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ELŐSZÓ
Mennyire lehetünk az örökkévalóságtól? Ezt az információt nem 

bízták halandóra, mégis legtöbbünk egyetért azzal, hogy a világ törté-
nelmének végső eseményei gyorsan közelednek– hogy Jézus dicsőséges 
második eljövetele hamarosan bekövetkezik. Ebből az okból kifolyólag 
a Szombatiskolai tanulók szerte a világon Józsué könyvének tanításai-t 
fogják megvizsgálni. Mint ahogyan Isten hű szolgájára volt bízva, hogy 
népét bevezesse a földi Kánaánba, úgy ránk van bízva a mennyei Kána-
ánba való belépés. 

„Izráel gyermekeinek történelme a mi intésünkre és tanításunkra íród-
tak, akikhez már közel jár a világ vége. Akik szilárdak megállnak a hitben 
ezen utolsó napokban, és végül a mennyei Kánaánba léphetnek, azoknak 
hallgatniuk kell a Jézus Krisztus által izráelitáknak mondott figyelmeztető 
szavakra. Ezeket a leckéket a pusztában kapta az egyház, hogy tanulja őket 
és figyeljen rájuk Isten népe a generációkon keresztül mindörökké. Isten 
népének pusztában szerzett tapasztalata a mai kor tapasztalata is lesz népe 
számára.” – UL 232.

„Isten azt tervezte, hogy népén, Izraelen át közli a világgal akaratának 
ismeretét. Ígéretei és fenyegetései, utasításai és intései, hatalmának cso-
dálatos megnyilvánulásai, (áldásként az engedelmességért, büntetésként 
a bűnért és hitehagyásért,) mind azzal a szándékkal estek meg, hogy népe 
között az idő végezetéig kifejlessze a vallásos elvet. Ezért fontos, hogy 
megismerjük a héber sokaság történelmét és figyelmesen elgondolkoz-
zunk Istennek velük szembeni bánásmódján… 

Az ő idejükben [Mózes és Józsué] a vallás ugyanaz volt, mint ma.” – TII 28.
„Isten törvényének és uralkodásának ki kellett terjednie a föld egész 

területére, s a zsidóknak mint az élő Isten népének kellett közismertté 
válnia… 

Népe, ha a Mindenható árnyékában lakozna, sohasem ismerne vere-
séget. Hiszen minden csatában angyaloknál hatalmasabb lény harcolna 
mellettük.” – TII 31. 

„Üdvösségünk parancsnoka iránti állandó engedelmességre van szük-
ség. Maradéktalanul engedelmeskednünk kell utasításainak. Jerikó falai az 
engedelmesség eredményeképp omlottak le.” – RH July 12, 1887.

Az Úr segítsen bennünket, hogy szívünkbe fogadjuk ezen tanulmányo-
kat ahogy szorgalmasan készülünk a mennyei Kánaánba való belépésre, az 
Úr Jézus Krisztus kegyes áldozata és ereje által!

    A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Zimbabwe nyugati központ része

Zimbabwe Afrika déli részén fekvő szá-
razfölddel határolt ország, mely gyönyörű 
tájairól, hatalmas ásványlelőhelyeiről és 
sokszínű vadvilágáról ismert. A hatalmas 
Zambézi folyón lévő Viktória vízesés 
egyike a természeti világ hét csodájának, 
mely 108 méteres zuhatagával mennydörgő 
hanggal zúdul a szűk Batoka Gorge duzzasz-
tógátba. 

A Zimbabwét határoló országok Dél-afrikai 
Köztársaság, Botswana, Zambia és Mozambik. Ez 
a nemzet, mintegy 16 milliós lakosságával teljes vallásszabadságot élvez. 
A kereszténység nagyobbik része protestáns. A legnagyobb keresztény 
közösségek az Anglikán, a Hetednapi Adventista és a Metodista egyház. 
Körülbelül 1 millió római katolikus van.

2008-ban egy mérhetetlenül nagy 231 százalékos egekbe szökő infláci-
óval a helyi pénznem teljesen összeomlott és elértéktelenedett. A gazdaság 
megszilárdítása érdekében a kormány elfogadta az amerikai dollár, mint 
legfőbb fizetőeszköz használatát.

A Reformáció üzenete 1928-ban érte el Zimbabwét. T.T. Ndlovu, a 
Solusi Misszió egyik tanára a lelkészének irodájában egy levelet látott meg 
a HNA Reformmozgalom fejlécével. Mivel nem ismert ilyen szervezetet, 
lemásolta a címet és levelezésbe kezdett testvérekkel Európából. Hamaro-
san a Reform üzenetet kezdte hirdetni, és a misszióból száműzték otthoni 
területére, ahol végül utat tört az első afrikai reformista gyülekezetnek. 
1951-ben az ellenség szakadást idézett elő a Reformmozgalomban, de hű-
séges tagok újraszerveződtek. Ettől kezdve a munka folyamatosan haladt 
előre, és egy Terület és egy Misszió alapításához vezetett. Nemrég a hit-
testvérek új tervbe fogtak és önfeláldozásukkal egy emlékhelyet állítottak 
Istennek egy imaház felépítésével. Mostanra szükségessé vált egy központ 
építése irodával, óvodával és egészségügyi központtal.   

Arra kérjük összes hittestvérünket és barátunkat szerte a világon, hogy 
imákkal és adományokkal segítség megvalósítani ezt a továbbfejlesztést 
ebben az úttörő országban az afrikai kontinensen.

Hittestvéreitek Zimbabwe nyugati területéről
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BÁTOR VEZETÉS
„Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjá-

tok az Urat!” (Zsol 31:25)
„Elérheted az isteni eszményképet, ha elhatározod, hogy az énedet nem szö-

vöd bele munkádba. Az a tudat, hogy lélekben és munkádban arra törekszel, hogy 
Jézushoz hasonló légy, erőt, vigasztalást és bátorságot ad majd neked.” – ESz 103.
Javasolt olvasmányok: A Nagy Orvos Lábnyomán, 359-363. (Fejlődés és szolgálat)

Vasárnap  December 30.
1. EGY HŰ VEZETŐ ÉRTÉKE
a. Milyen tanulságul szolgál, ahogyan Izráel népe reagált Mózes halá-

lára? 5Móz 34:7,8; Zsol 112:6.

„Az Izraeliták halott vezetőjüket mélyen gyászolták és emlékének harminc 
napig tartó, rendkívüli istentisztelettel adóztak. Amíg el nem vették tőlük, soha-
sem ismerték fel bölcs tanácsai értékét, atyai gyöngédségét és rendíthetetlen hitét. 
Új és mély megbecsüléssel idézték fel a drága leckéket, melyeket Mózes akkor 
adott, amikor még velük volt.

Mózes meghalt, de befolyása nem halt meg vele. Annak tovább kellett élni és 
újra kellett éledni a nép szívében. Sokáig becsben kellett tartani szent és önzetlen 
élete emlékét, és csendes meggyőző erővel még azokat is befolyásolta, akik élet-
ében semmibe vették szavait.” – PP 449.
b. Mit kell átgondolnunk látva a teherhordozók elvesztését? Zsol 116:15.

„Nem szabad hagyni, hogy a teher alatt megszakadjanak azok, akiknek vállát 
nyomja minden gond.” – RH December 15, 1885.

2019. január 5.
Szombat

Napnyugta: H  16:07
  Ro 16:53

1. Tanulmány

5.Mózes 34:7,8.
7  Mózes pedig száz és húsz esztendős volt, mikor meghalt; nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje.8  És siraták Izrael fiai Mózest a Moáb mezőségén harminc napig; és eltelének a Mózes siratásának, azaz gyászolásának napjai.

Zsoltár 112:6.
Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.

Zsoltár 116:15.
Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála.
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Hétfő  December 31.
2. A MEGBECSÜLÉS GYAKORLÁSA
a. Miért kell megbecsülni az istenfélő vezetőket? Zsid 13:17; 1Tim 5:17.

„Némelyek Isten szolgáinak nevét tiszteletlenül és bizonyos esetben teljes 
megvetéssel kezelték, holott kötelességük, hogy támogassák őket. A gyermekek 
hallják szüleik tiszteletlen megjegyzéseit Isten szolgáinak komoly figyelmezte-
téseiről és intéseiről. Megértik a gúnyos tréfákat és becsmérlő szavakat, melyek 
időről-időre megütik fülüket, s ez hajlamossá teszi őket, hogy gondolkodásukban 
egy szintre hozza a szent és örökkévaló dolgokat a közönséges világi ügyekkel. 
Mily szörnyű rombolást végeznek e szülők, hogy már kicsi korukban hitetlenné 
teszik gyermekeiket, így nevelik őket tiszteletlenségre, lázongásra, ha a menny 
megfeddi a bűnt… 

Sokaknak különös örömet okoz, ha azok képzelt vagy valódi hibáit hány-
torgatják és boncolgatják, akik Isten ügyének intézményeibe hordoznak súlyos 
felelősségeket. Elfeledkeznek az elért jó eredményekről, a jó hatásokról, a fárad-
hatatlan munka, s a mű iránti rendíthetetlen odaadás gyümölcseiről. S látszólagos 
melléfogásra, jelentéktelen ügyre rögzítik figyelmüket, melyet szerintük, jobb 
eredményekkel lehetett volna elvégezni. Holott az igazság az, hogyha rájuk bízták 
volna e föladatokat, vagy nem lettek volna hajlandók megmozdulni az üggyel 
járó csüggesztő körülmények miatt, vagy még tapintatlanabbul intézték volna a 
dolgokat, mint akik Isten gondviselésének útmutatása nyomán végezték a mun-
kát.” – 4B 195. 196.
b. Miként tudjuk kifejezni megbecsülésünket vezetőinkkel szemben ma? 

Zsid 12:12, 13; Jób 4:4.

„A bírálgató szavak olykor nagyon csüggesztő hatással voltak. De az Úr, 
szükségükben, ismételten szót küldött nekik, hogy előre törjenek, követve Ve-
zetőjüket. Az Úr utasított, hogy emeljem fel a lankadt kezeket, egyenesítsem ki a 
roggyant térdeket, bátorítsam Úrtól jött szavakkal a hű munkásokat.” – 6MR 409.

Jób könyve 4:4.
A tántorgót a te beszédeid fenntartották, és a reszkető térdeket megerősítetted;

1.Timótheus 5:17.
A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak.

Zsidók 13:17.
Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel műveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.

Zsidók 12:12,13.
12  Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,13  És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.
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Kedd  Január 1.
3. MÓZES UTÓDJA
a. Ki volt kijelölve Izrael látható vezetőjének Mózes halála után? Milyen 

alkalmassága volt erre? 5Móz 34:9.

„Most Józsué volt Izrael elismert vezetője. Főként mint harcos volt ismeretes, 
adottságai és erényei különösen értékesek voltak népe történetének eme idejében. 
Bátor, határozott és kitartó, gyors, meg nem vesztegethető, inkább a rábízottak-
ról gondoskodó, mint a maga előnyét kereső, mindenek előtt Istenbe vetett élő 
hittől buzgó – ilyen volt annak a férfiúnak jelleme, akit Isten kiválasztott, hogy 
Izrael seregeit vezesse az ígéret földjére. A pusztai tartózkodás idején Mózes első 
tanácsadója volt és nyugodt, kitartó hűségével, állhatatosságával – mikor mások 
meginogtak – és határozottságával, mellyel a veszélyben is az igazság mellett állt; 
– mielőtt még Isten szava elhívta volna erre a tisztségre – már akkor bizonyítékát 
adta, hogy Mózes utóda lesz.” – PP 449-450. 
b. Milyen hozzáállás volt Józsué első sikerének a titka? Ésa 57:15; 66:2.

„Józsué az előtte lévő feladatra nagy aggodalommal és önmagával szembeni 
bizalmatlansággal tekintett.” – PP 450.
c. Magyarázd el az Isten által bemutatott tervet! Mi volt az egyetlen 

módja, hogy Józsué megvalósítsa azt? Józs 1:1-5, 9.

„Józsué azért volt bölcs hadvezér, mert Isten volt a vezetője.” – CC 116. 
„Az Úr megígérte Józsuénak, hogy vele lesz, amint Mózessel is vele volt; azt is 

megígérte, hogy könnyen meg fogja hódítani Kánaánt, ha hűen megtartja Isten 
valamennyi parancsát. Józsuét aggodalmak gyötörték, hogy miként tesz majd 
eleget küldetésének – hogyan vezeti be Izráel népét Kánaán földjére; de ez a báto-
rítás elűzte félelmét.” – 4B 156-157.

5.Mózes 34:9.
Józsué, a Nún fia pedig beteljesedett bölcsességnek lelkével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izrael fiai, és úgy cselekedének, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

Józsué könyve 1:1-5,9.
1  És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nún fiának, Mózes szolgájának, mondván:2  Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, amelyet én adok nekik, az Izrael fiainak.3  Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek.4  A pusztától és a Libanontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrates folyóvízig, a khitteusoknak egész földje és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok.5  Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.9  Avagy nem parancsoltam-e meg neked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

Ésaiás 57:15; 66:2.
57:15  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.66:2  Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi.
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Szerda  Január 2.
4. BÁTORSÁG ODASZENTELŐDÉS ÁLTAL
a. Mit ismételt el Isten többször is ennek az új vezetőnek? Miért? Józs 1:6, 7.

„Azt hiszitek, hogy ezeket az utasításokat Isten Józsué lelkére kötötte volna, ha 
nem fenyegette volna őt az a veszély, hogy félrevezető befolyások hatása alá kerül? 
Az Úr az ő kegyelmében azért parancsolta meg neki, hogy ne térjen el se jobbra, 
se balra, mert a Sátán lehető legerősebb nyomásokkal szándékozott rávinni, hogy 
igazságos elvei ellen cselekedjék. Józsuénak a legszigorúbb becsületesség útját 
kellett követnie… Ha nem állt volna veszedelem előtte, Isten nem figyelmeztette 
volna ismételten, hogy legyen bátor. Gondjai közepette Isten állt mellette, hogy 
irányítsa őt. 

Nincs nagyobb ámítás, mint azt föltételezni, hogy bármi nehézségben Isten-
nél jobb vezetőt, bölcsebb tanácsadót, vagy bármi körülmények között erősebb 
védelmet talál.” – TII 28.
b. Mivel volt Józsué felfegyverkezve, Isten tervének megvalósításához? 

Józs 1:8. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből?

„Bár a Biblia vallása tevékeny szolgálatot foglal magában, arra is szükség van, 
hogy naponta a minden bölcsesség forrásától kérjünk bölcsességet. Mi volt Jó-
zsué győzelmének a titka? Elmélkedjél Isten igéjén éjjel és nappal…

A tanácsadók szerepét betöltők legyenek önzetlenek, a hit és ima emberei. 
Olyanok, akik nem mernek emberi bölcsességükre támaszkodni, hanem buzgón 
kérik a világosságot, hogy mi is ügyeik intézésének legjobb módja. Józsué, Izrael 
parancsnoka, szorgalmasan tanulmányozta a könyveket, melyekben Mózes pon-
tosan lejegyezte az Isten által adott utasításokat – Isten követelményeit, intéseit, 
korlátozásait – nehogy balgaságokat kövessen el. Félt képességeire, ösztöneire 
támaszkodni. Mindent, ami Krisztustól jött, aki nappal a felhőoszlopba, éjjel a 
tűzoszlopba rejtőzködve velük volt, elég fontosnak tartotta ahhoz, hogy nagyra 
becsülje.” – TII 28.  

Józsué könyve 1:6,7.
6  Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nekik adom azt.7  Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz!

Józsué könyve 1:8.
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
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Csütörtök  Január 3.
5. BÁTORSÁG EGY JÓ ÜGYÉRT
a. Milyen ígéretünk van, amikor arra törekszünk, hogy bátorsággal 

tegyük meg részünket az Úr szőlőskertjében? Zsol 31:25; Ésa 41:10.

„Ha a zászlóvivők elbátortalanodnak vagy elesnek, akkor kik veszik át helyü-
ket?... Nincs ember, aki odaszánná magát – testileg, lelkileg, értelmileg – Isten 
szolgálatára, és menjen hogy másoknak világosságot vigyen?... 

Az igazság fáklyáját el kell juttatni a világ sötét helyeire. Amíg az angyalok 
tartják a szeleket, addig nekünk dolgoznunk kell, ahogyan Krisztus is dolgozott… 

Ha kitartással, türelemmel és szeretettel fáradoznánk a munkában, akkor 
most száz munkásra volna szükség ott ahol most csak egy van. A ki nem használt 
lehetőségek ugyanazon könyvben vannak feljegyezve ellenünk, ahol az irigység 
és az Isten elleni lázadás.” – RH December 15, 1885.

„Ez a világ Isten nagy szántó földje a munkálkodásra. Kifizette az árat azokért, 
akik azon laknak egyszülött Fia vérével és azt szeretné, hogy kegyelmi üzene-
ti mindenkihez eljusson. Akikre rábízta ezt a munkát, azokat megpróbálja, de 
mindig emlékezzenek arra, hogy Isten ott van velük, hogy megerősítse és támo-
gassa őket. Nem azt várja el tőlünk, hogy gyenge támasztól függjünk. Ne emberi 
segítséget várjunk. Nehogy embert helyezzünk arra a helyre, ahol Istennek kell 
lennie… ’Az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.’ ” – RC 352.

„Bátran bízzál az Úrban! Ne feledd, hogy milyen kegyelmes és jóindulatú, 
hogy milyen hatalmas a megtartó ereje feletted! Amit az ember nem tett meg 
azt Isten megtette. Dicsőítsétek Őt! Mutass példát abban, hogy kegyelmes vagy 
mindazokkal, akikkel találkozol! Minden ítélkezést hagyj Istenre! A te munkád 
az, hogy szeresd és szolgáld Istent, és légy mások segítségére.” – 19MR 151.

Péntek  Január 4.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit kellett megfontolniuk az izraelitáknak, amíg Mózes élt? 
2. Hogyan sodorhatom veszélybe a hűséges vezetők hatékonyságát?  
3. Mutasd be Józsué sikerének titkait munkájának egészen kezdeteitől!
4. Hogyan tudta növelni bátorságát Józsué?
5. Mi indítson bennünket arra, hogy megfelelő bátorságot fejlesszünk?

Zsoltár 31:25.
Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat!

Ésaiás 41:10.
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
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2019. január 12.
Szombat

Napnyugta:  H 16:15
Ro 17:01

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SIKER ÉRDEKÉBEN
„Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel 

együtt, befogadván a kémeket békességgel.” (Zsid 11:31)
„A pogány asszony így tett bizonyságot a gonosz Jerikóban: ’Bizony, a ti Iste-

netek, az Úr az Isten fönn a mennyben és lenn a földön’ (Józs 2:11). Amit Jahvéról 
így megtudott, szabadulását jelentette.” – PK 229.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 229-230. 233-235. (A pogányok reménysége-

részlet)

Vasárnap  Január 6.
1. A HATÉKONYSÁG VEZÉRELVEI
a. Mi mutatja, hogy Józsué – mint a tettek embere – jó tervező képes-

séggel bírt? Józs 1:10-15. Mire indítson ez bennünket ma? 

„Tárjunk jól meghatározott terveket mindazok elé, akiket illet, és győződjünk 
meg róla, hogy meg is értették. Majd pedig követeld meg a különböző szakosz-
tályok vezetőitől, hogy munkálkodjanak együtt a tervek kivitelében. Ha ezt a 
biztos és radikális módszert kellőképpen alkalmazzák és teljes érdeklődéssel és 
jóakarattal követik, elkerülhető lesz a sok céltalanul végzett munka, sőt még a 
haszontalan súrlódások is.” – Ev 62.

„Gyorsan szervezzenek csoportokat, hogy kettesével menjenek ki dolgozni 
Krisztus Lelkével az ő terve szerint. Még ha Júdások is kerülnek a munkások so-
rai közé, az Úr akkor is gondoskodni fog művéről. Angyalai elő fogják készíteni 
az utat. Ez idő előtt minden nagyvárosnak hallania kellett volna a megpróbáló 
üzenetet és ezreknek kellett volna elvinni az igazságot. Ébredjenek a gyülekezetek 
és vegyék ki a véka alól a világosságot!” – MM 303.

2. Tanulmány

Józsué könyve 1:10-15.
10  Parancsola azért Józsué a nép elöljáróinak, mondván:11  Menjetek által a táboron, és parancsoljátok meg a népnek, mondván: Készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap múlva átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad néktek birtokul.12  A Rúben és Gád nemzetségének pedig, és a Manassé nemzetség felének szóla Józsué, mondván:13  Emlékezzetek meg a dologról, amit megparancsolt néktek Mózes, az Úrnak szolgája, mondván: Az Úr, a ti Istenetek megnyugtatott titeket, és néktek adta ezt a földet.14  Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok maradjanak e földön, amelyet adott néktek Mózes a Jordánon túl; ti pedig fegyveres kézzel menjetek át atyátokfiai előtt, mindnyájan, akik közületek erős vitézek, és segéljétek meg őket;15  Amíg megnyugosztja az Úr a ti atyátokfiait is, mint titeket, és bírják ők is a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nekik: akkor aztán térjetek vissza a ti örökségetek földére és bírjátok azt, amelyet Mózes, az Úr szolgája adott néktek a Jordánon túl, napkelet felől.
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Hétfő  Január 7.
2. A BIZALOM ÉS TÁMOGATÁS MEGSZERZÉSE
a. Hogyan biztosították Józsuét a bizalmukról és támogatásukról a Jor-

dán keleti oldalán lévő törzsek? Józs 1:16-17. Milyen tanulsága van 
ennek számunkra?

„Krisztus azt akarja, hogy követői tömörüljenek gyülekezetekbe, tartsanak 
rendet, vessék alá magukat a rendnek és fegyelemnek, egymásnak, tekintse 
inkább alázatosan egyik a másikat magánál különbnek. A gyülekezet jólétéhez 
nélkülözhetetlen az egység és bizalom. Ha a gyülekezet minden tagja megenge-
dettnek tartja, hogy a többiektől függetlenül cselekedjék, sajátos útját válassza, a 
gyülekezet hogyan lehet akár kissé is biztonságban a veszély óráján? A gyülekezet 
jóléte, sőt létezése a tagok gyors, egyesült lépéseinek, s egymás iránti bizalmának 
függvénye. Mikor a válság óráján egyikük megfújja a riadót, gyors és tevékeny 
tettre lesz szükség, anélkül, hogy megállnának kérdéseket szegezni szembe, vagy 
elejétől a végéig megvitatni a kérdést. Hiszen ezzel csak megengednék, hogy az 
ellenség kaparintsa meg az összes előnyt a halasztás miatt, mikor az egyesült fel-
lépés sok embert megmenthetne a kárhozattól…

A gyülekezet jólétéhez elengedhetetlen megbíznunk testvéreinkben. Vallásos 
válság idején egyesült erővel kell cselekednünk. Egyetlen meggondolatlan lépés, 
egyetlen esztelen tett olyan nehézségekbe s próbákba taszíthatja a gyülekezetet, 
melyből évek alatt sem lábal ki. A gyülekezetnek egyetlen hitetlenséggel telített 
tagja olyan előnyhöz juttathatja hatalmas ellenfelünket, mely az egész gyülekezet 
virágzására kihathat, ami következtében sok ember elveszhet.” – 3B 445-446.
b. Hogyan bátorította Józsuét a nép? Józs 1:18. Hogyan indítson ez 

bennünket a vezetőség támogatására? 

„Ne bátortalanítsuk el egymást! Hanem együttesen vigyük sikerre az Úr mű-
vét, annak minden ágát. Ha valaki hozzád jön és elcsüggesztően beszél az egyik 
vagy másik munkánkkal kapcsolatban azt mondva, hogy az már tarthatatlan, ami 
ott megy, akkor mond neki: ’Bocsáss meg, de ha így van, akkor segítsd ki őket 
a nehézségből.’ Ha így szólsz, akkor elkerülheted annak a kellemetlenségnek a 
nagy részét, ami azt a látszatot keltené, hogy megvonod együttérzésed. El kellene 
utasítsd, hogy segíts neki, hiszen valószínűleg hamisan tüntette fel a dolgokat. 
Soha ne csüggesszük el azokat se, akik rosszat tettek, úgy kezelve őket, mintha egy 
megbocsáthatatlan bűnt követtek volna el velünk szemben.” – CH 243.

Józsué könyve 1:16-17.
16  Azok pedig felelének Józsuénak, mondván: Mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nékünk, és ahová küldesz minket, oda megyünk.17  Amint Mózesre hallgattunk, épen úgy hallgatunk majd tereád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel.

Józsué könyve 1:18.
Mindenki, aki ellene szegül a te szódnak, és nem hallgat a te beszédedre mindabban, amit parancsolsz neki, megölettessék. Csak bátor légy és erős!
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Kedd  Január 8.
3. A FELADAT FELMÉRÉSE
a. Mit tett Józsué, amikor az első akadállyal szembesült vándorlásuk 

közben? Józs 2:1.er.

„Az izraeliták még mindig a Jordán keleti partján táboroztak, amely Kánaán 
elfoglalásának első akadálya volt. Az Úr első parancsa így szólt Józsuénak: ’kelj 
fel és menj át ezen a Jordánon te és mind ez a nép arra a földre, amelyet én adok 
nékik’ (Józs 1:2). Utasítást nem kaptak az utat illetően, hogy merre haladjanak, 
de Józsué tudta: ha Isten valamit parancsol, a véghezvitelhez utat is készít a nép 
számára. És ebben a hitében a rettenthetetlen vezető azonnal intézkedett a to-
vábbvonulásra.

Néhány mérföldnyire a folyón túl éppen a táborral szemben terült el a nagy 
és jól megerősített város: Jerikó. Ez a város az egész ország kulcsa volt és félelmes 
akadálya Izrael előrehaladásának. Ezért Józsué kiküldött két ifjút, mint kémet, 
hogy e várost szemléljék meg és valamennyire tájékozódjanak a lakosságról, az 
erőforrásokról és erődítményeik erejéről.” – PP 450.
b. Milyen gondolataik voltak Jerikó lakosainak és Ráhábnak, aki védel-

met kapott az életveszélyben? Józs 2:1mr.-9. 

„Isten borzalmas csapásai, melyek meglátogatták a bálványimádókat azokban 
az országokban, melyeken Izrael gyermekei átvonultak, félelmet keltettek minden 
nemzetben.” – TII 28.
c. Miben ismerte fel Ráháb Izráelnek erejét? Józsué 2:10-11.

„Az áldozati szertartásban rejlő tanítással fel kellett magasztalniuk Krisztust 
a nemzetek előtt, hogy mindenki, aki feltekint reá, éljen. A választott néphez tar-
toztak mindazok, akik – a kanaánita Ráhábhoz és a moabita Rúthoz hasonlóan 
– felhagyva a bálványimádással az igaz Istent imádták.” – PK 11.

Józsué könyve 2:1.er.
1  És Józsué, a Nún fia, elkülde Sittimből titkon két férfiút kémekül, mondván: Menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jérikhót...

Józsué könyve 2:1.mr.-9.
1  ... Azok pedig elmenének, és bemenének egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb vala neve, és ott hálának.2  Mikor pedig megjelentették ezt Jérikhó királyának, mondván: Íme, férfiak jöttek ide ez éjszaka az Izrael fiai közül e földnek kémlelésére;3  Akkor külde Jérikhó királya Ráhábhoz, mondván: Hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzád, akik házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet.4  Az asszony pedig fogá a két férfiút, és elrejté vala őket, és monda: Úgy van! Bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak.5  És kimentek e férfiak kapuzáráskor a sötétben; nem tudom, hová mentek a férfiak; siessetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek őket.6  Pedig ő felhágatta őket a házhéjára, és elbujtatta őket a száras len közé, amely neki a házhéjára volt kirakva.7  És utánuk sietének a férfiak a Jordánhoz vivő úton a rév felé; a kaput pedig bezárták, azután, hogy kimenének azok, akik őket üldözik vala.8  Ők pedig még le sem feküvének, amikor felméne ő hozzájuk [az asszony] a házhéjára,9  És monda a férfiaknak: Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakosa megolvad előttetek.

Józsué könyve 2:10-11.
10  Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a Veres tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szíhonnal és Óggal, akiket megöltetek.11  És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön!
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Szerda  Január 9.
4. EGY MEGTÉRT POGÁNY LÉLEK 
a. Hogyan védte meg Ráháb Istennek emberét és hogyan kapott vi-

szonzásul ő is védelmet? Józs 2:12-20. Mit tanít ez számunkra?

„Akik a lelkek felett őrködnek és teljesen a tévelygők mentésére szentelik 
magukat, azok hozzák tető alá legbiztosabban a maguk üdvösségét is.” – 5B 440.
b. Mivel jelezte a nő a megállapodásukat? Józs 2:21. Mennyire fontos az 

együttműködés Isten művében?

„Sok beszéd hangzott el az emberi erőfeszítések eredménytelenségéről és 
mégis elmondhatjuk, hogy Isten semmit sem cselekszik a lelkek mentéséért az 
ember együttműködése nélkül.” – FE 217.
c. Milyen tanulsága van számunkra a kémek óvatosságának? Józs 2:22.

„Egyesekben vakmerő lelkület él, amit bátorságnak s merészségnek neveznek. 
Ok nélkül kiteszik magukat veszélynek, szerencsétlenségnek, s olyan kísértésnek 
is, amihez Isten csodája kell, hogy épen és tisztán kikerüljenek belőle…

Nem azért kaptuk Isten drága ígéreteit, hogy vakmerő útjukon erősítse az 
embereket, vagy ezekre támaszkodjunk, mikor ok nélkül robogunk veszede-
lembe. Az Úr elvárja, hogy gondviselésébe vetett alázatos függőséggel tegyük 
lépéseinket. ’Az embernek nincs hatalmában az ő útja.’ Jólétünk, életünk Istenben 
rejlik. Semmit sem végezhetünk sikeresen Isten jóváhagyása és áldása nélkül. Az 
Úr áldásra s jólétre nyújthatja felénk kezét, vagy pedig ellenünk fordul a keze… 
Legyünk meggondoltak, óvatosak és alázatosak. Viselkedjünk körültekintőn a 
kívülevőkkel szemben.” – 3B 482.

Józsué könyve 2:12-20.
12  Most azért esküdjetek meg kérlek, nekem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekesztek majd az én atyámnak házával, és igaz jelt adtok nekem,13  Hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi és nőtestvéreimet, és mindent, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól.14  És mondának neki a férfiak: A mi lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat. És ha nékünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled.15  Alábocsátá azért őket kötélen az ablakon (mert az ő háza a kőkerítés falán vala, és ő a kőkerítésen lakik vala).16  És monda nekik: A hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek három napig, amíg visszatérnek az üldözők; azután pedig menjetek a magatok útján.17  A férfiak pedig mondának neki: Ártatlanok leszünk ezen te esketésedtől, amellyel te megeskettél minket!18  Ha bejövünk mi erre a földre, kösd e veres fonalú zsinórt ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket; atyádat, anyádat és atyádfiait pedig, és atyádnak egész háznépét gyűjtsd be magadhoz a házba.19  És akkor, ha akárki kijön a te házadnak ajtajain, annak vére az ő fején lesz, mi pedig ártatlanok leszünk; mindannak vére pedig, aki te veled lesz a házban, a mi fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne azon.20  Ha pedig megjelented ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alól, amellyel te megeskettél minket.

Józsué könyve 2:21.
 Monda pedig amaz: Amint szólottatok, úgy legyen! Ekkor elbocsátá őket, és elmenének; a veres zsinórt pedig reáköté az ablakra.

Józsué könyve 2:22.
És elmenének és eljutának a hegyre, és ott maradának három nap, mígnem visszatérének az üldözők. Keresék ugyanis őket az üldözők minden úton, de nem találták vala.
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Csütörtök  Január 10.
5. REMÉNYSÉG ÉS BÁTORÍTÁS
a. Miről számoltak be a kémek Józsuénak, amikor visszatértek a táborba? 

Józs 2:23-24. Mennyire fontos az, hogy bátorító szavakat használjunk? 

„Aki naponta Istennek szenteli magát, a vallás fényes és derűs oldalát fogja 
képviselni. Ne hozzunk szégyent Urunkra súlyosnak tűnő próbáink lehangoló 
elbeszélésével. A nevelőként elfogadott próba örömöt terem. Az egész vallásos 
élet felemelő, nemesítő, áldásos szavaktól és tettektől illatozó lesz. Az ellenségnek 
nagyon tetszik a levert, hervadozó lélek. Azt akarja, hogy a hitetlenek helyte-
len benyomást nyerjenek hitünk kihatásai felől. Isten viszont azt akarja, hogy 
a gondolkodásunk magasabb szintet foglaljon el. Azt akarja, hogy az Üdvözítő 
fenntartó ereje által minden lélek diadalmaskodjék.” – TII 109.
b. Hogyan bántak Ráhábbal és családjával, amikor Jerikót később le-

rombolták? Józs 6:21-23, 25. Mit mutat be a hit által lehetséges győ-
zelem, attól függetlenül, hogy milyen bűnt követtünk el? Zsid 11:31.

A bűn erődítménye az akaratban van. Állítsd akaratodat Isten oldalára az 
adott kérdésben és ne a bűnös, a parázna helyét töltsd be továbbá. Talán nem lá-
tod világosan, hogyan szabadulhatsz meg a dédelgetett és ismétlődően elkövetve 
megerősödött bűneidtől. Egyedüli lehetőséged, hogy elismerd bűnödet, elhagyd 
azokat és hidd, hogy Jézus megbocsát neked.” – TSB 140, 141.

Péntek  Január 11.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan tudok olyan hatékony lenni, mint Józsué a missziós erőfeszítéseimben?
2. Hogyan tudok olyan támogatást adni, amilyent Józsué kapott más törzsektől 

a Jordánnál? 
3. Mi Isten terve a „Ráhábokkal”, akikkel nap mint nap találkozhatunk?
4. Miért fontos erények az óvatosság és megfontoltság veszélyes időben?
5. Hogyan válhat az én beszédem is hasonlóbbá a kémek által hozott beszá-

molóhoz?

Józsué könyve 2:23-24.
23  Akkor a két férfiú visszatére, és leszállának a hegyről, és átmenének a [Jordánon], és eljutának Józsuéhoz, a Nún fiához, és elbeszélének neki mindent, ami történt vala velük.24  És mondának Józsuénak: Bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet; meg is olvadt már a földnek minden lakosa miattunk. 

Józsué könyve 6:21-23,25.
21  És teljesen kipusztítának mindent, ami csak vala a városban, a férfitól az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt az ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élével.22  A két férfiúnak pedig, akik megkémlelték vala a földet, monda Józsué: Menjetek be a parázna asszonynak házába és hozzátok ki onnét az asszonyt és mindazt, amije van, amiképpen megesküdtetek neki.23  Bemenének azért a kémlő ifjak, és kihozák Ráhábot, és az ő atyját, anyját és az ő atyjafiait, és mindazt, amije vala, és minden cselédjét is kihozák, és helyezék őket Izrael táborán kívül.25  A parázna Ráhábot pedig, és az ő atyjának háznépét és mindenét, amije vala, élni hagyta vala Józsué, és ott lakik az Izrael között mind e mai napig; mert elrejtette vala a követeket, akiket küldött volt Józsué, hogy kikémleljék Jérikhót.

