tökéletesebben akarták megismerni 
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az Urat, s életükben tiszta derű, megnyugvás és béke látszott. Meglátogatták a nyomor-
gó özvegyeket és árvákat s szeplőtlenül tartották meg magukat a világtól. Ha másképp 
viselkedtek volna, nézetük szerint ellentmondtak volna hitvallásuknak, és megtagadták 
volna Üdvözítőjüket. 

Minden nagyvárosban fejlesztették a munkát. Embereket térítettek meg, akik, mikor 
rájuk került a sor, úgy vélték, nekik is szólniuk kell mérhetetlen kincsükről. Nem nyughat-
tak, míg másokra is rá nem ragyogtak az értelmüket bevilágító fény sugarai. Hitetlenek 
tömegei ismerték meg a keresztény reménység okát. Melegszívű, ihletett, személyes 
felhívásokat intéztek a bűnösökhöz és tévelygőkhöz, a kirekesztettekhez, s azokhoz, akik 
bár állították, hogy ismerik az igazságot, jobban kedvelték az élvezeteket, mint Istent. 

Idő multával azonban lanyhulni kezdett a hívők buzgalma, Isten és egymás szeretete. 
Hidegség lépett a gyülekezetbe. Viszályok támadtak, és sokan nem tekintettek többé 
Jézusra, mint hitük szerzőjére, s bevégzőjére. A tömegek, melyeket meggyőzhettek és 
megtéríthettek volna, ha hűen gyakorolják az igazságot, intés nélkül maradtak. Az igaz 
tanú ekkor üzenetet küldött az Efézusi gyülekezethez. Hidegségük a lelkek megmenté-
se iránt azt mutatta, hogy elveszítették az első szeretetet, mert senki se szeretheti Is-
tent teljes szívével, értelmével, lelkével és erejével anélkül, hogy azokat is ne szeretné, 
akikért Jézus meghalt. Isten felhívta őket, tartsanak bűnbánatot, s tegyenek úgy, mint 
előbb, különben elmozdítja helyéről gyertyatartójukat. 

Nemzedékünk gyülekezetében az Efézusiak lelki életének vonásai ismétlődnek meg. 
A mai gyülekezet hogyan is használja fel az Istentől nyert igazság ismeretét? Amikor a 
tagok először pillantották meg Isten kimondhatatlan könyörületét a bukott emberiség 
iránt, nem tudtak hallgatni felőle. Betöltötte őket a vágy, hogy Istennel együttműköd-
ve továbbadják az elnyert áldást. S amilyen mértékben továbbadták, olyan mértékben 
maguk is állandóan több áldásban részesültek. Növekedtek a kegyelemben s az Úr Jézus 
Krisztus ismeretében. Hogyan is állunk ma? 

Fivéreim, nővéreim, ti, akik régóta állítjátok, hogy hisztek az igazságban, megkér-
dezlek titeket, összhangban állnak-e tetteitek a menny adta világossággal, előjogokkal 
és lehetőségekkel? Komoly kérdés ez! Az igazság napja felkel a gyülekezetre, ezért a 
gyülekezet kötelessége fényeskedni. Minden lélek előjoga a fejlődés. Akik kapcsolatban 
állnak Krisztussal, azok felnőtt férfiakká és nőkké növekednek a kegyelemben és Isten Fi-
ának ismeretében. Ha mindenki, aki állítja, hogy ismeri az igazságot, teljesen kihasználja 
tanulási és cselekvési lehetőségét, erőssé válik a Krisztusban. Bármi a foglalkozásuk akár 
földművelők, akár gépészek, tanítók vagy lelkipásztorok – ha teljesen Istennek szentelik 
magukat, a mennyei Mester hatékony munkatársaivá válnak. 

De mit tesznek a gyülekezet tagjai, amiért Isten munkatársainak nevezhetnénk őket? 
(1Kor 3:9) Hol találunk most lelki vajúdást? Hol látunk gyülekezeti tagokat vallásos té-
mákba mélyedni, Isten akaratának átadni magukat? Hol látjuk most, hogy a kereszté-
nyek felelősnek tartanák magukat, hogy a gyülekezetet virágzóvá, éberré, s világosságot 
terjesztő néppé tegyék? Hol vannak, akik nem fukarkodnak, s nem méricskélik a Mes-
terért végzett szerető tevékenységüket? Az Üdvözítőnek látnia kell lelke szenvedésének 
eredményét, s megelégedni azzal. Hogyan állnak e kérdéssel hitvalló követői? Elégedet-
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tek-e, mikor látják fáradozásuk gyümölcsét? 
Miért olyan kevés a hit, parányi a lelki erő? Miért viselik oly kevesen Krisztus igáját, 

hordozzák Krisztus terhét? Miért kell sürgetnünk a tagokat, hogy lássanak már Krisztus 
munkájához? Miért vannak oly kevesen, akik feltárják a megváltás titkait? Krisztus betu-
dott igaz tettei miért nem ragyognak át hitvalló követőin a világ világosságaként? 

  <<<vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, (24-37.) ADAKOZZUNK KRISZTUSÉRT
Abból tudom, amit az Úr közölt velem, hogy a szombattartók, amint egyre gazda-

godnak, egyre önzőbbek is lesznek. A Krisztus és népe iránti szeretetük egyre csökken. 
Nem veszik észre az ínségesek szükségleteit, nem éreznek együtt szenvedéseikkel és 
szomorúságukkal. Nem veszik észbe, hogy mikor elhanyagolják a szegényt és szenvedőt, 
Krisztust hanyagolják el. Ha viszont amennyire tudják, enyhítik a szegények ínségét és 
szenvedéseit, annyiban Jézusnak szolgálnak. 

Krisztus mondja megváltott népének: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek 
ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és 
ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok; jövevény voltam és befogadtatok 
engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly 
voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor 
láttunk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna. 
És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és meglátogattunk volna? És felelvén a király, ezt 
mondja majd nekik: Bizony, mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek eggyel ez 
én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” 

Dicső kötelesség, ha valaki súlyos terheket vállal, ha türelmesen végzi a jótetteket, 
melyek magunkat megtagadó igyekezetre szólítanak, és a menny is jóváhagyással kíséri. 
A hű igyekezet kedvesebb Isten előtt, mint a leglángolóbb és legszentebbnek vélt imá-
dat. Az az igazi istentisztelet, ha együtt fáradozunk Krisztussal. Imák, intések és beszédek 
talmi gyümölcsöknek számítanak, melyeket gyakran csak rákötnek a fára. De a jótettek-
ben megnyilvánuló gyümölcsök, mikor gondoskodunk az ínségesekről, az apátlan árvák-
ról és özvegyekről, ezek valódi gyümölcsök, s meg is teremnek a jó fán. 

Atyánk szemében ez a tiszta és igazi vallás: „Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az 
ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.” Más szavakkal: „Vi-
seld gondját a nyomorgó árvának és özvegynek, s őrizd meg magadat tisztán a világtól.” 
A jótettek a gyümölcs, melyet Krisztus elvár tőlünk; szerető, nyájas szavakat, jótékony 
tetteket; gyöngéd gondoskodást a szegényekről és elesettekről. Ha szeretettel fordulunk 
a csüggedéssel, gyásszal megterhelt emberekhez, ha kezünk készségesen és bőven ad, 
ha felruházzuk a ruhátlant, szívesen befogadjuk házunkba és szívünkbe a hajléktalant, 
akkor az angyalok nagyon közel húzódnak hozzánk, és édes dallam csendül fel a meny-
nyben. Minden méltányos, könyörületes és jó tett édes dallamot kelt a mennyben. Az 
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Atya trónjáról felfigyel a könyörület e cselekedeteire, legbecsesebb kincseinek tekinti 
azokat. „Enyémek lesznek, amikor összeállítom ékszereimet.” Úgy tekinti a nyomorgók 
és szenvedők iránti szánakozó cselekedetet, mintha Jézussal tették volna. Mikor felka-
rolod a szegényt, mikor megnyitod szívedet az elesett és elnyomott előtt, mikor az árva 
támogatója vagy, akkor Jézussal lépsz szorosabb szövetségre. 

„Akkor szól majd az ő balkeze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem ti átkozottak, az örök 
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készíttetett. Mert éheztem és nem adtatok 
ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom; jövevény voltam, és nem fogadtatok be; 
mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok 
meg. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttunk, hogy éheztél, 
vagy szomjúhoztál volna, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly 
voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nekik, mondván: Bizony mon-
dom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én 
velem nem cselekedtétek meg. S ezek elmennek az örök gyötrelemre; az igazak pedig 
az örök életre.” 