Zsidók 11:31.
Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
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Napnyugta:  H 16:24 
Ro 17:10

RAGASZKODÁS ISTEN JELENLÉTÉHEZ
„És parancsolának a népnek, mondván: Mihelyt meglátjátok az Úr-

nak, a ti Isteneteknek frigyládáját és a Lévi nemzetségéből való papo-
kat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről és menjetek 
utána.” (Józs 3:3)

„Tanulmányozzuk gondosan Izraelnek a Kánaánba való menetelésük ideje 
alatti tapasztalatát. Kutassuk Józsué könyve 3. és 4. fejezetét. Figyeljünk föl a Jor-
dánon az ígéret földjére való átkelés előkészületeire.” – TII 28.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és Próféták, 451-454. (Átkelés a Jordánon-részlet); 

Bizonyságtételek, 1. kötet, 645-653. (Lelkészek, rend és szervezet); 
Tapasztalatok, Látomások, 21-22. (További látomások-részlet)

Vasárnap  Január 13.
1. HIT ÁLTAL NÉZNI
a. Milyen határozott parancsot adott Józsué a frigyládát, Isten jelenlé-

tének szimbólumát illetően Izráelben? Miért? Józs 3:2-4.

„Isten frigyládája egy szent szekrény volt, a tízparancsolat elhelyezésére ké-
szítették, amely törvény magát az Istent képviselte. A frigyládát az Úr erejének és 
dicsőségének tekintették. Isten jelenlétének jele nyugodott rajta éjjel és nappal.” 
– 4aSG 101. 
b. A mennyben lévő frigyláda jelentősége, átvitt értelemben, mit jelent 

számunkra ma? Zsid 8:1-2; 9:3-5.

„Sátán minden lehetséges intézkedést megtett, hogy ne jusson be közénk, 
mint nép közé, semmi megrovás, feddés, figyelmeztetés, nehogy tévedéseinktől 
megszabaduljunk. Ám van nép, amely Isten frigyládáját hordozza.” – BL 193. 

3. Tanulmány

Józsué könyve 3:2-4.
2  Lőn pedig három nap múlva, hogy általmenének a vezérek a táboron;3  És parancsolának a népnek, mondván: Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládáját és a Lévi [nemzetségéből való] papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről és menjetek utána.4  Csakhogy legyen köztetek és a között mintegy kétezer singnyi távolság; közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ez előtt.

Zsidók 8:1-2; 9:3-5.
8:1  Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle,8:2  Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített.9:3  A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,9:4  Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,9:5  Fölötte pedig a dicsőség kerubjai, beárnyékolva a fedelet, amikről most nem szükséges külön szólani.
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Hétfő  Január 14.
2. FELKÉSZÜLÉS CSODÁS DOLGOK LÁTVÁNYÁRA
a. Mielőtt az izraeliták megtapasztalhatták Istennek jelenlétét, mit 

mondott nekik Józsué, hogyan készüljenek fel? Józs 3:5.

b. Hogyan szentel vagy tisztít meg bennünket Isten ma, és mit jelent 
részünkre a megszentelődés? Tit 2:14; Mt 16:24.

„Életünk megszentelődését úgy érhetjük el, ha kiéljük a szeretet alapelvét…
Az életszentség nem egy pillanat, egy óra, egy nap, hanem egy egész élet mun-

kája. Nem a boldog elragadtatás érzete által érjük el, hanem annak eredménye, 
hogy állandóan meghalunk a bűnnek, és élünk Krisztusnak.” – AT 368. 369.

„Más alkalommal a valódi megszentelődésről beszéltem, ami nem más, mint 
naponta meghalni a magunk számára, s naponta követni Isten akaratát… Pál meg-
szentelődése a magával vívott szüntelen harc volt. Azt mondta: „Naponta meg-
halok.” Az akarata, a kívánságai naponta szembekerültek kötelességével és Isten 
akaratával. De hajlamai követése helyett, Isten akaratát cselekedte, bármennyire is 
kellemetlen, s bűnös természetét keresztre feszítő is volt számára.” – 4B 299.

„Az igazi megszentelődés összhangban áll Istennel, egységben van az Ő jelle-
mével és azon alapelvek iránti engedelmesség által nyerhető el, amely elvek az Ő 
jellemének másolatai.” – 6B 350.

„Ez a bibliai megszentelődés. Nem csupán színjátszás és külső máz, hanem az 
igazság által nyert megszentelődés. Ez a szívbe fogadott igazság, és annak gyakor-
latba ültetése életünkben.” – 1B 206.
c. Kiknek kellett előremenni és életüket, biztonságukat kockáztatni a 

nép érdekében? Józs 3:6-8.

„A papok engedelmeskedtek vezérük parancsainak, a nép előtt haladtak hát a 
szövetség ládájával. A népnek a rendelkezés szerint vissza kellett maradnia, úgy 
hogy közte és a láda között majdnem egy kilométer távolság kellett legyen. Min-
denki feszült érdeklődéssel nézte, mint mennek le a papok a Jordán partjához. 
Látták, hogy a szent frigyládával egyre közelednek a haragos, háborgó folyamhoz, 
végül a hordozók beléptek a vízbe.” – ST April 7, 1881.

Józsué könyve 3:5.
Józsué pedig monda a népnek: Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek.

Józsué könyve 3:6-8.
6  A papoknak is szóla Józsué, mondván: Vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevék azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt.7  Az Úr pedig monda Józsuénak: E napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek.8  Te azért parancsolj a papoknak, akik a frigyládát hordozzák, mondván: Mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban.

Máté evangéliuma 16:24.
Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

Titus 2:14.
Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
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Kedd  Január 15.
3. ISTEN JELENLÉTÉNEK ÍGÉRETE
a. Milyen ígéret teljesedett be Isten felszentelt emberein, akik a frigylá-

dát hordozták a veszéllyel szembenézve? Ésa 43:2.

„Négy mennyei angyal mindig kísérte Isten frigyládáját minden utazásában, 
hogy megvédje minden veszélytől, és vigyáztak, hogy betöltsék minden küldeté-
süket, amely a frigyládával kapcsolatos.” – 4aSG 102. 
b. Milyen ígéretet adott Isten a frigyláda hordozóinak a Jordán folyó 

erős áradására tekintettel? Józs 3:9-13.  

c. Milyen reménységet ad Isten napjaink teherhordozóinak, akik a 
„frigyládát hordozzák” és hirdetik a jelenvaló igazságot gyakran 
nehéz és megpróbáló körülmények közepette? Zsol 126:4-6. 

„Jönnek napok, amikor Isten szolgája lehetetlennek tartja, hogy elvégezze 
a szükséges munkát; hiányzanak ugyanis az anyagi eszközök a számottevő és 
alapos munka végzéséhez. Fél, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel nem tudja 
mindazt véghezvinni, amit kötelességének tart. De valahányszor hittel fog hozzá, 
látni fogja Isten dicsőségének megnyilatkozását, és fáradozásait siker koronázza. 
Ő, aki megparancsolta követőinek, hogy menjenek el e széles világra – ellátja 
majd minden munkását, aki parancsának engedelmeskedik, és igyekszik hirdetni 
üzenetét.

Művének felépítésénél az Úr nem mindenkor világít meg mindent szolgái 
előtt. Néha próbára teszi gyermekei bizalmát, amennyiben olyan körülményeket 
enged rájuk, amelyek kényszerítik őket, hogy hitben haladjanak előre. Gyakran 
súlyos és kellemetlen helyzeteket teremt, és előhaladásra készteti őket, mialatt 
lábaikat szinte verdesi a haragos áradat. Éppen ilyen időkben küldik fel hozzá ko-
moly imáikat; Isten pedig utat mutat nekik, és tágas terekre vezeti őket.” – AT 235.

Józsué könyve 3:9-13.
9  Ekkor monda Józsué Izrael fiainak: Járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek szavait!10  És monda Józsué: Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül elűzi előletek a kananeust, a khitteust, a khivveust, a perizeust, a girgazeust, az emoreust és a jebuzeust:11  Íme az egész föld Urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon!12  Most azért válasszatok magatoknak tizenkét férfiút Izrael nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből.13  És mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, akik az Úrnak, az egész föld Urának ládáját hordozzák: a Jordán vize ketté szakad, és a felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban.

Zsoltár 126:4-6.
4  Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!5  Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.6  Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve.

Ésaiás 43:2.
Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.
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Szerda  Január 16.
4. ISTEN KEZE MUNKÁLKODIK
a. Milyen csodálatos következménye volt annak, hogy a papok fenn-

tartás nélkül engedelmeskedtek a parancsnak, amelyet Isten adott 
Józsuén keresztül? Józs 3:14-17; 4:18. 

„A papok engedelmeskedtek vezérük parancsainak, a nép előtt haladtak hát a 
szövetség ládájával. A héber sokaság menetelő rendbe sorakozott és követték Isten 
jelenlétének jelképét. A széles menetoszlop levonult a Jordán partjára, s amikor a 
papok lába a víz szélébe lépett, a fölülről jövő víz szilárd tömeggé merevedett, az 
alattuk levő pedig elfolyt szárazon hagyva a medret. A papok elöl haladtak Isten 
szövetség szekrényével a vállukon, Izráel pedig követte őket. A folyó közepén, a 
parancs szerint, a papok megálltak, amíg az egész héber sereg át nem kelt. Azért 
tették ezt, hogy még mélyebben belevéssék a nép emlékezetébe, hogy az a hata-
lom állította meg a Jordán vizét, mely negyven évvel azelőtt atyáiknak is lehetővé 
tette, hogy átkeljenek a Vörös tengeren. 

Sokan azok közül, akik gyerekkorukban keltek át a Vörös-tengeren, most 
hasonló csoda segélyével mentek át a Jordánon, mint fölnőtt harcosok, hadi 
fölszereléssel. Miután Izráel egész serege átkelt a Jordánon, Józsué szólt a papok-
nak, hogy ők is jöjjenek föl a folyómederből. Mikor a papok a frigyszekrénnyel 
biztonságban a túlsó parton álltak, akkor Isten eltávolította hatalmas kezét, s a 
fölgyülemlett víz hatalmas áradatként hömpölygött tova a folyó medrében, ellen-
állhatatlan áramlatként áradva ki a partján túlra.” – 4B 157-158.
b. Hogyan és miért őrizték meg emlékezetükben e csodát? Hogyan ha-

tott ez a környező nemzetekre? Józs 4:4-9, 21-24; 5:1.

„Jézus Isten Fia mennyei angyalok kíséretében haladt a frigyláda előtt, amikor 
a Jordánhoz érkeztek, és a habok kettéváltak jelenléte előtt. Krisztus és az angyalok 
álltak a papok és a frigyláda mellett, amíg Izrael átkelt a Jordánon.” – 4aSG 102.

„Amikor az emoreusok és a kanaániták királyai meghallották, hogy Isten 
megállította a Jordán vizét Izrael előtt, szívük megolvadt.” – PP 485.

Józsué könyve 3:14-17; 4:18.
3:15  És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala minden ő partja felett):3:16  Megálla a víz, amely felülről folyik vala alá, és álla egy rakásban, nagy messzire Ádám városánál, amely Carthan mellett vala; a puszta tengere, a Sós-tenger felé aláfolyó [víz] pedig egészen elfuta, és általméne a nép Jérikhó előtt.3:17  A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon megy vala át, mindaddig, míg az egész nép teljesen általméne a Jordánon.4:18  És lőn, hogy amint a papok, az Úr frigyládájának hordozói, feljöttek vala a Jordán közepéből, és érintik vala a papok talpai a szárazt: visszatére a Jordán vize az ő helyére, és folyt vala, mint az előtt, minden partja felett.

Józsué könyve 4:4-9, 21-24; 5:1.
4:4  Előhívá azért Józsué a tizenkét férfiút, akiket az Izrael fiai közül rendelt vala, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből;4:5  És monda nekik Józsué: Menjetek át az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepébe, s vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ az ő vállára, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint,4:6  Hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok, mondván: Mire valók néktek ezek a kövek?4:7  Mondjátok meg nekik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, mikor általment a Jordánon; ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökre.4:8  És úgy cselekedének Izrael fiai, amint megparancsolta vala Józsué, és felvevének a Jordán közepéből tizenkét követ, amint megmondotta vala az Úr Józsuénak, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, és általhozák magukkal az éjjeli szállásra és ott letevék azokat.4:9  Tizenkét követ állíta fel Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol állottak vala a frigyládát vivő papok lábai; ott is vannak mind e mai napig.4:21  És szóla Izrael fiainak, mondván: Ha fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondván: Mire valók ezek a kövek?4:22  Tudassátok majd a ti fiaitokkal, mondván: Szárazon jött át Izrael ezen a Jordánon.4:23  Mert kiszárította az Úr, a ti Istenetek a Jordán vizét ti előttetek, míg általjövétek rajta, amiképpen cselekedett vala az Úr, a ti Istenetek a Veres tengerrel, amelyet megszárított előttünk; míg általjövénk rajta.4:24  Hogy megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az; hogy féljétek az Urat, a ti Isteneteket minden időben.5:1  Lőn pedig, amint meghallák az emoreusok minden királyai, akik a Jordánon túl laknak napnyugat felé, és a kananeusok minden királyai, akik a tenger mellett laknak vala, hogy kiszáraztotta az Úr a Jordánnak vizét az Izrael fiai előtt, amíg általjöttünk vala; megolvada az ő szívük, és nem vala többé bátorság bennük Izrael fiai miatt.
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Csütörtök  Január 17.
5. RÉSZESÜLÉS EGY ÚJ TAPASZTALATBAN
a. Miért volt felfüggesztve a körülmetélés gyakorlata, és miért lett újra 

bevezetve? Józs 5:2-9.

„A kádesi lázadás óta a körülmetélés szertartásának felfüggesztése állandó 
bizonysága volt Izraelnek, hogy az Istennel való szövetségüket - amelynek ez 
elrendelt jegye volt - megtörték. Az egyiptomi szabadulásuk emlékének, a pás-
kának szüneteltetése azt bizonyította, hogy a szolgaság földjére való visszatérési 
vágyuk az Úrnak nem tetszett. De most vége szakadt az elvettetés éveinek. Isten 
újra népévé fogadta Izraelt, és a szövetség jegyét visszaállították. Mindenkit kö-
rülmetéltek, aki a pusztában született.” – PP 485.
b. Mi jellemezte még a diadalmas állapotot, amelyben most volt Izrael 

a Jordánnál történt csoda után? Józs 5:10-12.

„Az Úr most föltűnően kinyilvánította hatalmát és kedvezését, mikor száraz 
lábbal vezette át népét a Jordánon, így ellenségeik nem gyalázhatták többé őket. A 
manna, mely eddig táplálta őket, ettől kezdve megszűnt, mert az izraeliták közel 
álltak Kánaán elfoglalásához, s hogy a termékeny ország gyümölcsét egyék, nem 
volt hát többé szükség a mannára.” – 4B 159.

Péntek  Január 18.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan tudom szemlélni ma a szövetség ládáját?
2. Milyen jelentőséggel bír, hogy a papok hajlandóak belelépni a Jordán folyóba?
3. Hogyan válhatok ténylegesen én is frigyláda hordozóvá ma? 
4. Miért tesz csodát Isten időnként, mint a Jordánnál is? 
5. Miért volt alapvető fontosságú a körülmetélés szertartása az ígéret földjére 

való belépéskor? Milyen szertartás szükséges számunkra, ahogy a mennyei 
Kánaánba törekszünk? Miért?

Józsué könyve 5:2-9.
5:2  Ez időben monda az Úr Józsuénak: Csinálj magadnak kőkéseket, és másodszor is metéld körül az Izrael fiait.5:3  És csinála Józsué magának kőkéseket, és körülmetélé Izrael fiait a körülmetéletlenség halmán.5:4  Az ok pedig, amiért körülmetélé őket Józsué, ez: Mindaz a nép, amely kijött vala Egyiptomból; a férfiak, a hadakozó emberek mindnyájan meghaltak vala a pusztában, útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból.5:5  Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, amely kijött vala; de azt a népet, amely a pusztában született, útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból, nem metélték vala körül;5:6  Mert negyven esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, mialatt elemészteték a hadakozó férfiaknak egész népsége, akik Egyiptomból jöttek vala ki, mivelhogy nem hallgattak vala az Úr szavára; akiknek megesküdt az Úr, hogy nem láttatja meg velük a földet, amely felől megesküdt vala az Úr az ő atyáiknak, hogy nékünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet.5:7  Fiaikat állította vala azért helyükbe, ezeket metélé körül Józsué, mert körülmetéletlenek valának, mivelhogy nem metélék vala körül őket az útban.5:8  Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett vala, veszteg lőnek az ő helyükön a táborban, míglen meggyógyulának.5:9  És monda az Úr Józsuénak: Ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát; ezért hívják e hely nevét Gilgálnak mind a mai napig.

Józsué könyve 5:10-12.
10  És Gilgálban táborozának Izrael fiai, és megkészíték a páskhát a hónapnak tizennegyedik napján, este, Jérikhónak mezején.11  És evének a föld terméséből a páskhának másodnapján kovásztalan kenyeret és pörkölt gabonát, ugyanezen a napon.12  És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak; hanem Kanaán földének gyümölcséből evének abban az esztendőben.
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2019. január 26.
Szombat

Napnyugta: H 16:35  
Ro 17:19

GYŐZELEM JERIKÓNÁL
„Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül 

járták.” (Zsid 11:30)
„Krisztus és az angyalok követték a frigyláda Jerikó körüli útját, és végül le-

rombolták a város erős falait, és átadták Jerikót Izraelnek.” – 4aSG 102.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 4 kötet, 159-164. (Jerikó elfoglalása-részlet)

Vasárnap  Január 20.
1. EGY MEGDÖBBENTŐ TALÁLKOZÁS
a. Mialatt Józsué Jerikó közelében elmélkedett és imádkozott, kit látott 

meg és mit kérdezett tőle? Józs 5:13.

„Mikor Józsué félrevonult Izráel seregeitől, hogy elmélyedjék s imádkozzon, 
s így Isten rendkívüli jelenléte kövesse őt, magas termetű, harcra öltözött férfit 
pillantott meg, kivont karddal a kezében. Józsué nem ismert föl benne izraeli 
harcost, de ellenségnek sem látszott.” – 4B 159.
b. Ki volt ez a magas termetű és tiszteletet parancsoló harcos, aki Józsué 

előtt állt? Milyen utasításokat adott? Józs 5:14-15.

„[Józs 5:14-15 idézve] Ez a személy nem közönséges angyal volt, hanem Jézus 
Krisztus, aki vezette a hébereket a pusztában, éjjel tűzoszlopba, nappal felhőosz-
lopba burkolózva. A helyet jelenléte szentté tette, azért Józsué parancsot kapott, 
vesse le saruit.” – 4aSG 61.

4. Tanulmány

Józsué könyve 5:13.
Lőn pedig, amikor Józsué Jérikhónál vala, felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala előtte meztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és monda neki: Közülünk való vagy-e te, vagy ellenségeink közül?

Józsué könyve 5:14-15.
5:14  Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, és monda neki: Mit szól az én Uram az ő szolgájának?5:15  És monda az Úr seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. És úgy cselekedék Józsué.
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Hétfő  Január 21. 
2. ELÉRKEZETT AZ IDŐ 
a. Mit mondott az Úr Jerikóról? Miért voltak zárva a város kapui? 

Milyen ígéretet mondott Isten Józsuénak? Józs 6:1-2.

„Az ország egyik legerősebb vára – Jerikó, a nagy és gazdag város – közelük-
ben, gilgáli táboruk előtt feküdt. A termékeny síkság határán fekvő, a trópusok 
gazdag és változatos termékeiben bővölködő, a tömör lőrések mögötti büszke 
város palotáival és templomaival a fényűzés és a bűn lakhelye volt, ami kihívást 
jelentett Izrael Istene ellen. Jerikó a bálványimádás egyik központja volt és a hol-
distennőnek, Astarótnak szentelték. Itt összpontosult mindaz, ami a kánaániták 
vallásában a leggonoszabb és leglealjasítóbb volt. Izrael népe, amelynek a Bál-pe-
óri bűn félelmetes következménye még frissen élt emlékezetében, csak irtózattal 
és utálattal nézhetett e pogány városra.” – PP 455.
b. Milyen utasításokat adott Isten Józsuén keresztül a város ostromá-

val kapcsolatban? Józs 6:3-8. Hogyan erősítette az egyesült fegyelem 
mindannyiuk hitét?

„Hogy oly hosszú időn át folytatják a rájuk szabott kötelességet a falak végső 
ledöntése előtt, lehetővé tette, hogy az izraeliták körében megerősödjék a hit. 

A kétely legkisebb árnyéka nélkül kellett beléjük vésni a gondolatot, hogy ere-
jük nem ember bölcsességében, sem ember erejében, hanem kizárólag üdvössé-
gük Istenében rejlik. Így hozzászoktak, hogy kizárják magukat a megoldásokból, 
s teljesen Isten-vezérükre támaszkodjanak.

Vajon így viselkednének-e ma hasonló körülmények között, akik Isten nép-
ének vallják magukat? Kétségkívül sokan a maguk tervét szeretnék tető alá hozni, 
más utakat-módokat javasolnának a kívánt cél eléréséhez. Vonakodnának alá-
vetni magukat ily együgyű módszernek, mely semmi dicsőséget nem hoz nekik, 
kivéve az engedelmesség érdemét. Kérdőre vonnák a valószínűséget, hogy így 
meg lehet hódítani a megerősített várost. A kötelességteljesítés törvénye mégis 
a legfölső. Mindig is ennek kell uralkodnia az ember érvelésén. Hiszen a hit az 
élő hatalom, mely áthatol minden akadályon, túljut minden korláton, mely az 
ellenséges tábor szívében tűzi ki lobogóját.” – 4B 163.

Józsué könyve 6:1-2.
1  Jérikhó pedig be- és elzárkózott vala az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki.2  És monda az Úr Józsuénak: Lásd! kezedbe adtam Jérikhót és királyát a sereg vitézeivel [együtt].

Józsué könyve 6:3-8.
3  Azért járjátok körül a várost mind ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost. Így cselekedjél hat napon át.4  És hét pap hordozzon hét kos-szarvból való kürtöt a láda előtt; a hetedik napon azonban hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel.5  És ha majd belefúnak a kos-szarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, ki-ki az előtte való helyen.6  Előhívá azért Józsué, a Nún fia, a papokat és monda nekik: Vegyétek fel a frigyládát, hét pap pedig vigyen hét kos-szarvból való kürtöt az Úr ládája előtt.7  A népnek pedig monda: Menjetek el, és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek pedig menjenek az Úr ládája előtt.8  És úgy lőn, amint mondotta vala Józsué a népnek. A hét pap ugyanis, akik a kos-szarvból való hét kürtöt vivék, az Úr előtt megy vala, és kürtölt vala a kürtökkel, az Úrnak frigyládája pedig utánuk megy vala.
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Kedd  Január 22.
3. REJTÉLYES LÁTVÁNY
a. Mit tett Izrael az első hat napon keresztül Jerikó megkerülésekor? 

Józs 6:9-14. Mit csináltak a városban lakók a rejtélyes látványra? 

„Az isteni rendelkezésnek engedelmeskedve vezette Józsué Izrael seregét. 
Nem kellett támadást intéznie, egyszerűen meg kellett kerülniük a várost, hor-
dozva Isten ládáját és fújva a kürtöket. Először jöttek a harcosok, válogatott férfi-
ak serege, akiknek nem képzettséggel, sem vitézséggel, hanem az Isten rendelése 
iránti engedelmességgel kellett győzniük. Hét pap kürtökkel követte őket. Aztán 
az Isten dicsőségétől övezett frigyláda következett, amit a papok hordtak olyan 
öltözetben, mely szent tisztüket hirdette; végül pedig Izrael serege, törzsenként 
ki-ki a maga zászlója alatt. Ilyen volt az a menet, amely körüljárta az elítélt várost. 
Semmi hang nem hallatszott, csak a hatalmas sereg lépése és a kürtök ünnepélyes 
visszhangja a dombok és Jerikó utcái között. A város megkerülését befejezve a 
sereg csendben visszatért sátorához és a ládát helyére tették a sátorban.

A város őrei ámulattal és aggodalommal figyeltek minden mozdulatot és 
jelentették feletteseiknek. Mindeme látványosság jelentőségét nem ismerték; 
de amikor látták, hogy a hatalmas sereg naponként megkerüli a várost a szent 
ládával és a kísérő papokkal, a jelenet titokzatossága a papok és a nép szívét meg-
rémítette. Erődítményeiket újból megszemlélték, és biztosak voltak abban, hogy 
sikeresen ellen tudnak állni a legerősebb támadásnak. Sokan gúnyolódtak azon 
az elgondoláson, hogy ilyen különös felvonulással valamit is árthatnak nekik. 
Mások megijedtek, amikor látták a menetet, mely naponként megkerülte váro-
sukat.” – PP 456.
b. Mi történt a hetedik napon? Józs 6:15, 16, 20; Zsid 11:30.

„A mennyei seregek milyen könnyen ledöntötték a falakat, noha igen fenyege-
tőnek tűntek a rossz hírt hozó tíz kém szemében… Ők a Mindenhatóra hagyták 
a harcot.” – 4B 161.

Józsué könyve 6:9-14.
6:9  A fegyveresek pedig előttük mennek vala a kürtölő papoknak, és a köznép követi vala a ládát, menvén és kürtölvén kürtökkel.10  A népnek pedig parancsolt vala Józsué, mondván: Ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból addig a napig, amíg azt mondom néktek: Kiáltsatok; és akkor kiáltsatok.11  Körüljárák azért az Úrnak ládájával a várost, egyszer megkerülvén; azután visszatérének a táborba, és az éjszakát a táborban tölték.12  Józsué pedig felkele jó reggel, és felvevék a papok az Úrnak ládáját.13  És a hét pap, akik a kos-szarvból való hét kürtöt vivék, az Úr ládája előtt megy vala folyton, és kürtöl vala a kürtökkel, a fegyveresek pedig előttük mennek vala, és a köznép követi az Úrnak ládáját, menvén és kürtökkel kürtölvén.14  A második napon is egyszer kerülék meg a várost, azután visszatérének a táborba. Így cselekedének hat napon át.

Józsué könyve 6:15,16,20.
15  És lőn a hetedik napon, hogy felkelének, mihelyt a hajnal feljöve, és megkerülék a várost a szokott módon hétszer; csak ezen a napon kerülék meg a várost hétszer.16  És lőn, hogy a hetedik forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel, Józsué pedig monda a népnek: Kiáltsatok, mert néktek adta az Úr a várost!20  Kiálta azért a nép, mihelyt kürtölének a kürtökkel. Lőn ugyanis, amint meghallá a nép a kürtnek szavát, kiálta a nép nagy kiáltással, és leszakada a kőfal magától, és felméne a nép a városba, ki-ki az előtte való helyen, és bevevék a várost.

Zsidók 11:30.
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig körös-körül járták.
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Szerda  Január 23.
4. A RENDKÍVÜLI BALSORS ÉS ANNAK OKA
a. Mi volt Isten rendelkezése Jerikó lakóival és tulajdonaikkal kapcso-

latban? Hogyan teljesedett a Józsué 6:26-ban mondott átok? Józs 
6:17-19, 24, 26; 1Kir 16:34.

„Az izraeliták a győzelmet nem a maguk ereje által érték el; ez teljesen az Úr 
győzelme volt. A várost a föld első zsengéjeként mindazzal amit tartalmazott, 
áldozatként Istennek kellett szentelni. Izraelnek tudatosítania kellett magában, 
hogy Kánaán elfoglalásánál nem önmagukért harcoltak, hanem egyszerűen mint 
eszközök, végre kellett hajtsák Isten akaratát, nem azért, hogy saját gazdagságu-
kat vagy hírüket, hanem királyuk, Jahve dicsőségét keressék. A város bevétele 
előtt elhangzott a parancs [Józs 6:16, 17. idézve].

A város minden lakosát, minden élőlénnyel… kardélre kellett hányni… A 
várost magát felégették. Palotái és templomai, pompás lakóhelyei, drága fényűző 
berendezései, a gazdag függönyök és drága ruhák a lángok martaléka lett… Jeri-
kónak nem volt szabad soha többé erődítménnyé felépülni. Ítéletet mondtak arra, 
aki az isteni erő által lerombolt falakat felépíteni merészelné.” – PP 457. 
b. Miért jelentett ki Isten ilyen gyászos végzetet Jerikóra? 5Móz 7:2-10; 

20:16-18.

„[5Móz 7:2; 20:16. idézve] E parancsolat sokaknak a Biblia más részeiben 
megparancsolt szeretet és jóság lelkületével ellentétesnek látszik, pedig azok va-
lójában a végtelen bölcsesség és jóság utasításai voltak. Isten Kánaánban akarta 
megalapítani Izraelt, hogy ott nemzetté, kormányzattá fejlődve általuk e földön 
kinyilatkoztassa királyságát. Nekik nemcsak az igazi vallás örököseivé kellett len-
niük, hanem annak elveit az egész földön el kellett terjeszteniük. A kanaániták 
azonban akkor már a legromlottabbak, a leglealacsonyítóbb pogányság követői 
voltak, s szükséges volt, hogy a földet megtisztítsák attól, ami megakadályozná 
Isten kegyelmes céljának beteljesítését.

Kánaán népének elég lehetősége volt a bűnbánatra. ” – PP 458.

5.Mózes 7:2-10.
7:2  És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtuk.7:3  Sógorságot se szerezz ő velük, a leányodat se adjad az ő fiuknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak;7:4  Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket.7:5  Hanem így cselekedjetek velük: Oltáraikat rontsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg.7:6  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.7:7  Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;7:8  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.7:9  És [hogy] megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hívséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják.7:10  De megfizet azoknak személy szerint, akik őt gyűlölik, elvesztvén őket; nem késlekedik az ellen, aki gyűlöli őt, megfizet annak személy szerint.

5.Mózes 20:16-18.
16  De e népek városaiban, amelyeket örökségül ad neked az Úr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy lelket is;17  Hanem mindenestől veszítsd el őket: a khitteust, az emoreust, a kananeust, a perizeust, a khivveust és a jebuzeust, amint megparancsolta neked az Úr, a te Istened;18  Azért, hogy meg ne tanítsanak titeket az ő mindenféle utálatosságaik szerint cselekedni, amelyeket ők cselekesznek az ő isteneiknek, és hogy ne vétkezzetek az Úr ellen, a ti Istenetek ellen.

Józsué könyve 6:17-19,24,26.
17  És legyen a város maga, és minden, ami benne van, teljesen az Úrnak szentelve; csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk volt.18  Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen [Istennek] szentelt dolgoktól, hogy miután [neki] szentelitek, el ne vegyetek a teljesen [neki] szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt.19  Hanem mivel minden ezüst- és arany-, meg réz- és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.24  A várost pedig megégeték tűzzel, és mind azt, ami benne vala; csakis az ezüstöt és aranyat és a réz- és vasedényeket rakták az Úr házának kincsei közé.26  És átkot szóla Józsué azon a napon, mondván: Átkozott legyen az Úr előtt az a férfiú, aki felkél, hogy megépítse e várost, Jérikhót! Az ő első szülöttjére rakja le annak alapját s legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit!

1.Királyok 16:34.
Ennek idejében építé meg a béthelbeli Hiel Jérikhót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak [élete] árán veté meg annak fundamentomát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak [élete] árán állítá fel annak kapuit, az Úr beszéde szerint, amelyet szólott volt Józsué, a Nún fia által.
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Csütörtök  Január 24.
5. ISTEN TUDJA, HOGY MI A LEGJOBB
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Jerikó meghódításából? Rm 15:4.

„A mi népünk köréből is hiányzik a hit. A mai időkben kevesen követnék 
Istennek választott szolgáin át közölt utasításait olyan engedelmesen, mint Izráel 
seregei Jerikó elfoglalásánál. Az Úr seregeinek vezére nem az egész gyülekezet 
előtt jelent meg. Kizárólag Józsuával beszélt, aki azután beszámolt a találkozásról 
a hébereknek. Tőlük függött, hogy hisznek-e, vagy kételkednek Józsué szavaiban, 
tőlük függött, hogy engedelmeskednek-e a parancsoknak, melyeket az Úr seregei 
vezérének nevében adott ki, vagy föllázadnak utasításai ellen, és semmibe veszik 
tekintélyét. Nem látták az angyalseregeket, akiket Isten Fia vezetett, s akik előőr-
seik előtt jártak; ezért így okoskodhattak volna: ’Miféle értelmetlen menetelések 
ezek, s mennyire nevetséges, ha naponta körüljárjuk a várost, kosszarv kürtök 
fúvása közben! Hisz mit sem érnek a magasba nyúló erős erődítések ellen’…

Az Úr minden szorult helyzetben hívő gyermekei segítségére siet, ha teljesen 
belé vetik bizalmukat, s pontosan engedelmeskednek neki…

Isten hatalmasan fáradozik azért a hűséges népért, mely kérdezősködés és ké-
telkedés nélkül engedelmeskedik szavának. A menny fönségese angyalseregeivel, 
ember segítsége nélkül döntötte porba Jerikó falait. Izráel fölfegyverzett harcosai-
nak semmi okuk sem lehetett, hogy a maguk hőstetteivel dicsekedjenek. Minden 
az Isten hatalma által történt. Népünk mondjon le önző dicsőségvágyáról, s a 
kívánságáról, hogy a maguk elképzelései szerint dolgozzanak. Ehelyett vessék 
magukat alázatosan Isten akarata alá, akkor Isten meg fogja újítani erejüket, ak-
kor szabadulást és győzelmet hoz gyermekeinek.” – 4B 162-164.

Péntek  Január 25.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan lett Józsué megerősítve, hogy megvalósítson egy különleges hadá-

szati tervet?
2. Milyen hatása lett volna a történelemre, ha Jerikó nem lett volna lerombolva? 
3. Ismertesd annak rejtélyes módját, ahogyan Isten megnyerte a Jerikó elleni 

küzdelmet! 
4. Miért kellett Izraelnek mindent elégetni, a fémeket pedig a kincstárba adni? 
5. Mi akadályozhat meg abban, hogy megtapasztaljam az Isten által elérhető 

győzelmet? 

Róma 15:4.
Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Zambiai Unió Misszióközpontja részére

Mióta Zambia független lett 1964-ben a brit 
uralomtól, ez a nemzet az egész dél-afrikai ré-
gió békéjének központjaként ismert. Zambia 
egy szárazföldi ország, területe 752 612 km2 
és körülbelül 15,5 embernek otthona.

Zambia keresztény nemzetként lett el-
ismerve mintegy 20 éve, és ma általánosan 
olyan országként ismert, mely vallásszabadsá-
got élvez.

Az első misszionárius a reformáció üzenetét 
hozva 1940-ben érte el az országot, azonban az üze-
net nem gyökerezett meg 1970-ig. Még ekkor sem haladt a munka reményeink 
szerint, mivel elődeink nehézségékkel szembesültek és a kormány határozata 
betiltotta az egyházak nyilvántartásba vételét akkoriban.

Végül az Úr könyörgésünket meghallgatta és a Hetednap Adventista Re-
formmozgalom 1991 októberében nyilvántartásba vételre került. Attól fogva 
Isten munkája jól halad. Jelenlegi taglétszámunk majdnem eléri a 700-at. 

Az Unió Misszióközpontja az ország észak-nyugati részén van. A fejlődés 
elősegítése érdekében úgy határoztunk a legutóbbi küldöttgyűlésen, hogy a 
központot áthelyezzük Lusaka-ba, a fővárosba, ahol több lehetőség lesz olyan 
épületek felépítésére, mint gyógynövény klinika, vegetáriánus étterem és okta-
tóközpont missziómunkások részére.

A reformációs üzenetet visszatükröző hatalmas tartóoszlop egy lelki katali-
zátorként működik Isten művének befejezéséhez. Sajnos anyagi forrásaink nem 
elegendőek ehhez a nagy munkához. „Eléggé értékeled-e a Kálvárián hozott 
áldozatot, hogy készen állj minden más érdeket alávetni a lélekmentés munká-
jának? Az Üdvözítő igaz követőjének életét a bűnösök megmentésének ugyanaz 
az ellenállhatatlan kívánsága jellemzi, mely az Úr életét jellemezte. A keresztény 
nem kíván magáért élni. Öröme telik a Mester szolgálatára szentelni mindenét, s 
magát is. Kimondhatatlan vágy indítja lelkeket nyerni Krisztus számára.” – 7B 10.

Bízunk benne, hogy az istenség szeretetének és áldozatának megnyilvánulá-
sai minden hívőt bőséges adományozásra indítanak a veszendő világ megmen-
tése érdekében.

Előre is köszönjük és Isten gazdag áldásait kívánjuk számotokra!

Hittestvéreitek Zambiából

2019. február 2.
Szombat
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GYÖTRELEM AI VÁROSNÁL 
„Vétkezett Izráel… Ezért nem bírtak megállni Izráel fiai az ő ellensé-

geik előtt.” (Józs 7:11, 12)
„Ezrek estek el a harcban, mert Isten nem áldotta meg és pártfogolta azt a 

népet, amelyik bűnöst rejtegetett, és megszegte parancsát.” – 3B 239.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 3 kötet, 263-272. (A laodíczeai gyülekezet-részlet)

Vasárnap  Január 27.
1. REJTETT VESZÉLY LESELKEDIK
a. Jerikó eleste után milyen veszélyről nem tudott Józsué? Józs 7:1. Mi 

volt a következő lépés Kánaán meghódítására? Józs 7:2-3.

„Nem sokkal Jerikó eleste után Józsué elhatározta, hogy megtámadja Ai váro-
sát, amely néhány kilométerre a Jordán völgyétől nyugatra eső hegyszakadékok 
között épült kis város. Az oda kiküldött kémek azt a hírt hozták, hogy Ai lakosa 
kevés és csak kis sereg szükséges legyőzéséhez.” – PP 459.
b. A kémek beszámolója alapján hány katonát küldtek Ai megtámadá-

sára? Józs 7:4.er. Milyen hiba történt ekkor? 

„Az Isten által számukra kivívott fényes győzelem magabízókká tette az izra-
elitákat. Mivel Isten nekik ígérte Kánaán országát, erőseknek érezték magukat és 
nem ismerték fel, hogy egyedül Isten segítsége hozhat sikert. Józsué maga is Isten 
tanácsának kérése nélkül készített tervet Ai bevételére.

Izrael kezdte felmagasztalni saját erejét és megvetéssel nézett ellenségeire. 
Könnyű győzelmet reméltek.” – PP 459.

2019. február 2.
Szombat

Napnyugta: H  16:46 
Ro 17:30

5. Tanulmány

Józsué könyve 7:1.
De az Izrael fiai hűtlenül bántak vala a teljesen [Istennek] szentelt dolgokkal, mert elvőn a teljesen [Istennek] szentelt dolgokból Ákán, Kárminak fia (ki a Zabdi fia, ki a Zéra fia a Júda nemzetségéből); felgerjede azért az Úrnak haragja Izrael fiai ellen.

Józsué könyve 7:2-3.
2  Külde ugyanis Józsué férfiakat Jérikhóból, Aiba, amely Bethaven mellett van, Bétheltől napkelet felé, és szóla nekik, mondván: Menjetek fel és kémleljétek ki azt a földet. És felmenének a férfiak és kikémlelék Ait.3  Majd visszatérének Józsuéhoz, és mondának neki: Ne menjen fel az egész nép; mintegy kétezer férfi, vagy mintegy háromezer férfi menjen fel, és megverik Ait. Ne fáraszd oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok!

Józsué könyve 7:4.er.
Felméne azért oda a népből mintegy háromezer férfi...
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Hétfő  Január 28.
2. FELSZÓLÍTÁS ÖNVIZSGÁLATRA 
a. Milyen váratlan esemény rázta meg az Izraelitákat Ai városánál? 

Józs 7:4-5.

„[A 3 000 izraeli katona] harcba siettek annak bizonyossága nélkül, hogy Isten 
velük lesz. A városkapu közelébe mentek, hogy a legösszpontosítottabb ellenál-
lással találkozzanak. Az ellenség számától és alapos felkészültségétől megijedve, 
zűrzavarban menekültek a lejtőn lefelé… Szám szerint a veszteség kicsiny volt – 
harminchat embert vágtak le – de a vereség elcsüggesztette az egész közösséget… 
Ez volt az első alkalom, amikor a kanaánitákkal valóságos ütközetben találkoztak, 
és ha e kis város védelmezői elől menekülniük kellett, mi lesz az eredménye az 
előttük álló nagyobb küzdelemnek.” – PP 459-460. 
b. Hogyan reagált Józsué a tragédiára? Józs 7:6-9. Mi volt ezzel a baj?

„Józsué igaz buzgalmat tanúsított Isten jó nevéért, kéréseibe mégis kételkedés 
és hitetlenség elegyedett. Az a gondolat, hogy Isten azért hozta át népét a Jordá-
non, hogy ellenségei hatalmába adja őket, Izrael vezetőjéhez méltatlan és bűnös 
volt. Nincs mentség csüggedésére és elkeseredésére, ha meggondoljuk, hogy Isten 
már addig is mily hatalmas csodákat tett szabadulásáért, sőt ismételten megígér-
te, hogy velük lesz.” – ST April 21, 1881.

„Bűn a gyülekezetben, ha nem kutatnak a köztük levő sötétségük és szenve-
déseik oka után. Az …-i gyülekezet nem lehet életerős, virágzó gyülekezet, amíg 
rá nem döbbennek a köztük levő gonoszságokra, melyek megakadályozzák, hogy 
Isten áldásai eljussanak hozzájuk.” – 3B 520.

„Az igazságot valló és Isten törvényét hirdető gyülekezetek tartsák is meg a 
törvényt, és tartsák magukat távol minden bűntől! A gyülekezeti tagok utasítsák 
vissza a gonoszság gyakorlására és a bűnök melengetésére késztető kísértéseket! 
Az egyház kezdje az Isten előtt való megtisztító munkát bűnbánattal, megaláz-
kodással, és mély önvizsgálattal, mert az engesztelési nap által árnyjelzett időben 
élünk. Ünnepélyes óra ez, mely örök következményekkel teljes.” – 2Sz 358.

Józsué könyve 7:4-5.
4  Felméne azért oda a népből mintegy háromezer férfi; de elfutának Ai férfiai elől.5  És megölének közülük Ai férfiai mintegy harminchat férfit, és üldözék őket a kaputól kezdve egész Sébarimig, és levágták őket a lejtőn. Azért megolvada a népnek szíve, és lőn olyanná, mint a víz.

Józsué könyve 7:6-9.
6  Józsué pedig megszaggatá az ő ruháit, és földre borula arccal az Úrnak ládája előtt mind estvéig, ő és Izrael vénei, és port hintének a fejökre.7  És monda Józsué: Ah Uram Istenem! Miért is hozád által ezt a népet a Jordánon, hogyha az Emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen? Vajha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon!8  Óh Uram! mit mondjak, miután meghátrált Izrael az ő ellenségei előtt!9  Ha meghallják a kananeusok és e földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevünket e földről: mit cselekszel majd a te nagy nevedért?
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Kedd  Január 29.
3. ISTEN VÁLASZOL
a. Mi volt Isten kegyelmes válasza, amikor Józsué az Ai városnál el-

szenvedett vereség miatt fohászkodott? Józs 7:10-12.

„Könyörületes Istenünk mégsem látogatta meg szolgáját [Józsuét] haragjával 
eltévelyedése miatt [elcsüggedése és bizalmatlansága miatt]. Kegyesen elfogadta 
Józsué megalázkodását, imáját, ugyanakkor gyöngéden megrótta öt hitetlenségé-
ért, majd föltárta előtte vereségük okát.” – ST April 21, 1881.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a válságból? 1Kor 10:1-5, 11-12.

„[Józs 7:10-12 idézve] Az Úr közölte, hogy Isten azt szemlélteti e törté-
nettel, hogyan tekinti a bűnt azok között, akik parancstartó népének vallják 
magukat. Akiket rendkívüli módon kitüntetett, hogy tanúi legyenek hatal-
ma látható megnyilvánulásainak – amint az ősi Izráel is tanúja volt –, s akik 
mégis arra vetemednek, hogy semmibe vegyék kifejezett parancsait, magukra 
vonják haragját. Arra szeretné megtanítani népét, hogy az engedetlenség és 
a bűn borzasztó bántó a szemében, ezért nem szabad könnyen venni ezeket. 
Azt mutatja nekünk, hogy mikor bűnösnek találja népét, tegyenek azonnal 
határozott lépéseket, hogy eltávolítsák a bűnt, nehogy haragja valamennyiükön 
megnyugodjék. De ha a felelős vezetők szemet hunynak a nép bűnei felett, Isten 
helytelenítését vonják magukra, s az Úr az ő népének testületét tartja felelősnek 
e bűnökért. Az Úr azt mutatja a múlt bánásmódjával, hogy meg kell tisztítani 
a gyülekezetet a helytelenségektől. Egyetlen bűnös annyi sötétséget áraszthat, 
hogy az egész közösségből kirekeszti Isten világosságát. Mikor a nép észreveszi, 
hogy sötétség telepedik rájuk, s nem tudják, mi lehet az oka, keressék őszintén 
az Urat, mély alázattal, míg meg nem találják, míg ki nem küszöbölik az Úr 
Lelkét megszomorító helytelenségeket…

Ha gonoszságok ütik fel fejüket Isten népe közt, s ha Isten szolgái közönyö-
sen mennek el a gonoszságok mellett, lényegében támogatják és jóváhagyják a 
bűnt, s olyan vétkesek, olyan bizonyosan magukra vonják Isten helytelenítését, 
mert ők felelősek a vétkes bűneiért.” – 3B 265-266.

Józsué könyve 7:10-12.
10  És monda az Úr Józsuénak: Kelj fel! Miért is borulsz te arcra?11  Vétkezett Izrael, és általhágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nekik, mert elvettek a teljesen [nekem] szentelt dolgokból is, és loptak is és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak.12  Ezért nem bírtak megállni Izrael fiai az ő ellenségeik előtt, hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a [nekem] szentelt dolgot.

1.Korinthus  10:1-5, 11-12.
1  Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;2  És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;3  És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;4  És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.5  De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.11  Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.12  Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
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Szerda  Január 30.
4. EGY FELADAT ITT AZ UTOLSÓ NAPOKBAN
a. Mire utasította Isten Józsuét hogy megértesse vele, mi okozott gyen-

geséget és vereséget Ai városnál? Józs 7:13-15. Milyen tanulságot 
vonhatunk le ebből? 

„Lehet hogy [némelyek] botlások tanúi, mégsem gondolkoznak úgy, mint 
Józsué, mégsem alázzák meg magukat, hogy átérezzék a botlók üdvösségét fe-
nyegető veszélyt.

Isten igazi népe, kikben az Úr munkájának lelkülete él, és szívükön viselik 
az emberek üdvösségét, mindig valós, vétkes jellegében tekintik a bűnt. Ki-
állnak a bűnök elleni hű és egyenes bánásmód mellett, hiszen ezek könnyen 
körülzárással fenyegetik Isten népét. Különösen a gyülekezet záró munkájánál, 
az igazán hívő tömeg elpecsételése idején, akiknek szeplőtelenül kell állniuk 
Isten királyiszéke előtt, különösen akkor érzik át legmélyebben Isten hitvalló 
népének gonosz tetteit… 

Ki hallgat ma az Úr tanácsára? Azok talán, akik mentegetik az Isten hitvalló 
népe közt elkövetett bűnöket, s ha nem is nyíltan, de azok ellen zúgolódnak 
szívükben, akik megróják a bűnt? Vagy akik szembeszegülnek velük, s a go-
noszság elkövetőit sajnálgatják? Egyáltalán nem! Ha meg nem térnek, s hátat 
nem fordítanak Sátán aknamunkájának, vagyis abba nem hagyják azok örökös 
támadását, akikre a munka terhe nehezedik, és Sionban a bűnösök kezét erősí-
tik, akkor sosem nyerik el Isten jóváhagyó pecsétjét.” – 3B 266-267.

„Ha a gyülekezet vezetői nem kutatják ki szorgalmasan a bűnöket, melyek 
Isten nemtetszését vonják a közösségre, ők válnak felelőssé e bűnökért.” – 3B 269. 
b. Mit tett Józsué, Istennek engedelmeskedve? Józs 7:16-18.

„Józsué utasítást kapott a bűnös felderítésére és megbüntetésére. Sorsot kellett 
vetni a vétkező felderítésére. A bűnösre nem mutattak rá közvetlenül. A gyüle-
kezetet egy időre bizonytalanságban hagyták, hogy a nép felelősséget érezzen a 
köztük lévő bűnért, valamint szívük vizsgálatára és Isten előtti megalázkodásra 
legyenek késztetve.

Ákánt, Kármi fiát Júda nemzetségéből mutatta ki Isten ujja Izrael megrontó-
jaként.” – PP 460. 

Józsué könyve 7:13-15.
13  Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad: Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá az Úr, Izraelnek Istene: [Istennek] szentelt dolog van közötted, Izrael! Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az [Istennek] szentelt dolgot.14  Azért jöjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint; a nemzetség pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő családonként; a család pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő házanként, a ház pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő férfianként.15  És lészen, hogy aki az [Istennek] szentelt dologban bűnösnek találtatik, tűzzel égettessék meg, ő és mindene, amije van, mivelhogy megszegte az Úrnak szövetségét, és mivel alávaló dolgot cselekedett Izraelben.

Józsué könyve 7:16-18.
7:16  Felkele azért Józsué és jó reggel előállítá Izraelt az ő nemzetségei szerint, és bűnösnek jelenteték a Júda nemzetsége.7:17  Ekkor előállítá a Júda családjait, és bűnösnek jelenteték a Zéra családja; azután előállítá a Zéra családját férfianként, és bűnösnek jelenteték a Zabdi [háza].7:18  És előállítá az ő házát férfianként, és bűnösnek találtaték Ákán, Kárminak fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zérának fia.
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Csütörtök   Január 31.
5. IGAZI VEZETÉS A VÁLSÁGBAN 
a. Mit kért Józsué tapintatosan Ákántól, és mi volt Ákán válasza? Józs 

7:19-21. Hogyan tekint Isten a közömbösségre, amikor válság van? 
Sof 1:12.

„Sokakból hiányzik Józsué tapintata, és sokan nem tekintik kötelességüknek 
kikutatni, ami helytelen, s tüstént elbánni a köztük levő bűnökkel… Ne álljátok 
el azok útját, akiknek ez a kötelességük…

Ákán vallomása hasonló volt a vallomásokhoz, melyeket némelyek tettek, 
s tenni fognak. Elrejtik helytelenségeiket, nem készek önként bűnvallomást 
tenni, míg Isten rájuk nem talál. Csak akkor ismerik be vétkeiket. Egyesek ad-
dig járják a helytelen utat, míg bele nem csontosodnak. Talán tudják is, hogy 
árnyékot vetnek a gyülekezetre… Lelkiismeretük mégsem ítéli el őket. Nem 
enyhítenek a gyülekezeten azzal, hogy megalázzák Isten előtt büszke, lázadó 
szívüket, és elhagyják bűneiket. Isten helytelenítése nehezedik most népére, s 
addig nem nyilvánítja ki közöttük hatalmát, míg bűn él soraikban, míg a felelős 
tisztségeket betöltők is a bűnt pártfogolják.

Akik Isten félelmétől serkentve fáradoznak, hogy lerázzák a gyülekezetről 
a koloncokat, hogy kiküszöböljék a súlyos helytelenségeket, hogy Isten népe 
belássa, hogy iszonyodnia kell a bűntől, s tisztán élve felvirágozzék a gyülekezet 
Isten nevének dicsőségére, ezek mindig a megszenteletlenek szembeszegülő 
ügyeskedéseibe fognak ütközni.” – 3B 270.

„Bizonyos fokig a gyülekezet egésze felelős egyéni tagjai helytelen tetteiért, 
mert szemet hunynak a gonoszság fölött, mikor nem emelik föl szavukat az ily 
dolgok ellen.” – 4B 491.

Péntek  Február 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mik okozták az izraeliták vereségét Ai városnál? 
2. Hogyan fejezte ki Józsué imájában Isten iránti hitét és kételkedését? 
3. Mutasd be kötelességét a maradék gyülekezetnek, mely komolyan készül 

Krisztus második visszajövetelére!
4. Józsué 7. fejezetében milyen jellemzők szerepelnek a vezetőségről, melyek 

bennem is jó lenne, ha kifejlődnének?
5. Miért nem szabad gátolnom a bűn eltávolítását a közösségből?

Józsué könyve 7:19-21.
19  Monda azért Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget, kérlek, az Úrnak, Izrael Istenének, és tégy neki vallást, és add tudtomra, kérlek, nekem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad tőlem!20  Ákán pedig felele Józsuénak, és monda: Bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Istene ellen, és ezt s ezt cselekedtem!21  Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy arany vesszőt, amelynek súlya ötven siklus vala, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és íme elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.

Sofóniás 1:12.
És lészen az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr.
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AZ ÁKÁN SZINDRÓMA
„Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a 

vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.”  (Lk 12:15)
„Némelyeknél tébolyult szenvedéllyé válik a vagyonszerzés.” – 4B 490.

Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és Próféták, 459-464. (Jerikó bevétele-részlet);                 
Bizonyságtételek, 4. kötet, 489-495. (A gyülekezetben előforduló csalások)

Vasárnap  Február 3.
1. AZ ÁTOK MIÉRTJE 
a. Mit tett Józsué, amikor Ákán végül elismerte bűnét, miután Isten 

leleplezte azt Izraelben? Józs 7:22-23.

b. Miért volt fontos, hogy az ilyen bűnöket napfényre hozzák? Péld 
26:2.

„Ákán jól tudta, hogy az Úr magának tartotta fenn a zsákmányt, tehát az arany 
és ezüst, amit megkívánt, az Úr tulajdona volt.” – 3B 269.

„Ákán bűne szerencsétlenséget hozott az egész nemzetre. Egy ember bűnéért 
Isten nemtetszése nyugszik az egész gyülekezeten, amíg a bűnt fel nem derítik és 
el nem távolítják. A gyülekezetnek nem a nyílt szembehelyezkedők, hitetlenek és 
Istent káromlók befolyásától kell félnie, hanem Krisztus állhatatlan követőitől. Ők 
azok, akik visszatartják Izrael Istenének áldásait és gyengítik a népet.

Amikor a gyülekezet nehézségbe jut, amikor elhidegülés és lelki hanyatlás a 
jellemző, amely Isten ellenségeinek okot ad az ujjongásra, akkor a kéz összekul-
csolása és a szerencsétlen állapot feletti siránkozás helyett kérdezzék meg a tagok: 
nincs-e Ákán a sátorban? Alázattal és a szív vizsgálatával mindenki igyekezzen 
felfedni az elrejtett bűnt, amely kizárja Isten jelenlétét.” – PP 463 

2019. február 9.
Szombat

Napnyugta: H  16:57
Ro 17:40

6. Tanulmány

Józsué könyve 7:22-23.
22  Ekkor követeket külde Józsué s ezek a sátorba futának, és íme, elrejtve vala az az ő sátorában, és az ezüst is alatta vala.23  Kivivék azért azokat a sátor közepéből, és vivék Józsuéhoz és Izraelnek minden fiához, és lerakák azokat az Úr előtt.

Példabeszédek 26:2.
Aláhúzás
Miképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.
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Hétfő  Február 4. 
2. ÁKÁN FELELŐSSÉGRE VONÁSA 
a. Hogyan utasította Isten a népet, mit tegyenek Ákánnal? Józs 7:24-25. 

Ákán végzete mire figyelmeztet bennünket itt a próbaidő lezárásá-
nak közelében?

„Mikor a válság végül elérkezik… és Isten szólal meg népe érdekében, akkor 
a vétkezők, akik a sötétség felhőjében ültek, s akik közvetlenül elállták az utat, 
hogy Isten fáradozni tudjon népéért, talán megriadnak, hogy mennyire men-
tek a zúgolódással, s azzal, hogy csüggedést hoztak az ügyre. S akárcsak Ákán, 
mivel megrémültek, talán elismerik, hogy bűnt követtek el. Bűnvallomásuk 
azonban elkésett, s különben sem oly minőségű, hogy javukra válnék, bár Isten 
ügyén könnyíthetnek vele. Az ilyenek nem azért tesznek vallomást, mert megy-
győződtek állapotukról, sem annak tudatából, hogy mily visszataszító eljárásuk 
Isten szemében.” – 3B 271.

„Ákán bűnét ma is sokan mondanák jelentéktelennek, mentegetnék vétkes-
ségét, de csak azért mert nem értik meg a bűn pusztító jellegét, súlyos követ-
kezményeit és fogalmuk sincs Isten szentségéről és követelményeiről. Gyakran 
hallunk olyan állítást, hogy Isten nem veszi szigorúan, figyelmezünk-e igéjére 
vagy sem, engedelmeskedünk-e szent törvénye minden parancsának, vagy 
nem. Szolgáljon Ákán büntetése figyelmeztetésül számunkra. Isten semmikép-
pen sem hagyja a bűnöst büntetés nélkül.” – RH March 20, 1888.
b. Hogyan és miért állítottak emléket Ákán végzetéről? Józs 7:26. Mit 

mond el ez számunkra? 

„Mit gondoltok, miért sújtotta Isten büntetése Ákán rokonait? Mert nem 
nevelték és szoktatták őket az Isten törvényének fontos mértékei felől kapott 
utasítások szerint. Ákán szülei úgy nevelték fiukat, hogy Ákán megengedhe-
tőnek tartotta az Isten igéjével szembeni engedetlenséget. Az életébe beültetett 
elvek arra vezették, hogy ő is úgy nevelje gyermekeit, hogy romlottak lettek. 
Gondolkodás gondolkodásra hat ki és hat viszont. S a büntetés, mely Ákán csa-
ládját is magában foglalta, nyilvánvalóvá teszi, hogy mindnyájan részt vettek a 
gonoszságban.” – TII 31.

Józsué könyve 7:24-25.
24  Józsué pedig fogá Ákánt, a Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszőt, az ő fiait és leányait, az ő ökreit, szamarait és juhait, sátorát és mindent, amije vala, és vele lévén az egész Izrael is, vivék azokat Akor völgyébe.25  És monda Józsué: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! És elborítá őt egész Izrael kövekkel, és megégeték őket tűzzel, miután megkövezték vala őket.

Józsué könyve 7:26.
s nagy kőhalmot rakának feléje; megvan mind e napig. És megszűnék az Úr haragjának gerjedezése. Ezért nevezik ezt a helyet Akor völgyének mind e napig.
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Kedd  Február 5.
3. A KAPZSISÁG MOCSKA
a. Mi csábította a bűnre Ákánt? Jak 1:13-15.

„Sineár drága köntösének láttára felébredt Ákán kapzsisága. Még akkor is, 
amikor emiatt szembe került a halállal ’jó babiloni köntösnek’ nevezte azt (Józs 
7:21), Egyik bűnt követi a másik. Eltulajdonította az Úr kincstárának szentelt 
aranyat és ezüstöt – és meglopta Istent Kánaán földjének első gyümölcséből.

Az Ákán vesztét okozó halálos bűn a kapzsiságban gyökerezett, mely a legál-
talánosabbnak és legkönnyebbnek tekintett bűnök egyike. Míg a többi bűnöket 
felderítik és megbüntetik, a tizedik parancsolat áthágását alig dorgálják meg. E 
bűn szörnyűségét és borzasztó következményeit bizonyítja Ákán története.” – 
PP 462.
b.  Miért jelenti a kapzsiság bűne a hit megtagadását? Zsid 13:5.

„A kapzsiság fokozatosan fejlődő bűn. Ákán addig dédelgette kapzsi vágyát, 
míg az szokásává lett és bilincsbe verte őt, amit szinte lehetetlen volt széttörni. 
Amíg a bűnnek hódolt, annak gondolata, hogy ezáltal szerencsétlenséget hoz 
Izrael népére, döbbenettel kellett volna betöltse; de fogékonyságát a bűn annyi-
ra eltompította, hogy amikor a kísértés jött, könnyű prédává vált.

Vajon nem történnek-e még mindig hasonló vétkek az ünnepélyes és világos 
figyelmeztetés ellenére is? Nekünk épp oly nyíltan meg van tiltva, hogy teret 
engedjünk a fösvénységnek, mint ahogy Ákánnak a Jerikó zsákmányából való 
eltulajdonítás… 

E bűn szennyező nyoma mindenütt látható. A családban elégedetlenséget 
és viszályt idéz elő. Irigységet és gyűlöletet támaszt a szegényekben a gazda-
gok iránt, a gazdagokat a szegényeket felőrlő elnyomásra vezeti. Ez a gonosz 
nemcsak a világban van meg, hanem az egyházban is. Mennyire általános még 
itt is az önzés, kapzsiság, a rászedés, a jótékonyság elhanyagolása. A tizedben 
és adományokban Isten meglopása. Sajnos sok Ákán van a gyülekezeti tagok 
között, akiknek jó bizonyságuk van.” – PP 462.

Zsidók 13:5.
És elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged;

Jakab  1:13-15.
13  Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.14  Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.15  Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
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Szerda  Február 6.
4. A CSAPDA ELKERÜLÉSE
a. Milyen figyelmeztetés szól hozzánk, hogy ne kívánjuk azt, ami nem 

a miénk? Lk 12:15; 1Jn 2:15-17. Hogyan akadályozza ez a bűn Isten 
művét? 

„A pénzszerzésnek e növekvő vágya, az önzés, melyet a nyereségvágy szül, 
ez vonja meg Isten tetszését a gyülekezettől, ez csökkenti a gyülekezetben a 
lelkiséget. Mikor folyvást az a tervezés és gürcölés köti le a kezet és a fejet, hogy 
gazdagságot gyűjtsenek, akkor megfeledkeznek Isten és az emberiség követel-
ményeiről.” – 4B 82.

„Ahelyett, hogy mindenünket odaadnánk Krisztusért, sokan eltulajdonítják 
a „szép sineári köntöst és az aranyrudat”, és elrejtik. Ha egyetlen Ákán elég 
volt ahhoz, hogy meggyengítse Izrael táborát, csodálkozhatunk-e az igyekeze-
tünkkel járó gyenge eredményeken, amikor minden gyülekezetnek és csaknem 
minden családnak akad Ákánja?” – 5B 116.
b. Mely más kapzsisággal kapcsolatos bűnök utálatosak még különösen 

az Úr előtt? Péld 6:16-19. Hogyan tekint ránk Isten, ha dédelgetjük 
ezeket a bűnöket?

„Különféle bűnök, melyeket hitvalló keresztények melengetnek és gyakorol-
nak, Isten helytelenítését hárítják a gyülekezetre. Ama napon, melyen megnyit-
ják a menny jegyzőkönyvét, a Bíró nem szavakban fogja kifejezni valaki bűnét, 
hanem egyetlen átható, megítélő pillantást fog vetni rá, amitől az élet minden 
cselekedete, minden ügylete élénken eszébe jut. Nem kell majd kutatni utána, 
mint Józsué napjaiban törzsről családra, hanem maga fogja bevallani szégyenét, 
önzését, másé kívánását, becstelenségét, színlelését, csalását. Bűneit, melyek 
rejtve voltak az emberek elől, akkor, mintegy a háztetőről fogják kikiáltani. 

A gyülekezetnek nem a nyílt ellenszegülők, hitetlenek, istenkáromlók hatá-
sától kell leginkább rettegni, hanem a következetlen Krisztust vallóktól. Ezek 
tartják vissza Izráel Istenének áldását, ők hoznak gyengeséget a gyülekezetre, s 
olyan gyalázatot, melyet nem lehet egykönnyen letörölni.” – 4B 493.

„Az Úr Lelkét megszomorítja a büszkeség, pazarlás, becsületesség hiánya, 
egymás rászedése, amibe némelyik istenfélelmet valló ember merül. Az ilyen 
eljárások Isten nemtetszését váltják ki népével szemben.” – 4B 491.

Példabeszédek 6:16-19.
Aláhúzás
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,18  Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,19  A hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között!

Lukács evangéliuma 12:15.
Monda azért nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.

1.János 2:15-17.
15  Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.16  Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.17  És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
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Csütörtök  Február 7.
5. PÉNZÜGYEINK TISZTASÁGA
a. Minek a megértése segít bennünket, hogy Istent és embertársain-

kat többre tartsuk, mint a természetünkből fakadó világi nyereség 
vágyát? Péld 15:3; Kol 3:1-3. 

„A világban jelenlévő egymás rászedése ne legyen példa a kereszténynek. 
Jelentéktelen ügyekben se tántorodjanak el a tökéletes becsületességtől. Csalás-
nak számít, ha valamit értéken felül adunk el, kihasználva a vevő tudatlanságát. 
Törvénytelen nyereségek, a kereskedés kicsinyes kijátszásai, túlzás, versengés, 
olcsóbban adni el, mint testvéred, aki becsületesen próbál megélni valamiből – 
megrontják a közösség tisztaságát, végzetesek a gyülekezet lelkiségére.

Az anyagi ügyek nem fekszenek Isten kormányának hatáskörén kívül. Ne 
csak szombaton fitogtassuk, tegyük közszemlére a kereszténységet, hiszen ez a 
hét minden napjára, mindenhol érvényes. El kell ismernünk és gyakorolnunk 
kell követelményeit a műhelyben, odahaza és testvérekkel vagy világgal kötött 
ügyleteinknél.” – 4B 494.

„Az őskeresztény egyház nem rendelkezett azokkal a kiváltságokkal és lehe-
tőségekkel, amelyek nekünk jutottak. Szegény emberek voltak, de érzékelték az 
igazság hatalmát. Az előttük lebegő cél elég volt ahhoz, hogy mindenük oda-
adására késztesse őket. Tudták, hogy egy világ üdvössége vagy elvesztése függ 
közreműködésükön. Odaadtak mindent, és készen álltak, hogy oda menjenek, 
ahová az Úr küldi őket.

Valljuk, hogy minket is ugyanazok az elvek vezetnek, ugyanazon indulat 
befolyásol… Önzetlen jó cselekedeteink példájával menjünk személyesen a 
munkába, igyekezve erre buzdítani másokat is!” – 5B 116.

Péntek  Február 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi gátolja leginkább Isten áldását és gyengíti népét?
2. Hogyan lehetek én is olyan hatással a fiatalokra, mint Ákán a gyermekeire?
3. Hogyan kerülhetem el, hogy belemerüljek a kapzsiságnak első gyökereibe? 
4. Milyen veszély leselkedik ránk, ha vásárolunk vagy eladunk valamit?
5. Hogyan kerülhetem el a kapzsiság csapdáját, hogy ne kívánjam a világi 

nyereséget?

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

Kolossé 3:1-3.
1  Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,2  Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.3  Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
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ÁLDÁS ÉS ÁTOK
„Nem volt egy íge sem azok közül, amelyeket Mózes parancsolt vala, 

amelyet fel nem olvasott volna Józsué, az Izráelnek egész gyülekezete 
előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik járnak 
vala közöttök.” (Józs 8:35)

„A népnek csak akkor lehetett reménye arra, hogy be tudja tölteni a menny 
szándékát, ha az Isten igéje iránti tiszteletet ápolja szívében.” – PK 289. 
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 465-468. (Áldás és átok)

Vasárnap  Február 10. 
1. EGY ÜNNEPÉLYES LEHETŐSÉG
a. Milyen lehetőséget adott az Úr népe számára az ígéretföldjének ha-

tárán? Milyen tanulságot vonhatunk le? 5Móz 11:26-28.

„Engedelmességet vár el tőletek [az Úr]. S ha nem engedelmeskedtek, akkor 
a semleges területnél is rosszabb helyen álltok. Hacsak Isten áldása nem tüntet 
ki, akkor az átka a tietek. Azt várja el, hogy készséggel engedelmeskedjetek, s azt 
ígéri, hogy akkor a föld legjavából esztek. Azokra azonban, akik nem sietnek az 
Úr segítségére, keserű átkot mond.” – 2B 166.
b. Nevezd meg azt a két hegyet, ahol az áldások és átkok ki lettek jelentve! 

5Móz 11:29. Hogyan lettek felosztva Izráel törzsei erre a szent alkalom-
ra? 5Móz 27:11-13.

„Ebál és Garizim a völgy két oldalán, egymással majdnem összeért és alsó ki-
szögellésük természetes szószéknek látszott. Az egyiken elmondott szó a másikon 
érthetően hallható volt, míg a hegyoldal nagyszámú gyülekezetnek biztosított 
helyet.” – PP 466.

2019. február 16.
Szombat

Napnyugta: H  17:08
 Ro 17:50

7. Tanulmány

5.Mózes 11:26-28.
26  Lásd, én adok ma előtökbe áldást és átkot!27  Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket én e mai napon parancsolok néktek;28  Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, amelyet én ma parancsolok néktek, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertetek.

5.Mózes 11:29.
És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt: akkor mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ebál hegyén.

5.Mózes 27:11-13.
11  És parancsola Mózes azon a napon a népnek, mondván:12  Ezek álljanak fel a népnek megáldására a Garizim hegyén, mikor általmentek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár, József és Benjámin.13  Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Nafthali.
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Hétfő  Február 11.
2. GONDOLATAINK GYŐZELEMRE NEVELÉSE  
a. Milyen parancs lett adva Mózes által, amit az Ebál hegyén kellett 

végrehajtaniuk a Jordánon való átkelést követően? 5Móz 27:2-8.

b. Mit kellett még tenniük, hogy a törvény emlékezetükben maradjon? 
5Móz 6:6-9; 31:19-22.

„A pusztai vándorlás idején az Úrnak gondja volt arra, hogy gyermekei emlé-
kezetükben megőrizzék törvénye igéit. Miután letelepedtek Kánaánban, minden 
családban naponta el kellett ismételni a mennyei előírásokat. Olvashatóan kellett 
felírniuk az ajtófélfákra, a kapukra és az emlékeztető táblákra; azt énekbe kel-
lett foglalniuk, hogy mind a fiatalok mind az idősek énekelhessék. A papoknak 
nyilvános összejöveteleken kellett tanítaniuk e szent rendelkezéseket, az ország 
főembereinek pedig naponként kellett tanulmányozniuk. ’Tanulmányozd éjjel-
nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva – parancsolta 
az Úr Józsuénak a törvénykönyvvel kapcsolatban – akkor sikerrel jársz utadon, és 
boldogulsz’ (Józs 1:8).” – PK 288.
c. Milyen áldásai vannak, ha kívülről megtanuljuk Isten törvényét és 

a Szentírásban található ígéretein, figyelmeztetésein elmélkedünk? 
Zsol 119:11.

„Naponta többször szenteljenek imára és igeolvasásra becses perceket, ha csak 
azért is, hogy emlékezetbe véssék a szöveget, hogy lehetséges legyen bennük a 
lelki élet.” – 4B 459.

„Gondolatainkat fegyelmezzük és ne hagyjuk elkalandozni. Neveljük rá, hogy 
a Szentíráson időzzön. Egész fejezeteket kívülről is meg lehet tanulni, s elismé-
telni, mikor Sátán kísértéseivel jön. Még amikor az utcán sétálsz is az olvasott 
idézeten gondolkodhatsz. Így megmarad emlékezetedben és Isten felvillantja ezt 
az ismeretet amikor szükség lesz rá.” – WM Herald October 26, 1904.