Jézus azonosítja magát népe szenvedésével: Én voltam éhes, s én szomjaztam. Én 
vagyok az a hajléktalan. Nekem nem volt ruhám, amit magamra ölthettem volna. Én vol-
tam beteg, engem börtönöztek be. Mikor ti roskadásig megrakott asztalokról lakmároz-
tatok, én éheztem nem messze tőled a kunyhóban, vagy künn az utcán. Mikor arcomba 
csaptátok az ajtót, pedig senki sem aludt kényelmesen bútorozott szobáitokban, nekem 
nem volt hova lehajtani a fejemet. Szekrényetek zsúfolva volt ruháitokkal, amire felesle-
gesen szórtátok a pénzt, és amit az ínségeseknek juttathattatok volna. Jaj, mennyire rám 
fért volna a meleg ruha. Mikor egészségnek örvendeztetek, én beteg voltam. Balsors 
börtönbe juttatott, bilincsbe láncolt, lelkileg megtört, megfosztott a szabadságtól és re-
ménytől, ti pedig szabadon jártatok-keltetek, amerre tetszett. Milyen csodás egységet is 
fejez ki Jézus, mely szenvedő tanítványai, és közte fennáll! Teljesen a magáénak tekinti 
ügyünket. Úgy ecseteli magát, mintha ő maga lenne, aki szenved. Ne feledd, önző ke-
resztény, hogy a nyomorgó, szegény, az árva, az apátlan minden egyes semmibe vevése 
magának Jézusnak a semmibevevése. 

Ismerek olyanokat, akik, noha nagyhangú, öblös-torkú hitvallók, szívük mégis any-
nyira az önszeretetbe és önzésbe kövesedett, hogy meg sem értik, miről beszélek. Egész 
életükben csak magukkal gondolnak, maguknak élnek. Kizárt dolog számunkra, hogy 
mások javára áldozzanak, hogy más kedvéért lemondjanak valamiről. El sem tudják kép-
zelni, hogy Isten ezt várja el tőlünk. Magukat bálványozzák. Visszahozhatatlan hetek, 
hónapok, évek suhannak az örökkévalóságba, még sincs a mennyben feljegyzés jótette-
ikről, hogy mások javára hoztak volna áldozatot; hogy táplálnák az éhezőt, ruháznák a 
meztelent, vagy befogadnák a hajléktalant. Nincs szívük magukhoz fogadni a jövevényt. 
Ha bizonyosak lennének, hogy akik igényt tartanak támogatásukra, méltók erre, akkor 
talán rá lehetne beszélni őket, hogy tegyenek valamit ez irányban. Holott erény rejlik 
abban, hogy kockázatot vállalunk. Lehet, hogy akkor angyalokat látnánk vendégül. 

Vannak árvák, akikről gondoskodni kellene, némelyek mégsem vállalkoznak rá, mert 
több fáradsággal jár, mint amennyit el szeretnének végezni – nem maradna elég idejük 
szórakozásra. Pedig, majd ha a menny királya a vizsgáló ítéletet végzi, ezek a semmitte-
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vő, szűkkeblű, maguknak való emberek megtudják, hogy azoké a menny, akik nem kímé-
lik magukat, hanem Krisztus kedvéért lemondtak önzésükről. Az Úr nem gondoskodott 
azokról, akik oly különleges figyelemmel szerették magukat, és őrködtek érdekeik felett. 
A borzalmas büntetés, melyekkel a király a balján állókat fenyegeti, nem súlyos bűneik 
miatt történt. Nem azért ítéli el őket, amit elkövettek, hanem amit elmulasztottak. Nem 
tettétek meg, amit a menny nektek jelölt ki, rátok bízott. Csak magatoknak éltetek, ezért 
azokkal együtt illet meg benneteket a jutalom, akik maguknak valók voltak. Nővéreim-
nek ezt javasolnám: Legyetek a jótékonyság leányai. Az Emberfia azért jött, hogy meg-
keresse és megtartsa, ami elveszett. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ha olyan árvát 
találnátok, akiben semmi hiba, akkor befogadnátok és gondoskodnátok róla. De hogy 
azzal kínlódjatok, hogy sok mindenről leszoktassátok, és új szokásokra neveljétek rá, 
hogy önuralomra szoktassátok – ez olyan feladat lenne, amit nem vállaltok. Nem könnyű 
tanítani a tudatlant, megszánni és jóra nevelni azt, aki csakis rossz szokásokat vett fel. A 
menny mégis épp ilyeneket helyezett utatokba. Álcázott áldások ők. 

Az Úr már évekkel ezelőtt közölte velem, hogy Isten népe vizsgára kerül e ponton, 
vagyis, hogy otthont nyújtsanak a hajléktalannak; hogy sokan azért lesznek majd hajlék-
talanok, mert hisznek az igazságban. A szembeszegülés és a zaklatás sok hívőt megfoszt 
majd otthonától, és azok kötelessége lesz, hogy megnyissák előttük ajtóikat, akiknek van 
otthonuk. Nemrégiben az Úr azt adta tudtomra, hogy Isten különösképpen próbára teszi 
hitvalló népét e téren. Krisztus szegény lett értünk, hogy az ő nyomora által mi lehes-
sünk gazdagok. Azért hozott áldozatot, hogy majd hazát tudjon nyújtani azoknak, akik a 
világon zarándokok és idegenek csupán; akik jobb hazát keresnek, mennyei hazát. Akik a 
kegyelem tárgyai, a halhatatlanság örökösei, azok talán kereken vissza akarják utasítani, 
vagy akár húzódozni akarnak attól, hogy hajléktalanokkal és ínségesekkel osszák meg 
családi körüket? Mi, akik Krisztus tanítványai vagyunk, be akarjuk talán zárni ajtónkat a 
hajléktalanok előtt, csak mert nem ismerőseink? 

Hát nincs ereje korunkban az apostol utasításának? El ne hanyagoljátok a vendég-
szeretetet: amikor némelyek ezt gyakorolták, tudtukon kívül angyalokat láttak vendé-
gül. Naponta fájdalmat okoz nekem, mikor népünk körében az önzés megnyilvánulá-
sait látom. Döbbenetes módon hiányzik a szeretet, s az azokról való gondoskodás, akik 
igényt tarthatnak erre. Mennyei Atyánk álcázott áldásokat helyez ösvényünkre, néme-
lyek mégsem nyúlnak hozzá, mert akkor kevesebbet űzhetnék kedvteléseiket. Angyalok 
várják, hogy megragadjuk-e a jótettek kezünk ügyébe helyezett alkalmait; figyelik, hogy 
áldások leszünk-e másoknak, hogy azután ők áldhassanak meg bennünket. Maga az Úr 
tett különbözővé minket – némelyeket szegénnyé, másokat gazdaggá, ismét másokat 
elesetté. Isten szándékosan engedi meg a szegénynek a szegénységet, hogy vizsgáljon, 
és próbára tegyen minket, hogy megérlelje, ami a szívünkben lakik. 

Sokakat hallottam kimenteni magukat, hogy miért nem hívják meg családi körükbe és 
szívükbe Isten szentjeit. „Jaj, nem készítettem semmit, nem főztem semmit – menjenek 
másvalakihez.” Máshol meg más kifogással hozakodhatnak elő, hogy miért nem fogad-
ják be a vendéglátásra szorulót. S így fájdalmasan megbántják a látogatókat, akik aztán 
kellemetlen benyomással távoznak az ilyen hitvalló testvérek vendégszeretete felől. Nő-
vérem, ha nincs kenyered, kövesd a Biblia ecsetelte példát. Zörögj be szomszédodhoz, és 
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mondd: „Barátom, adj kölcsön három kenyeret. Útról érkezett egyik barátom, és nincs, 
mit elébe tegyek.” Egy példa sincs, hogy a kenyér hiányából mentséget kovácsolt volna 
valaki; hogy ezzel utasította volna el a kérőt. Mikor Illés a szareptai özvegyhez érkezett, 
az özvegy megosztotta Isten látnokával falatnyi kenyerét. Isten pedig csodát tett. Oda-
hatott, hogy a szolgájának hajlékot nyújtó özvegy, mikor, falatnyi kenyerét is megosztva 
vele, akkor őt is megtartotta, de megmentette fia életét is. Így lesz ez sokak esetében, 
ha kész örömmel, és Isten dicsőségére teszik. 

Van, aki gyönge egészségére hivatkozik – szívesen megtennék, de nincs erejük! Ezek 
már olyan régen magukba s szegényes érzéseikbe zárkóztak, annyit panaszkodtak szen-
vedésükről, próbájukról, s bajaikról, hogy ez lett a jelen igazságuk. 