5.Mózes 27:2-8.
2  És amely napon általmentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad néktek: nagy köveket állíts fel, és meszeld be azokat mésszel.3  És mihelyt általmégy, írd fel azokra e törvénynek minden igéjét, hogy bemehess arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, a tejjel és mézzel folyó földre, amiképpen megígérte neked az Úr, a te atyáidnak Istene.4  Mihelyt azért általmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, amelyeket én e mai napon parancsolok néktek, az Ebál hegyén; és meszeld be azokat mésszel.5  És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek; olyan kövekből való oltárt, amelyeket vassal meg ne faragj.6  Ép kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát; és áldozzál azon egészen égőáldozatokat az Úrnak, a te Istenednek.7  Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott, és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt.8  És írd fel a kövekre e törvénynek minden igéjét igen világosan!

5.Mózes 6:6-9; 31:19-22.
6:6  És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben.6:7  És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.6:8  És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között.6:9  És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.31:19  Most pedig írjátok fel magatoknak ez éneket, és tanítsd meg arra Izrael fiait; adjad azt szájukba, hogy legyen nekem ez ének bizonyságul Izrael fiai ellen.31:20  Mert beviszem őt arra a földre, amely felől megesküdtem az ő atyáinak, a tejjel és mézzel folyó földre; és eszik, jóllakik és meghízik, azután pedig más istenekhez fordul, és azoknak szolgál, és meggyaláz engem, és felbontja az én szövetségemet.31:21  Mikor pedig utoléri őt a sok baj és nyomorúság: akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképpen (mert nem megy feledésbe az ő maradékának szájából), mert tudom az ő gondolatát, amely szerint cselekszik már most is, minekelőtte bevinném őt arra a földre, amely felől megesküdtem vala.31:22  Megírá azért Mózes ezt az éneket azon a napon, és megtanítá arra Izrael fiait.

Zsoltár 119:11.
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
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Kedd  Február 12.
3. A MÁR MEGTANULTAK SZERINT ÉLNI
a. Hogyan hajtotta végre Józsué a Mózes által adott utasításokat az 

Ebál hegyére vonatkozóan? Józs 8:30-32.

„Mózes utasítása szerint az Ebál hegyén nagy kövekből emlékművet állítot-
tak. E köveket előzőleg vakolattal bevonták, aztán ráírták a törvényt; nemcsak 
a Sinairól kihirdetett és kőtáblákba vésett tízparancsolatot, hanem azokat is, 
amelyeket Mózessel közöltek és azt könyvbe írta. Az emlékmű mellett faragat-
lan terméskövekből oltárt emeltek és áldozatot mutattak be az Úrnak. Az a tény, 
hogy az áldozati oltárt az Ebál hegyén emelték, jelentőségteljes volt és arra mu-
tat, hogy a törvény áthágása miatt Izrael jogosan vonta magára Isten haragját és 
ő azonnal végre is hajtaná ítéletét, ha Krisztus engesztelése nem lenne, amit az 
áldozati oltár jelképez.” – PP 466.
b. Hogyan helyezte el Józsué a vezetőket és az embereket a nagy cere-

mónián, és mit kellene észrevennünk azzal kapcsolatban, ahogyan a 
jövevényeket fogadták? Józs 8:33.

„Hat törzs, Lea és Rákhel valamennyi leszármazottja a Garizim hegyén állt 
fel, a szolgálók leszármazottai Rúbennel és Zebulonnal az Ebál hegyén helyez-
kedtek el, a papok pedig a szövetség ládájával a közbeeső völgyben foglaltak 
helyet.” – PP 466. 

„Az Istenben hívők olvassák el Mózes harmadik és ötödik könyvének uta-
sításait. Abból megtanulhatják, hogy Izráel családjai milyen rendelkezéseket 
kaptak. Míg Isten választott népének különállónak és szentnek kellett marad-
nia – különválasztva magukat minden nemzettől, mely nem ismerte Istent – az 
idegenekkel mégis mindig szeretetteljesen kellett bánniuk. Nem volt szabad 
lenézni nekik senkit, amiért nem izraelita. Szeretniük kellett az idegeneket, 
mert Krisztus olyan bizonyosan meghalt az idegenekért is, mint Izráel meg-
mentéséért. Hálaadó ünnepségeik idején, amikor összeszámlálták Isten áldása-
it, szívesen kellett látniuk az idegeneket.” – 6B 273-274.

Józsué könyve 8:30-32.
30  Majd oltárt építe Józsué az Úrnak, Izrael Istenének Ebál hegyén,31  Miképpen megparancsolta vala Mózes, az Úrnak szolgája Izrael fiainak, amint meg van írva Mózes törvényének könyvében; oltárt ép kövekből, melyeket vas nem érintett és vivének arra egészen égőáldozatot az Úrnak, és áldozának hálaáldozatokat.32  És felírá ott kövekre a Mózes törvényének mását, amelyet az írt vala Izrael fiai elé.

Józsué könyve 8:33.
Az egész Izrael pedig és az ő vénei, vezérei és bírái ott álltak vala kétfelől a láda mellett, a lévita-papok előtt, akik az Úrnak frigyládáját hordozták vala, úgy a jövevény, mint a bennszülött, fele a Garizim hegye felé, fele pedig Ebál hegye felé, amint megparancsolta Mózes az Úr szolgája, hogy megáldaná az Izrael népét először.
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Szerda Február 13.
4. AZ ISTENTISZTELET FORMAIASSÁGÁNAK ELKERÜLÉSE
a. Mi volt a szertartás tetőpontja az Ebál hegyén? Józs 8:34.

„A kürtjel hangja csendet hirdetett. Józsué mély csendben, a nagy gyülekezet 
jelenlétében a frigyláda mellett állva felolvasta az áldásokat, amelyek az Isten 
törvénye iránti engedelmesség következményei. A Garizim hegyén álló minden 
törzs áment mondott rá.” – PP 466.
b. Miért volt helyénvaló, hogy az egybegyűltek „ámen”-t mondjanak? 

Zsol 106:48. Miért helyes, ha mi is mondjuk, hogy „ámen”? 

„Az Úr hangja szólt a héberekhez, így utasítva őket: ’És mondja az egész gyü-
lekezet: Ámen.’ (5Móz 27:15–26) Amikor Dávid városába hozták a frigyládát, az 
öröm és diadal zsoltárát énekelték. Akkor ’az egész nép ezt mondta: Ámen, és 
dicsérte az Urat’ (1Krón 16:36). Az odaadó válasz bizonyította, hogy megértet-
ték az elhangzott szavakat és részt vettek Isten tiszteletében.

Istentiszteleteinkben túl sok a formaság. Az Úr azt kívánja, hogy a Szentlé-
lek megelevenítő ereje járja át igehirdetőit, s hogy a hallgatóság ne üljön álmos 
közönnyel, fásultan maga elé meredve, válasz nélkül hagyva az elmondottakat. 
Ennek a közönynek a hitetlenekre tett benyomását mindennek nevezhetjük, 
csak kedvezőnek nem. Ezekből az élettelen, figyelmetlen hitvalló keresztények-
ből nem hiányzik a nagyravágyás és buzgalom, amikor világi ügyek kerülnek 
napirendre. De az örök fontosságú ügyek nem hatnak mélyen rájuk. Istennek a 
hírnökein keresztül szóló hangja talán kellemes zene fülüknek, mégsem szívlelik 
meg figyelmeztetéseiket, feddéseiket és bátorításaikat. A világ lelkülete megbéní-
totta őket. Isten szava ólommal telt fülekbe és kemény, érzéketlen szívekre hullt. 
A gyülekezetek éberek legyenek és tevékenyek. Támogassák Krisztus szolgáit, 
segítsenek nekik a lélekmentésben. Ahol világosságban jár a gyülekezet, ott fel-
csendülnek a vidám és szívből fakadó válaszok, ott hangzanak majd az örömteli 
dicséret szavai.” – 5B 232.

Józsué könyve 8:34.
Azután pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot, mind úgy, amint meg van írva a törvény könyvében.

Zsoltár 106:48.
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat.
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Csütörtök  Február 14.
5. A BOLDOGSÁG TITKAI
a. Az áldás és átok szertartásához mi tartozott még hozzá? Józs 8:35. 

Mi hangzott el újra és újra rendszeresen? 5Móz 31:10-13.

„[Az áldások felolvasása után Józsué] az átkokat olvasta fel, amelyre az Ebál 
hegyén álló törzsek hasonlóképpen adták beleegyezésüket. Ezer és ezer hang egy 
ember hangjaként egyesült az ünnepélyes válaszban. Ezt követte Isten törvényé-
nek, a Mózesnek adott szabályokkal és rendeletekkel együtt való felolvasása.

Izrael a Sinainál az Úr szájából kapta a törvényt, és annak Isten ujjával írt szent 
szabályait még most is ott őrizték a frigyládában. De most újra leíratott, hogy 
mindenki személyesen olvashassa azt. Mindenkinek meg volt az az előjoga, hogy 
maga láthatta a szövetség feltételeit, amellyel Kánaánt birtokukban tarthatták. A 
szövetség feltételeinek elfogadását mindenkinek ki kellett fejeznie, és fel kellett 
jegyeznie a megtartás vagy elvetés következményeit az áldásban vagy átokban. A 
törvényt nemcsak felírták az emlékkőre, hanem Józsué felolvasta az egész Izrael 
hallatára. Csak néhány héttel azelőtt adta át Mózes a népnek az ötödik könyvét, 
most Józsué újra felolvasta a törvényt.

A törvény felolvasását nemcsak a férfiak, hanem a nők és gyermekek is hall-
gatták; mert fontos volt, hogy ők is ismerjék és cselekedjék.” – PP 466-467.
b. Említs meg néhány áldást és átkot! 5Móz 28:1-13; 27:14-26.

Péntek  Február 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Az ősi Izráelnek adott áldások és átkok milyen jelentőséggel bírnak ma?
2. Hogyan válik hasznomra a Szentírás memorizálása és az elmélkedés?
3. Miért voltak együtt a jövevények a vezetőkkel és a néppel a hegyen?
4. Hogyan tudom még jobban támogatni a helyi lelkészt az ő feladataiban? 
5. Miért fontos, hogy már gyermekkortól kezdve mindenki megtanulja, hogy 

mi az ő feladata?

5.Mózes 31:10-13.
31:10  És megparancsolá nekik Mózes, mondván: A hetedik esztendő végén, az elengedés esztendejének idejében, a sátorok ünnepén;31:11  Mikor eljön az egész Izrael, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt: olvasd fel e törvényt az egész Izrael előtt fülük hallására.31:12  Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet, aki a te kapuidon belül van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét.31:13  És az ő fiaik is, akik nem tudják [még], hallják és tanulják meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket kell félni mindaddig, amíg éltek azon a földön, amelyre általkeltek a Jordánon, hogy bírjátok azt.

Mózes 28:1-13.
1  Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma neked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;2  És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.3  Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.4  Áldott [lesz] a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.5  Áldott [lesz] a te kosarad és a te sütő tekenőd.6  Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.7  Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.8  Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.9  Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt neked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő utain jársz.10  És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.11  És bővölködővé tesz téged az Úr [minden] jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy neked adja azt.12  Megnyitja neked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.13  És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma neked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;

5.Mózes 27:14-26.
14  Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izrael népének fennszóval:15  Átkozott az ember, aki faragott és öntött képet csinál, utálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja [azt]! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!16  Átkozott aki kevésre becsüli az ő atyját vagy anyját! És mondja az egész nép: Ámen!17  Átkozott, aki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen!18  Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen!19  Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát! És mondja az egész nép: Ámen!20  Átkozott, aki az ő atyjának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyjának takaróját! És mondja az egész nép: Ámen!21  Átkozott, aki közösül valamely barommal! És mondja az egész nép: Ámen!22  Átkozott, aki az ő leánytestvérével hál, az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen!23  Átkozott, aki az ő napával hál! És mondja az egész nép: Ámen!24  Átkozott, aki megöli az ő felebarátját titkon! És mondja az egész nép: Ámen!25  Átkozott, aki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!26  Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen!

Józsué könyve 8:35.
Nem volt egy ige sem azok közül, amelyeket Mózes parancsolt vala, amelyet fel nem olvasott volna Józsué, az Izraelnek egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik járnak vala közöttük.
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A GIBEONITÁK MEGSEGÍTÉSE
„Ezt cselekedjük velük, hogy életben hagyjuk őket, és így nem lesz 

harag ellenünk az esküvésért, amellyel megesküdtünk nékik.” (Józs 9:20)
„Az ország belsejében nagyszámú nép hagyott fel pogányságával; egyesültek 

Izráellel, osztozva a szövetség áldásaiban. Ezek voltak a gibeoniták.” – PK 229.
Javasolt olvasmány: The Signs of the Times, February 7, 1884.

Vasárnap  Február 17.
1. EGY RAVASZ TERV
a. Mit tettek Gibeon lakosai Izráel győzelmeit látva? Józs 9:3-6.

„[Gilgálnál] különös küldöttség kereste fel [az izráelitákat], akik szövetséget 
kívántak velük kötni. A követek előadták, hogy messze földről jöttek és ezt meg-
jelenésük igazolni látszott. Ruházatuk öreg és elnyűtt, saruik agyonhasználtak, 
foltozottak, élelmük penészes és tömlőik, melyek borospalackokként szolgál-
tak, repedezettek, összekötözöttek voltak, mintha az úton gyorsan javították 
volna meg. 

Távoli otthonukban – feltételezhetően Palesztina magaslatain túl – földieik 
hallottak azokról a csodákról, amelyeket Isten tett népéért és ezért elküldték 
őket, hogy Izraellel szövetséget kössenek.” – PP 469.
b. Milyen volt a találkozás? Mit kellett volna ismerniük az izráelitáknak? 

Józs 9:7-13.

„A hébereket óva intette Isten, hogy Kánaán bálványimádóival szövetségre 
lépjenek, és a vezetők elméjében kétely támadt az idegenek igazmondását ille-
tően.” – PP 469.

2019. február 23.
Szombat

Napnyugta: H  17:18
  Ro 18:00

8. Tanulmány

Józsué könyve 9:3-6.
3  De meghallák Gibeon lakosai is, amit Józsué Jérikhóval és Aival cselekedett vala.4  És ők is ravaszul cselekedének. Elmenének ugyanis és követekül adák ki magukat. Szerzének azért szamaraikra ócska zsákokat, és ócska, megrepedezett és összekötözött boros tömlőket;5  És ócska, megfoltozott sarukat lábaikra, és ócska ruhákat magukra; az útravaló kenyerük is mind száraz és penészes vala.6  Így menének el Józsuéhoz a táborba Gilgálba, és mondának neki, és Izrael férfiainak: Messze földről jöttünk, most azért kössetek frigyet mi velünk.

Józsué könyve 9:7-13.
7  Izrael férfiai pedig mondának a khivveusnak: Hátha közöttem lakol te; hogyan kössek azért frigyet te veled?8  Azok pedig mondának Józsuénak: Szolgáid vagyunk mi! És monda nekik Józsué: Kik vagytok, és honnan jöttetek?9  És mondának neki: Igen messze földről jöttek a te szolgáid, az Úrnak, a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét és mindazt, amit Egyiptomban cselekedett;10  Mindazt is, amit cselekedett az emoreusok két királyával, akik valának túl a Jordánon, Szíhonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával, aki Astarótban vala.11  Ezért szólának nékünk a mi véneink és földünk lakosai is mind, mondván: szerezzetek magatoknak eledelt az útra, és menjetek eléjük, és mondjátok nekik: Szolgáitok vagyunk mi, most azért kössetek frigyet mi velünk!12  Ez a mi kenyerünk meleg volt, amikor eleségül elhoztuk a mi házainkból elindulván, hogy hozzátok jöjjünk; most íme, száraz és penészes lett.13  Ezek a boros tömlők is, amelyeket új korukban töltöttünk vala meg, íme, de megszakadoztak; e mi ruháink és saruink pedig megavultak az útnak igen hosszú volta miatt!
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Hétfő  Február 18.
2. EGY KIÁBRÁNDÍTÓ CSALÁS
a. Milyen hibát követett el Józsué és a vezetők a gibeonitákkal szemben? 

Miért hibáztak? Józs 9:14-15.

b. Hogyan reagáltak az izráeliták, amikor rájöttek, hogy becsapták őket? 
Miért volt helyes megkímélni a gibenoitákat? Józs 9:16-20.

„Nagy volt az izraeliták méltatlankodása, mikor megtudták, hogy rászedték 
őket… ’és zúgolódék az egész gyülekezet a főemberek ellen’, de ez utóbbiak vo-
nakodtak a szövetség megtörésére, noha azt csalással biztosították. Mivel ’meg-
esküdtünk nékik az Úrra, Izrael Istenére, most hát nem bánthatjuk őket’ (Józs 
9:18). A gibeoniták kötelezték magukat bálványimádásuk feladására és Jahve 
imádásának elfogadására, s így életük megőrzése nem sértette meg az Úrnak a 
bálványimádó kanaániták kiirtására adott rendeletét. Esküjükkel a héberek sem 
kötelezték magukat bűn elkövetésére. és bár az esküt rászedéssel biztosították, azt 
mégsem kellett megszegniük.” – PP 470.
c. Mit kell felismernünk a becsületesség fontosságát illetően, ha vala-

mire szavunkat adtuk? Péld 12:21; Zsol 15:1. 4. ur.

„Ha valakit a szó kötelez – nem a rossz cselekvésére – szentnek kell azt venni. 
A nyereség, a bosszú, vagy önérdek nem befolyásolhatja az eskü vagy fogadalom 
sérthetetlenségét.” – PP 470.

„Ha bármilyen dologban kijelentettél valamit és később rájössz, hogy ezzel 
másoknak a saját károdra kedvezel, akkor se térj el az elvektől egy szikrányit 
se, hanem teljesítsd, amit ígértél! Másként azt látnák, hogy nem tudod tartani a 
szavad. S ha kis dolgokban visszavonod, akkor ugyanúgy visszavonod a nagyok-
ban is. Ilyen körülmények között néhányan megkísértetnek, hogy hazudjanak, 
mondván: ’Félreértés történt. Szavaimból többet értettek, mint amennyit mon-
dani szándékoztam.’ A valóság persze az, hogy azt gondolta, amit mondott, csak 
azóta elvesztette a jóra való indíttatást és vissza akar lépni.” – Gy 104. 

Józsué könyve 9:14-15.
14  És vőnek a férfiak azoknak eledeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték vala.15  És békességesen bánt velük Józsué, és frigyet köte velük, hogy életben hagyja őket, a gyülekezet fejedelmei pedig megesküdének nekik.

Józsué könyve 9:16-20.
16  De harmadnap múlva azután, hogy frigyet kötöttek vala velük, meghallják, hogy közel valók azok hozzájuk, sőt közöttük lakoznak azok.17  Elindulának azért Izrael fiai, és eljutának azoknak városaihoz harmadnapon. Városaik pedig valának: Gibeon, Kefira, Beéróth és Kirjáth-Jeárim.18  De nem bánták őket Izrael fiai, mivelhogy megesküdtek vala nekik a gyülekezet főemberei az Úrra, Izrael Istenére, és zúgolódék az egész gyülekezet a főemberek ellen.19  Mondának azért mind a főemberek az egész gyülekezetnek: Mi megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael Istenére, most hát nem bánthatjuk őket.20  Ezt cselekedjük velük, hogy életben hagyjuk őket, és így nem lesz harag ellenünk az esküvésért, amellyel megesküdtünk nekik.

Zsoltár 15:1,4.ur.
1  Dávid zsoltára.; Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?4  ...Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. (Új Fordítású Biblia)

Példabeszédek 12:21.
Aláhúzás
Utálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; akik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.
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Kedd  Február 19.
3. A GIBEONITÁK SORSA
a. Mi lett a gibeoniták sorsa a csalásuk miatt? Józs 9:21-23. Hogyan 

mutatkozik meg ennek hatása, amelyet Izráel Istene gyakorolt a kör-
nyező népekre? 

„A gibeoniták életben maradhattak, de mint rabszolgák a szentélyhez lettek 
beosztva minden szolgai munka végzésére…

Gibeon ’nagy város… olyan mint egy a királyi városok közül… férfiai pedig 
mind vitézek valának’ (Józs 10:2). Mivel e nagy város lakói ily megalázó eljáráshoz 
folyamodtak életük megmentéséért, ez feltűnően mutatja azt a félelmet, amelyet 
Izrael jelentett Kánaán lakóinak.” – PP 470.
b. Hogyan reagáltak a gibeoniták a döntésre? Józs 9:24-27.

„[Józs 9:27 idézve] Annak tudatában, hogy hibát követtek el, örültek életük 
bármily áron való megváltásáért és a feltételeket hálásan elfogadták.” – PP 470.
c. Milyen bizonyság mutatja, hogy a gibeoniták boldogok lehettek vol-

na, ha őszintén elmondják a valóságot a csalás helyett? 2Móz 12:48-49; 
3Móz 19:33-34.

„Isten úgy rendelkezett, hogy mindazok, akik pogányságukkal felhagynak és 
Izraellel egyesülni akarnak, részesüljenek a szövetség áldásaiban.

Nem volt könnyű a megaláztatás a ’királyi város’ ama polgárai számára, kik-
nek férfiai ’mind vitézek’ voltak. Nem volt könnyű, hogy századokra favágókká és 
vízhordókká legyenek. Rászedés céljából magukra öltötték a szegénység ruháit, 
s ezt mint az örök szolgaság jegyét, viselniük kellett. Szolgai állapotuk minden 
nemzedéken át bizonyította, hogy a csalást utálja az Úr.” – PP 471.

2.Mózes 12:48-49.
48  És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körül minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körülmetéletlen se egyék abból.49  Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik.

3.Mózes 19:33-34.
33  Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt.34  Olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való bennszülött volna, és szeressed azt mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Józsué könyve 9:21-23.
21  Mondának azért a főemberek nekik: Ám éljenek! És lőnek favágóivá és vízhordozóivá az egész gyülekezetnek, amint szólottak vala nekik a főemberek.22  Hívatá ugyanis őket Józsué, és szóla nekik, mondván: Miért csaltatok meg minket, ezt mondván: Igen messziről valók vagyunk mi tőletek, holott ti közöttünk laktok?23  Most azért átkozottak legyetek, és ne fogyjon ki közületek a szolga, a favágó és vízhordó az én Istenemnek házába.

Józsué könyve 9:24-27.
24  Azok pedig felelének Józsuénak, és mondának: Mivelhogy nyilván tudtukra esett a te szolgáidnak az, amit az Úr, a ti Istenetek parancsolt vala Mózesnek, az ő szolgájának, hogy néktek adja ezt az egész földet, és hogy kiirtja előletek a földnek minden lakosát: igen féltettük tőletek a mi életünket, ezért cselekedtük ezt a dolgot.25  És most íme, a te kezedben vagyunk, amint cselekedni jónak és igaznak tetszik előtted, úgy cselekedjél mivelünk!26  És úgy cselekedék velük, és kiszabadítá őket Izrael fiainak kezéből, és nem ölék meg őket.27  És tevé őket Józsué azon a napon favágókká és vízhordókká a gyülekezethez és az Úr oltárához, mind e napig, azon a helyen, amelyet választánd.
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Szerda  Február 20.
4. AZ ÍGÉRETEK BETARTÁSA
a. Mit tett az emoreusok öt királya, amikor megtudták, hogy a gibeoni-

ták békét kötöttek Izráellel? Józs 10:1-5.

„A gibeonitáknak az izraeliták alá rendelése félelemmel töltötte el a kanaánita 
királyokat. Azonnal lépéseket tettek, hogy bosszút álljanak azokon, akik a betola-
kodókkal békét kötöttek… Eljárásuk gyors volt.” – PP 471.
b. Látva a gibeoniták, hogy veszélybe kerültek, milyen üzenetet küld-

tek Józsuénak és mit tett ő ennek következtében? Józs 10:6-9.

[Józs 10:6 idézve] A veszély nemcsak a gibeonitákat, hanem az izraelitákat is 
fenyegette. Közép- és Délpalesztina hágóit eddig Gibeon város uralta, s ezeket az 
ország elfoglalásához meg kell tartani. 

Józsué tehát azonnal felkelt, hogy Gibeon segítségére siessen. A legyőzött 
város lakói féltek, hogy csalásuk miatt elutasítja kérésüket, de mivel alávetették 
magukat Izraelnek és elfogadták Istenük imádatát – kötelességüknek tartották 
védelmezésüket. Ezúttal nem mulasztotta el kikérni Isten tanácsát. Az Úr pedig 
bátorította őt a vállalkozásra…

Egész éjjel meneteltek, reggelre felhozta seregét Gibeon elé. A szövetséges 
fejedelmek még alig gyűjtötték össze hadaikat a város körül, mikor Józsué rájuk 
tört.” – PP 471-472.
c. Hogyan mutatkozott meg az Úr csodálatos hatalma azokért, akiket 

ő védelmezett? Józs 10:10-11.
 

„Az óriási sereg a béthoroni hegyi hágó felé menekült Józsué seregei elől, és 
amikor elérték a magaslatot, lerohantak a meredek lejtőn a másik oldalon. Itt 
ádáz jégeső szakadt rájuk.” – PP 472.

Józsué könyve 10:1-5.
1  Lőn pedig, hogy amikor meghallá Adonisédek, Jeruzsálemnek királya, hogy bevette vala Józsué Ait, és elpusztította azt, [és] hogy amint cselekedett vala Jérikhóval és annak királyával, úgy cselekedett Aival és annak királyával, és hogy békességre léptek Gibeon lakói Izraellel, és közöttük vannak:2  Igen megijedének, mivelhogy nagy város vala Gibeon, olyan mint egy a királyi városok közül, sőt nagyobb vala az Ainál, férfiai pedig mind vitézek valának.3  Külde azért Adonisédek, Jeruzsálemnek királya Hohámhoz, Hebronnak királyához és Pireámhoz Jármutnak királyához és Jáfiához, Lákisnak királyához és Debirhez, Eglonnak királyához, mondván:4  Jöjjetek fel hozzám, és segéljetek meg engem, és verjük meg Gibeont, mert békességre lépett Józsuéval és Izrael fiaival!5  Összegyűlének azért, és felméne az emoreusoknak öt királya: Jeruzsálemnek királya, Hebronnak királya, Jármutnak királya, Lákisnak királya, Eglonnak királya, ők maguk és minden seregük, és tábort ütének Gibeonnál, és hadakozának ellene.

Józsué könyve 10:6-9.
6  Küldének azért Gibeon férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, mondván: Ne vond meg kezeidet a te szolgáidtól! Jöjj fel hozzánk hamar és ments meg minket, és segíts rajtunk, mert mind felgyűltek ellenünk az emoreusok királyai, akik a hegyen lakoznak.7  Felméne azért Józsué Gilgálból, ő maga és az egész hadakozó nép vele, és a seregnek minden vitéze.8  Monda pedig az Úr Józsuénak: Ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket; senki sem áll meg közülük előtted.9  És rájuk töre Józsué nagy hirtelen, [miután] egész éjszaka ment vala Gilgálból.

Józsué könyve 10:10-11.
10  És megrettenté őket az Úr Izrael előtt, és megveré őket Gibeonnál nagy vereséggel, és űzé őket a Bethoronba vivő úton, és vágá őket egészen Azekáig és Makkedáig.11  Mikor pedig futnak vala ők Izrael előtt a bethoroni lejtőn, az Úr nagy köveket hullata rájuk az égből egész Azekáig, és meghalának. Többen valának, akik a jégeső kövei miatt haltak vala meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai.
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Csütörtök  Február 21.
5. IMA ÉS CSELEKVÉS
a. Milyen különleges kérését teljesítette Isten Józsuénak, amely a Terem-

tőt dicsőítette és magasztalta? Józs 10:12-14. Miért adta meg kérését?  

„Józsué pedig, aki a jelenetet egy magaslatról figyelte, látta, rövid lesz a nap 
arra, hogy feladatát teljesíthesse. Ha pedig az ellenséget most nem semmisíti meg, 
rövid időn belül újra ellene támad. [Józs 10:12-13 idézve]…  

Isten Lelke ihlette Józsué imáját, hogy ismét bizonyítsa Izrael Istene hatalmát. 
Ezért kérése nem mutatta a nagy vezető elbizakodottságát. Józsué elnyerte az ígé-
retet, hogy Isten bizonyosan legyőzi Izrael eme ellenségét, de éppoly komolyan 
igyekezett, mintha az eredmény egyedül Izrael seregétől függne. Józsué mindent 
megtett, amit csak ember tehet, s csak azután kiáltott hitben Isten segedelméért. 
A siker titka az isteni hatalom és az emberi igyekezet egyesülésében van. A leg-
nagyobb eredményeket azok érik el, akik őszintén a Mindenható karjában bíz-
nak. Az a férfi, aki azt parancsolta: "Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon 
völgyében!" - ugyanaz volt, aki Gilgálban a táborban órák hosszat arcra borulva 
könyörgött a porban. Az ima emberei a hatalom emberei.

E nagy csoda bizonyítja, hogy a teremtmény a Teremtő ellenőrzése alatt áll.” 
– PP 472-473.
b. Mit tett Isten ismét, amely mutatja, hogy Ő irányítja a természetet? 

Ésa 38:7-8. Mit fog tenni a jövőben? Jób 38:22-23; Jel 16:17, 21.

Péntek  Február 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Csaptak-e be valaha is engem? Hogyan kerülhetem el ezt?
2. Miért tartotta meg ígéretét Izráel azokkal szemben, akik becsapták őket?
3. A gibenoiták történetében milyen tény igazolja, hogy nem kifizetődő a 

hazugság?
4. Miért vitte győzelemre Isten az izráelitákat az emoreusok elleni küzdelemben? 
5. Mi fog történni a jövőben, amely bemutatja, hogy Isten irányítja a természeti 

elemeket? 

Józsué könyve 10:12-14.
12  Akkor szóla Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen odavetette az Úr az emoreust Izrael fiai elé; ezt mondotta vala pedig Izrael szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében!13  És megálla a nap, és vesztegle a hold is, amíg bosszút álla a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen-e ez megírva a Jásár könyvében? És megálla a nap az égnek közepén és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.14  És nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozik vala Izraelért.

Jób könyve 38:22-23.
22  Eljutottál-e a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-e?23  Amit fenntartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára?

Ésaiás 38:7-8.
7  Ez legyen jel neked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, amit mondott:8  Íme, visszatérítem az árnyékot, azokon a fokokon, amelyeken az Akház napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal; és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már átvonult.

Jelenések 16:17,21.
17  A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyi széktől, amely ezt mondja vala: Meglett!21  És nagy jégeső, mint egy-egy tálentum, szálla az égből az emberekre; és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy.
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„Mert a szegény nem fogy ki a földről, 
azért én parancsolom néked, mondván: 
Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölkö-
dő és szegény atyádfiának a te földeden.” 
(5Móz 15:11)

„Ha a te atyádfia elszegényedik, és keze 
erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, 
akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen 
melletted.” (3Móz 25:35)

Belegondoltál-e már abba, hogy mi lenne, ha 
egyszer arra érnél haza, hogy földrengés, hurrikán vagy árvíz pusztított, és 
mindaz, amit egy életen át építettél, egyetlen perc alatt semmivé válik? Min-
den évben világszerte ezrek élik át ezt és kerülnek nyomorúságos helyzetbe. 
Ebbe a nagy számba beletartoznak testvéreink is – a gyülekezet tagjai – akik 
családunk részei, és akik egy természeti csapás után mindenüket elveszítik 
és csak a segítségre számíthatnak egy új élet elkezdéséhez. Az elmúlt min-
denféle csapás érte őket – tűz, árvíz, földrengés, hurrikán és még vulkán-
kitörés is. Mindezen esetekben érezzük Istenünk védelmezését népe iránt, 
hogy megmenti életüket és tulajdonaikat. Sok esetben a gyülekezetünk 
szociális osztálya biztosítja az élelmiszert, a vizet és gyógyszereket, újjáépíti 
a házakat és imaházakat, enyhíti a terményben keletkezett károkat, orvosi 
kezeléseket biztosít és néha még a sürgős műtét lehetőségét is. Ilyenkor a 
természeti csapások javára évenként világszerte összegyűjtött pénzalap egy 
áldást jelen az érintett testvérek életében. Adományaink tudnak számukra 
védelmet, stabilitást biztosítani, és azt a megnyugtató érzetet, hogy mind-
annyian Krisztus családjához tartozunk.

„Számos ígéretet tett az Úr azoknak, akik a rászorulóknak szolgálnak.” 
– 6B 306. Ne feledjétek, hogy amikor szélesre tárjuk karjainkat a szegény és 
szükségben lévő előtt, akkor testvérünket segítjük, aki Mesterünk családjá-
nak tagja. Tegyük meg hát a tőlünk telhető legtöbbet, és biztosak lehetünk 
abban, hogy Isten nagymértékben megáldja életünket és megsokszorozza 
anyagi forrásainkat, hogy pénzünknek nagy értéke legyen azon testvéreink 
gondoskodásánál, akik a legnehezebb körülmények között szenvednek a 
világon.

 A Generál Konferencia Szociális Osztálya

2019. március 2.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
a természeti katasztrófák okozta károk 
segélyezésére 
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ISTEN ADJA A GYŐZELMET
„Amint parancsolt az Úr Mózesnek, az ő szolgájának, úgy paran-

csolt Mózes Józsuénak, és úgy cselekedék Józsué, semmit el nem ha-
gyott mindabból, amit az Úr parancsolt vala Mózesnek.” (Józs 11:15)

„Az Úr megígérte Józsuénak, hogy vele lesz, amint Mózessel is vele volt; azt is 
megígérte, hogy könnyen meg fogja hódítani Kánaánt, ha hűen megtartja Isten 
valamennyi parancsát.” – 4B 156-157.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 474-475. (Kánaán felosztása-részlet)

Vasárnap  Február 24.
1. FÉLELMETES ELLENSÉG
a. Mi történt Kánaán déli részén nem sokkal a béthoroni győzelem 

után? Józs 10:40-43.

„A béthoroni győzelmet gyorsan követte Kánaán déli részének megszállása.” 
– PP 474.
b. Mit tettek Észak-Palesztina királyai, amikor meghallották a zsidó 

nemzet győzelmét? Józs 11:1-5.

„Észak-Palesztina törzsei megrémülvén az Izrael seregét kísérő sikerektől, 
szövetkeztek ellene. E szövetség feje a Mérom tótól nyugatra eső területnek, 
Hásornak királya, Jábin volt. ’És kijövének ők és velök az ő egész táboruk’ (Józs 
11:4). E hadsereg sokkal nagyobb volt mindazoknál, amelyekkel Izrael Kánaán-
ban eddig találkozott.” – PP 474.

2019. március 2.
Szombat

Napnyugta: H  17:29 
Ro 18:10

9. Tanulmány

Józsué könyve 10:40-43.
40  Megveré azért Józsué az egész földet; a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket és mindazoknak királyait, menekülni valót sem hagyott; és megöle minden élőt, amint megparancsolta vala az Úr, az Izraelnek Istene.41  Megveré pedig őket Józsué Kádes Barneától fogva egész Gázáig, a Gósennek is minden földét, egész Gibeonig.42  És mindezeket a királyokat és azoknak földjét egy útban hódítá meg Józsué, mivelhogy az Úr, Izraelnek Istene hadakozott vala Izraelért.43  Azután visszatére Józsué és vele az egész Izrael a táborba, Gilgálba.

Józsué könyve 11:1-5.
1  Mikor pedig meghallotta [ezt] Jábin, Hásornak királya, külde Jobábhoz, Mádonnak királyához, és Simronnak királyához, és Aksáfnak királyához,2  És azokhoz a királyokhoz, akik [laknak vala] észak felé a hegységben, és a pusztában Kinneróttól délre, és a síkságon, és Dór magaslatain a tenger felé;3  A kananeushoz napkelet és napnyugat felé, és az emoreushoz, a khitteushoz, a perizeushoz, a jebuzeushoz a hegyek közé, és a khivveushoz a Hermon alá, Mispának földére.4  És kijövének ők és velük az ő egész táboruk, sok nép, olyan sok, mint a fövény, amely a tenger partján van, és igen sok ló és szekér.5  És összegyűlének mindezek a királyok, és megindulának, és táborba szállának együttesen Méromnak vizeinél, hogy hadakozzanak Izrael ellen.
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Hétfő  Február 25.
2. GYŐZELEM A HŰSÉGESEKÉRT
a. Mit figyelhetünk meg abból, ahogyan az Úr bátorította Józsuét és 

ismét közbelépett hű népéért? Józs 11:6-8.
 

„Józsué a Mérom tó közelében a szövetségesek táborára tört és teljesen fel-
morzsolta azok erejét.” – PP 474. 

„Isten csodálatos dolgokat fog véghezvinni a benne megbízókért. Isten hitval-
ló népének azért nincs több ereje, mert okosságukban bíznak; ezért nem adják 
meg az Úrnak a lehetőséget, hogy kinyilvánítsa értük a hatalmát. Az Úr minden 
szorult helyzetben hívő gyermekei segítségére siet, ha teljesen belé vetik bizalmu-
kat, s pontosan engedelmeskednek neki.” – 4B 163.

„Az Úrnak szentelt munkás hitének oly erősnek kell lennie, hogy az minden 
ránehezedő próbát kiálljon. Isten képes és készséges arra, hogy szolgáinak mind-
azt az erőt nyújtsa, amelyre szükségük van, és annyi bölcsességgel ruházza fel 
őket, amennyit igényelnek. Sőt azokat, akik bizalmukat belé helyezik, várakozá-
sukon felül megsegíti.” – AT 161.
b. Mit tettek a vereséget szenvedő sereg lovaival és szekereivel? Miért? 

Józs 11:9; Zsol 20:8-10.

„A harci kocsikat és a lovakat, melyekkel a kanaániták büszkélkedtek és kér-
kedtek, nem volt szabad az izraelitáknak eltulajdonítani. Isten parancsára a szeke-
reket elégették, a lovakat megbénították és így tették harcképtelenné az ellenséget. 
Izraelnek nem volt szabad szekerekben és lovakban bíznia, hanem csak Urának, 
Istenének nevében.” – PP 474.
c. Jerikóval ellentétben, mit kellett tennie Izraelnek a pusztulásra ítélt 

városokkal, az állatokkal és a zsákmánnyal? Mennyire követték hű-
ségesen Isten irányítását? Józs 11:10-14.

„Egyik várost a másik után foglalták el, és Hásort, a szövetség erődítményét 
felégették.” – PP 475.

Józsué könyve 11:6-8.
6  Ekkor monda az Úr Józsuénak: Ne félj tőlük, mert holnap ilyenkorra mindnyájukat átdöfötten vetem az Izrael elé; lovaikat bénítsd meg, szekereiket pedig égesd meg tűzzel.7  Elméne azért Józsué és vele az egész hadakozó nép azok ellen a Mérom vizeihez nagy hirtelen, és reájuk rohanának.8  És adá őket az Úr Izraelnek kezébe, és verék őket és űzék őket egészen a nagy Sidonig és Miszrefót-Majimig, és Mispának völgyéig napkelet felé, és leverék őket annyira, hogy senki sem maradt közülük életben.

Józsué könyve 11:9.
És úgy cselekedék velük Józsué, amint megmondotta vala neki az Úr: az ő lovaikat megbénítá, szekereiket pedig tűzzel égeté el.

Józsué könyve 11:10-14.
10  Majd visszafordula Józsué ugyanazon időben és bevevé Hásort, királyát pedig fegyverrel megölé (Hásor ugyanis mindezeknek az országoknak feje volt az előtt);11  És levágának minden lelket, amely benne vala, megölvén őket fegyver élével; nem maradt meg egy élő sem; Hásort pedig tűzzel égeté meg.12  És e királyoknak minden városát és minden királyukat is meghódoltatá Józsué, és megölé őket fegyver élével, kipusztítván őket, amint megparancsolta vala Mózes, az Úrnak szolgája.13  Csak épen azokat a városokat nem égeté meg Izrael, amelyek halmokon állottak vala, kivéve Hásort, egyedül ezt égeté meg Józsué.14  És e városoknak minden zsákmányolni valóját, és a barmokat is maguknak zsákmányolák el Izrael fiai; csak az embereket hányák mind fegyver élére, míglen kipusztíták őket. Nem hagytak meg egy élőt sem.

Zsoltár 20:8-10.
8  Ezek szekerekben, amazok lovakban [bíznak]; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.9  Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.10  Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.
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Kedd  Február 26.
3. A KITŰZÖTT CÉL ELÉRÉSE 
a. Milyen összegzést olvashatunk arról, ahogyan Józsué meghódította 

Kánaánt? Józs 11:18-19.

„A háborút néhány évig folytatták, de annak végével Józsué Kánaán gazdája 
lett.” – PP 475.
b. Mikor ígérte meg az Úr, hogy megszabadítja Kánaánt az ott lakó ösz-

szes bűnös nemzettől? Milyen tervet állított az izraeliták elé? Milyen 
veszélyre hívta fel figyelmüket? 5Móz 7:21-22. 

c. A sok vérontás ellenére, mi volt a Mindenható célja az egész embe-
riség javára? 5Móz 7:23-26. Mire mutat rá az, hogy Isten szünetet is 
elrendelt ebben az erőszakos feladatban? Józs 11:23.

„Ami megrontja a testet, az megronthatja a lelket is. Alkalmatlanná teszi 
fogyasztóját az Istennel való közösségre, alkalmatlanná a magasztos és szent 
szolgálatra.

A helyes szokások kialakítását célzó fegyelmezés, amely már a pusztában el-
kezdődött, kedvezőbb körülmények között folytatódott az Ígéret Földjén. A nép 
nem zsúfolódott össze városokban, hanem minden családnak megvolt a saját 
földbirtoka, ami biztosította a természetes, romlatlan élet minden gyógyító hatá-
sú áldását.” – NOL 195.

„Bár a kanaániták erejét megtörték, de birtokuktól nem fosztották meg őket. 
Nyugaton a filiszteusok még mindig megtartottak a tengerpart mentén egy ter-
mékeny síkságot, míg a tőlük északra fekvő terület a sidóniaiké volt. A Libánon 
is ez utóbbi nép birtoka volt; Egyiptom felé délen az országot még mindig az 
ellenség lakta. 

Ennek ellenére Józsuénak nem kellett folytatnia a harcot.” – PP 475.

5.Mózes 7:21-22.
21  Ne rettenj meg azok előtt, mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy és rettenetes Isten!22  És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!

23  De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.24  Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevüket az ég alól; senki ellened nem állhat, míglen elveszted őket.25  Az ő isteneiknek faragott képeit tűzzel égesd meg; az azokon lévő ezüstöt és aranyat meg ne kívánd, és magadnak el ne vedd, hogy tőrbe ne essél miatta; mert utálatosság az az Úr előtt, a te Istened előtt.26  Utálatosságot pedig ne vígy be a te házadba, hogy átokká [ne] légy, mint az, [hanem] megvetvén vesd meg azt, és utálván utáld meg azt, mert átkozott.

Józsué könyve 11:18-19.
18  Sok napon át viselt hadat Józsué mindezekkel a királyokkal.19  Nem volt város, amely békességre lépett volna Izrael fiaival, kivéve a Gibeonban lakó khivveusokat; haddal vették azt meg mind.

Józsué könyve 11:23.
 Elfoglalá azért Józsué az egész földet egészen úgy, amint az Úr mondotta vala Mózesnek, és adá azt Józsué örökségül Izraelnek, osztályrészeikhez képest, nemzetségeik szerint. A föld pedig megnyugovék a harctól.
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Szerda  Február 27.
4. EGY SZÜKSÉGES FELADAT
a. Ki jelölte ki előre az ország határait? Kire lett bízva az ország felosz-

tása? 4Móz 34:1-2, 13, 17-18.

„A nagy vezetőnek más munkát kellett véghez vinnie, mielőtt az Izrael feletti 
parancsnokságot átadná. Az egész országot, a már elfoglalt és a még meg nem 
hódított részeket fel kellett osztania. Minden törzsnek pedig kötelessége volt, 
hogy a maga örökségét megszerezze. Ha a nép hűséges marad Istenhez, ő kiűzi 
előlük ellenségeiket, és megígérte, hogy nagyobb területet is ad nekik, ha szö-
vetségéhez hívek maradnak.

Az ország felosztása Józsuéra, Eleázár főpapra és a törzsek fejedelmeire lett 
bízva. Minden törzs helyét sorsvetés által döntötték el. Az ország határait Mó-
zes maga határozta meg úgy, ahogy azt a törzsek között fel kell osztani, mikor 
Kánaán birtokába kerülnek; és minden törzsből egy fejedelmet jelölt ki, akinek 
részt kell vennie a szétosztásban.” – PP 475.
b. Hogyan határozták meg minden törzs területét, és milyen szabályt 

kellett követni tiszteletben tartva mindegyik törzs méretét? 4Móz 
26:54-56.

c. Milyen örökséget kaptak a Léviták? 4Móz 18:20-21; 35:1-3, 7-8.

„A Szentsátor kijelölt szolgái, a léviták nem kaptak földet örökségül. Váro-
sokban laktak, amelyeket számukra különítettek el, és fenntartásuk a tizedből, 
az ajándékokból, valamint az áldozatokból történt, amelyeket az Úr szolgálatára 
szántak. A nép tanítói voltak, és minden ünnepségen a nép vendégei lehettek. 
Mindenütt úgy tisztelték őket, mint Isten szolgáit és képviselőit. Az egész nem-
zet ezt a parancsot kapta: ’Vigyázz, hogy el ne hagyjad a lévitát valameddig élsz 
a te földeden’ (5Móz 12:19). ’Ezért nem volt része és öröksége a Lévinek az ő 
atyjafiaival; az Úr az ő öröksége, amiképpen megmondotta vala néki az Úr, a te 
Istened’ (5Móz 10:9).” – EÉ 147-148.

4.Mózes 34:1-2, 13, 17-18.
1  És szóla az Úr Mózesnek, mondván:2  Parancsold meg Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, amely örökségül esik néktek, [tudniillik] a Kanaán földje az ő határai szerint),13  És parancsot ada Mózes Izrael fiainak, mondván: Ez az a föld, amelyet sors által vesztek birtokotokba, amely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilenc törzsnek, és fél törzsnek;17  Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.18  És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.

Beszúrt szöveg

4.Mózes 18:20-21; 35:1-3, 7-8.
18:20  Monda pedig az Úr Áronnak: Az ő földjükből örökséged nem lesz, sem osztályrészed nem lesz neked ő közöttük: Én vagyok a te osztályrészed és a te örökséged Izrael fiai között.18:21  De íme a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izraelben; az ő szolgálatukért való osztályrész ez amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát.35:1  És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:35:2  Parancsold meg Izrael fiainak, hogy adjanak a lévitáknak az ő örökségi birtokukból lakásra való városokat; a városokhoz pedig adjatok azok környékén legelőt is a lévitáknak;35:3  Hogy legyenek nekik a városok lakóhelyekül, a legelők pedig legyenek az ő barmaiknak, jószágaiknak és mindenféle állataiknak.35:7  Mind a városok, amelyeket adnotok kell a lévitáknak, negyvennyolc város, azoknak legelőivel egyben.35:8  Amely városokat pedig Izrael fiainak örökségéből adtok, [azokhoz] attól, akinek több van, többet vegyetek, és attól, akinek kevesebb van, kevesebbet vegyetek; mindenik az ő örökségéhez képest, amelyet örökül kapott, adjon az ő városaiból a lévitáknak.

4.Mózes 26:54-56.
54  A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.55  De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjuk törzseinek nevei szerint örököljenek.56  A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.
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Csütörtök  Február 28.
5. NINCS MENTSÉG
a. Milyen kérésük volt József gyermekeinek a létszámuk miatt, és ho-

gyan válaszolt Józsué? Józs 14:4-5; 17:14-18.

„Nagyobb lélekszámukra való tekintettel e törzsek kétrésznyi területet kap-
tak. A sorshúzás számukra az országban a leggazdagabb részt jelölte ki, magába 
foglalva Sáron termékeny síkságát, de a völgyben levő fontos városok közül sok 
még a kanaániták birtokában volt, s a törzsek megrettentek a honfoglalás fára-
dalmaitól és veszélyeitől. Efraim, Izrael egyik legnépesebb törzse volt. Józsué 
is e törzshöz tartozott és tagjai ennek alapján előjogokat tulajdonítottak ma-
guknak. ’Miért adtál nékem egy sors szerint való örökséget és egy osztályrészt, 
holott én sok nép vagyok?’ (Józs 17:14) – mondották Józsuénak. De a vezetőnél 
nem tudták elérni, hogy a szigorú igazságtól eltérjen.

Válasza ez volt: ’Ha sok nép vagy te, menj fel az erdőre, és irts ott magadnak 
a Perizzeusoknak és Refiamnak földén, ha szoros néked az Efraim hegye’ (Józs 
17:15).

A felelet megmutatta a kérelem igazi okát. Hiányzott a hit és a bátorság a 
kananeusok kiűzésére. Ezt válaszolták: ’Nem elegendő nékünk ez a hegy, a 
Kananeusoknak pedig, akik a völgyi síkon laknak, mindnek vasszekerök van’ 
(Józs 17:16).” – PP 477.

Péntek  Március 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi bátorítson bennünket, ha eddig soha nem tapasztalt nagy ellenséggel 

szembesülünk?
2. Mi lehet a „ló és szekér”, amire a nehézségben számíthatok? 
3. Habár Isten mondta Józsuénak Kánaán meghódítását, miért rendelt el szü-

netet?
4. Mi volt megígérve minden törzsnek, ha hűek maradnak a szövetséghez? 
5. Miben volt más Józsué lelkülete, mint a törzsében lévőeké?

Józsué könyve 14:4-5; 17:14-18.
14:4  Mert a József fiai két nemzetség voltak: Manassé és Efraim; a lévitáknak pedig nem adtak osztályrészt a földből, hanem csak városokat lakásul és az azokhoz való legelőket barmaik és marháik számára.14:5  Amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének az Izrael fiai, és úgy oszták fel a földet.17:14  József fiai pedig szóltak vala Józsuéval, mondván: Miért adtál nekem egy sors szerint való örökséget és egy osztályrészt, holott én sok nép vagyok, mivelhogy ez ideig megáldott engem az Úr?!17:15  Józsué pedig monda nekik: Ha sok nép vagy te, menj fel az erdőre, és írts ott magadnak a perizeusoknak és Refaimnak földén, ha szoros neked az Efraim hegye.17:16  És mondának a József fiai: Nem elegendő nékünk ez a hegy, a kananeusoknak pedig, akik a völgyi síkon laknak, mindnek vas-szekerük van; úgy azoknak, akik Béth-Seanban és mezővárosaiban, mint azoknak, akik a Jezréel völgyében vannak.17:17  Szóla pedig Józsué a József házának, Efraimnak és Manassénak, mondván: Sok nép vagy te és nagy erőd van neked, nem lesz neked [csak] egy sors szerint való részed;17:18  Mert hegyed lesz neked. Ha erdő az, úgy írtsd ki azt, és annak szélei is a tieid lesznek; mert kiűzöd a kananeust, noha vas-szekere van neki, [s] noha erős az.
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AZ ELSŐ NAPOK KÁNAÁNBAN
„Izráel fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezék Silóban és 

oda helyhezteték a gyülekezetnek sátorát, minekutána meghódola előt-
tük a föld.” (Józs 18:1)

„Azaz ország ahová utazunk, minden értelemben sokkal vonzóbb, mint 
amilyen Kánaán földje volt Izráel gyermekei számára. Isten keze vezette őket. 
Krisztus maga írta le az országot, ahol majd otthonra találnak. Kívánta minden-
nel buzdítani őket, hogy reménykedve és bátran siessenek előre… Bátorságra és 
állhatatos hitre volt szükségük.” – RH November 29, 1881.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 476-482. (Kánaán felosztása-részlet)

Vasárnap  Március 3.
1. EGY BÁTOR EMBER
a. Hogyan mondta el Káleb a negyven évvel korábbi tapasztalatát, mi-

előtt felosztották az országot? Józs 14:6-9. Miként mutatkozott meg 
bátorsága? 

b. Mire tanít bennünket Isten Kálebnek tett ígérete? 4Móz 14:22-24.

„Amíg a kétkedők lehetetlenségről szólnak, amíg reszketnek a magas falak és 
az óriások gondolatára, lépjenek elő a Kálebek, akikre számítani lehet, akik más 
lelkületűek. Isten üdvösséget hozó igazsága eljut az emberekhez, ha a lelkészek 
és a hívők nem állják útját, mint a hűtlen kémek tették. Munkánk legyen kezde-
ményező: tennünk kell valamit, hogy figyelmeztessük a világot, s ne hallatsszék 
olyan hang, amely az önző érdekek mellett szól a lélekmentésre váró területek 
elhanyagolásának árán. Lássunk munkához szívvel-lélekkel és szóval, keltsük 
életre szellemi és testi erőinket! Az egész menny szívén viseli a tevékenységünket, 
és az angyalok arca szégyentől ég lanyhaságunk láttán.” – 5B 278.

2019. március 9.
Szombat

Napnyugta: H 17:39
Ro 18:20

10. Tanulmány

4.Mózes 14:22-24.
22  Hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és e pusztában, és megkísértették engemet immár tízszer, és nem engedtek az én szómnak:23  Nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak; senki nem látja azt azok közöl, akik gyaláztak engem.24  De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magva.

Józsué könyve 14:6-9.
6  Hozzámenének pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgálba és monda neki a kenizeus Káleb, Jefunné fia: Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt vala az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes-Barneában.7  Negyven esztendős valék én, mikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgája Kádes-Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki hírt, amint az én szívemben vala.8  Atyámfiai pedig, akik feljöttek vala velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet.9  És megesküvék Mózes azon a napon, mondván: Bizony a föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, mivelhogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet.
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Hétfő  Március 4.
2. EGY IDŐS HARCOS HITE
a. Mi volt a 85 éves Káleb megerősítő kérése? Józs 14:10-12. Lelkesít-e 

bennünket az ő Istenbe vetett lenyűgöző bátorsága és bizalma?  

„Fokoznunk kell buzgalmunkat és erőkifejtésünket. Szolgálatba kell állítanunk 
szunnyadó képességeinket. Az a hang, amely így szól: ’Ne siess, ne hagyd, hogy 
terheket rakjanak rád’, nem más, mint a gyáva kémek hangja. Kálebek kellenek 
most ide, vezetők Izraelben, akik bátran kiállnak az azonnali cselekvés mellett. 
Amikor az önző, könnyű életet kedvelő, gyáva, a magas óriásoktól és megközelít-
hetetlen falaktól félő emberek visszavonulást kiáltanak, zendüljön fel a Kálebek 
hangja, még ha a gyávák kővel a kezükben állnak is körülöttük, készen arra, hogy 
elhallgattassák a hűséges tanúságtevőket.” – 5B 280.
b. Hogyan lett megáldva Káleb bizalomteljes kérése? Józs 14:13-15.

„Káleb hite ugyanaz volt most is, mint amikor ellentmondott a kémek rossz 
jelentésének. Hitte Isten ígéretét, hogy az ő népét Kánaán birtokába helyezi és 
ebben teljesen az Urat követte. Elviselte népével a hosszú pusztai vándorlást, így 
osztozott a bűnösök csalódásában és terheiben, ám nem panaszkodott, hanem 
dicsőítette Isten irgalmát, amely megőrizte őt a pusztában, míg atyjafiai ott lelték 
sírjukat. A pusztai vándorlás veszedelmei, bajai és csapásai alatt, csakúgy, mint 
a kánaáni háborús esztendőkben is megtartotta őt az Úr, s most is, hogy elmúlt 
nyolcvan éves, ereje még mindig nem fogyatkozott meg. Nem kért meghódított 
területet örökségül, hanem ragaszkodott ahhoz a területhez, amelyet a kémek 
bevehetetlennek állítottak. Isten segítségével azt az erődítményt akarta kiragadni 
az óriások kezéből, melynek ereje Izrael hitét megingatta. Nem hatalom vagy 
dicsőségvágy sugallta Káleb kérését. Az öreg harcos a népnek kívánt példát adni, 
amely dicsőíti Istent és bátorítja a törzseket az atyáik által bevehetetlennek tartott 
ország elfoglalására.” – PP 476.

Józsué könyve 14:10-12.
10  Most pedig, íme megtartott engem az Úr életben, amint szólott vala; most negyvenöt esztendeje, amióta szólott vala az Úr e dologról Mózesnek, amialatt Izrael a pusztában bolyongott vala; és most íme, nyolcvanöt esztendős vagyok!11  Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes; amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra-kelésre.12  Most azért add nekem ezt a hegyet, amelyről szólt vala az Úr azon a napon; mert magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és nagy, erősített városok; hátha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr.

Józsué könyve 14:13-15.
13  És megáldá őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül.14  Azért lőn Hebron a kenizeus Kálebé, a Jefunné fiáé, örökségül mind e mai napig, amiért hogy tökéletesen követte vala az Urat, Izraelnek Istenét.15  A Hebron neve pedig annak előtte Kirjáth-Arba volt; aki a legnagyobb ember volt az anákok között. A föld pedig megnyugodott a harctól.
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Kedd  Március 5.
3. A HIT, AMELY MŰKÖDIK
a. Milyen tettekben mutatkozott meg Káleb bátorító hite, idős kora 

ellenére? Józs 15:13-14.

„Káleb elnyerte örökségét, mely után szíve negyven éven át sóvárgott, és Is-
tenben bízva ’kiűzé onnan… Anáknak három fiát’ (Józs 15:14). Így biztosította 
örökségét a maga és házanépe számára. Igyekezete nem csökkent, nem telepedett 
le, hogy örüljön örökségének, hanem tovább űzte az ellenséget nemzetének javá-
ra és Istenének dicsőségére.” – PP 477.
b. Fejtsd ki a különbséget Józsué és Káleb, illetve a hitetlen kémek ta-

pasztalatának kimenetele között! 4Móz 14:30-32; 1Kor 10:5.

„A gyávák és a lázongók meghaltak a pusztában, de az igaz kémek ehettek 
Eskól gyümölcséből. Mindenkinek hite szerint adatott. A hitetlen meglátta félel-
mének beteljesedését. Isten ígérete ellenére állították lehetetlen Kánaánt bevenni 
és nem is birtokolhatták azt. De akik bíztak Istenben és inkább tekintettek az ő 
hatalmára, mint az őket körülvevő veszedelmekre, beléphettek a jó országba.” – 
PP 477.
c. Mit szeretne Isten, hogy megértsünk a hit erejéről? 1Jn 5:4.

„’Minden lehetséges a hívőnek. S bármit kérünk is imában, ha hisszük, hogy 
megkapjuk, úgy is lesz.’ Ez a hit áthatol a legsötétebb fellegen, elhozza a fény és 
reménység sugarait az ellankadt, csüggedező léleknek. Ezen hit és bizalom hiánya 
zúdítja ránk a tanácstalanságot, kétségbeejtő félelmeket s gonosz gyanakvást. Is-
ten hatalmas dolgokat visz véghez népéért, ha teljesen belé helyezik bizalmukat.” 
– 2B 140. 

4.Mózes 14:30-32.
30  És nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket; Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát kivéve.31  De kicsinyeiteket, akik felől azt mondtátok, hogy prédára lesznek; őket beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet megutáltatok.32  A ti holttesteitek azért a pusztában hullanak el.

Józsué könyve 15:13-14.
13  Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának [városát], azaz Hebront.14  És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.15  És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer volt.

1.Korinthus  10:5.
De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.

1.János 5:4.
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
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Szerda  Március 6.
4. AZ EGYSÉGBEN MEGOSZLIK A TEHER
a. Mely törzsek voltak a Jordán keleti partján és mely törzsek a nyugati 

partján? (Figyeld meg egy bibliai térképen a 12 törzs elhelyezkedését 
Kánaánban! Lásd a hátsó borító belső oldalán) 4Móz 34:14-15; Józs 13:7-8.

„Izrael két törzse, Gád és Rúben, Manassé féltörzsével megkapta örökségét 
mielőtt a Jordánon átkeltek. Gileád és Básán kiterjedt fennsíkja és gazdag erdői 
tágas legelőt nyújtottak a pásztornép nyájainak és csordáinak, s ez oly vonzó volt, 
amilyet Kánaánban sem lehetett találni. Mivel a két és fél törzs ott kívánt letele-
pedni, kötelezték magukat, hogy a fegyveres emberek rájuk eső részét kiállítják, 
akik átkísérik atyjukfiait a Jordánon és harcaikban részt vesznek, míg ők is el 
nem foglalják örökségüket. Kötelezettségüknek híven eleget tettek. Mert amikor 
a tíz törzs átkelt a Jordánon, ’Általmentek vala a Rúben fiai, a Gád fiai és Manassé 
félnemzetsége is felfegyverkezve… az Úr előtt a harcra, Jérikhónak sík mezejére’ 
(Józs 4:12-13). Négy évig küzdöttek hősiesen testvéreik oldalán. Most eljött az 
ideje, amikor tulajdon földjükre mehettek. Amiképpen egyesültek testvéreikkel a 
harcban, úgy osztoztak a zsákmányban; és ők visszatértek ’nagy gazdagsággal… 
igen sok barommal, ezüsttel, arannyal, rézzel, vassal és igen sok ruhával’ (Józs 
22:18). A zsákmányt meg kellett osztaniuk azokkal, akik visszamaradtak a csa-
láddal és a nyájjal.” – PP 481-482.
b. Hol volt a nemzet főhadiszállása? Józs 4:19; 10:6.er.

„[Az első táborhelyen Kánaánban] Józsué ’körülmetélte Izráel fiait… És 
Gilgálban táborozának Izráel fiai és megkészíték a páskhát’… Így szólt az Úr Jó-
zsuéhoz: ’Ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát’ (Józs 5:9). És erre való 
utalással táborozásuk helyét Gilgálnak: elfordításnak nevezték el.” – PP 453. 

4.Mózes 34:14-15.
14  Mert megkapták a rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségüket.15  Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől.

Józsué könyve 13:7-8.
7  Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül kilenc nemzetségnek, és a Manassé nemzetség felének.8  Ő vele együtt a Rúben és Gád [nemzetségek] elvették örökségüket, amelyet adott vala nekik Mózes, túl a Jordánon, napkelet felé, amiképpen adta vala nekik Mózes, az Úrnak szolgája.

Józsué könyve 4:19;  10:6.er.
4:19  A nép pedig az első hónak tizedik napján jöve fel a Jordánból, és tábort üte Gilgálban, Jérikhónak keleti határán.10:6  Küldének azért Gibeon férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgálba...
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Csütörtök  Március 7.
5. AZ ÚJ KÖZPONT 
a. Hová költöztették a szent sátort, miután elrendeződött József fiai-

nak kérése? Józs 18:1, 10. Miért? Meddig maradt itt? 

„Eddig Gilgál volt a nemzet főhadiszállása és a szentély helye. Most azonban 
a sátort a kiválasztott, állandó helyére kellett szállítani. Siló kis város volt Efraim 
örökségében. Az ország központjához közel feküdt és minden törzs által köny-
nyen elérhető volt. Az ország egy részét már teljesen meghódították, úgyhogy 
az imádkozókat nem lehetett megzavarni. ’Izráel fiainak egész gyülekezete pedig 
összegyülekezék Silóban és oda helyhezteték a gyülekezetnek sátorát’ (Józs 18:1). 
A törzsek, amelyek még mindig táborban voltak, amikor a sátort elvitték Gilgál-
ból, követték azt és Siló mellett ütötték fel sátrukat. Ezek a törzsek itt maradtak, 
amíg szét nem oszlottak saját birtokukra.

A frigyláda háromszáz évig maradt Silóban. Éli házának bűne miatt a filiszteu-
sok kezébe került és Silót feldúlták. A láda többé nem került vissza ide a sátorba. 
A szent szolgálatot végül a jeruzsálemi templomba helyezték át” – PP 478. 
b. Milyen értékes gyakorlatot indítottak később Silóban? Bír 21:19.

„Izrael ünnepei mint nevelési eszközök fontos helyet töltöttek be. A min-
dennapi életben a család egyúttal iskola és gyülekezet is volt, amelyben világi és 
vallásos vonalon is a szülők voltak a példaképek. Háromszor egy évben meghatá-
rozott időszakokat jelöltek ki a társas összejövetelre és Isten imádására, amelyeket 
először Silóban majd Jeruzsálemben tartottak.” – EÉ 39.

Péntek  Március 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért mondta Isten, hogy Kálebben „más lelkület” van, amely megfelelő az 

ígéret földjéhez?
2. Hogyan fejleszthetek olyan hozzáállást, amely inkább Kálebéhoz hasonlít, 

mintsem József fiaiéhoz?  
3. Mit kell megértenem a hitről, amit talán még nem is láttam korábban?
4. Milyen hitük volt a Jordán keleti oldalán lévő törzseknek?
5. Milyen áldásokkal szolgált Siló?

Józsué könyve 18:1,10.
1  Izrael fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezék Silóban és oda helyezteték a gyülekezetnek sátorát, minekutána meghódola előttük a föld.10  És sorsot vete nekik Józsué Silóban az Úr előtt, és elosztá ott Józsué a földet Izrael fiai között az ő osztályrészeik szerint.

Bírák könyve 21:19.
És mondának: Íme az Úrnak esztendőnként való ünnepnapja lesz most Silóban, amely északra fekszik Bétheltől, napkelet felé az országút mellett, amely Bétheltől Sikem felé visz, és délre Lebonától.
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FÉLREÉRTÉSEK KEZELÉSE
„A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében 

hirtelenkedő, bolondságot szerez az.” (Péld 14:29)
„Bírálattal és feddéssel még senkit sem térítettek el hibás felfogásától.” – PP 483.

Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 482-484. (Kánaán felosztása-részlet)

Vasárnap  Március 10.
1. ÁTKELÉS A HATALMAS FOLYÓN 
a. Gád, Rúben törzse és Manassé féltörzse a Jordán keleti oldalán he-

lyezkedett el. Milyen problémák merültek fel azzal, hogy a szentély-
től ilyen távolságra kerültek? Józs 22:10.

„[Ezeknek a törzseknek] távolabb kellett lakniuk az Úr szentélyétől. Józsué 
aggódó szívvel vette tudomásul távozásukat, mert tudta, hogy magányos és 
vándorló életük mily erős kísértésnek lesz kitéve, s hogy könnyen megfertőzhe-
tik őket szokásaikkal a határaiknál lakó pogányok.

Míg Józsuét és más vezetőket nyomasztó balsejtelmek aggasztottak, különös 
hírek jutottak el hozzájuk. A Jordán túloldalán, közel Izrael csodálatos átke-
lésének helyéhez, a két és fél törzs nagy oltárt épített a silói égőáldozati oltár 
mintájára.” – PP 482.
b. Mit váltott ez ki a többi törzsből? Miért? Józs 22:11-12.

„Isten törvénye halálbüntetés mellett megtiltotta a szentélyben folyó isten-
tiszteleten kívül másféle istentisztelet bevezetését. Ha ez volt az oltárnak a célja, 
és megengedik, hogy az megmaradjon, az a népet az igaz hittől eltávolítaná.” 
– PP 482.

2019. március 16.
Szombat

Napnyugta: H 17:50
Ro 18:30

11. Tanulmány

Józsué könyve 22:10.
Mikor a Jordán mellékére értek, amely még Kanaán földén van, építének a Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fél nemzetsége ott a Jordán mellett oltárt, nagy, láttatós oltárt.

Józsué könyve 22:11-12.
11  Meghallák pedig Izrael fiai, hogy ezt mondják vala: Íme a Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fél nemzetsége oltárt építettek átellenben a Kanaán földével, a Jordán mellékén, Izrael fiainak oldala felől.12  Amint meghallák Izrael fiai, egybegyűle Izrael fiainak egész gyülekezete Silóban, hogy hadakozni induljanak fel ellenük.
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Hétfő  Március 11.
2. INDULATOK LECSILLAPÍTÁSA
a. Amikor a két és fél törzs oltárt épített a Jordán keleti oldalán, milyen 

higgadt megközelítés csendesítette le a többiek kezdeti indulatát? 
Józs 22:13-14. 

„A nép képviselői összegyűltek Silóban. Felháborodásuk és méltatlankodá-
suk hevében azonnal háborút javasoltak a törvényszegők ellen. A higgadtabbak 
tanácsára azonban úgy döntöttek, előbb követeket küldenek, hogy magától a két 
és fél törzstől magyarázatot kapjanak tettükre. Tíz fejedelmet (törzsenként egyet) 
választottak ki. Vezetőjük Fineás volt, aki buzgalmával a peóri ügyben kitüntette 
magát.” – PP 482.
b. Milyen kéréssel fordultak a keleti törzsekhez? Józs 22:15-18.

„A két és fél törzs tévedett, amikor magyarázat nélkül ilyen jelentőségű dolgot 
cselekedett. Mivel a küldöttek már elintézettnek látták, hogy testvéreik tévedtek, 
kemény szemrehányással illeték őket. Az Úr elleni lázadással vádolták őket és 
megparancsolták nekik, emlékezzenek arra, milyen ítélet látogatta meg Izraelt, 
amikor Baál-Peórhoz adták magukat.” – PP 482.
c. Milyen tapasztalatra utalt Fineás? 4Móz 25:1-9. Milyen tanulságot 

vonhatunk le a testvérekkel szembeni lelkületéből? Józs 22:19.

„Fineás az egész Izrael érdekében kijelentette Gád és Rúben gyermekeinek; ha 
nem hajlandók azon a földön áldozati oltár nélkül lakni, szívesen fogadják őket és 
osztják meg testvéreik birtokát és előjogait a túloldalon.” – PP 482.

„Legyen hitvallásunk jó és szívből jövő, legyen mennyei bölcsességünk az 
emberi indulatok kezeléséhez, hogy ne csak megfeddjünk, rendreutasítsunk, 
figyelmeztessünk hosszútűréssel és hitpontokkal, hanem vegyük hitünk karjaiba 
a tévedőt és vigyük Krisztus keresztjéhez.” – 16MR 339.

4.Mózes 25:1-9.
1  Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izrael, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival.2  Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit.3  És odaszegődék Izrael Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izrael ellen.4  És monda az Úr Mózesnek: Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd fel őket az Úrnak fényes nappal; hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izraeltől.5  Monda azért Mózes Izrael bíráinak: Ki-ki ölje meg az ő embereit, akik odaszegődtek Bál-Peórhoz.6  És íme eljöve valaki Izrael fiai közül, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt, Mózes szeme láttára, és Izrael fiai egész gyülekezetének láttára; ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyílásánál.7  És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron papnak unokája, felkele a gyülekezet közül, és dárdáját vevé kezébe.8  És beméne az izraelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjüket, mind az izraelita férfit, mind az asszonyt hason. És megszűnék a csapás Izrael fiai között.9  De meghaltak vala a csapás miatt huszonnégy ezren.