Bármennyire rászorulna valaki részvétükre és segítségükre, ők már másra sem tud-
nak gondolni, csak magukra. Neked, akinek gyönge az egészséged, rendelkezésedre áll 
az orvosság. Ha felruházod a meztelent, s a hajléktalan szegényt befogadod házadba, ha 
megtöröd kenyered az éhezőnek, „akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és 
a rajtad ejtett seb gyorsan begyógyul.” A jótettek végzése kitűnő gyógyír a betegségre. 
Akik jót cselekszenek, azokat felszólítja Isten, hogy kiáltsanak hozzá, s megígérte, hogy 
válaszolni fog. A kietlen helyen is felüdíti őket. 

Fivéreim, nővéreim, rázzátok fel magatokat. Ne húzódozzatok a jótettektől. „Ne fárad-
junk bele a jótettekbe, mert ha bele nem fáradunk, annakidején aratni fogunk.” Ne várj, 
míg előírják, hogy mi a kötelességed. Nézz körül, tudd meg, ki tehetetlen, elesett, ínsé-
ges. Ne fordulj el embertársadtól, ne rejtőzz el szükségleteik elől. Bizonyítsátok be, hogy 
valódi a vallásotok, amint Jakab mondja: szeplőtlen az önzéstől és romlástól! Igyekezze-
tek megtenni minden tőletek telhetőt az üdvösség nagyszerű művének elősegítésére! 

Ismerek olyan özvegyasszonyt, akinek két gyermeket kellett eltartania, kizárólag var-
rásból. Sápadt az özvegy és gondterhelt az arckifejezése. Egész télen küszködött, hogy 
eltartsa magát és gyermekeit. Bár kapott kevéske segítséget, de ki érezné meg, ha sokkal 
többet segítene rajta? Itt a két fiacskája, egyik kilenc, a másik tizenegy éves. Ki ad nekik 
otthont Krisztus szerelméért? Enyhíteni kellene az özvegy gondjain, szabaddá kellene 
tenni őt attól, hogy a varrótűjének rabszolgája legyen. Ez a két fiú falun lakik, egyetlen 
őrzőjük szorgalmas anyjuk. Szakmára, rendszeres munkára kellene tanítani őket, amint 
az életkoruk megengedi. Türelmesen, nyájasan, szeretettel kellene tanítani mindkettő-
jüket. Van, aki azt mondja: Igen, szívesen befogadnám, és munkára nevelném őket. Ám 
ne feledjétek, hogy másra is szükségük van, nemcsak a munkára szoktatásra. Arra is taní-
tani kell őket, miként fejlesszék helyesen keresztény jellemüket. Szeretetre és gyöngéd-
ségre van szükségük. Rá kell nevelni őket hogy hasznavehetők legyenek itt, s végezetül 
felkészüljenek a mennyre. Vessétek le önzéseteket, nézzetek körül. Sokakon segíthettek, 
sokak áldására lehettek, ha befogadjátok őket családi körötökbe, szívetekbe, s ha Isten 
Bárányához irányítjátok őket, aki elveszi a világ bűnét. Szeretnétek-e áldozatot hozni, 
hogy embereket mentsetek meg? Jézus, szeretett megváltónk, mennyei otthont készí-
tett számunkra. Ti meg, mikor szükség van rá, nyújtsatok otthont a rászorulóknak, ezzel 
kövessétek mesteretek példáját. Ha nem vagytok most készek erre, majd ha a mennyei 
otthonra szorultok, ti sem kaptok lakóhelyet. Mert Krisztus kijelentette: „Amit ezek kö-
zül akár a legkisebbel tettetek, velem tettétek.” Ti, önzők, akik egész életetekben csak a 
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magatok könnyebbségét és érdekét szorgalmaztátok, próbaidőtök sebes léptekkel köze-
leg végéhez. Mit tesztek hát, hogy jóvátegyétek önző és mihaszna életeteket. Ébredje-
tek, ébredjetek már! 

Ha sokra becsülitek örök életeteket, rázzátok ébrenlétre magatokat, s kezdjetek vetni 
jó magot. Hisz amit vettek, azt is aratjátok le. Közeledik az aratás, a begyűjtés végzetes 
ideje, mikor mind azt aratjuk majd, amit elvetettünk. A termés nem marad el; az aratás 
holtbiztos. Ma még a vetés ideje van. Igyekezzünk hát gazdagodni a jótettekben. „Legye-
nek gazdagok a jócselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők. Kincset gyűjtvén 
magatoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjétek az örök életet.” Kérve kérlek, testvére-
im, bárhol éltek, rázzátok le magatokról hidegségeteket. Ápoljátok magatokban a ven-
dégszeretetet; s a segítségre szorulók iránti szeretetet. 

Talán azzal védekeztek, hogy rászedtek benneteket, olyanokra költöttetek, akik 
méltatlannak bizonyultak szeretetetekre, ezért ment el kedvetek az ínségesek segé-
lyezésétől. Jézust állítom elétek. Jézus eljött, hogy megmentse a bukott embert, hogy 
üdvösséget hozzon népének. Népe mégis elutasította őt; könyörületére sértéssel és 
megvetéssel feleltek. Végül meg is ölték, pedig azért jött, hogy életet adjon nekik. Az Úr 
hátat fordított-e ezért a bukott emberiségnek. Ha kilencvenkilencszer csődöt is mondott 
próbálkozásod, s csak sértést, szidást, gyűlöletet kaptál viszonzásul, de ha a századik kí-
sérlet sikerülni fog, s megmentesz valakit, jaj, mekkora győzelmet arattál ezzel! Egyetlen 
ember, akit kitépünk az ellenfél fogságából; egyetlen embernek javára lennünk, egyet-
lent bátorítanunk ezerszeresen megjutalmaz igyekezetedért. Akkor majd neked mondja 
Jézus: „Amennyiben megcselekedtétek eggyel a legkisebb atyámfiai közül, velem csele-
kedtétek meg.” Hát nem kell-e jókedvvel megtennünk minden tőlünk telhetőt, hogy kö-
vessük Urunk életét? Sokan visszariadnak attól, hogy mások javára hozzanak áldozatot. 
Nem készek szenvedni azért, hogy másokon segítsenek. Azzal áltatják magukat, hogy 
senki se várja el tőlük, hogy mások javáért veszteség érje őket. Az ilyeneknek azt mond-
juk, hogy Jézus a példaképünk. 

Mikor arra kérték Jézust, hogy intézze úgy, hogy Zebedeus két fia közül egyik jobb-
ján, a másik balján üljön majd országában, azt felelte nekik: „Nem tudjátok, mit kértek. 
Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e a kereszt-
séggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mondának neki: Meg. És monda nekik: Az én 
poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, mellyel én megkeresztelkedem, meg-
keresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, 
hanem azoké lesz az, akinek az én Atyám elkészítette.” 

Hányan felelnek így: „Iszunk a kehelyből, megkeresztelkedünk a keresztséggel”, hogy 
tudnák, miről beszélnek? Hányan követjük példaképünket? Aki Krisztus követőjének vallja 
magát, elkötelezte magát, hogy Krisztus nyomdokain jár. Mégis sokak útja, noha fellengzős 
hitvallásokat tesznek az igazságról, azt bizonyítja, hogy alig figyelnek példaképünkre, hogy 
hozzá szabnák életüket. A maguk tökéletlen mértékéhez méricskélik viselkedésüket. Nem 
követik szorosan Krisztus lemondását, sem a másokért hozott áldozat életét. 

Itt élnek köztünk a szegények, a hajléktalanok, az özvegyek. Hallottam, amikor jómó-
dú gazdag írta le a köztük élő szegény özvegy helyzetét. Sajnálkozott az özvegy szorult 
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állapotán, majd így folytatta: „Nem tudom, mi lesz vele e zimankós télen. Már most 
tarthatatlan a helyzete.” Az ilyenek elfeledkeztek példaképünkről. Tetteikkel mondják: 
„Nem, Uram, nem tudunk inni a lemondás, megaláztatás és áldozathozatal kelyhéből, 
melyből te ittál, sem szenvedéssel keresztelkedni meg, mint te megkeresztelkedtél. 
Nem telik tőlünk, hogy mások javára éljünk. Az a kötelességünk, hogy magunkról gon-
doskodjunk.” 

Kinek kellene tudni, mi lesz a télen az özveggyel, ha nem azoknak, akiknek tele a csűr-
jük? Ott a kezükben az élelem, a pénz, hogy az özvegynek ne kelljen szükséget látnia. 

Vissza merik-e tartani Krisztus ínséget látó tanítványaitól a javakat, amelyeket Isten 
rájuk bízott, melyek felett őket rendelte intézőnek? Ha ezt teszik, Jézustól tagadják meg. 
Arra vártok tán, hogy az Úr gabonát hullat az égből az ínségesek táplálására? Hát nem 
a ti kezetekre bízta azt, hogy ezzel próbára tegyen, s abban az előjogban részesüljetek, 
hogy kincset gyűjthessetek a mennyben? 

Ezért Krisztus apátlan, anyátlan árvákat helyez a gyülekezet karjába, így szólva kö-
vetőihez: „Fogadjatok be az ínséges gyerekeket, neveljétek őket nekem. Megadom ju-
talmatokat.” Sok önzést tapasztaltam már az ilyen ügyekben. Hacsak külön bizonyíték 
nincs rá, hogy ők maguk hasznot húznak a hajléktalan befogadásából, némelyek hátat 
fordítanak, és ezt felelik: Nem fogadjuk be. Mintha nem értenék meg, mintha nem tö-
rődnének vele, hogy az árvák üdvözülnek-e vagy elvesznek. Úgy vélik, hogy nem az ő 
dolguk. Káinnal mondják: „Talán őrzője vagyok a testvéremnek?” Az árvák kedvéért nem 
akaródzik kényelmetlenséget vállalniuk, áldozatot hozniuk. Ezért közönyösen lökik őket 
a világ karjába, azok meg néha szívesebben látják az árvát, mint a hitvalló keresztények. 
Isten napján az Úr tudakozódni fog azok után, akik megmentésére a menny alkalmat 
kínált a szájjal-keresztényeknek. Ők mégis kibúvót kerestek, s húzódoztak a jócseleke-
detektől. Csak akkor érdekelte őket, ha hasznot húzhattak belőle. Az Úr tudtomra adta, 
hogy a jótettek alkalmait így visszautasítók hallják majd Jézus ajkáról: „Amit e legkisebb 
testvéreim közül eggyel cselekedtetek, velem tettétek.” Kérlek, olvassátok el Ésaiás 58. 
fejezetét. „Nem ez-é a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, 
az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden 
igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény buj-
dosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd 
magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan ki-
virágzik, és igazságod előtted jár: az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghall-
gat, jajgatsz, és ő azt mondja: Íme itt vagyok. Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz 
ujjal mutogatni és hamisságot beszélni. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és 
az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod és homályosságod 
olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szára-
zságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint 
vízforrás, melynek vize el nem fogy.” 

Ez a mi külön feladatunk, mely ránk vár. Összes imánk, összes böjtünk mit sem ér, 
ha nem látunk komolyan e kötelességünkhöz. Szent kötelesség nyugszik rajtunk. Isten 
félreérthetetlenül kijelölte feladatunkat. Az Úr látnokán át szól hozzánk. Nem azok az 
Úr gondolatai és útjai, aminek a vak, önző halandók vélik, vagy szeretnék. Az Úr a szívet 



171biZOnysáGTÉTElEk, 2. köTET, (24-37.) aDakOZZunk kRisZTusÉRT

nézi. Ha önzés lakik benne, az Úr tud róla. Igyekezhetünk elrejteni tényleges jellemünket 
testvéreink elöl, Isten azonban ismer bennünket. Előle mit sem rejthetünk el. 

Az imént olvastuk, hogy Isten milyen böjtöt fogad el: „Ha megtörjük kenyerünket az 
éhezőnek, és a hajléktalan szegényt befogadjuk házunkba.” Ne várjátok, hogy ők fordul-
janak hozzátok. Nem az ő dolguk felkutatni téged, s tetőt könyörögni ki tőled fejük fölé. 
Neked kell kutatnod utánuk, s házadba hoznod őket. A te szeretetednek kell elérni őket. 
Fél kézzel, és hit által ragadd meg a hatalmas kart, mely üdvösséget nyújt. A szeretet 
másik karjával ragadd meg az elnyomottat, s enyhíts ínségén. Mindaddig képtelenek 
leszünk fél kézzel Istenbe kapaszkodni, míg a másik a magunk gyönyörűségét szolgálja. 

Ha a könyörület és szeretet munkájához látsz, elviselhetetlen többletsúlynak bi-
zonyul-e neked? Belebuksz-e, agyonnyom-e a teher? Valóságosan megrövidíted-e 
családodat? Jaj, dehogy! Isten gondosan eltávolított minden homályt e kérdésről. Ha 
engedelmeskedünk neki, mienk az ígérete. Ez az ígéret felöleli mindazt, amit a legaggá-
lyosabb, legbizonytalankodóbb megkívánhat: „Akkor felhasad, mint hajnal, világossá-
god, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik.” Isten erődöt épít majd köréd. S az ígéret még 
itt sem fejeződik be: „Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és Ő mondja: Íme itt 
vagyok.” Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni és hamisságot be-
szélni. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, „feltámad a sötétségből világosságod, 
és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti 
lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, mint vízforrás, amelynek vize 
el nem fogy.” 

Ti, akik a világosság gyermekeinek mondjátok magatokat, olvassátok el Ésaiás 58. 
fejezetét. Különösen azok olvassák újra, akik annyira húzódoztatok kényelmetlenséget 
vállalni magatokra, az ínségesek támogatásánál. Ti, kiknek szíve és háza túl szűk, helyet 
szorítani a hajléktalannak, olvassátok; ti, akik látjátok, hogy a nyomor vaskeze nyomja 
az árvát s özvegyet, hogy szívtelen világiak szorongatják őket, ti is olvassátok el. Attól 
féltek, hogy oly áramlat tör be családotokba, mellyel fel kell vennetek a harcot, ti is ol-
vassátok. Egyrészt alaptalanul rémítgethetitek magatokat, másrészt áldás áradhat rátok, 
melyben minden nap részesülhettek. De, ha másképp történne is, ha új vesződséggel 
kell szembenézzetek, akkor is rá támaszkodhattok arra, aki megígérte: „Akkor felragyog 
világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan begyógyul.” Isten népének 
azért nem lelkibb a gondolkodása, azért nem erősebb a hite, mert kiszikkasztotta őket az 
önzés. A látnok szava szombattartókat illet – nem bűnösöket, sem hitetleneket – hanem 
akik nagyon tettetik az istenfélelmet. Isten előtt nem a véget nem érő összejövetelek 
kedvesek, nem a sok ima, hanem a jótettek. Ha azt teszik a megfelelő időben, ami he-
lyes. Az kedves előtte, ha kevésbé viseljük szívünkön magunkat, és többet törődünk a 
jócselekedetekkel. Tágítsuk ki lelkünket. Akkor Isten olyanná teszi azt, „mint az öntözött 
ket, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha”.

Olvassátok el Ézsaiás első fejezetét: „Ha kiterjesztitek kezeteket, elrejtem szememet 
előttetek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakva 
kezeitek. Mosódjatok, tisztuljatok meg. Távoztassátok el szemem elől tetteitek gonosz-
ságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni. Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, 
vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. No, jertek, 
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törvénykezzünk, azt mondja az Úr? Ha bűneitek skarlát pirosak, hófehérek lesznek, és 
ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha engedelemmel hall-
gatándotok, e föld javaival éljetek. És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt 
meg; mert az Úr szája szólt.” 

Az Úr tudomásomra adta, hogy az arany, melyet Krisztus, az igaz tanú említ, s melyet 
mindnyájunknak feltétlenül meg kell szereznünk, nem más, mint a hit és szeretet kettő-
se. Ezek közül mégis fontosabb a szeretet. Az ellenfél maga nem szűnik ügyködni, hogy 
eltávolítsa Isten népe szívéből e két értékes ajándékot. Mindnyájan az élet játszmáját 
játsszuk. Az ellenfél jól tudja, hogy ha meg bír fosztani bennünket a szeretettől és hittől, 
s ha önzést és hitetlenséget tud lopni helyükbe, úgy csalárd kezével gyorsan el tudja 
távolítani az összes többi értékes vonást – akkor már el is veszítettük a játszmát. 

Szeretett testvéreim! Ne engedjétek meg, hogy az ördög elérje célját. Ne hagyjátok, 
hogy elveszítsétek a játszmát mellyel örök életet szeretnétek nyerni! Ha valaha Isten 
szólt általam, olyan holtbiztos, mint hogy Isten trónja biztosan áll – hogy az ősellenség 
legyőz titeket, ahelyett, hogy ti diadalmaskodnátok, hacsak teljesen meg nem változtok. 
Nyerjétek vissza a szeretetet és hitet. Szálljatok újult erővel harcba, s tegyetek szert újra 
a becses ajándékokra, melyből csaknem semmivel sem rendelkeztek. Komolyabban, szí-
vósabban, fáradhatatlanabbul kell igyekeznetek, mint valaha. Nem csupán imádságból 
és böjtből áll ez, hanem engedelmességből, az önzés lehámozásából, s olyan böjtből, 
melyet Isten választ, amely az Ő szemében kedves. Lehet, hogy sokan sértve érzik ma-
gukat, amiért magyarán szóltam, mégis, ezen túl is csak ezt teszem. Isten ezt rója ki rám. 
Megköveteli, hogy a felelős tisztségeket betöltők szenteljék magukat a munkának. Mert 
ha ők helytelent tesznek, népünk megengedettnek tartja, hogy kövessék a vezetőket. Ha 
a nép helytelent tesz, s a vezetők nem emelik fel szavukat a helytelenségek ellen, ezzel 
jóváhagyják a gonoszságot, s az ő rovásukra is feljegyzik a bűnt, nemcsak azokéra, akik 
elkövetik. Felelős vezetőink legyenek istenfélő emberek, akik mindig átérzik a mű rajtuk 
nyugvó terheit. 