Józsué könyve 22:13-14.
13  Küldék pedig Izrael fiai a Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és a Manassé fél nemzetségéhez Gileád földére Fineást, Eleázárnak, a papnak fiát;14  Tíz fejedelmet is vele, egy-egy fejedelmet az ősök háza szerint Izraelnek minden nemzetségéből. Ezek mind fejedelmei valának az ő őseik házának, Izraelnek ezerei között.

Józsué könyve 22:15-18.
15  És eljutának a Rúben fiaihoz, a Gád fiaihoz és a Manassé fél nemzetségéhez a Gileád földére, és szólának ő velük, mondván:16  Így szól az Úrnak egész gyülekezete: Micsoda vétek ez, amellyel vétkeztetek Izraelnek Istene ellen, hogy immár elfordultatok az Úrtól, építvén magatoknak oltárt, hogy pártot üssetek immár az Úr ellen?!17  Avagy kevés-e nékünk a Peór miatt való hamisságunk, amiből ki sem tisztultunk még mind e napig, és amiért csapás lőn az Úrnak gyülekezetén?18  És ti elfordultatok immár az Úrtól; pedig ha ti pártot üttök ma az Úr ellen: holnap majd Izraelnek egész gyülekezetére haragszik meg.

Józsué könyve 22:19.
Ha pedig tisztátalannak tetszik előttetek a ti örökségeteknek földje: úgy jöjjetek át az Úr örökségének földjére, ahol ott áll az Úrnak sátora, és legyetek örökösökké mi közöttünk; de az Úr ellen ne üssetek pártot, és ellenünk se üssetek pártot, építvén magatoknak oltárt, az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán kívül.
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Kedd  Március 12.
3.  KÖLCSÖNÖS OKFEJTÉS
a. Mihez hasonlították a Jordán nyugati oldalán lévő törzsek a keleti ol-

dalon épült oltárt? Józs 22:20. Milyen tanulságot vonhatunk le téves 
buzgóságukból?

„Minden keresztény vigyázzon, hogy elkerülje mindkét végletet, egyrészt 
a lanyhaságot, mikor a bűnnel szemben föllép, másrészt a túlzott szigort és 
alaptalan gyanakvást. Az izraeliták, akik annyira fölháborodtak Gád és Rúben 
férfiai ellen, emlékeztek rá, hogy Ákán esetében Isten hogyan dorgálta meg 
az éberség hiányát a köztük levő bűn fölfedése terén. Eltökélték akkor, hogy 
a jövőben azonnal és lelkiismeretes komolysággal fognak föllépni. De amikor 
ezt akarták tenni, az ellenkező végletbe estek. Ahelyett, hogy bírálattal álltak 
volna testvéreik elé, előzékenyen tudakozódniuk kellett volna, hogy alaposan 
megismerjék a tényállást.” – TII 31-32.
b.  Rúben, Gád törzse és Manassé féltörzse hogyan érvelt a Jordán keleti 

oldalán lévő oltár miatt? Józs 22:21-29. 

„A vádlottak válaszukban megmagyarázták, oltárukat nem áldozásra szánták, 
hanem bizonyságául annak, hogy bár a folyó elválasztja őket egymástól, hitük 
mégis ugyanaz, mint testvéreiké Kánaánban. Attól tartottak, hogy gyermekeiket 
az elkövetkező években elzárhatnák a sátortól, mintha nem volna részük Izrael-
ben. Akkor bizonyság lesz majd ez az oltár, amelyet a silói mintájára építettek, 
hogy az építők az élő Isten imádói.” – PP 482.
c. Miként bizonyult sikeresnek az érvelés? Józs 22:30-31.

„A követek nagy örömmel fogadták e magyarázatot és azonnal az őket kül-
dőkhöz vitték a hírt. A háború gondolatával felhagytak, s a nép örült és dicsérte 
Istent.” – PP 483. 

Józsué könyve 22:20.
Avagy nem Ákán, a Zéra fia vétkezék-e nagy vétekkel az [Istennek] szentelt dolog ellen; mégis az Izraelnek egész gyülekezete ellen lőn a harag! És az a férfiú nem egymaga halt meg az ő bűnéért!

Józsué könyve 22:21-29.
21  Felelének pedig a Rúben fiai, a Gád fiai és a Manassé fél nemzetsége, és szólának az Izrael ezereinek fejeihez:22  Az Istenek Istene az Úr, az Istenek Istene az Úr: ő tudja, és az Izrael is megtudja. Ha pártütésből és ha az Úr ellen való vétekből van ez: ne tartson meg minket e napon!23  Ha azért építettünk magunknak oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, vagy pedig hogy áldozzunk azon egészen égőáldozatot és ételáldozatot; vagy hogy tegyünk arra hálaadásnak áldozatát: - lássa meg [ezt] ő maga az Úr!24  Hát nem inkább amiatt való féltünkben cselekedtük-e ezt, hogy így gondolkoztunk: Maholnap így szólhatnak a ti fiaitok a mi fiainkhoz, mondván: Mi közötök van néktek az Úrhoz, Izrael Istenéhez?25  Hiszen határt vetett az Úr mi közöttünk és ti közöttetek Rúben fiai és Gád fiai - a Jordánt; nincsen néktek részetek az Úrban! És elidegeníthetnék a ti fiaitok a mi fiainkat, hogy ne féljék az Urat!26  Mondottuk azért: Nosza fogjunk hozzá, hogy építsünk oltárt, se nem egészen égőáldozatra, se nem véres áldozatra;27  Hanem hogy bizonyság legyen az mi közöttünk és ti közöttetek, és a mi utánunk való nemzetségeink között, hogy szolgálni akarjuk az Urat őelőtte a mi egészen égőáldozatainkkal, véres áldozatainkkal és hálaáldozatainkkal, és hogy ne mondhassák a ti fiaitok maholnap a mi fiainknak: Nincs néktek részetek az Úrban.28  Mondottuk azért: Ha így szólanának maholnap nékünk vagy a mi nemzetségeinknek, ezt mondjuk majd: Lássátok az Úr oltárának mássát, amelyet a mi atyáink készítettek, nem egészen égőáldozatra, sem nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyság legyen mi közöttünk és ti közöttetek!29  Távol legyen tőlünk, hogy pártot üssünk az Úr ellen, és elforduljunk immár az Úrtól, építvén oltárt égőáldozatra, ételáldozatra és véres áldozatra az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán kívül, amely az ő sátora előtt van!

Józsué könyve 22:30-31.
30  Hallván pedig Fineás, a pap és a gyülekezetnek fejedelmei és Izrael ezereinek fejei, akik vele valának, a beszédeket, amelyeket szólottak vala a Rúben fiai, a Gád fiai és a Manassé fiai; tetszésre találtak vala előttük.31  És monda Fineás, az Eleázár pap fia a Rúben fiainak, Gád fiainak és a Manassé fiainak: Ma tudtuk meg, hogy köztünk van az Úr, mivelhogy nem vétkeztetek e vétekkel az Úr ellen. Most megszabadítottátok Izrael fiait az Úr kezéből.
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Szerda  Március 13.
4. HIGGADTSÁGBAN BÖLCSESSÉG 
a. Mit tett Gád és Rúben nemzetsége a Jordán keleti oldalán lévő oltár-

ral való szándékuk bizonyítására? Józs 22:34.

„Gád ás Rúben fiai most feliratot helyeztek oltárukra, amely rámutatott arra 
a célra, amiért azt emelték és azt mondták: ’Bizonyság ez közöttünk, hogy az Úr 
az Isten!’ (Józs 22:34). Így igyekeztek elejét venni a jövőbeni félreértéseknek és 
megakadályozni azt, ami kísértést okozhatna.” – PP 483.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le a törzsek közötti ezen eseményből? 

Péld 14:17, 29; Jak 1:19.

„Mily gyakran támadnak komoly nehézségek egyszerű félreértésből még azok 
között is, kiket a legnemesebb indítékok vezetnek; előzékenység és türelem gya-
korlása nélkül komoly és végzetes következmények adódhatnak…

Míg sokan nagyon érzékenyek a feddésre saját szokásaikat illetően, ugyanak-
kor túl szigorúan bánnak azokkal, akikről feltételezik, hogy vétkesek.” – PP 483. 

„A gonosz hatalom mindenkit ostromoz, de ne csatlakozzunk az ördög 
munkájához azzal, hogy szigorúak vagyunk a gyöngével és tévedővel, s így el-
csüggesszük őket. Legyünk együtt érzők, könyörületesek egymással, és legyen 
befolyásunk gyógyító, összekötő, építő és, ne sértő vagy szétszakító. Túl nagy a 
sietség… sokszor, amikor valamit igazságosnak vélünk azt Isten elnyomásként 
jegyzi fel a könyvében… Legyünk egymás iránt szeretettel és legyünk kedvesek, 
udvariasak a másikhoz!” – RH October 24, 1893.
c. Milyen további elvekről ne felejtkezzünk el a testvéreinkkel való bánás-

módban? 1Kor 13:4; Ef 4:32.

„Embertársainkkal érintkezve ne felejtsük el, hogy ők Isten tulajdonai! Le-
gyünk kedvesek, részvétteljesek, barátságosak! Tanúsítsunk tiszteletet Isten gyer-
mekei iránt, kedvesen és előzékenyen bánjunk egymással!” – ÉÉM Augusztus 26.

Józsué könyve 22:34.
Az oltárt pedig így nevezék Rúben fiai és a Gád fiai: "Bizonyság ez közöttünk, hogy az Úr az Isten."

1.Korinthus  13:4.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Efézus 4:32.
Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

Jakab  1:19.
Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

Példabeszédek 14:17,29.
17  A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.29  A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.
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Csütörtök  Március 14.
5. AMIKOR HAMIS A VÁD
a. Miről ne felejtkezzünk el, ha tévesen vádolnak bennünket? Milyen 

legyen a hozzáállásunk? 1Pt 2:19-24; 4:14-16.

„A rubeniták és társaik által megnyilvánult bölcsesség méltó a követésre. Míg 
ők őszintén keresték az igaz vallás ügyének előmozdítását, addig rosszul ítélték 
meg és keményen feddték őket, de ők mégsem nehezteltek. Udvariasan és tü-
relemmel hallgatták végig testvéreik vádjait, mielőtt megkísérelték védelmezni 
magukat, azután előadták indítékaikat és bebizonyították ártatlanságukat. Így 
barátságosan intéződött el a nehéz ügy, amely oly súlyos következményekkel 
fenyegetett.

Akinek igaza van, az nyugodt és megfontolt maradhat akkor is, amikor 
hamis vádakkal illetik. Isten mindent ismer, amit az ember félreért és tévesen 
magyaráz. Ügyünket nyugodtan kezébe tehetjük. Akik belé vetik bizalmukat, 
azok ügyét éppoly biztosan igazolja, mint ahogy felderítette Ákán bűnét. Azok, 
akiket Krisztus Lelke vezérel, azzal a szeretettel rendelkeznek, amely hosszútű-
rő és kegyes.” – PP 483-484.

„Mennyi gonoszságot el lehetne hárítani, ha akit hamisan vádolnak, elkerül-
né a viszontvádat s helyette enyhe, békítő szavakat szólna. Akik pedig bűn elleni 
buzgalmukban igazságtalan gyanakvásba estek, törekedjenek a legkedvezőbb 
véleményt táplálni testvéreikről s örvendezzenek, ha hibátlannak találják őket.” 
– ST May 12, 1881.

Péntek  Március 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen veszélynek vannak különösen kitéve azok a hittestvérek, akik elkülö-

nülve élnek?
2. Milyen példákra emlékezzek vissza, amikor egy higgadt megközelítés jobb 

eredményhez vezethet a másokkal való bánásmódban?
3. Miért kifizetődő mindig egy őszinte, nyitott párbeszéd krisztusi lelkületben? 
4. Hogyan közeledjek azokhoz, akik szerintem tévednek?
5. Ha úgy vélem, hogy hamisan vádolnak, minek a tudata fog arra vezetni, 

hogy Isten kezébe helyezzem ügyemet? Milyen hatással lesz ez kedélyállapo-
tomra?

1.Péter 2:19-24; 4:14-16.
2:19  Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén.2:20  Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök? de ha jót cselekedve és [mégis] szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél.2:21  Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett értetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:2:22  Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:2:23  Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre:2:24  Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.4:14  Boldogok [vagytok], ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, [amit] amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.4:15  Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó:4:16  Ha pedig mint keresztyén [szenved], ne szégyellje, sőt dicsőítse azért az Istent.
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A MENEDÉKVÁROSOK
„És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.” (Zsol 9:10)
„Isten régi népe számára kijelölt menedékvárosok a Krisztusban lévő mene-

dék jelképei.” – PP 480.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 478-480. (Kánaán felosztása-részlet)

Vasárnap  Március 17.
1. KÖNYÖRÜLETES GONDOSKODÁS
a. Hogyan gondoskodtak azokról Izraelben, akik akaratlanul okozták 

egy másik ember halálát? 4Móz 35:9-12; Józs 20:1-3.

b. Hány menedékvárost jelöltek ki és hol? 4Móz 35:13-14.

c. Miért és kik számára szolgált menedékként egy ilyen város? 4Móz 
35:15.

„Ezt a kegyes intézkedést a személyes vérbosszú gyakorlása tette szükségessé, 
mely szerint a gyilkoson a meggyilkolt legközelebbi rokona vagy örököse bosszút 
állhat. Nyilvánvalóan szándékos bűnesetnél nem volt szükség bírói kihallgatás-
ra. A vérbosszuló bárhova követhette a gyilkost és megölhette ott, ahol éppen 
megtalálta. Az Úr nem látta jónak, hogy e szokást abban az időben eltörölje, de 
gondoskodott azok biztonságáról, akik akaratlanul oltották ki valakinek az életét.” 
– PP 479.

2019. március 23.
Szombat

Napnyugta: H  18:00 
Ro 18:39

12. Tanulmány

4.Mózes 35:9-12.
9  És szóla az Úr Mózesnek, mondván:10  Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:11  Válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit.12  És legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen, és ne haljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé.

4.Mózes 35:13-14.
13  Amely városokat pedig oda adtok, azok közül hat legyen néktek menedékvárosul.14  Három várost adjatok a Jordánon túl, és három várost adjatok a Kanaán földén; menedékvárosok legyenek azo].

4.Mózes 35:15.
Izrael fiainak és a jövevénynek, és az ő közöttük lakozónak menedékül legyen az a hat város, hogy oda szaladjon az, aki történetből öl meg valakit.

Józsué könyve 20:1-3.
1  Majd szóla az Úr Józsuénak, mondván:2  Szólj az Izrael fiainak, mondván: Válasszatok magatoknak menekülésre való városokat, amelyekről szóltam néktek Mózes által,3  Hogy oda szaladjon a gyilkos, aki megöl valakit tévedésből, nem szándékosan, és legyenek azok menedékül nekik a vérbosszúló elől.
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Hétfő  Március 18.
2. A MENEDÉKHEZ VEZETŐ ÚT 
a. Hogyan helyezkedtek el a menedékvárosok? Milyen folyamaton 

ment át a menedéket kérő? Józs 20:4-6. Hogy különböztették meg 
a gondatlanságból okozott emberölést a szándékos gyilkosságtól? 
4Móz 35:16-24.

„A menedékvárosok úgy voltak elosztva, hogy félnapi utazással az ország 
minden részéből elérhették. Az odavezető utakat állandóan karban kellett tartani, 
hogy a menekülő egy pillanatra se legyen akadályoztatva. Végig az úton jelzőtáb-
lákat kellett felállítani, amelyekre világos és szembetűnő betűkkel írták fel e szót: 
’Menedék’. E rendelkezést bárki, zsidó, idegen és jövevény igénybe vehette. De 
amíg az ártatlanokat nem volt szabad elhamarkodottan megölni, ugyanakkor a 
bűnös sem kerülhette el a büntetést. A menekülő ügyét az illetékes hatóságoknak 
gondosan ki kellett vizsgálni, és csak ha ártatlannak bizonyult a szándékos gyil-
kosságban, lehetett őt a menedékvárosban megvédeni.” – PP 479.
b. Milyen eljárást alkalmaztak egy gyilkossal szemben? 4Móz 35:30. Ami 

a tanúk számát illeti, melyik szabályt ismételték meg az Újtestamen-
tumban? Mt 18:16; 1Tim 5:19. Miért van ennek nagy jelentősége?

„Ártatlan emberek ezreinek jó hírét és hasznavehetőségét tette tönkre a 
személyes gyűlölködés és a fölénnyel való visszaélés… Egy embert irányíthat 
az előítélet, az önzés és a rosszindulat is, de nem valószínű, hogy két vagy több 
ember annyira romlott, hogy egyesüljenek a hamis tanúskodásban, de ha mégis 
megtörténne, akkor a tanúk elkülönített kihallgatása feltárja az igazságot.

Ez a könyörületes gondoskodás tanítást rejt magában Isten népe számára 
egészen az idők végéig. Krisztus volt az, aki Mózesnek világos útbaigazítást adott 
a zsidó sereggel kapcsolatban. Amikor személyesen tanítványaival volt a földön, 
a nagy Tanító többször is elismételte ugyanazt a leckét, hogy miként bánjanak a 
tévedővel. Egyetlen személy tanúskodása nem jelenthetett sem felmentést sem 
elítélést. Egyetlen ember meglátása vagy véleménye nem dönthetett el vitás kér-
déseket… Isten rendelte el szolgái számára, hogy egymásnak legyenek alávetve. 
Egy ember ítélete egyedül nem irányíthat bármely fontos ügyet. A kölcsönös 
figyelmesség és tisztelet megfelelő méltóságot ad a lelkészségnek, és egyesíti Isten 
szolgáit a szeretet és harmónia szoros kötelékében.” – ST January 20, 1881.

4.Mózes 35:16-24.
16  De ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit, hogy meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.17  És ha kézben levő kővel, amelytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.18  Vagy ha kézben lévő faeszközzel, amelytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.19  A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost; mihelyt találkozik vele, ölje meg azt.20  Hogyha gyűlölségből taszítja meg őt, vagy szántszándékkal úgy hajít [valamit] reá, hogy meghal;21  Vagy ellenségeskedésből kezével üti meg azt úgy, hogy meghal: halállal lakoljon az, aki ütötte; gyilkos az; a vérbosszuló rokon ölje meg azt a gyilkost, mihelyt találkozik vele.22  Ha pedig hirtelenségből, ellenségeskedés nélkül taszítja meg őt; vagy nem szántszándékból hajít reá akármiféle eszközt;23  Vagy akármiféle követ, amelytől meghalhat, úgy ejt valakire, akit nem látott, hogy meghal, holott nem volt ő annak ellensége, sem nem kereste annak vesztét:24  Akkor ítéljen a gyülekezet az agyonütő között és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint.

4.Mózes 35:30.
Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost; de egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon.

Józsué könyve 20:4-6.
4  Aki pedig beszalad valamelyikbe e városok közül, álljon [az] a város kapujába, és beszélje el az ő dolgait a város véneinek hallatára, és vegyék be őt maguk közé a városba, és adjanak neki helyet, hogy velük lakozzék.5  Hogyha pedig kergeti azt a vérbosszúló, ki ne adják a gyilkost annak kezébe, mert nem szándékosan ölte meg az ő felebarátját, és nem gyűlölte ő azt annak előtte.6  És lakozzék abban a városban mindaddig, amíg ítéletre állhat a gyülekezet elé, amíg meghal a főpap, aki abban az időben lesz, azután térjen vissza a gyilkos, és menjen haza az ő városába és az ő házába, abba a városba, amelyből elfutott vala.

Máté evangéliuma 18:16.
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.

1.Timótheus 5:19.
Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.
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Kedd  Március 19.
3. A MENEDÉK JELKÉPE
a. Milyen feltétel mellett kapott menedéket valaki a bosszúállóval 

szemben? Mikor hagyhatta el a menedékvárost és mehetett haza? 
4Móz 35:25-32.

b. Ki szabadít meg bennünket a bűn okozta haláltól? Zsol 9:10; Rm 8:1.

„Ugyanaz az irgalmas Megváltó, aki az ideiglenes menedékvárosokat elrendel-
te, saját vére kiontásával biztos menedéket szerzett az Isten törvényét megszegő 
számára, amelyben oltalmat kereshet a második halál elől. Semmi hatalom nem 
ragadhatja ki kezéből azt, aki hozzá járul bocsánatért.” – PP 480.
c. Hogyan sürget Krisztus arra, hogy benne találjunk menedéket? 2Kor 

6:1-2; Zsid 10:26-27. Hogyan szemlélteti ezt a menedékvárosok? 

„Ha a menekülő meg akarta menteni életét, akkor nem késlekedhetett. El kel-
lett hagynia családját és munkáját, nem volt idő arra, hogy elbúcsúzzon szerettei-
től. Élete forgott kockán, minden mást fel kellett áldozzon ezért az egyetlen célért 
– hogy elérje a menedékvárost – fáradságot elfelejtve, nehézségeket figyelmen 
kívül hagyva. Egyetlen pillanatra sem állhat meg, míg életét biztonságban nem 
tudhatja a város falain belül.” – ST January 20, 1881.

„A vég idejében élünk és Sátán mesterien dolgozik erejével, hogy apró kísérté-
seivel legyőzze azokat, akik Jézusban hisznek. Azonban bennünket ’Isten hatalma 
őriz’ (1Pt 1:5), ezért a kísértésekben dicsőítsük Istent, aki megtartja a hívő lelket, 
hogy a ravasz ellenség ne győzhesse le… 

Az alattomos csaló lehet vádoló, hazug, kínvallató és gyilkos. Bár rávehet má-
sokat, hogy rosszat mondjanak rólad, de az Úr úgy szólhat hozzá, mint ahogyan 
Péterhez is ’távozz tőlem Sátán’ (Mk 8:33). Az Úr szólhat így: ’Nem állhatsz közé 
és közém. Nem helyezkedsz közénk, mert lefizettem a váltságdíját.” – UL 42.

4.Mózes 35: 25-32.
25  És mentse ki a gyülekezet a gyilkost a vérbosszuló rokonnak kezéből, és küldje vissza azt a gyülekezet az ő menedékvárosába, amelybe szaladott vala, és lakozzék abban, míg meghal a főpap, aki felkenetett a szent olajjal.26  Ha pedig kimegy a gyilkos az ő menedékvárosának határából, amelybe szaladott vala;27  És találja őt a vérbosszuló rokon az ő menedékvárosának határán kívül, és megöli az a vérbosszuló rokon a gyilkost: nem lesz [annak] vére ő rajta;28  Mert az ő menedékvárosában kell laknia a főpap haláláig; a főpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az ő örökségének földére.29  És legyenek ezek néktek ítéletre való rendelések a ti nemzetségeitek szerint, minden lakhelyeteken.30  Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost; de egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon.31  Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek el váltságot, aki halálra való gonosz, hanem halállal lakoljon.32  Attól se vegyetek váltságot, aki az ő menedékvárosába szaladt, hogy visszamehessen és otthon lakozzék a főpap haláláig.

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

Róma 8:1.
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

2.Korinthus 6:1-2.
1  Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.2  Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja.

Zsidók 10:26-27.
26  Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,27  Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket.
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Szerda  Március 20.
4. AZ ÉLET SÉRTHETETLENSÉGE
a. Hogyan tekint Isten a vérontásra? 4Móz 35:33-34.

b. Milyen szertartást végeztek, ha meggyilkolt embert találtak? 5Móz 
21:1-9. Mennyire utálatos az Úr előtt a bűn? Mennyire értékeli Isten 
az emberi életet? 

„Amennyiben a legkitartóbb kutatással sem találták meg a gyilkost, úgy ez 
ünnepélyes szertartás által kellett a város vezetőinek kifejezniük a bűntől való 
irtózásukat. Nem kezelhették a bűnös tetteit hanyagul és figyelmetlenül. Min-
den tettükben ki kellett nyilvánítaniuk a bűn megfertőző befolyását – hogy a 
bűn mindent és mindenkit bemocskol, ha nem igyekeznek minden lehetséges 
eszközzel helyreigazítani az elkövetőt. Isten az ő ellenségeinek tekinti azokat, 
akik bármely mulasztásukkal a bűnöst védelmezik. Isten szemében az ilyenek is 
vétkesek a bűnös tetteiben…

Lehet a bűnt nem nevén nevezni és tetszetősen bemutatni valószerűnek 
tűnő kifogásokkal és állítólagos jó szándékkal, de az akkor sem csökkenti Isten 
szemében annak vétkes voltát. Bármilyen is a bűn, az Isten ellen van, és biztosan 
elnyeri büntetését.” – ST January 20, 1881.
c. Melyik más dolgokat tekint Isten még gyilkosságnak? 1Jn 3:15.

„Az igazságtalanság minden olyan cselekedete, amely hajlamos az élet megrö-
vidítésére; a gyűlölet és a bosszúállás lelkülete; vagy bármiféle szenvedély élvezete, 
amely sértő cselekedetre vezet bennünket mások iránt; vagy azt a kívánságot ébreszti 
fel bennünk, hogy megbántsunk másokat, hogy ártsunk nekik (mert ’aki gyűlöli az 
ő atyjafiát, mind embergyilkos az’ 1Jn 3:15) megszegik e parancsolatot. A szük-
ségben lévőkről vagy a szenvedőkről való gondoskodásunk önző semmibevevése; 
saját vágyaink kielégítése; szükségtelen nélkülözésünk; túlfeszített munkatempónk, 
amellyel mások és a magunk egészségét tesszük tönkre – mindezek kisebb vagy 
nagyobb mértékben a hatodik parancsolat megsértése.” – PP 265.

„A gyűlölködés és bosszú szelleme Sátántól ered; ez késztette arra az embe-
reket, hogy Isten Fiát megöljék. Aki gyűlöletet és irigységet melenget magában, 
ugyanazt a lelkületet ápolja, amelynek aratása: halál.” – GH 59-60.

4.Mózes 35: 33-34.
33  És meg ne fertőztessétek a földet, amelyben lesztek; mert a vér, az megfertőzteti a földet, és a földnek nem szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, aki kiontotta azt.34  Ne tisztátalanítsd meg azért azt a földet, amelyben laktok, amelyben én is lakozom; mert én, az Úr, Izrael fiai között lakozom.

5.Mózes 21:1-9.
1  Hogyha agyonütöttet találnak azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked birtokul, és az a mezőn fekszik, és nem tudható: ki ölte meg azt;2  Akkor a te véneid és a te bíráid menjenek ki, és mérjék meg [a földet] a városokig, amelyek az agyonütött körül vannak;3  És amely város legközelebb esik az agyonütötthöz, annak a városnak vénei vegyenek egy üszőtinót, amellyel még nem dolgoztattak, és amely nem vont még jármot;4  És annak a városnak vénei vigyék az üszőt valamely folyóvíz völgyébe, amelyet nem szántanak és nem vetnek, és szegjék nyakát az üszőnek ott a völgyben.5  És járuljanak oda a papok, Lévi fiai; (mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak neki, és hogy áldjanak az Úr nevében, és az ő ítéletük szerint legyen minden per és minden sérelem).6  És mindnyájan annak a városnak vénei, akik legközelebb esnek az agyonütötthöz, mossák meg kezeiket a nyakaszegett üsző felett a völgyben;7  És szóljanak és mondják: A mi kezeink nem ontották ki ezt a vért, sem a mi szemeink nem látták.8  Bocsáss meg a te népednek, Izraelnek, amelyet megváltottál, Uram, és ne engedd, hogy ártatlan vér ontása legyen Izrael között, a te néped között! És bocsánatot nyernek a vérért.9  Te azért tisztítsd ki közüled az ártatlan vérnek kiontását, mert így cselekszed azt, ami igaz az Úr előtt.

1.János 3:15.
Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne.
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Csütörtök  Március 21.
5. REMÉNYSÉG A MENEDÉKRE VÁGYÓNAK
a. Milyen gondoskodás történt a mi felmentésünkre? Jn 10:14-15.

„Ugyanaz az irgalmas Megváltó, aki az ideiglenes menedékvárosokat elrendel-
te, saját vére kiontásával biztos menedéket szerzett az Isten törvényét megszegő 
számára, amelyben oltalmat kereshet a második halál elől. Semmi hatalom nem 
ragadhatja ki kezéből azt, aki hozzá járul bocsánatért…

A bűnös ember ki van téve az örök halálnak, míg rejtekhelyet nem talál Krisz-
tusban. Amint a késlekedés és gondatlanság elrabolhatta a menekülőtől az élet 
egyetlen lehetőségét, úgy a halogatás és a közömbösség a lélek vesztére lehet. 
Sátán, a nagy ellenség, Isten szent törvénye áthágóinak nyomában van, és az, aki 
a veszélyre érzéketlen és nem keres komolyan védelmet az Örök Menedékben, a 
vesztő prédájává lesz.” – PP 480. 481.
b. Milyen feladata van a gyülekezetnek ebben a folyamatban? Jn 10:16.

„Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a hűtlen 
világban.” – AT 8.

„Isten Lelke meggyőzi a bűnösöket az igazságról, majd a gyülekezet karjá-
ba helyezi. Az igehirdetők elvégezhetik ugyan a maguk részét, mégsem tudják 
elvégezni azt a feladatot, amit a gyülekezetnek kell elvégeznie. Isten elvárja gyü-
lekezetétől, hogy dajkálják, ápolják a hitben és tapasztalatban ifjakat. Járjanak el 
hozzájuk, nem pletykálkodni, hanem hogy imádkozzanak velük, s olyan szavakat 
szóljanak nekik, amelyek akár az aranyalmák ezüst tányéron.” – 4B 69.

Péntek  Március 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Ki és milyen céllal hozta létre a menedékvárosokat? 
2. Miért annyira fontos kettő vagy több tanú bármely elbírálásban?
3. Mire tanítson bennünket, hogy sietve kellet eljutni a menedékvárosba? 
4. Hogyan tanítja Isten kegyelmét és igazságosságát a menedékvárosok lehe-

tősége? 
5. Mikor egy biztos menedék számomra Krisztus? Hogyan segíthetek másokat, 

hogy ráleljenek erre? 

János evangéliuma 10:14-15.
14  Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,15  Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.

János evangéliuma 10:16.
Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.
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13. Tanulmány

JÓZSUÉ UTOLSÓ ÜZENETE
„Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok… én azonban és 

az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józs 24:15)
„Még módodban áll megszentelődnöd az igazság által. Vagy ha azt választod, 

a hitetlenség sötétjében botorkálhatsz, elveszítheted a mennyet, amivel mindent 
elveszítesz. De ha a világosságban jársz, ha megvalósítod Isten akaratát, akkor 
fölülkerekedhetsz önző természeteden.” – 4B 214.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és Próféták, 485-488. (Józsué utolsó szavai);  

Bizonyságtételek, 5. kötet, 264-269. (Felemás házasság) 

Vasárnap  Március 24.
1. EGY ÜNNEPÉLYES ÖSSZEGYŰLÉS
a. Milyen körülménynek örülhetett Izráel végül egy ideig? Mire emlé-

keztette Józsué a népet?  Józs 23:1-4; 24:11-13.

b. Mivel intette őket Józsué? Józs 23:5-10. Milyen tanulságot vonha-
tunk le a tőlük elvárt elkötelezettségből? 

„A nép nem köthette össze magát a bálványimádó nemzetekkel, mert Isten az 
ilyenre romlást jelentett ki. Megtiltotta számukra, hogy akár a legkisebb tiszteletet 
is kifejezzék a pogány istenek iránt… Figyelmeztetve voltak, hogy a bálványimá-
dással való kapcsolat megszünteti az attól való irtózásukat és Isten nemtetszését 
vonják magukra.” – ST May 19, 1881.

„Ha a világ dolgait szeretjük és a világ becstelenségében telik örömünk, vagy a 
sötétséggel tartunk fenn közösséget, akkor ahhoz ragaszkodunk, ami bűnbe visz 
minket, és bálványokhoz tapad a szívünk. S ha eltökélten el nem utasítjuk ezeket 
magunktól, akkor Isten soha nem ismer el minket fiainak és leányainak.” – 5B 121. 

Józsué könyve 23:1-4; 24:11-13.
23:1  Lőn pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott vala az Úr Izraelnek minden ő körülötte lévő ellenségeitől: megvénhedék Józsué és megidősödék.23:2  Előhívá ekkor Józsué az egész Izraelt, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és monda nekik: Én megvénhedtem és megidősödtem.23:3  Magatok is láttatok mindent, amit az Úr, a ti Istenetek mind eme népekkel cselekedett ti előttetek; mivelhogy maga az Úr, a ti Istenetek harcolt értetek.23:4  Íme elosztám néktek sors által a fennmaradt népeket örökségül a ti nemzetségeitek szerint, a Jordántól kezdve, és mindazokat a népeket, amelyeket kipusztítottam, és a nagy tengert is napnyugat felől.24:11  Majd általjövétek a Jordánon, és jutátok Jérikhóba, és hadakozának veletek Jérikhónak urai: az emoreus, perizeus, kananeus, khitteus, girgazeus, khivveus és jebuzeus; de kezetekbe adám őket.24:12  Mert elbocsátám előttetek a darázsokat, és űzék azokat előletek: az emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, de nem a te kézíved által!J24:13  És adék néktek földet, amelyben nem munkálkodtál, és városokat, amelyeket nem építettetek vala, mégis bennük laktok; szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, de esztek [azokról].

Józsué könyve 23:5-10.
5  Az Úr pedig, a ti Istenetek kiűzi őket a ti orcátok elől, és kiűzi őket ti előletek, hogy örököseivé legyetek az ő földjüknek, amint megmondotta vala néktek az Úr, a ti Istenetek.6  Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mind azt, ami meg van írva a Mózes törvényének könyvében; hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre;7  Hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek; isteneiknek nevét ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nekik, se előttük meg ne hajoljatok;8  Hanem ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, amiképpen e mai napig cselekedtetek!9  Ezért űzött ki az Úr előletek nagy és erős népeket: ami pedig titeket illet, senki meg nem állhatott ellenetekben mind e napig.10  Egy férfiú közületek elűz ezret, mert az Úr, a ti Istenetek az, aki harcol értetek, amiképpen megmondta vala néktek.
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Hétfő  Március 25.
2. FIGYELMEZTETÉS A FELEMÁS HÁZASSÁG ELLEN
a. Milyen kulcsfontosságú figyelmeztetést adott Józsué ahhoz, hogy 

csökkentsék annak lehetőségét, hogy bálványimádásba kerüljenek? 
Józs 23:11-13.

b. Hogyan ismétlődik meg ez az ünnepélyes felhívás a keresztények 
idejében? 2Kor 6:14-18; 1Kor 7:39.

„Kérdezd meg magadtól: ’Eltereli-e majd hitetlen férjem a gondolataimat 
Jézusról? Jobban szereti-e a világ örömeit, mint Istent, nem vesz-e majd rá, hogy 
azokat tekintsem élvezeteknek, amiket ő?’ Az örök élet útja meredek és görön-
gyös. Ne vállalj többletsúlyt, ami hátráltatná haladásodat…

Mint Isten gyermeke, Krisztus országának alattvalója, vérén megvett tulajdo-
na, hogyan köthetnéd össze magad valakivel, aki nem hajol meg Krisztus aka-
rata előtt, akit nem az Ő lelke kormányoz?… Még ha választottad minden más 
szempontból derék ember lenne is (sajnos nem az), a jelenvaló igazságot mégsem 
fogadta el, hitetlen. Az ég megtiltja, hogy egyesülj vele. Nem mellőzheted Isten 
utasítását anélkül, hogy veszedelembe sodornád a lelkedet.