  <<<vissza a 12. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, (298-302.) AZ IGEHIRDETŐK BÍRÁLGATÁSA
Hiba hibát szül. Testvéreinknek meg kell tanulniuk értelmesen haladni, nem pedig 

ösztönösen cselekedni. Nem az érzések a döntőek. A kötelességek elhanyagolásának, a 
helytelen vonzalmak táplálásának az a következménye, hogy nem becsüljük meg elég-
gé azokat, akik Isten országa felépítésén fáradoznak. Jézus így szólt: „Atyám nevében 
jöttem, de nem fogadtatok el, ha más a maga nevében jön, azt elfogadjátok.” (Jn. 5:43) 

Sokan nem tekintik az igehirdetést Krisztustól rendelt eszköznek arra, hogy népét 
tanítsa, s amelyet ezért mindig nagyon meg kellene becsülnünk. Sokan nem tartják az 
Úr hozzájuk intézett szavának a prédikációt, nem az elhangzott igazság szerint értékelik, 
hanem olyan alapon ítélik meg, mint az ügyvéd beszédét a bíróság előtt – a rátermett 
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érvelés alapján, a nyelv ereje és szépsége alapján. Az igehirdető nem csalhatatlan, Isten 
mégis azzal tisztelte meg, hogy hírnöke legyen. Ha úgy hallgatjátok, mintha nem volna 
felülről származó megbízása, akkor nem fogjátok tiszteletben tartani szavát és nem fo-
gadjátok el Isten üzeneteként. Így nem táplálkoztok a mennyei mannából, kételkedni 
kezdtek azokban az igazságokban, amelyek nem kellemesek a természetes szív számára, 
s megítélitek az igehirdetést, mintha valami előadót vagy politikust hallgatnátok. Alig ér 
véget az összejövetel, máris készen álltok a rosszindulatú vagy gúnyos megjegyzések-
kel. Ezzel kifejezitek, hogy az üzenet – bármennyire igaz vagy időszerű volt – nem vált 
javatokra, mert nem becsülitek meg. Rákaptatok a bírálgatásra és a szőrszálhasogatásra, 
kelletlenül „turkáltok” a hallottakban, s lehet, hogy pontosan azt vetitek el, amire a leg-
nagyobb szükségetek volna.

Az Upper Columbia és a North Pacific egyházterületeken nagyon kevéssé tisztelik a 
szent dolgokat. Csaknem teljesen szem elől veszítették az Isten által rendelt eszközö-
ket. Isten nem jelölt ki újabb módszert arra, hogy közölje mondanivalóját az emberek 
fiaival. Ne vágjátok el magatokat attól az eszköztől, amelyet Isten a bűn megrovására, 
hibáitok kijavítására, a kötelességteljesítés útjának kijelölésére rendelt, mert nincs más 
mód arra, hogy elérjen benneteket a menny üzenetével. Ott maradtok a sötétben, Sátán 
pedig csapdába ejt és fogságba hurcol titeket. 

Isten azt parancsolja lelkipásztorainak: „Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld 
fel hangodat, mint a harsona! Hirdesd népemnek hűtlenségét, Jákob házának bűneit!” 
Az Úr ezt mondja rólunk: „Mert hiszen napról napra keresnek és szeretnék megismerni 
útjaimat, mint olyan nemzet, amely az igazsághoz szabja tetteit.” (Ésa. 58:1–2) Itt ez 
az önállóskodó, önigazult, önelégült nép, s az igehirdető kötelessége, hogy hangosan 
hirdesse bűneiket. Minden korban ezt a munkát végeztette Isten a népéért, s most na-
gyobb szükség van erre, mint valaha. 

Az Úr szólt Illéshez – nem ő akart Isten hírnöke lenni, hanem az Úr hívta el. Istennek 
mindig vannak emberei, akikre rábízza üzenetét. Az Ő Lelke munkálja szívüket, készteti 
szólásra őket. A szent céltól ösztönözve, az isteni indíttatás erejétől sarkallva, anélkül 
kezdenek kötelességük teljesítéséhez, hogy szavaik következményeit fontolgatnák: mi 
történik, ha hirdetik az embereknek az igéket, amelyeket az Úr ad szájukba. Isten szol-
gája azonban hamarosan rájön, hogy kockázatot vállal. Bírálat éri őt is, az üzenetét is. 
Az hívek nagyítóüveg alá teszik életét, modorát, mindent, amije van, és megjegyzéseket 
tesznek rá. Kivesézik az üzenetet, és a lehető legrosszindulatúbb és legkorlátoltabb lel-
külettel el is vetik, amint véges bölcsességükkel jónak látják. Elérte-e az üzenet a célját, 
amiért Isten küldte? Nem, hanem siralmasan csődöt mondott, mert a hallgatók szíve 
megszenteletlen volt. 

Ha Isten szolgája nem rendíthetetlen, ha nem elég erős a hite és ha nincs elegendő 
bátorsága, ha nem erősítette meg a szívét az Istennel való szakadatlan közösség, akkor 
azok szentségtelen füléhez szabja bizonyságtételét, akikhez szól. Igyekszik elkerülni a 
gáncsoskodást, amelynek ki van téve, így azután elszakad Istentől, elveszíti lelkesedé-
sét, bizonyságtétele pedig szelídített és élettelen lesz. Majd azt veszi észre, hogy hite és 
bátorsága elhagyta, munkássága pedig erőtlenné vált. 
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A világ tele van hízelgőkkel és alakoskodókkal, akik engedtek a kívánságnak, hogy az 
emberek kedvében járjanak. Azonban igen kevesen vannak a megbízható emberek, akik 
nem a saját érdekeik után futnak, hanem jobban szeretik testvéreiket, mintsem hogy 
elnézhetnék bűneiket. 

Sátán elhatározta, hogy megakadályozza az érintkezést Isten és az Ő népe között. Így 
szabadon gyakorolhatná megtévesztő fortélyait, és nem volna senki, aki figyelmeztetne 
a veszélyre. Tudja, hogy ha ráveszi az embereket, hogy ne bízzanak Isten hírnökeiben 
és ne tekintsék szentnek az üzenetet, akkor nem tartják majd kötelezőnek, hogy enge-
delmeskedjenek az Úr hozzájuk intézett szavának. S amikor sötétségként tolják félre a 
világosságot, akkor Sátán a saját kedvére forgatja az ügyeket. 

Urunk féltőn szerető Isten. Nem hagyja, hogy kigúnyolják. Úgy látta jónak, hogy kü-
lönböző körülmények közé helyezze az embereket, s olyan kötelességeket és parancso-
kat szabjon rájuk, melyek megfelelnek az időnek, amelyben élnek, s a körülményeiknek. 
Ha megbecsülnék a hozzájuk küldött világosságot, akkor képességeik felfokozódnának, 
nemesednének, és az igazság szélesebb távlatai nyílnának meg előttük. Kitárná előttük 
az örökkévalóság titkait, különösen a megváltás tervében megnyilvánuló csodálatos ke-
gyelmét – mert a lelki dolgokhoz lelki látás kell. 

Soha ne feledjük, hogy szolgái által Krisztus tanít minket. Lehet, hogy van, aki megtér 
az igehirdetés szolgálata nélkül: ha valaki olyan körülmények közt él, amely megfosztja 
a kegyelem összes eszközétől, akkor Isten Lelke munkálkodik benne s meggyőzi az Ige 
olvasása által. Isten kijelölt eszköze a lélekmentésre azonban „az oktalannak látszó ige-
hirdetés” (I. Kor. 1:21). 

Bár az igehirdetők emberek, s emberi gyengeségek veszik körül őket, mégis Isten 
hírnökei. Üdvözítőnket elszomorítja, amikor tevékenységük alig terem gyümölcsöt. Az 
aratás széles mezejére lépő minden lelkész szerezzen tisztességet hivatásának. Ne csak 
arra törekedjék, hogy az igazság ismeretére tanítsa az embereket, hanem úgy dolgozzék, 
mint Pál: „Intsék és teljes bölcsességgel oktassanak minden embert, hogy Jézus Krisz-
tusban tökéletessé tegyenek mindenkit.” (Kol. 1:28) 

Csak Isten követeként kell tisztelnünk és becsülnünk őket. Nem tetszik az Úrnak, ha 
embert dicsőítünk. A Biblia fényénél kell megvizsgálnunk az igehirdető üzenetét. „A tör-
vényre és a bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak, nincs világosságuk!” 
(Ésa. 8:20) Az Úr szavát nem szabad emberi mértékkel mérnünk. Ki fog derülni, hogy 
akiknek a gondolkodása a világiasság mintájára alakult, akik nem élnek valódi keresz-
tény életet, s akik alig tudnak valamit Isten dolgairól, azok tisztelik legkevésbé az Úr 
szolgáit, s azok becsülik legkevésbé az e szolgákra bízott üzenetet. Meghallhatják ugyan 
a szívhez szóló beszédet, ám otthonaikba térve készek ítéletet tartani a hallottak felett. 
A beszédből nyert benyomás elillan, mint a hajnali harmat a napsütésben. Ha a beszéd 
az érzelmekre hat, megérinti ugyan az érzéseket, de nem a szívet és a lelkiismeretet. Az 
ilyen prédikáció nem ér el tartós hatást, mégis gyakran megnyeri az emberek tetszését, s 
rajongást ébreszt az előadó iránt. Elfeledik, amit Isten mondott: „Ne bízzatok emberben, 
akinek mindene a lehelet az orrában.” (Ésa. 3:1) 

Jézus vágyva vár arra, hogy feltárja népe előtt a dicsőséget, amely második eljövete-
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lét kíséri majd, s azt szeretné, hogy már most szemléljék az üdvösség képeit. Csodákat 
akar kijelenteni népének. Még az imával és kutatással eltöltött hosszú évek is sok min-
dent felderítetlenül és megmagyarázatlanul hagynak. Amit azonban most nem értünk 
vagy nem tudunk megtanulni, Krisztus az örökkévalóságban jelenti majd ki nekünk. Az 
itt elkezdett tanítást folytatja az örök időkön át. A Bárány, amikor az élő vizek forrásához 
vezeti a megváltottakat, a tudás gazdag raktárait kínálja nekik. Megérteti velük Isten 
gondviselésének titkait, amelyeket azelőtt nem értettek. 

Kutatással soha nem ismerhetjük ki Istent. Nem tárja fel terveit a tolakodó, kíváncsis-
kodó ember előtt. Nem szabad tisztátalan kézzel fölemelni a leplet, amely fenségét rejti 
előlünk. Az apostol így kiáltott fel: „Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcses-
ségének és tudásának!” (Rm. 11:33) Isten könyörületét bizonyítja, hogy elrejti hatalmát, 
hogy a titok és homály felhőibe rejtőzik, mert aki felemeli az Isten jelenlétét eltakaró 
függönyt, az meg is hal. Egyetlen halandó gondolatai sem hatolhatnak be a titokzatos-
ságba, amelyben a Mindenható él és dolgozik. Nem foghatunk fel többet tetteiből s 
indítékaiból, mint amennyit jónak lát kijelenteni. Mindent igazságosan rendelt el, s ne 
legyünk elégedetlenek és bizalmatlanok, hanem tiszteletteljes alázattal hajoljunk meg 
előtte. Annyit jelent ki nekünk céljaiból, amennyinek a tudása javunkra szolgál. Azon túl 
bíznunk kell a kézben, amely mindenható, és a szívben, amelyet betölt a szeretet. 

  <<<vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya

 WELFARE MINISTRY, (PP. 29–41.) ÉSAIÁS 58 – EGY ISTENI LEÍRÁS
3. FEJEZET – ÉSAIÁS 58 – EGY ISTENI LEÍRÁS
A fejezet, amely meghatározza munkánkat.-- Az Ésaiás egész ötvennyolcadik fejeze-

tét úgy kell tekinteni, mint egy üzenetet erre az időre, melyet át kell adni újra és újra.--
SpecialTestimonies, series B, no. 2, p. 5.

Mit szól az Úr Ésaiás 58. fejezetében? Ez az egész fejezet a legfontosabb.Testimonies, 
vol. 8, p. 159.

Arra lettem utasítva, hogy hívjam fel népünk figyelmét Ésaiás 58. fejezetére. Olvassa 
át figyelmesen és értse meg, ezt a fajtaszolgálatot, mely életet hoz a gyülekezetbe. A mi 
munkánk és a nagylelkűségünk révén kell végrehajtani az evangéliumi munkát. Ha ta-
lálkozol egy szenvedő lélekkel, akinek segítségre van szüksége, adj neki. Ha úgy találod, 
hogy éhezik, etesd meg őt. Ennek során a krisztusi szolgálat vonalában fogsz dolgozni. 
A Mester egész munkája egy jótékony szolgálat volt. Ösztönözzük az embereket, hogy 
vegyenek részt benne.--Manuscript 7, 1908.

A munka körvonalazása – Kérlek olvasd el Ésaiás 58.fejezetét. „Hát ilyen a böjt, ame-
lyet én kedvelek, [és olyan] a nap, amelyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka 
lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-e böjtnek és az Úr előtt 
kedves napnak?  Hát nem ez-e a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszság-
nak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és 
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hogy minden igát széttépjetek?  Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és 
a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt 
el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod 
gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az 
Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Íme, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, 
és [megszűnsz] ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; Ha odaadod utolsó falatodat az 
éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és 
homályosságod olyan lesz, mint a dél.  És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelke-
det nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött 
kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.”Ésa 58:5-11.

Egy különlegesmunka van előttünk. Minden imánk és önmegtartoztatás az ételektől 
nem fog segíteni, hacsak nem eltökélten ragadjuk meg ezt a munkát. Szent kötelesség 
nyugszik rajtunk. Feladatunkat világosan meghatározták. Az Úr szólt hozzánk prófétája 
által. Nem az Úr gondolatai és az Ő útjai, aminek a vak és önző halandó gondolja vagy 
szeretné, hogy legyen. Az Úr a szívet nézi. Ha önzés lakik benne, az Úr tudja azt. Leplez-
heted valódi jellemed hittestvéred előtt, de Isten ismeri azt. Semmit sem lehet elrejteni 
Előtte.

Az Isten által elfogadott böjt így van körülírva. Az „hogy az éhezőnek megszegd ke-
nyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed”. Ne várjatok, míg ők jönnek hoz-
zátok. Nem az ő dolguk felkutatni téged és könyörögni néked, hogy otthonuk legyen. 
Neked kell kutatnod utánuk, s házadba hoznod őket. A te szeretetednek kell elérni őket. 
Az egyik kezeddel és hit által ragadd meg a hatalmas kart, mely üdvösséget nyújt. A 
szeretet másik karjával ragadd meg az elnyomottat, s enyhíts ínségén. Mindaddig kép-
telenek leszünk fél kézzel Istenbe kapaszkodni, míg a másik a magunk gyönyörűségét 
szolgálja. 

Ha a könyörület és szeretet munkájához látsz, elviselhetetlen többletsúlynak bi-
zonyul-e neked? Belebuksz-e, agyonnyom-e a teher? Valóságosan megrövidíted-e 
családodat? Jaj, dehogy! Isten gondosan eltávolított minden homályt e kérdésről. Ha 
engedelmeskedünk neki, miénk az ígérete. Ez az ígéret felöleli mindazt, amit a legaggá-
lyosabb, legbizonytalankodóbb megkívánhat: „Akkor felhasad, mint hajnal, világossá-
god, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik.” Isten erődöt épít majd köréd. S az ígéret még 
itt sem fejeződik be: „Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és Ő mondja: Íme itt 
vagyok.” Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni és hamisságot be-
szélni. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, „feltámad a sötétségből világosságod, 
és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti 
lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, mint vízforrás, amelynek vize el 
nem fogy.” - Bizonyságtételek, 2. kötet. 33-35.

Ésaiás 58. fejezetének kettős reformációja –Isten azt kívánja népétől, hogy végezze 
el az ésaiási igében felsorolt feladatokat. Ezt a munkát Isten maga jelölte ki számunkra. 
Isten parancsolatait védelmezve és a törvényén ütött sebet begyógyítva, együtt érez-
ve a szenvedő emberiséggel, tanúsítsunk Isten iránt minden mást felülmúló szeretetet! 
Fel kell magasztalnunk az Ő emlékünnepét, amelyet semmibe vettek, ugyanakkor irgal-
masságot és a leggyengédebb részvétet kell tanúsítanunk az elbukott emberiség iránt. 
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Szeressük úgy felebarátunkat, mint önmagunkat. Végezzük Jézus Krisztus munkáját! A 
szenvedő emberiség iránt kinyilvánított szeretetünk jelentőséget és erőt ad az igazság-
nak, hitelessé teszi mindazt, amit hirdetünk. 