Figyelmeztetni kívánlak a veszélyre, míg nem késő. Hízelgő, kellemes szavak-
ra hallgatsz, amelyek arra a meggyőződésre vezetnek, hogy majd minden jó lesz. 
De nem látod az ékes szavak indítékait. Nem látsz a színfalak mögé, ahol Sátán 
csapdákat készít elő a lelked számára. Olyan útra vezetne, ahol megkísérthető 
lennél. Ne könnyítsd meg a dolgát! Sátán az engedetlenség fiai által végzi mun-
káját. Krisztusnak nincs közössége Béliállal. Ők ketten soha nem lesznek össz-
hangban. Ha hitetlennel vállalsz közösséget, azzal Sátán területére lépsz. Isten 
Lelkét szomorítod meg, és lemondasz arról a védelemről, amelyet Ő nyújthat. 
Megengedheted-e magadnak, hogy ilyen kétségbeejtően nagy túlerővel szemben 
küzdj az örök életedért?…

Ne feledd, tiéd lehet a menny, nyitva áll előtted az út, hogy elkerüld a kárhoza-
tot. Isten komolyan gondolja, amit mond.” – 5B 265, 266, 267.  

Józsué könyve 23:11-13.
11  Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!12  Mert ha elfordulván elfordultok [tőle] és ragaszkodtok e népek maradékaihoz, amelyek itt maradtak ti közöttetek; és sógorságot köttök ő velük és összeelegyedtek velük és ők veletek:13  Bizonnyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem űzi többé e népeket ti előletek; sőt inkább lesznek ti néktek tőrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek.

1.Korinthus  7:39.
Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az Úrban.

2.Korinthus 6: 14-18.
14  Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?15  És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?16  Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek.17  Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,18  És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
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Kedd  Március 26.
3. ISTEN IRÁNTI ENGEDELMES SZERETET
a. Miért jelent problémát a túlzott szeretet? Ésa 5:18-21; Kol 3:5-6.

„Isten népének egyik legnagyobb mai veszedelme az istentelenekkel való 
barátkozás. Különösen, ha valaki hitetlennel köt házasságot. Sokaknál az ember 
szeretete elfedi a mennyeiek szeretetét. A bűnbe hanyatlás első lépése, hogy sem-
mibe merik venni az Úr kifejezett parancsát; igen gyakran a teljes hitehagyás a 
következménye. Mindenkor veszélyes az embernek, ha Isten követelményeivel 
szemben a maga akaratát valósítja meg…

„Általános szabály, hogy aki olyanokat választ barátul és élettársul, akik visz-
szautasítják Krisztust és lábbal tiporják Isten törvényét, végül maga is ugyanarra 
a gondolkodásra és lelkületre áll át.” – TII 32.

„A keresztény világban megdöbbentő, riasztó közönnyel veszik Isten tanítá-
sát, amelyet a hívők hitetlenekkel kötött házasságával kapcsolatban kijelentett… 
Más dolgokban értelmes és lelkiismeretes férfiak és nők bezárják fülüket a tanács 
meghallgatása előtt. Barátok, rokonok és Isten szolgáinak felhívásait és kérleléseit 
tolakodó beavatkozásnak tekintik, s a baráttal, aki elég hűséges ahhoz, hogy óvja 
és figyelmeztesse őket, ellenségként bánnak. Mindez pontosan Sátán akarata sze-
rint történik. Megszövi hálóját a lélek körül, elvarázsolja, megvakítja. Az ész és az 
önuralom felett a szenvedély veszi át az irányítást, amíg az áldozat rá nem ébred, 
hogy élete nyomorúság és szolgaság, de akkor már késő.” – 5B 267.
b. Milyen ok-okozati összefüggésről beszélt Józsué? Józs 23:14-16.

„Istennek az emberek megmentéséért készített terve minden részletében tö-
kéletes. Ha hűen betöltjük a ránk eső részt, minden jól fog alakulni velünk. A 
hitehagyás támaszt viszályt, teremt nyomorúságos állapotokat, okoz romlást. Is-
ten sohasem használja hatalmát arra, hogy elnyomja kezének alkotásait. Sohasem 
követel többet, mint amit az ember el képes végezni; sohasem bünteti engedetlen 
gyermekeit súlyosabban, mint szükséges ahhoz, hogy bűnbánatra késztesse őket; 
vagy hogy elriasszon másokat, hogy ilyenek példáját kövessék. Az Isten elleni 
lázadás menthetetlen.” – ST May 19, 1881.

Józsué könyve 23:14-16.
14  Én pedig íme megyek már a minden földinek útján: Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindama jó szóból, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból!15  De amiképpen betelt rajtatok mind az a jó szó, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek: akképpen teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót [is] az Úr, míglen kipusztít titeket e jó földről, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek.16  Ha általhágjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségét, amelyet parancsolt néktek, és elmentek és szolgáltok idegen isteneknek, és meghajoltok azok előtt: akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja, és hamar kivesztek e jó földről, amelyet ő adott néktek.

Ésaiás 5:18-21.
18  Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken;19  Akik ezt mondják: siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jöjjön el Izrael Szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg.20  Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!21  Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt!

Kolossé 3:5-6.
5  Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás;6  Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
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Szerda  Március 27.
4. ISTENT VÁLASZTANI 
a. Milyen felhívást tett Józsué? Józs 24:1,14-15; Hogyan buzdíthat ez 

bennünket? 

„Bizonyos mértékben még mindig gyakorolták titokban a bálványimádást, és 
Józsué most döntésre hívta a népet, hogy vessék ki Izraelből ezt a bűnt.” – PP 487.

„Ha Isten kegye ér valamit, akkor az megér mindent. Józsué így döntött. Mi-
után mindent átgondolt elhatározta, hogy Istent szolgálja teljes szívéből. Mind-
ezen túl azon igyekezett, hogy a családját is ugyanerre vegye rá…

A zsidó seregnek szóló bálványimádás elleni gyakran ismételt figyelmeztetés, 
számunkra sem jelentéktelenebb. Minden bálványimádás, ami szeretetünket Is-
tentől elfordítja, és bűnre csábít. Ha szívesen és örömest szolgálunk Istennek, és 
inkább szolgálunk neki és nem a bűnnek vagy Sátánnak; ha Istent választjuk, és 
őszintén és határozottan elfordulunk a világ minden vonzásától és hiábavalósá-
gaitól; akkor örvendhetünk áldásainak e világon, és örökké vele lakozhatunk az 
eljövendő életben.

Féltőn szerető Isten az Úr. Igaz és szent ő. Nem hagy gúnyt űzni magából. 
Olvas az álnok szívében. Irtózik a kétszínűtől. Megveti a lágymeleget. Nem szol-
gálhatunk Istennek és a mammonnak is, mert ellentétesek.” – ST May 19, 1881.
b. Milyen gyengesége volt a népnek, amelyet szeretett volna Isten meg-

ismertetni velük? Józs 24:16-20. Mások vagyunk-e mi?

„Mielőtt tartós megújulásról szó lehetett volna, a népet rá kellett vezetni, hogy 
elismerje: önmaga teljesen képtelen Istennek engedelmeskedni… Amíg saját ere-
jükben és igazságukban bíznak, lehetetlen számukra bűnbocsánatot biztosítani. 
Isten tökéletes törvénye követelményének nem tudtak eleget tenni, s így hiábavaló 
volt Isten szolgálatára tett ígéretük. Csak a Krisztusba vetett hit által biztosíthatták 
bűneik bocsánatát és nyerhettek erőt Isten törvénye iránti engedelmességre. Fel 
kellett hagyniuk az üdvösség megszerzésére tett saját erőfeszítéseikkel. Teljesen 
bízniuk kellett a Megváltó érdemeiben, hogy Isten elfogadhassa őket.” – PP 488. 

Józsué könyve 24:1, 14-15.
1  Józsué pedig összegyűjté Izraelnek minden nemzetségét Sikembe, és előhívá Izraelnek véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és oda állának az Úr elébe,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.

Józsué könyve 24:16-20.
16  A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek!17  Sőt inkább az Úr, a mi Istenünk az, aki felhozott minket és atyáinkat Egyiptom földéből, a szolgák házából, és aki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden utunkban, amelyen jártunk, és mind ama népek között, amelyek között általjöttünk;18  És kiűzött az Úr minden népet, az emoreust is, e földnek lakóját, a mi orcánk elől: Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk!19  Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő; nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket;20  Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek: akkor elfordul és rosszal illet benneteket, és megemészt titeket, minekutána jól cselekedett veletek.
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Csütörtök  Március 28.
5. FIGYELEMREMÉLTÓ GYŐZELEM
a. Milyen figyelemreméltó fogadalmat tett Isten iránt a nép Józsué előtt? 

Milyen emlékeztetőt állítottak fogadalmuk jeléül? Józs 24:21-27.

b. Józsué életének végét, hogyan töltötte be az Istennek való odaszen-
telődés? Józs 24:29-31. Hogyan cselekedett a nép, amikor feddés érte 
őket megingásuk miatt? Bír 2:1-5.

„Józsué szent jellemét szennyfolt nem csúfította el. Bölcs vezető volt, aki életét 
egészen odaszentelte Istennek…

Egész Izrael szerette és becsülte Józsuét, és halálát nagyon megsiratták.” – 1SP 
351, 352.

„[Bír 2:1-2. idézve] A nép megtört szívvel és bűnbánattal borult le Isten előtt. 
Áldozatot mutattak be, bűnvallomást tettek Istennek és egymásnak. Az áldozatok 
értéktelenek lettek volna, ha a nép nem tanúsított volna igazi megtérést. Meg-
alázkodásuk valódi volt. Amint megvallották bűneiket és áldozatot mutattak be, 
Krisztus kegyelme munkálkodott szívükben, és Isten megbocsátott nekik.

Lelki megújulásuk igaz volt. Jóra való fordulást, javulást hozott a nép körében. 
Hűek maradtak a szövetséghez. A nép az Urat szolgálta Józsué minden napjaiban, 
és azon vének napjaiban is, akik túlélték Józsuét – akik még látták az Úr csodála-
tos tetteit.” – TII 33.

Péntek  Március 29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi a feltétele annak, hogy Isten népe az Ő különleges védelmében részesüljön?
2. Mi történik, amikor egy hívő hitetlennel lép házasságra? 
3. Miért nehéz meggyőzni bármiről is olyan hívőt, aki hitetlenbe szeretett bele?
4. Az emberi természet milyen mértékben hajlamos a bálványozásra? Miért?
5. Mi teszi kiemelkedővé Józsué vezetésének korszakát Izráel történelmében?

Józsué könyve 24:21-27.
21  Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!22  Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy neki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok!23  Most azért hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz, Izraelnek Istenéhez.24  És monda a nép Józsuénak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk.25  Szerze azért Józsué szövetséget a néppel e napon, és ada eleibe rendelést és végzést Sikemben.26  És beírá Józsué e dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és oda helyezteté azt a cserfa alá, amely vala az Úrnak szent házában.27  És monda Józsué az egész népnek: Íme ez a kő lesz ellenünk bizonyságul; mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, amelyet szólott vala nékünk; és lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen.28  És elbocsátá Józsué a népet, kit-ki

Józsué könyve 24:29-31.
29  És lőn e dolgok után, hogy meghala Józsué, a Nún fia, az Úrnak szolgája, száztíz esztendős korában,30  És eltemeték őt az ő örökségének határában Timnat-Szerában, amely az Efraim hegyén van, a Gaas hegytől észak felé.31  Izrael pedig az Urat szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejükben, akik hosszú ideig éltek Józsué után, és akik tudják vala minden cselekedetét az Úrnak, amelyet cselekedett vala Izraellel.

Bírák könyve 2:1-5.
1  Felméne pedig az Úrnak angyala Gilgálból Bókimba, és monda: Én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak benneteket erre a földre, amely felől megesküdtem a ti atyáitoknak, és mondék: Nem bontom fel az én szövetségemet ti veletek soha örökké.2  Csakhogy ti se kössetek frigyet ennek a földnek lakosival, rontsátok le az ő oltáraikat; de ti nem hallgattatok az én szómra. Miért cselekedtétek ezt?3  Annak okáért azt mondom: Nem űzöm el őket előletek, hanem legyenek néktek [mint tövisek] a ti oldalaitokban, és az ő isteneik legyenek ti néktek tőr gyanánt.4  És lőn, hogy mikor az Úrnak angyala ezeket mondá az Izrael minden fiainak: felemelé a nép az ő szavát és síra.5  És elnevezték azt a helyet Bókimnak, és áldozának ott az Úrnak.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya 

A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 359-363. (FEJLŐDÉS ÉS SZOLGÁLAT)

A keresztény élet több, mint ahogyan sokan gondolják. Nem csupán szelíd-
ségből, türelemből, alázatosságból és kedvességből áll. Ezek az erények fonto-
sak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. 
Az az út, amelyet Krisztus mutat, keskeny út, az önmegtagadás ösvénye. Erre 
az útra csak erős jellemű, határozott emberek tudnak rálépni, és nehézségek és 
csüggesztő körülmények árán is csak előre menni.

A jellem ereje
Kitartó emberekre van szükség, olyan emberekre, akik nem várnak arra, 

hogy útjuk simára legyen gyalulva, és hogy minden akadály leomoljék; olyan 
emberekre, akik új életre keltik az elcsüggedt munkások lankadó erőfeszítése-
it; olyan emberekre, akiknek a szívét átmelegíti a keresztény szeretet, és kezük 
erős a Mester munkájának végzéséhez.

Egyesek, akik a misszió szolgálatában tevékenykednek, gyengék, elpuhultak, 
lankadtak és könnyen elcsüggednek. Nincs bennük semmi lendület. Nincsenek 
meg bennük azok a pozitív jellemvonások, amelyek határozott cselekvésre ösz-
tönöznek - az a lelkület és energia, amely lelkesedést ébreszt. A sikerhez bátor-
ság és kitartás kell; nemcsak a passzív, de az aktív erények művelése is. Ha vá-
laszt adnak, azt szelíden kell tenniük; ezzel elhárítják a haragot. A bűnnek pedig 
a hős bátorságával kell ellenállniuk. A mindent eltűrő szeretet mellett szükségük 
van a jellem olyan erejére is, amely befolyásukat pozitív hatalommá teszi.

Vannak ingatag jellemű emberek. Terveik és szándékaik nélkülözik a határo-
zott formát és a következetességet. A világnak nem sok gyakorlati haszna van 
belőlük. Ezt a gyengeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget le kell küzdeni. 
Az igazi keresztényt olyan állhatatosság jellemzi, amelyet nem törhetnek meg, 
sem nem gyengíthetnek kedvezőtlen körülmények. Olyan erkölcsös, gerinces és 
becsületes embereknek kell lennünk, akiket hidegen hagy a hízelgés, és akiket 
nem lehet sem megvesztegetni, sem megfélemlíteni.

Isten azt akarja, hogy minden alkalmat kihasználva szerezzünk gyakorlatot a 
menny munkájában. Elvárja, hogy minden erőnket vessük latba ennek végzés-
ében, és mindig érezzük, milyen szent és milyen félelmetes felelősséggel jár ez 
a munka.
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Sokan, akik kiváló munkára lennének alkalmasak, keveset teljesítenek, mert 
kevésre törekszenek. Ezrek élik le úgy az életüket, mintha nem volna semmiféle 
nagy cél, amiért érdemes élni, és olyan magas szint, amelyre el lehetne jutni. 
Egyik oka ennek az, hogy nem sokra értékelik magukat. Krisztus végtelen árat 
fizetett értünk, és azt akarja, hogy ennek az árnak megfelelően értékeljük ma-
gunkat.

Ne elégedj meg alacsony színvonallal! Nem vagyunk azok, akik lehetnénk, 
vagy akiknek Isten akarata szerint lennünk kellene. Isten nem azért adott ne-
künk értelmi képességeket, hogy tétlenek maradjunk, vagy földi és hitvány célo-
kat hajszoljunk, hanem hogy a fejlődésben elérjük a csúcsot; hogy csiszolódjunk, 
megszentelődjünk, emelkedetté legyünk, és országa érdekeit szolgáljuk.

Senki se elégedjék meg azzal, hogy puszta gépként éljen, akit másnak az 
agya irányít. Isten képessé tett bennünket a gondolkodásra és a cselekvésre, és 
ha figyelmesen cselekszünk, és Istentől kérünk bölcsességet, akkor alkalmasak 
leszünk terhek hordozására. Vállald Isten-adta személyiségedet! Ne légy valaki 
másnak az árnyéka! Hidd el, hogy az Úr munkálkodni fog benned, általad és 
rajtad keresztül!

Sohase gondold, hogy eleget tanultál, és most már lazíthatsz igyekeze-
tedben. Az embert a műveltsége alapján értékelik. Tanulásodnak egy egész 
életen át kell tartania. Naponta kell tanulnod és a tanultakat a gyakorlatban 
használnod.

Ne felejtsd el, hogy bármilyen területen szolgálsz, indítékaid megmutatkoz-
nak és jellemed formálódik. Bármi legyen is a munkád, végezd azt pontosan, 
szorgalmasan; ne csak a könnyű munkához érezz kedvet! Küzdd le ezt az érzést!

Az a szellem és azok az elvek, amelyeket az ember a mindennapi munkájá-
ba belevisz, az egész élet során érvényesülnek. Isten nem azokat hívja el műve 
szolgálatába, akik fix mennyiségű munkát akarnak fix fizetésért végezni, és akik 
az alkalmassá válással vagy kiképzéssel járó vesződség nélkül akarják alkalmas-
ságukat bizonyítani. Akik azt vizsgálják, hogyan dolgoztassák meg a legkevésbé 
testi, szellemi és erkölcsi képességeiket, nem ők azok a munkások, akikre Is-
ten bő áldást áraszthat. Példájuk ragályos. Az önérdek a legfőbb indíték. Akiket 
szemmel kell tartani, és akik csak a számukra előírt munkát végzik el, nem ők 
azok, akiket a gazda jónak és hűségesnek nyilvánít. Olyan munkásokra van szük-
ség, akik határozottságról, becsületességről, szorgalomról tesznek bizonyságot; 
akik készek bármit megtenni, ami elvégzésre vár.

Sokan azért nem tudnak kellő eredményt felmutatni, mert a kudarctól való 
félelem miatt kitérnek a felelősség elől. Ezért nem szerzik meg azt a műveltsé-
get, amely a tapasztalat eredménye, és amelyet sem olvasás, sem tanulás és 
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semmiféle különben hasznos dolog nem adhat meg.
Az ember alakíthatja a körülményeket, de nem engedhető meg az, hogy a 

körülmények alakítsák az embert. Meg kell ragadnunk a körülményeket, mint 
a munkát elősegítő eszközöket. Uralkodnunk kell rajtuk, de nem engedhetjük, 
hogy azok uralkodjanak rajtunk.

Azok a nagy emberek, akik a támadás, gáncsoskodás ellenére is erejüket, 
képességeiket tettekre váltják, így az akadályok áldássá lesznek és önbizalmat 
adnak. A küzdelem és a tanácstalanság az Isten iránti bizalom gyakorlására hív, 
és olyan állhatatosságra, amely növeli az erőt.

Krisztus nem takarékoskodott a szolgálattal. Nem órákkal mérte munkáját. 
Belevitte idejét, szívét, lelkét és erejét a munkába az emberiség áldására. Nehéz 
napokon át keményen dolgozott, és hosszú éjszakákon át leborulva kegyelemért 
és kitartásért imádkozott, hogy még nagyobb munkát tudjon végezni. Könnyek 
között, hangosan kiáltva, kérte, hogy Isten erősítse meg emberi természetét a 
ravasz ellenség álnok munkájának kivédéséhez, és hogy be tudja tölteni kül-
detését, az emberiség erkölcsi felemelését. Munkásainak ezt mondja: „Példát 
adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen csele-
kedjetek” (Jn 13:15).

„A Krisztusnak szerelme szorongat minket” (2Kor 5:14) - mondta Pál. Ez volt 
életvitelének vezérlő elve, ösztönző ereje. Ha a kötelesség útján buzgósága egy 
pillanatra ellankadt, egy pillantás a keresztre azt eredményezte, hogy újólag fel-
övezte elméje derekait, és előre tört az önmegtagadás útján. Testvéreiért vég-
zett munkájában jórészt a Krisztus áldozatában megmutatkozó végtelen szere-
tetre és e szeretet mindent legyőző, kényszerítő erejére támaszkodott.

Milyen komoly, milyen megindító a felhívása: „Ismeritek a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti 
az ő szegénysége által meggazdagodjatok” (2Kor 8:9). Tudjátok, milyen magas-
ról hajolt le, milyen mélységig megalázkodott. Az áldozat ösvényére lépett, és 
nem fordult vissza, amíg életét fel nem áldozta. Nem tudott pihenni a mennyei 
trón és a kereszt között. Az ember iránti szeretete indította arra, hogy készséggel 
elfogadjon minden megalázást, és elviseljen minden sértést.

Pál arra szólít fel minket, hogy „ne nézze kiki a maga hasznát, hanem min-
denki a másokét is.” Arra biztat, hogy az az indulat legyen bennünk, „mely volt 
a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsák-
mánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai 
formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; és mikor olyan állapotban ta-
láltatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a 
keresztfának haláláig” (Fil 2:4-8).
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Pál mélységesen vágyott arra, hogy az emberek meglássák és felfogják Krisz-
tus alázatosságát. Meg volt győződve arról, hogyha rá lehetne vezetni őket a 
menny Fensége által hozott csodálatraméltó áldozat átgondolására, az önzés 
eltűnne szívükből. Az apostol hosszasan időzik egyik pontnál a másik után, hogy 
valamennyire felfogjuk, milyen csodálatos az, ahogy a Megváltó leereszkedett 
a bűnösök érdekében. A figyelmet először arra irányítja, hogy Krisztus a meny-
nyben Atyja kebelén volt. Azután bemutatja Őt, amint félreteszi dicsőségét, és 
önként kiteszi magát az emberi élet megalázó állapotának, vállalva egy szolga 
kötelezettségeit, engedelmes lévén halálig - és ami a legszégyenletesebb, leg-
felháborítóbb és leggyötrelmesebb - a kereszthalálig. Tudunk-e Isten szereteté-
nek e csodálatos megnyilatkozására hála és szeretet nélkül és annak a ténynek 
mélységes átérzése nélkül gondolni, hogy mi nem a magunkéi vagyunk? Az ilyen 
Mestert nem kelletlenül, önző indítékokból kell szolgálni.

„Tudván - mondja Péter -, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon 
váltattatok meg” (1Pt 1:18). Ó, ha ezek elegendők lettek volna az ember üd-
vösségének megvásárlására, milyen könnyen megvalósíthatta volna Ő, aki ezt 
mondja: „Enyém az ezüst és enyém az arany” (Agg 2:8). De a bűnöst csak Isten 
Fiának drága vérén lehetett megváltani. Akik nem értékelik ezt a csodálatos ál-
dozatot, és nem hajlandók Krisztust szolgálni, azok elvesznek önzésükben.

Céltudatosság
Életében Krisztus mindent alárendelt feladatának, a megváltás nagy munká-

jának, amelynek véghezviteléért jött. Ugyanezt az odaadást, önmegtagadást és 
áldozatot, valamint Isten szavának követelményei iránti alárendelést kell tanít-
ványainak is kinyilvánítaniuk.

Mindenki, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, vágyik arra a ki-
váltságra, hogy Istent szolgálhassa. Amikor elgondolkozik azon, hogy mit tett 
érte a menny, szívét határtalan szeretet, imádat és hála hatja át. Ég a vágytól, 
hogy képességeinek Isten szolgálatára való odaszentelésével jelezze háláját. Vá-
gyik megmutatni szeretetét Krisztus és megvásárolt tulajdonai iránt. Fáradozni 
kíván, nehézséget hordozni, áldozatot hozni.

Isten őszinte munkása megtesz mindent, ami tőle telik, mert ezzel megdi-
csőítheti Mesterét. Isten kívánalmait figyelembe véve azt cselekszi, ami helyes. 
Igyekszik fejleszteni minden képességét. Minden feladatot úgy teljesít, hogy azt 
Istenért teszi. Egyetlen vágya az, hogy Krisztusnak hódoljon, és tökéletesen szol-
gálja őt.

Van egy kép, amely egy eke és egy oltár között álló tulkot ábrázol, ezzel a 
felirattal: „Kész bármelyikre.” Kész a barázdák között keményen dolgozni, vagy 



76 2. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA  

az áldozati oltáron meghalni. Ez Isten őszinte gyermekének a beállítottsága - 
kész odamenni, ahova a kötelesség szólítja, kész énjét megtagadni, a Megváltó 
ügyéért áldozatot hozni.

<<<vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, 229-230, 233-235. (A POGÁNYOK REMÉNY-
SÉGE-részlet)

Izráel egyiptomi rabszolgaságából való szabadulását és az ígéret földje elfog-
lalását kísérő csodálatos intézkedések sok pogányt arra késztettek, hogy Izráel 
Istenét a legfőbb Úrnak ismerjék el. „Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én 
vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izráel fi-
ait” (2Móz 7:5). Még a gőgös fáraó is kénytelen volt elismerni Jahve hatalmát. 
„Induljatok, menjetek ki az én népem közül Izráel fiaival együtt, menjetek és 
tiszteljétek az Urat... Kérjetek áldást rám is!” (2Móz 12:31–32). 

Izráel előrenyomuló serege azt tapasztalta, hogy azoknak a csodálatos dol-
goknak a híre, amelyeket Isten a héberekkel cselekedett, megelőzte őket. A 
pogányok közül felismerték egyesek, hogy Ő az egyedüli igaz Isten. A pogány 
asszony így tett bizonyságot a gonosz Jerikóban: „Bizony, a ti Istenetek, az Úr az 
Isten fönn a mennyben és lenn a földön” (Józs 2:11). Amit Jahvéról így megtu-
dott, szabadulását jelentette. „Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt 
Ráháb...” (Zsid 11:31). Nem ő az egyedüli, akinek megtérése tanúsította Isten 
irgalmát azokkal a bálványimádókkal szemben, akik elismerik isteni tekintélyét. 
Az ország belsejében nagyszámú nép hagyott fel pogányságával; egyesültek Iz-
ráellel, osztozva a szövetség áldásaiban. Ezek voltak a gibeoniták.

Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget. 
Az egész emberiségnek Ő az Alkotója. A teremtés által minden ember egy közös 
családhoz tartozik, a megváltás pedig mindenkit eggyé kovácsol. Krisztus azért 
jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden helyiségét, 
hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete oly széles, oly mély, oly 
teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán befolyása alól azokat, akiket a nagy 
csaló magtévesztett. Trónjához emeli őket, ahhoz a trónhoz, amelyet ígéretének 
szivárványa övez körül. Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs rabszolga, sem 
szabad.

Az Ígéret földje elfoglalását követő években Izráel majdnem teljesen szem 
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elől tévesztette Jahvénak a pogányok számára is üdvösséget hozó, áldott szán-
dékát. Ezért tervét újra ki kellett nyilatkoztatnia. „A föld határáig mindenkinek 
eszébe jut az Úr – énekelte Istentől ihletve a zsoltáríró –, és megtérnek hoz-
zá, leborul előtte mindenféle nép.” „Egyiptomból követek jönnek, az etiópok 
Istenhez emelik kezüket.” „Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai 
dicsőségedet... Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az 
újjáteremtett nép. Mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a meny-
nyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra-
ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor 
összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék” (Zsolt 22:28; 68:32; 
102:16, 19–23)…

A sűrű sötétség idején támadt nagy lelki ébredésről szóló prófécia most tel-
jesedik a misszióállomások kiterjedése által, amelyek elérik a föld lelkileg sötét 
vidékeit. A pogány országokban tevékenykedő misszionárius csoportokat a pró-
féta zászlókhoz hasonlítja, amelyeket azért állítottak fel, hogy mutassák az utat 
az igazság világosságát keresőknek.

„Azon a napon – mondja Ézsaiás – Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, 
mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Azon a 
napon másodszor is kinyújtja kezét az Úr, hogy megvegye népe maradékát... Jelt 
ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt 
leányait a föld négy széléről” (Ézsa 11:10–12).

A szabadulás napja közel van. „Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, 
és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi” (2Krón 16:9). Minden 
nép között lát olyan férfiakat és nőket, akik világosságért és ismeretért imádkoz-
nak. Lelkük éhes. Régóta hamuban gyönyörködnek. Lásd: Ézsa 44:20! Az igazság 
ellensége félrevezette őket, és most vakként tapogatódznak. De őszinték, és sze-
retnének megismerni valami jobbat. Jóllehet a pogányság sötétségében él, és 
nem ismeri Isten írott törvényét, sem pedig Fiát, Jézust, mégis sokféleképpen 
tanúsítja, hogy Isten hatalma formálja értelmét és jellemét.

Néha azok, akiknek nem volt istenismeretük azonkívül, amit az isteni kegye-
lem munkálkodásával nyertek, kedvesek voltak szolgáihoz, s védték őket saját 
életük kockáztatásával is. A Szentlélek Krisztus kegyelmét árasztja az igazság sok 
nemes szívű keresője szívébe. Természetüket és korábbi neveltetésüket megcá-
foló rokonszenvet kelt bennük. „Az... igazi világosság, amely megvilágosít min-
den embert: ő jött el a világba” (Jn 1:9), és bevilágít lelkükbe. Ez a Világosság, 
ha az ember figyel rá, elvezet Isten országába. Mikeás próféta ezt mondta: „...
ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. ...Kivisz a világosságra, és 
gyönyörködöm igazságában” (Mik 7:8–9).
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A menny megváltási terve oly széles, hogy átfogja az egész világot. Isten sze-
retné az élet leheletét lehelni a porba sújtott emberiségbe. Nem engedi, hogy 
bárki is csalódjon, aki őszintén sóvárog valami szebb és nemesebb után, mint 
amit a világ tud kínálni. Isten állandóan küldi angyalait azokhoz, akik – miközben 
a legcsüggesztőbb körülmények között élnek – hittel imádkoznak azért, hogy ná-
luk erősebb hatalom vegye birtokba őket, szabadulást, békességet hozón. Isten 
különböző utakon nyilatkoztatja ki önmagát, és olyan helyzetet teremt, amely 
bizalmat ébreszt bennük Krisztus iránt, aki önmagát adta váltságul mindenkiért, 
„hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák 
meg parancsolatait” (Zsolt 78:7).

„El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől, megmenekülhetnek-e a foglyok az 
erőszakostól? Igen! – ezt mondja az Úr. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, 
és az erőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya” (Ézsa 49:24–25). „Meghát-
rálnak és csúful megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak 
mondják ezt: Ti vagytok az isteneink!” (Ézsa 42:17).

„Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a 
reménysége” (Zsolt 146:5). „Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok!” 
(Zak 9:12).A pogány földeken mindazoknak, akik szívük mélyén becsületesek, 
akik „becsületesek” a menny előtt, „világosság ragyog a sötétben” (Zsolt 112:4). 
Így szól Isten: „Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, is-
meretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előt-
tük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el” 
(Ézsa 42:16).

<<<vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 451-454. (ÁTKELÉS A JORDÁNON - részlet)

A kémek biztonságban tértek vissza az üzenettel: „Bizony kezünkbe adta az 
Úr azt az egész földet; meg is olvadt már a földnek minden lakosa miattunk” 
(Józs 2:24). Jerikóban kijelentették nekik: „Hallottuk, hogy megszárította az Úr 
a Veres-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cse-
lekedtetek az Emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és 
Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem 
támadt többé bátorság senkiben miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten 
fenn az égben és alant a földön” (Józs 2:10-11).
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Most parancsot adtak ki felkészülni az indulásra. A népnek fel kellett készül-
nie háromnapi eledellel. A hadsereg harcra fegyverkezett. Vezetőjük rendelke-
zésének mindnyájan örömmel engedelmeskedtek, segítségükről és bizalmukról 
biztosították: „Mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nekünk, és ahová 
küldesz minket, oda megyünk. Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallga-
tunk majd tereád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt 
Mózessel” (Józs 1:16-17).

Amikor a Sittim akácosaiban levő táborhelyet elhagyták, levonult a sereg a 
Jordán partjára. Mindnyájan tudták, hogy isteni segítség nélkül az átkelést nem 
remélhetik. A Jordán ebben az évszakban - tavasszal - a hegyek hóolvadása 
következtében annyira megáradt, hogy a folyó kilépve medréből lehetetlenné 
tette a szokásos gázlókon való átkelést. Isten azt akarta, hogy Izrael átkelése a 
Jordánon csoda legyen. Isteni utasításra Józsué megparancsolta a népnek, szen-
teljék meg magukat. El kellett távolítaniuk minden bűnüket és minden külső tisz-
tátalanságtól szabaddá kellett tenni magukat. „Mert holnap” - mondotta - „az 
Úr csodákat cselekszik köztetek” (Józs 3:5). Rendelkezésére a frigyláda a sereg 
előtt kellett járjon. Ha látják Jahve jelenlétének a papok által hordozott jegyét 
elindulni a tábor közepén lévő helyéről és a folyó felé haladni, akkor induljanak 
el helyeikről és menjenek utána. Az átkelés körülményeit előre pontosan meg-
mondták. Józsué így szólt: „Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, 
és hogy kétség nélkül elűzi előletek a kananeust, [...] Ímé az egész föld Urának 
frigyládája előttetek megy át a Jordánon!” (Józs 3:10-11).

A meghatározott időben indultak el, a papok vállán vitt frigyláda vezette az 
élcsapatot. A népnek a rendelkezés szerint vissza kellett maradnia, úgy hogy 
közte és a láda között majdnem egy kilométer távolság kellett legyen. Mindenki 
feszült érdeklődéssel nézte, mint mennek le a papok a Jordán partjához. Látták, 
hogy a szent frigyládával egyre közelednek a haragos, háborgó folyamhoz, végül 
a hordozók beléptek a vízbe. Akkor a felső vízáradat megállt, míg az alsó rész 
tovább folyt és a folyamágy üresen maradt.

Isteni parancsra a papok a meder közepébe mentek és ott megálltak, míg 
a nép leszállt a mederbe és átment a túlsó partra. Így vésődött az egész Izrael 
tudatába az a tény, hogy a Jordán vizét visszatartó hatalom ugyanaz, mint amely 
negyven évvel ezelőtt atyáik előtt a Vörös-tengert nyitotta meg. Mikor az egész 
nép átkelt, a frigyládát is átvitték a nyugati partra. Még alig érte a biztos partot 
és éppen csak érintette a papok talpa a szárazföldet, a bezárt víz szabadon en-
gedve lezúdult visszatarthatatlan áradatként a folyó természetes medrébe.

Az elkövetkezendő nemzedék e csodát illetően nem maradt bizonyíték nél-
kül. Amikor a papok a ládát tartva a Jordán közepében álltak, az előzetesen ki-
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választott tizenkét férfi - nemzetségenként egy-egy - mindegyike felvett a folyó 
medréből egy követ, ahol a papok álltak, és átvitték a nyugati partra. Ezekből a 
kövekből első táborozásuk helyén emlékoszlopot állítottak. A népnek megpa-
rancsolták, hogy mondják el gyermekeiknek és gyermekeik gyermekeinek a sza-
badulás történetét, amit Isten cselekedett érettük, amint Józsué mondta: „Hogy 
megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az: hogy 
féljétek az Urat, a ti Isteneteket minden időben” (Józs 4:24).