Az evangélium igazi értelme - Csakis a szükségben szenvedők iránt érzett önzetlen 
érdeklődés tudja gyakorlatban bemutatni az evangélium igazságát. „Ha pedig az atya-
fiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt 
mondja nékik valaki tiközületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakja-
tok jól; de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?” 
(Jak 2:15-17) „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13:13)

Az evangélium hirdetésében a prédikálás csak egy eszköz a sok közül. Ide tartozik 
még az ismeret hiányában lévők tanítása, a csüggedők felemelése, a betegek meggyó-
gyítása. Az emberi szónak is ki kell vennie részét Isten művéből. A kedves, együtt érző, 
szeretetteljes szavak bizonyságot tesznek az igazságról. Az őszinte, szívből jövő imák kö-
zel hozzák az angyalokat.

Az Úr sikeressé teszi a munkánkat… ha az Igének megfelelően élünk. Az evangélium 
igazi hirdetése a fizikai jólét érdekében végzett krisztusi munka összekapcsolása a léle-
kért végzett krisztusi munkával.

Világos tanács – Nem féltem azokat, akik az Ésaiás 58. fejezetében leírt munkát vég-
zik. Ez a fejezet egyértelmű és elég felvilágosítást ad az Isten munkáját végezni kívá-
nóknak. Rengeteg lehetőség van mindenki számára, hogy áldásul legyen az emberiség 
számára. A harmadik angyal üzenete ne a második legyen a munkában, hanem azzal 
együtt az első. Fennáll a veszélye annak, hogy a szegényekért végzett helyénvaló munka 
közben szem elől veszítjük az igazság nagy elveit. Ez a munka olyan része legyen az üze-
netnek, mint a testnek a kéz. Az ember lelki szükségleteit kiemelkedő fontosságúnak kell 
tartani. - Letter 24, 1898.

Istenünk által kijelölt munka– Nem tudom eléggé nyomatékosítani a gyülekezet tag-
jai előtt, s mindenki előtt, aki igazán lélekmentő, aki hisz a harmadik angyal üzenetében, 
aki megtartóztatja lábát szombaton, hogy értsék meg Ésaiás 58 üzenetét. Ez a szöveg 
megparancsolja nekünk a jótékony tetteket. Isten ma ezt várja el népétől. Maga jelölte 
ki ezt a kötelességet. Nem hagy kétséget afelől, hogy mire vonatkozik az üzenet, sem 
annak feltűnő betöltéséről, mert azt olvashatjuk: „Megépítik fiaid a régi romokat, az 
emberöltők alapzatait felrakod és neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójá-
nak, hogy ott lakhassanak.” [12. vers] A bűn embere mással helyettesítette a hetedik 
nap szombatját, Isten teremtő tevékenységének jelét. Isten népének különleges felada-
ta az Isten törvényén ütött szakadás betömése. S minél közelebb érünk a véghez, ez a 
kötelességünk annál sürgősebb lesz. Az Istent szeretők azzal bizonyítják szeretetüket, 
hogy parancsainak megtartásával magukon viselik Isten jelét…

Ha a gyülekezet vállalja ezt az Istenrendelte kötelességet, övék lesz a következő ígé-
ret: „Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan 
beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.” – Bizony-
ságtételek 6. kötet 265-267.
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4. FEJEZET – EZ AZ IGAZI VALLÁSOSSÁG
Igazi vallás meghatározása – Mi az igaz vallás? Jézus azt monda nekünk, hogy a tiszta 

vallás a könyörület, az együttérzés és szeretet gyakorlása az otthonban, az egyházban 
és az egész világon. Az ilyen vallást kell megtanítani a gyermekeknek, ez legyen a hiteles 
tantárgy. Tanítsd meg nekik, hogy nem ők maguk a központ, hanem ahol van az emberi 
szükséglet és szenvedés, ott van a missziómunka területe. --Review and Herald, Nov. 12, 
1895.  

Atyánk szemében ez a tiszta és igazi vallás: „Meglátogatni az árvákat és özvegyeket 
az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.” Más szavakkal: 
„Viseld gondját a nyomorgó árvának és özvegynek, s őrizd meg magadat tisztán a vi-
lágtól.” A jótettek a gyümölcs, melyet Krisztus elvár tőlünk; szerető, nyájas szavakat, 
jótékony tetteket; gyöngéd gondoskodást a szegényekről és elesettekről. Ha szeretettel 
fordulunk a csüggedéssel, gyásszal megterhelt emberekhez, ha kezünk készségesen és 
bőven ad, ha felruházzuk a ruhátlant, szívesen befogadjuk házunkba és szívünkbe a haj-
léktalant, akkor az angyalok nagyon közel húzódnak hozzánk, és édes dallam csendül fel 
a mennyben. - Bizonyságtételek 2. kötet 25.

Isten próbára teszi vallásosságunkat - A szerencsétlenek iránti kötelességünkről kö-
zöltek velem néhány dolgot, s most kötelességemnek tartom, hogy írjak erről.

Láttam, hogy Isten gondviselése helyezte gyülekezetünkbe, közeli keresztény közös-
ségbe az özvegyeket, árvákat, vakokat, süketeket, sántákat es más nyomorékokat, hogy 
próbára tegye népét, s kimutassa jellemüket. Isten angyalai figyelik, hogyan bánunk a 
szánakozásunkra, szeretetünkre és önzetlen jótékonyságunkra szorulókkal. Ez Isten jel-
lemünkkel kapcsolatos vizsgája. Ha valóban a Biblia vallásával rendelkezünk, akkor sze-
retettel, nyájassággal, s a szívünkön viselés adósságával tartozunk Krisztusnak testvérei 
személyében. S mi sem tehetünk kevesebbet, mint kimutatni hálánkat, irántunk tanúsí-
tott mérhetetlen szeretetéért, amikor még bűnösök voltunk, méltatlanok a kegyelmére, 
mint hogy szívünkön viseljük, s önzetlenül szeretjük kevésbé szerencsés testvéreinket. 
- Bizonyságtételek 3. kötet 511.

Hogyan világítasz? - Akiknek a világ világosságának kellene lenniük, csupán halovány 
és pislákoló sugarakat bocsátottak ki. Mi a világosság? A kegyes élet, a jóság, az igazság, 
a könyörületesség, a szeretet: az igazság kinyilatkoztatása a jellemben és az életben. Az 
evangélium a híveinek személyes vallásosságától függ, hogy milyen erővel hat az mások-
ra. Isten az ő szeretett Fiának halála által gondoskodott arról, hogy minden lélek kellően 
fel legyen készítve minden jó cselekedetre. -- Review and Herald, March 24, 1891.  

Az igaz és hamis vallásosság megkülönböztető jelei – Igaz rokonszenv ember és em-
bertársa közt legyen a jel, mely megkülönbözteti azokat, akik szeretik és félik Istent, 
azoktól, akik nem gondolnak törvényével. Krisztus mily nagy szeretetet fejezett ki, hogy 
eljött a földre, életét adni áldozatul a haldokló világért! Az ő vallása vezetett a valódi 
orvosi lélekmentő munkához. [Kedves olvasó, tartsa szem előtt, hogy a „orvosi munkát” 
kifejezést ahányszor E.G.White használja, túlnyúlik az orvosi szakszolgálaton. Magába 
foglalja irgalmasság és önzetlen minden cselekedeteit –a szerkesztő]

Ő volt a gyógyító erő. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot, mondta. Ez a vizsga, 
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melyet az igazság mindenható szerzője alkalmazott, hogy különbséget tegyen az igaz és 
a hamis vallás között. – Értelem, Jellem, Egyéniség 1.kötet 56.

Az együttérzés az erkölcsi tisztaság próbája - Sátán minden emberért az élet játsz-
máját játssza. Tudja, hogy a gyakorlatba átültetett szeretet a szív tisztaságának és önzet-
lenségének a próbaköve. Ezért mindent elkövet, hogy megkeményítse szívünket mások 
szükségletei iránt, hogy mások szenvedései végül hidegen hagyjanak. Utunkba állít min-
dent, nehogy kifejezzük szeretetünket és szánakozásunkat. Így tette tönkre Júdást is. 
Júdás szüntelen a maga hasznát kereste. Ebben a mai hitvalló keresztények tetemes cso-
portjának előde volt. Vegyük szemügyre az esetét. Mi is közel állunk Krisztushoz, mint ő 
állt. De ha Krisztus társasága nem tesz minket eggyé vele, ha nem műveli szívünkben a 
szánakozást azok iránt, akikért meghalt, akkor ugyanabban a veszélyben forgunk, mint 
Júdás. Krisztuson kívül állunk, és a Sátán kísértéseinek játékszerei vagyunk. Óvakodjunk 
az igaz cselekedetek útjáról való első félrelépéstől. Mert egyetlen vétek, Krisztus lelkü-
lete kimutatásának egyetlen elhanyagolása a következők, majd továbbiak előtt nyitja 
meg az ajtót, míg csak az ellenség számára nem hódítja meg gondolkodásunkat. Ha ezt 
tesszük, akkor az önzés szelleme megemésztő szenvedéllyé növi ki magát, s ezt csakis 
Krisztus tudja legyőzni. - Bizonyságtételek 6. kötet 264, 265.

Az igaz vallás irgalmasság és szeretet–a tettek fejezik ki az igazi kegyességet.. A hit-
vallás semmi, a társadalmi rang semmi, hanem a Krisztuséhoz hasonló jellem bizonyítja 
azt, hogy mi vagyunk azok, akikért Isten elküldte Fiát e világba. Azok, akik vallják, hogy 
keresztények, de nem úgy cselekednek, ahogy Krisztus tenne az ő helyükben, jelentősen 
károsítja Isten ügyét. Hamis színben mutatják be a Megváltót…

A tiszta szeplő nélküli vallás nem egy érzés, hanem a szeretet és irgalmasság cselek-
vése. Ehhez a valláshoz nélkülözhetetlen az egészség és a boldogság. Belép a szennyezet 
lélek templomába és egy csapással kiűzi a bűnös betolakodót. Elfoglalja a trónt, jelenlé-
tével megszenteli, és igazságosság fénysugaraival bevilágítja a szívet. Megnyitja a lélek 
ablakát az ég felé, s beengedi Isten szeretetének napsugarait. Vele együtt jön a derű és 
a lelki nyugalom. A testi, a szellemi és az erkölcsi ereje növekszik, mert a mennyei lég-
körből, mint egy élő és aktív erővel töltekezek be a lélek. Krisztus belül van kialakítva, a 
dicsőségnek reménysége. -- Review and Herald, Oct. 15, 1901.  

Dicső kötelesség, ha valaki súlyos terheket vállal, ha türelmesen végzi a jótetteket, 
melyek magunkat megtagadó igyekezetre szólítanak, és a menny is jóváhagyással kí-
séri. A hű igyekezet kedvesebb Isten előtt, mint a leglángolóbb és legszentebbnek vélt 
imádat. Az az igazi istentisztelet, ha együtt fáradozunk Krisztussal. Imák, intések és be-
szédek értéktelen gyümölcsöknek számítanak, melyeket gyakran csak rákötnek a fára. 
De a jótettekben megnyilvánuló gyümölcsök, mikor gondoskodunk az ínségesekről, az 
apátlan árvákról és özvegyekről, ezek valódi gyümölcsök, s meg is teremnek a jó fán. - 
Bizonyságtételek 2. kötet 24.

Isten gyermekei vagyunk? – Az nem össze-vissza rendszertelen szolgálat, amit Is-
ten elfogad. Az nem görcsös érzelmi vallásosság, ami Isten gyermekeit jellemzi. Felhív 
bennünket, hogy munkálkodjunk az igaz, szilárd s maradandó elvekért. Ha belül kialakul 
Krisztus dicsőségének ama reménysége, akkor az Ő jelleme lesz látható, akkor Krisztus-
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hoz hasonlóvá válik. Így képviseljük Krisztust a világban, miként Krisztus képviselte az 
Atyát..--Review and Herald, Jan. 11, 1898.

Ha keresztény szeretetet és melegséget szeretnénk bemutatni – de nem mintha 
valamilyen csodálatos dolgot tennénk – akkor tegyük azt, amit elvárnának egy valódi 
kereszténytől,hogy megtegyen értünk hasonló körülmények között.--Letter 68, 1898.  

Ne fáradjál el a jócselekedetekben - Másokért végzett igyekezetünket sokszor sem-
mibe veszik, sokszor látszólag elvész. Ez mégse szolgáljon ürügyül, hogy belefáradjunk a 
jótettekbe. Hányszor jött el Jézus, hogy gyümölcsöt találjon gondosan ápolt fáin, s nem 
talált egyebet leveleknél. Lehet, hogy csalódás tölt el minket legjobb igyekezetünk ered-
ményei felől. Ez mégse vigyen közönyre és szívtelen tétlenségre mások jajszava iránt. 
„Átkozzátok meg Mérozt, mond az Úr követe, Átkozva átkozzátok annak lakosait! Mert 
nem jöttek az Úrnak segítségére a hatalmasok ellen.” - Bizonyságtételek 3. kötet 525.

Cselekedjünk másokért, mintha Krisztusért tennénk meg - Abból tudom, amit az 
Úr közölt velem, hogy a szombattartók, amint egyre gazdagodnak, egyre önzőbbek is 
lesznek. A Krisztus és népe iránti szeretetük egyre csökken. Nem veszik észre az ínsége-
sek szükségleteit, nem éreznek együtt szenvedéseikkel és szomorúságukkal. Nem veszik 
észbe, hogy mikor elhanyagolják a szegényt és szenvedőt, Krisztust hanyagolják el. Ha 
viszont amennyire tudják, enyhítik a szegények ínségét és szenvedéseit, annyiban Jézus-
nak szolgálnak. - Bizonyságtételek 2. kötet 24.

„Akkor szól majd az ő balkeze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem ti átkozottak, az 
örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készíttetett. Mert éheztem és nem ad-
tatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom; jövevény voltam, és nem fogad-
tatok be; mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel; beteg és fogoly voltam, és nem lá-
togattatok meg. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttunk, hogy 
éheztél, vagy szomjúhoztál volna, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, 
vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nekik, mondván: 
Bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek 
közül, én velem nem cselekedtétek meg. S ezek elmennek az örök gyötrelemre; az iga-
zak pedig az örök életre.” Mt 25:41-46

Jézus azonosítja magát népe szenvedésével: Én voltam éhes, s én szomjaztam. Én 
vagyok az a hajléktalan. Nekem nem volt ruhám, amit magamra ölthettem volna. Én vol-
tam beteg, engem börtönöztek be. Mikor ti roskadásig megrakott asztalokról lakmároz-
tatok, én éheztem nem messze tőled a kunyhóban, vagy künn az utcán. Mikor arcomba 
csaptátok az ajtót, pedig senki sem aludt kényelmesen bútorozott szobáitokban, nekem 
nem volt hova lehajtani a fejemet. Szekrényetek zsúfolva volt ruháitokkal, amire felesle-
gesen szórtátok a pénzt, és amit az ínségeseknek juttathattatok volna. Jaj, mennyire rám 
fért volna a meleg ruha. Mikor egészségnek örvendeztetek, én beteg voltam. Balsors 
börtönbe juttatott, bilincsbe láncolt, lelkileg megtört, megfosztott a szabadságtól és re-
ménytől, ti pedig szabadon jártatok-keltetek, amerre tetszett. Milyen csodás egységet is 
fejez ki Jézus, mely szenvedő tanítványai, és közte fennáll! Teljesen a magáénak tekinti 
ügyünket. Úgy ecseteli magát, mintha ő maga lenne, aki szenved. Ne feledd, önző ke-
resztény, hogy a nyomorgó, szegény, az árva, az apátlan minden egyes semmibe vevése 



181 WElFaRE MinisTRy, (PP. 29–41.) Ésaiás 58 – EGy isTEni lEíRás

magának Jézusnak a semmibevevése. 
Ismerek olyanokat, akik, noha nagyhangú, öblös-torkú hitvallók, szívük mégis any-

nyira az önszeretetbe és önzésbe kövesedett, hogy meg sem értik, miről beszélek. Egész 
életükben csak magukkal gondolnak, maguknak élnek. Kizárt dolog számunkra, hogy 
mások javára áldozzanak, hogy más kedvéért lemondjanak valamiről. El sem tudják kép-
zelni, hogy Isten ezt várja el tőlünk. Magukat bálványozzák. Visszahozhatatlan hetek, 
hónapok, évek suhannak az örökkévalóságba, még sincs a mennyben feljegyzés jótette-
ikről, hogy mások javára hoztak volna áldozatot; hogy táplálnák az éhezőt, ruháznák a 
meztelent, vagy befogadnák a hajléktalant. Nincs szívük magukhoz fogadni a jövevényt. 
Ha bizonyosak lennének, hogy akik igényt tartanak támogatásukra, méltók erre, akkor 
talán rá lehetne beszélni őket, hogy tegyenek valamit ez irányban. Holott erény rejlik 
abban, hogy kockázatot vállalunk. Lehet, hogy akkor angyalokat látnánk vendégül. - Bi-
zonyságtételek 2. kötet 24-26.

  <<<vissza a 13. tanulmányhoz
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