E csoda hatása nagy jelentőségű volt úgy a héberekre, mint ellenségeikre. Ez 
Isten folyamatos jelenlétének és védelmének biztosítéka volt Izrael számára és 
bizonyíték, hogy Józsué által éppúgy fog cselekedni érettük, mint Mózes által. 
Szükséges volt ez a biztosíték szívük megerősítésére, amint elindulnak az or-
szág meghódítására, e hatalmas feladatra, mely negyven évvel ezelőtt az atyák 
hitét megingatta. Józsuéhoz így szólt az Úr, még mielőtt átkeltek volna: „E na-
pon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izráel szemei előtt, hogy megtudják, 
hogy amiképpen vele voltam Mózessel, teveled is veled leszek” (Józs 3:7). Az 
eredmény megfelelt az ígéretnek. „Azon a napon felmagasztalá az Úr Józsuét az 
egész Izráel szemei előtt, és félék őt, amint félték vala Mózest, életének minden 
napjaiban” (Józs 4:14).

Az isteni hatalom eme cselekedete Izrael érdekében azt a célt szolgálta, hogy 
az őket környező nemzetek félelmét növelje, és így előkészítse a könnyebb és 
teljesebb győzelem útját. Amikor az emoreusok és a kanaániták királyai meghal-
lották, hogy Isten megállította a Jordán vizét Izrael előtt, szívük megolvadt. Az 
izraeliták már a midiániták öt királyát, továbbá Szihont, az emoreusok hatalmas 
királyát és Ógot, Básán királyát megverték. Most a megáradt és sebes Jordánon 
való átkelés rémületbe ejtett minden környező nemzetet. Mindez a kanaániták-
nak és az izraelitáknak, de magának Józsuénak is félreérthetetlen jelét adta an-
nak, hogy az élő Isten, a menny és föld Királya népe között van, és hogy ő népét 
sem el nem hagyja, sem attól el nem marad (Józs 1:5).

Az izraeliták Kánaánban a Jordán közelében ütötték fel először sátraikat. 
Itt Józsué „[...] körülmetélte Izráel fiait [...] És Gilgálban táborozának Izráel fiai 
és megkészíték a páskhát” (Józs 5:3.10). A kádesi lázadás óta a körülmetélés 
szertartásának felfüggesztése állandó bizonysága volt Izraelnek, hogy az Is-
tennel való szövetségüket - amelynek ez elrendelt jegye volt - megtörték. Az 
egyiptomi szabadulásuk emlékének, a páskának szüneteltetése azt bizonyítot-
ta, hogy a szolgaság földjére való visszatérési vágyuk az Úrnak nem tetszett. 
De most vége szakadt az elvettetés éveinek. Isten újra népévé fogadta Izraelt, 
és a szövetség jegyét visszaállították. Mindenkit körülmetéltek, aki a pusztá-
ban született. Így szólt az Úr Józsuéhoz: „Ma fordítottam el rólatok Egyiptom 
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gyalázatát” (Józs 5:9). És erre való utalással táborozásuk helyét Gilgálnak: el-
fordításnak nevezték el.

A pogány nemzetek ócsárolták Istent és népét, mert Izrael nem volt képes 
bevenni Kánaánt mindjárt Egyiptom elhagyása után, úgy, ahogy elvárták volna. 
Ellenségeik ujjongtak, hogy a héberek oly sokáig vándoroltak a pusztában, s gú-
nyolódva állapították meg, hogy a héberek Istene nem képes bevinni őket az ígé-
ret földjére. Az Úr most jelentőségteljesen megmutatta hatalmát és kegyelmét, 
megnyitotta népe előtt a Jordánt és ellenségei nem ócsárolhatták többé őket.

„[...] és megkészíték a páskhát, a hónapnak tizennegyedik napján, estve, Jérik-
hónak mezején. És evének a föld terméséből a páskhának másodnapján kovászta-
lan kenyeret és pörkölt gabonát, ugyanezen a napon. És másnaptól kezdve, hogy 
ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájok 
az Izráel fiainak; hanem Kánaán földének gyümölcséből evének” (Józs 5:10-12). 
Pusztai vándorlásuk hosszú évei véget értek. Izrael az ígéret földjére ért.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya 

BIZONYSÁGTÉTELEK, 1. KÖTET, 645-653. (LELKÉSZEK, REND ÉS SZER-
VEZET)

Némely lelkész abba a hibába esik, hogy csak akkor tud felszabadultan szólni, 
ha magas hangon, túl hangosan és gyorsan beszél. Az ilyenek értsék meg, hogy 
a zaj és hangos, gyors beszéd nem bizonyíték Isten hatalmának jelenlétére. Nem 
a hangerő tesz tartós benyomást. A lelkészek legyenek bibliakutatók, s alaposan 
ismerjék meg hitünk és reménységünk okait. Majd, hangjuk és érzéseik feletti 
teljes uralommal, fejtsék ki ezeket oly modorban, hogy az emberek nyugodtan 
mérlegelhessék, és a bizonyítékok alapján dönthessenek. S amint a lelkészek ér-
zik az érvek erejét, melyeket az igazság komoly, próbára tevő alakjában kifejte-
nek, akkor a megismerés szerint buzgóság és komolyság lesz bennük. Isten Lelke 
megszenteli lelkük számára a másoknak hirdetett igazságokat; s míg másokat 
öntöznek, maguk is öntözve lesznek.

Láttam, hogy némelyik lelkészünk nem tudja, hogyan takarékoskodjék erejé-
vel, hogy kimerülés nélkül a legtöbb munkát tudja elvégezni. Ne imádkozzanak 
oly hangosan és hosszasan, hogy kimerítsék erejüket. Nem szükséges torkot, 
tüdőt elkoptatni az imával. Isten füle mindig nyitva áll meghallgatni alázatos 
szolgáinak szívből fakadó kéréseit, s nem válja el, hogy hozzá kiáltva elnyűjék be-
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szélő szervüket. A tökéletes bizalom, a szilárd rátámaszkodás, Isten ígéreteinek 
állandó igénylése, az egyszerű, őszinte hit, hogy ő él, és megjutalmazza azokat, 
akik szorgalmasan keresik őt, ez győz Istennél.

A lelkészek fegyelmezzék magukat, s tanulják meg, miként végezzék el a 
legtöbb munkát a rendelkezésükre álló rövid idő alatt, s mégis megőrizve elég 
erőt, hogy ha további erőfeszítésre van szükség, legyen elég tartalék erejük az 
alkalomra, melyet felhasználhatnak, anélkül, hogy ártanának maguknak. Olykor 
egy adott ponton teljes erejükre szükség van, s ha előzőleg kimerítették erő-
alapjukat, s nem tudnak elég erőt összeszedni erre az erőbevetésre, minden, 
amit tettek, kárba vész. Olykor az egész testi és szellemi erőt igénybe kell venni, 
hogy a legerősebb kiállást végezzék, a legvilágosabban felsorakoztatva az érve-
ket. Ezeket élesen az emberek elé állítani, s a legerősebb felhívásokkal döntésre 
késztetni. Amint a lelkek azon a ponton állnak, hogy elhagyják az ellenség sorait, 
s az Úr oldalára jöjjenek, a tusa a legtüzesebb és leghevesebb. Sátán és angyalai 
vonakodnak átengedni bárkit, aki a sötétség lobogója alatt szolgált, hogy Immá-
nuel fejedelem véráztatta zászlaja alá álljon át.

Az Úr megmutatott két szembenálló hadsereget a csata fájdalmas küzdel-
me után. Egyik sem vívta ki a győzelmet. Végül a hűek megértik, hogy erejük 
elfogy, képtelenek elhallgattatni az ellenfelet, hacsak meg nem rohanják őket, 
meghódítva hadi eszközeiket. Ekkor, életük kockáztatásával összeszedik minden 
erejüket, megrohanják az ellenfelet. Félelmetes tusa következik, de kivívják a 
győzelmet, beveszik az erődöket. Ha e válságos percen a sereg olyan gyönge ki-
merültségében, hogy lehetetlen megtenniük az utolsó rohamot, s ledönteni az 
ellenfél bástyáit, az egész napokig, hetekig, sőt hónapokig tartó tusa elveszett; 
sok életet feláldoztak, és mit sem nyertek vele.

Hasonló tusa áll előttünk. Sokan meggyőződtek, hogy nálunk az igazság, még-
is vaspántok tartják fogva őket, nem merik kockáztatni az igazság mellé állás kö-
vetkezményeit. Sokan vesztegelnek a döntés völgyében, ahol rendkívüli, vesékig 
ható, éles felhívások szükségesek, hogy letegyék harci eszközeiket, és az Úr olda-
lára álljanak. De épp ezen a válságos ponton Sátán a legerősebb béklyókat rögzíti 
e lelkekre. Ha Isten szolgái kimerültek, előzőleg felhasználva teljes testi és szelle-
mi erejüket, ha úgy vélik, hogy többre nem képesek, gyakran teljesen elhagyják a 
mezőt, máshol kezdenek működni. S az egész, vagy csaknem az egész idő alatt ja-
vakat és erőt költöttek rá, semmiért. Igen, rosszabb, mintha el sem kezdték volna 
itt a munkát, mert miután Isten Lelke mélyen meggyőzte az embereket, elvezetve 
őket a döntésig, s most hagyják, hogy elveszítsék az érdeklődést, s ezek az érvek 
ellen döntenek, akkor nem lehet egyhamar oda vezetni őket, ahol értelmüket 
ismét erre a tárgyra terelhetnék. Sok esetben végleg döntöttek.
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Ha a lelkészek erőt tartalékolnak, s mikor minden a legnehezebben látszik 
menni, a legnagyobb erőfeszítéssel a legerősebb felhívásokat intézik, s mint 
hős harcosok, a válságos percben megrohanják az ellenséget, akkor kivívják a 
győzelmet; s a lelkeknek lenne ereje megtörni Sátán bilincseit, s az örök élet 
mellett dönteni. A jókor végzett, jól irányított erőfeszítés eredményessé teszi 
a régen kipróbált módszert, holott, ha akár néhány napra is, de abbahagyják 
erőfeszítéseiket, sok esetben teljes csődöt okoznak. A lelkészek adják magukat 
hittérítőként a munkának, s tanulják meg, miként tegyék erőfeszítéseiket a leg-
eredményesebbé.

Az előadássorozat kezdetén némely lelkész nagyon lelkes. Terheket vállal, 
melyeket Isten nem vár el tőle, hogy hordozzon. Kimeríti magát énekléssel és 
hosszas, hangos imával és beszéddel. Kimerülnek, és haza kell térniük megpi-
henni. Mit érnek el ilyen erőfeszítéssel. Gyakorlatilag semmit. A munkásokban 
volt lélek és buzgóság, de nem a megismerés szerint. Nem alkalmaztak bölcs 
hadvezetést. Az érzés harckocsiján robogtak, de egyetlen győzelmet sem arat-
tak. Nem vették be az ellenség bástyáit.

Az Úr megmutatta, hogy Krisztus lelkipásztorai fegyelmezzék magukat a 
harcra. Isten művében nagyobb bölcsesség szükséges a hadvezetés terén, mint 
az országok közti háborúk hadvezéreinek. Isten által választott lelkészek végzik a 
nagyszerű hadvezetést. Nem csupán emberek ellen küzdenek, hanem Sátán és 
angyalai ellen is. Bölcs hadvezetésre van itt szükség. Biblia-kutatóvá kell válniuk, 
és teljesen a munkára szentelni magukat. Mikor hittérítésbe kezdenek valahol, 
tudják megindokolni hitüket, nem nagyhangúan, nem viharosan, hanem szelí-
den és félelemmel. A hatalom, mely meggyőz – a szelíden és istenfélelemmel 
kifejtett erős érvek.

A mai utolsó napok veszedelmei közepette Krisztus rátermett lelkészei szük-
ségesek a hittérítéshez, akik jártasak az igében és tanításban, ismerik az írásokat, 
s értik hitünk okait. Ezekhez a szövegekhez irányítottak, melyek lényegét némely 
igehirdető nem értette meg: „Az Úr Istent szenteljétek meg a ti szívetekben. 
Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a ben-
netek levő reménységről, szelíden és félelemmel.” „A ti beszédetek mindenkor 
legyen kellemetes, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek 
kinek-kinek megfelelnetek.” „Az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni, hanem 
legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. Aki szelíden fenyíti az 
ellenszegülőket ha talán adna nekik az Isten megértést az igazság megismeré-
sére. És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által 
az Isten akaratára.”

Isten emberétől, Krisztus szolgájától elvárják, hogy minden jócselekedetre 
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alaposan felkészült legyen. Dagályos, fellengzős lelkészre, aki csupa méltóság-
teljesség, nincs szükség ebben a jó munkában. Odaillő, ünnepélyes viselkedés 
mégis szükséges a szószéken. Az evangélium örömüzenet lelkésze ne viselked-
jék hanyagul, illetlenül. Ha Krisztus képviselője, viselkedése, testtartása, moz-
dulatai olyanok legyenek, hogy ne keltsenek undort a hallgatókban. A lelkész 
legyen kifinomult, vessen le minden közönséges modort s viselkedést, mozdu-
latot. Ápolja magában a helyes magatartást. Öltözködjék hivatásához méltón. 
Beszéde minden tekintetben legyen komoly, ünnepélyes, jól megválasztott. 
Az Úr közölte, hogy helytelen nyers, tiszteletlen kifejezésekkel élni, tréfálkozni 
szórakoztatásul, vagy nevettető történetekkel megkacagtatni a hallgatóságot. 
Gúny, és az ellenfél szavainak kicsúfolása, mind Isten rendje ellenes. A lelkész 
ne képzelje, hogy nincs tere javítani hanghordozásán vagy modorán; tágas tér 
nyílik mindkettő előtt. A hangot úgy ki lehet művelni, hogy hosszas beszéd sem 
árt a hangszalagoknak.

A lelkész szeresse a rendet, fegyelmezze magát, akkor eredményesen figyel-
meztetheti Isten gyülekezetét, s megtaníthatja őket egyetértésben fáradozni, 
mint egy katonacsapat. Ha a csatatéren fegyelemre és rendre van szükség az 
eredményes támadáshoz, sokkal nagyobb szükség van a hadviselésnél, melyet 
mi folytatunk mert a cél értékesebb és magasztosabb jellegű, mint a csatame-
zőn. Ezekre sokkal nagyobb szükség van a mi hadviselésünknél, hiszen a cél ér-
tékesebb s magasztosabb, mint a csatatéren szembeálló ellenségeké. A hadvise-
lésnél, melyet mi folytatunk, örök érdekek forognak kockán.

Az angyalok egyetértésben fáradoznak. Tökéletes rend jellemzi minden moz-
dulatukat. Minél szorosabban követjük az angyalsereg összhangját és rendjét an-
nál eredményesebb lesz a mennyei eszközök értünk tett erőfeszítése. Ha nem 
látják be az összecsendülő tettek szükséges voltát, ha fegyelmezetlenek, szerve-
zetlenek, szétszórtak, akkor a teljesen megszervezett, tökéletes rendben cselek-
vő angyalok nem fáradozhatnak értünk eredményesen. Szomorúan elfordulnak, 
mert nincsenek felhatalmazva megáldani a zűrzavart, figyelmetlenséget, fegyel-
mezetlenséget. Aki a mennyei hírnökök együttműködését szeretné, egyetértés-
ben kell fáradoznia velük. Aki felülről jött áldásnak, kenetnek örvend, minden 
igyekezetében bátorítani fogja a rendet, fegyelmet, egyesült igyekezetet, s akkor 
Isten angyalai együttműködnek velük. Ám a mennyei hírnökök soha, de soha jóvá 
nem hagyják a rendetlenséget, a szervezetlenséget és szabálytalanságot. Mind-
ezek a gonosz dolgok Sátán erőlködésének a következményei, hogy gyöngítse 
hadainkat, pusztítsa bátorságunkat s megakadályozza az eredményességet.

Sátán jól tudja, hogy siker csak a rendet és egyetértő, együttműködő erő-
feszítést kíséri. Jól tudja, hogy a mennyben minden tökéletes rendben folyik, 
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hogy engedelmesség és alapos fegyelem jellemzi az angyalseregek mozdulatait. 
Szándékosan azon erőlködik tehát, hogy a lehető legtávolabb vigye a hitvalló 
keresztényeket a mennyei elrendezéstől. Ezért félrevezeti még Isten hitvalló 
népét is, és elhiteti velük, hogy a rend és fegyelem a lelkiség ellensége, s az 
egyedüli biztonság, ha mindenki a maga feje után megy, s nagyon is külön álló 
azoktól a keresztény testületektől, akik egységesek, és a fegyelem bevezetésén 
és egyetértő megmozdulásokon fáradoznak. A rend bevezetésére tett minden 
iparkodást veszélyesnek tartanak, a helyes szabadságjog korlátozásának, ezért 
rettegni kell tőle, mint a pápaságtól. Ezek a félrevezetett személyek erénynek 
tekintik dicsekedni szabadságukkal, hogy függetlenül gondolkodnak és csele-
kednek. Senki utasítására sem hallgatnak. Senkinek sem tartoznak számadással. 
Láttam, hogy Sátán arra a képzelgésre törekszik vezetni embereket, hogy Isten 
rendje szerinti, ha egyedül, testvéreiktől függetlenül fognak valamibe, ha a ma-
guk útját választják.

Visszaterelték figyelmemet Izráel gyermekeire. Az egyiptomi kivonulás után 
nagyon hamar megszervezték őket, és alapos fegyelmet vezettek be. Isten kü-
lönös gondviselése minősítette Mózest, hogy Izráel seregeinek fejénél álljon. 
Azelőtt hatalmas hadvezér volt, Egyiptom hadainak parancsnoka, s vezértehet-
ségét senki sem vitatta. Az Úr nem hagyta, hogy szentsátrát bármelyik törzs szál-
líthatja, amint nekik tetszik. Annyira igényes volt, hogy előírta a rendet, melyet 
be kellett tartani a szent szövetségláda hordozásánál. Pontosan kijelölte a csalá-
dot, melynek hordoznia kellett. Mikor a nép javát és Isten dicsőségét szolgálta, 
hogy valahol felverjék sátrukat, Isten azzal fejezte ki akaratát, hogy a felhőoszlop 
közvetlenül a szentsátor felett megállt, ahol meg is maradt, míg újra indítani 
nem akarta őket. Utazásaikban is tökéletes rendet várt el::Törzsenként, atyjuk 
házának jele alatt vertek sátrat. Mikor a frigyláda elindult, a sereg is menetelt, 
törzsenként jelvényük alatt. Az Úr a lévitákat jelölte ki a szent láda hordozására. 
Mózes és Áron haladt a frigyláda előtt, s Áron fiai a közelükben, kürttel a kezük-
ben. Mózestől kapták utasításaikat, melyeket kürtjelek adtak a nép tudtára. A 
nép ismerte a jeleket, s vándorlásuk során azokhoz igazodtak.

Először a nép figyelmét felhívó kürtjel hangzott el. Akkor mindenki figyelt, 
és engedelmeskedett a kürtjelnek. Nem volt zavar a kürtjelekben, így nem volt 
mentség a seregmozdulatok zűrzavarára. Minden század parancsnokló tisztje 
határozott utasításokat adott, melyeknek eleget kellett tenniük, s aki ügyelt, 
tudhatta, mi a teendője. Ha valaki elmulasztott eleget tenni az Istentől Mózes-
nek, Mózes által a népnek adott utasításoknak, halállal lakolt. Nem hozhatták 
fel mentségül, hogy nem tudták mi a teendő, mert akkor csak szándékos tu-
datlanságukat bizonyították, s bűnük méltó büntetésében részesültek. Ha nem 
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ismerték Isten rájuk vonatkozó akaratát az az ő mulasztásuk volt. Olyan jó lehe-
tőségük volt ismerni azokat mint bárki másnak, azért tudatlanságuk bűne oly 
súlyos volt, mintha hallották volna, s úgy vétkeztek volna.

Az Úr szándéka volt, hogy Lévi törzsén belül kijelölt egyik család hordozza a 
frigyládát. A többi lévitát a szentsátor és berendezése hordozásával, valamint a 
szentsátor felállításával és szétszedésével bízta meg, s ha bárki kíváncsiságból 
vagy rendetlenségből elhagyta helyét és megérintette a szentsátor bármely ré-
szét vagy akár közel jött a munkásokhoz, azt meg kellett ölni. Isten nem hagyta 
szentsátra hordozását, felállítását és szétszedését válogatás nélkül bármelyik 
törzsre, aki ezt a tisztet magára venné, hanem olyan személyeket választott, 
akik tudatában éltek feladatuk szent voltának. A választottakat utasította, hogy 
értessék meg a néppel a frigyláda, s mindennek, ami azzal összefügg, külön-
legesen szent voltát, nehogy úgy tekintsék ezeket, hogy nem értik meg szent 
voltukat s ki kelljen irtani őket Izráelből. A szenthellyel kapcsolatos mindenre 
tisztelettel kellett tekinteniük.

Isten gyermekeinek vándorlását hűen lejegyezték. A szabadulást, melyben 
az Úr részesítette őket, a tökéletes rendet és szervezetet, Mózes elleni zúgoló-
dásukat, s így Isten elleni bűneiket, lázadásukat büntetéseiket és a pusztában 
szétszórt holttestük hírét – amiért nem voltak hajlandók alávetni magukat Isten 
bölcs rendeléseinek – ezt a hű képet figyelmeztetésül függeszti elénk, nehogy 
kövessük engedetlenségük példáját, s elhulljunk, mint ők.

„De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. 
Ezek pedig példáink lőnek hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat amiképpen azok 
kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg 
van írva: Leüle a nép enni és inni, és fölkelének játszani. Se pedig ne paráznál-
kodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon hu-
szonháromezren. Se Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, 
és elveszének a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülük zú-
golódának némelyek és elveszének a pusztító által. Mindezek példaképen estek 
rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. 
Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.” Isten megváltozott vol-
na a rend Istenéből? Már hogyan változott volna! Az Úr ugyanaz a mai üdvrend-
ben, mint régen. Pál apostol írja: Isten nem a zűrzavar, hanem a békesség Istene. 
Ma is olyan rendszerető, mint akkor. S az a szándéka, hogy megtanuljuk a rend 
és szervezet leckéit abból a tökéletes rendből, melyet Mózes napjaiban iktatott 
be Izráel gyermekei javára.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
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3. Tanulmány javasolt olvasmánya 

TAPASZTALATOK, LÁTOMÁSOK, 21-22. (TOVÁBBI LÁTOMÁSOK-részlet)

A következő látomást 1847-ben adta nekem az Úr, midőn a testvérek szom-
baton a mainei Topshamban gyülekezetet tartottak.

Éreztük, hogy az ima lelkülete rendkívül áthat bennünket, és mialatt imád-
koztunk, kiáradt ránk Isten Szentlelke. Mindnyájan nagyon boldogok voltunk. 
Csakhamar eltűnt tudatomból minden földi dolog és látomásban Isten dicsősé-
ge ölelt körül. Láttam, amint igen gyorsan angyal repült felém és a földről Isten 
szent városába vitt fel. A városban templomot láttam, amelybe beléptem. Ka-
pun átmentem, mielőtt az első kárpithoz értem volna. E kárpit felgördült és én 
beléptem a szentélybe. Itt láttam a tömjénezők oltárát, a hétágú gyertyatartót s 
az asztalt, melyen a színkenyerek voltak. Miután szemlélhettem a szenthely di-
csőségét, Jézus a második függönyt is elvonta és beléptem a szentek szentjébe.

A szentek szentjében láttam a frigyládát, amelynek oldalai és teteje tiszta 
aranyból volt. A frigyláda mindkét végén egy-egy dicső kerub állott, szárnyukat 
a láda fölé terjesztve. Arcukkal egymás felé fordultak és a frigyládára néztek alá. 
Az angyalok között az arany tömjénező állott. A frigyláda felett, hol az angyalok 
álltak, fenséges mennyei fény ragyogott, hasonlóan Isten királyi székéhez. Jézus 
a frigyszekrény mellett állott s midőn a szentek imája felszállt hozzá, a tömjéne-
ző illatozott és Ő a szentek könyörgését azok illatával együtt az Atya elé vitte. A 
frigyszekrényben volt az arany mannás korsó, Áron kivirult vesszeje és a kőtáb-
lák, amelyek könyvhöz hasonlóan voltak összehajtva. Jézus kinyitotta a táblákat 
és láttam az Isten ujjaival írt Tízparancsolatot. Az egyik táblán négy, a másikon 
hat parancsolat volt. Az első kőtáblán a négy első parancsolat fényesebben ra-
gyogott a többinél, de a negyedik, a szombat-parancsolat, a legfényesebb volt 
mind között, mert Isten a szombatot szent nevének dicsőségére választotta el. A 
szent szombat dicsőségesnek látszott, fényes gyűrű vette körül ezt a parancsola-
tot. Láttam, hogy a szombat parancsolata nem volt a keresztre szegezve. Ha úgy 
lett volna, akkor a többi kilenccel sem lenne másként, ami azt jelentené, hogy 
a többi kilenc parancsolatot is éppúgy áthághatnánk, mint ahogy a negyediket, 
a szombatot megszegik. Láttam, hogy Isten sohasem törölte el vagy változtatta 
meg a szombat parancsát, mert Isten nem változik. Ellenben az egyház helyezte 
át a szombatot a hetedik napról a hét első napjára, mert az Írások szerint az 
egyház megváltoztatja az időket és a törvényt.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
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4. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 4 KÖTET, 159-164. (JERIKÓ ELFOGLALÁSA - részlet)

Mikor Józsué félrevonult Izráel seregeitől, hogy elmélyedjék s imádkozzon, 
s így Isten rendkívüli jelenléte kövesse őt, magas termetű, harcra öltözött fér-
fit pillantott meg, kivont karddal a kezében. Józsué nem ismert föl benne izra-
eli harcost, de ellenségnek sem látszott. Odament hát hozzá és megkérdezte: 
„Hozzánk tartozol-e, vagy ellenségeinkhez? Azt felelte: Nem, hanem az Úr se-
regeinek vezére vagyok, most érkeztem ... Józsué arcra borulva hódolt előtte, s 
megkérdezte: Mit parancsol az én Uram szolgájának? Az ezt válaszolta: Vedd le 
lábadról a sarut, mert a hely, ahol állsz, szent. Józsué megtette.”

A szent helyet mindig az Isten dicsősége töltötte be, ezért a papok sose lép-
tek saruval a lábukon az Isten jelenléte által megszentelt helyre. Por tapadha-
tott a saruhoz, ami megszentségteleníthetné a szent helyet. Ezért elvárták a pa-
poktól, hogy hagyják sarujukat az udvaron, mielőtt belépnének a szent helyre. 
Az udvarban, a szentsátor mellett rézmosdó állt, ebben mosták meg a papok 
kezüket és lábukat, mielőtt beléptek a szentsátorba, hogy mindennemű tisztá-
talanságot eltávolítsanak magukról. Akik a szenthelyen szolgáltak, azoktól Isten 
elvárta, hogy külön előkészületeket tegyenek, mielőtt betennék a lábukat oda, 
ahol az ő dicsősége nyilvánult meg.

Fegyveres harcos képében Isten Fia állt Izráel vezére előtt. Ö vezette a hé-
bereket a pusztában is, nappal felhőoszlopba, éjjel tűzoszlopba takarózva. 
Hogy Józsué gondolkodásába vésse, hogy nem kisebb, mint a fölkent, a ma-
gasságos Isten áll előtte, ezt mondta: „Vedd le a lábadról a sarut.” Azután uta-
sította Józsuét, miként foglalják el Jerikót. Parancsolja meg a fegyverforgató 
férfiaknak, hogy hat napon át kerüljék meg Jerikót naponta egyszer, a hetedi-
ken pedig hétszer.

Józsué ennek megfelelően parancsot adott a papoknak és a népnek, amint 
az Úr utasította őt. Józsué tökéletes rendben meneteltette Izráel seregét. Elöl 
halad a válogatott fegyveresek csapata, harcra kész öltözékben; nem, hogy 
mindjárt csatába ereszkedjék, hanem csupán, hogy higgyenek és engedelmes-
kedjenek a kapott parancsoknak. Ezeket követte hét pap, ki-ki harsonájával. A 
hét pap után hozták Isten szekrényét, mely aranyozástól csillogott, s mely fölött 
a dicsőség sugarai lebegtek, s a léviták szent hívatásukat jelző, gazdagon díszí-
tett, különleges öltözékben. A szekrényt Izráel roppant serege követte tökéletes 
rendben, minden törzs a lobogója alatt. így járták körül a várost Isten szekrényé-
vel. Egyetlen hang sem hallatszott, csupán a roppant sereg lába dobbanása, s 
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a kürtök ünnepélyes riogása, amit a halmok visszavertek, s ami végigharsogott 
Jerikó utcáin.

A pusztulásra szánt város őrszemei elámulva, s riadtan figyeltek minden moz-
dulatot és jelentették fölötteseiknek. El sem tudták képzelni, mit jelent ez a föl-
vonulás. Jerikó szembeszegült ugyan Izráel seregeivel és a menny Istenével; de 
mikor látták a hatalmas sereget, amint napról-napra körülmeneteli városukat, 
látták a hadviselés teljes pompáját és fönségét, a szent szekrény és vele mene-
telő papok ünnepélyességét, a látvány félelmet keltő titokzatossága rémületet 
keltett mind a fejedelmek, mind a nép szívében. Majd újra szemügyre vették 
roppant erődítéseiket, s bizonyosra vették, hogy sikeresen ki tudnák védeni akár 
a legelsöprőbb rohamot is. Sokan kigúnyolták a gondolatot, hogy bármi ártás 
érhetné őket ellenfeleik érthetetlen menetelései következtében. Másokat azon-
ban rettegés kerített hatalmába, ‚mikor látták a körmenet fönségét és nagysze-
rűségét, mely naponta lenyűgözőn körülölelte városukat. Eszükbe jutott, hogy 
negyven éve ketté vált a nép előtt a Vörös tenger, s hogy alig néhány napja út 
nyílt előttük a Jordánon is. Nem tudták, hogy Isten milyen további csodát fog 
tenni értük; mégis gondosan bezárva tartották kapuikat, és erős harcosokat ren-
deltek a kapuk védelmére.

Izráel serege köröskörül vonult a városon. Elérkezett a hetedik napi s Józsué 
a hajnal első pirkadásakor fölserkentette az Úr seregeit. Most az volt a parancs, 
hogy hétszer meneteljék körül Jerikót, majd a harsonák fülrepesztő riogására 
hangos szóval kiáltsanak, mert Isten nekik adta a várost. A tekintélyes sereg ko-
moly szándékkal menetelte körül a romlásra ítélt falakat. Isten tündöklő szö-
vetségládája beragyogta a hajnal korai pirkadását, a papok csillogó mellvédő és 
ékköves jelvényei, a harcosok fényes fegyverzete csodálatos látványt nyújtott. 
Olyan hangtalanul vonultak, mintha halottak lettek volna, kivéve a tengernyi láb 
ütemes dobbanását, s a kürtök időnkénti fölharsonását mely megtörte a ko-
rahajnal csöndjét. A vastag kőfalak sötéten meredtek alá, kihívón az emberek 
ostromával szemben.

A roppant sereg hirtelen megáll. A harsonák eget rengetőn riogni kezdtek, 
még a földet is megremegtetve. Egész Izráel egyesült erővel való fölkiáltása 
roppant zajjal repeszti a levegőt. A kövekből emelt falak, erős, vaskos tornyok 
és pártázatok – lőréses oromzatok – meginognak, kimozdulnak alapjaikból és 
olyan robajjal, mint ezernyi mennydörgés, alaktalan rommá omolnak a földre. 
Az ellenséges lakosság és hadsereg megdermedve a rémülettől és csodálkozás-
tól, nem áll ellen, így Izráel bevonul és elfoglalja Jerikót, az erős várost.

A mennyei seregek milyen könnyen ledöntötték a falakat, noha igen fenyege-
tőnek tűntek a rossz hírt hozó tíz kém szemében! Pedig csupán Isten szava volt 
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az egyetlen bevetett fegyver. Izráel erős Istene mondta: „Kezedbe adtam Jeri-
kót.” Ha akár egyetlen harcos nekirugaszkodott volna a falaknak, az kevesbítette 
volna Isten dicsőségét, s hátráltatta volna az Úr akaratát is. De ők a Mindenha-
tóra hagyták a harcot; tehát ha a sáncnak alapját a föld középpontjába ásták 
volna, és ha csúcsuk az égig ért is volna, az lett volna az eredmény, mikor az Úr 
seregeinek vezére rohamra vitte az angyalok ezredeit.

Isten régóta kedvelt népének akarta adni Jerikót, már régóta naggyá akar-
ta tenni nevét a föld nemzeteinek körében. Negyven évvel azelőtt, amikor ki-
vezette Izráelt a szolgaságból, elhatározta, hogy nekik adja Kánaán földjét. De 
ők rosszindulatú panaszaikkal és féltékenységükkel fölkeltették az Úr haragját, 
ezért negyven éves vándorlásra ítélte őket, míg kihaltak, akik hitetlenségükkel 
megbántották Őt. Jerikó elfoglalásával Isten azt jelentette ki a hébereknek, hogy 
atyáik már negyven évvel azelőtt birtokba vették volna a várost, ha úgy megbíz-
tak volna benne, mint most a gyermekeik.

Ősi Izráel történetét a mi okulásunkra jegyezték föl. „Legtöbbjükben nem telt 
kedve Istennek. EI is hullottak a pusztában. Ezek intő példák számunkra, hogy 
ne kívánjuk meg a rosszat, mint ők megkívánták.” „Mindez előképben történt 
velük, s a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki tehát azt 
hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.”

Sokakban, akik, mint ősi Izráel, vallják, hogy megtartják Isten parancsait, hi-
tetlenségre hajló gonosz szív van, bár külsőségekben Isten rendeléseihez tart-
ják magukat. Bár Isten nagy világossággal s értékes előjogokkal tüntette ki őket, 
mégis elveszítik a mennyei Kánaánt, mint a lázadó héberek sem jutottak be a 
földi Kánaánba, melyet Isten ígért nekik engedelmességük jutalmaként.

A mi népünk köréből is hiányzik a hit. A mai időkben kevesen követnék Is-
tennek választott szolgáin át közölt utasításait olyan engedelmesen, mint Izráel 
seregei Jerikó elfoglalásánál. Az Úr seregeinek vezére nem az egész gyüleke-
zet előtt jelent meg. Kizárólag Józsuával beszélt, aki azután beszámolt a talál-
kozásról a hébereknek. Tőlük függött, hogy hisznek-e, vagy kételkednek Józsué 
szavaiban, tőlük függött hogy engedelmeskednek-e a parancsoknak, melyeket 
az Úr seregei vezérének nevében adott ki, vagy föllázadnak utasításai ellen, és 
semmibe veszik tekintélyét. Nem látták az angyalseregeket, akiket Isten Fia ve-
zetett, s akik előőrseik előtt jártak; ezért így okoskodhattak volna: „Miféle ér-
telmetlen menetelések ezek, s mennyire nevetséges, ha naponta körüljárjuk a 
várost, kosszarv kürtök fúvása közben! Hisz mit sem érnek a magasba nyúló erős 
erődítések ellen.”

De hogy oly hosszú időn át folytatják a rájuk szabott kötelességet a falak végső 
ledöntése előtt, lehetővé tette, hogy az izraeliták körében megerősödjék a hit.
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A kétely legkisebb árnyéka nélkül kellett beléjük vésni a gondolatot, hogy 
erejük nem ember bölcsességében, sem ember erejében, hanem kizárólag üd-
vösségük Istenében rejlik. Így hozzászoktak, hogy kizárják magukat a megoldá-
sokból, s teljesen Isten-vezérükre támaszkodjanak.

Vajon így viselkednének-e ma hasonló körülmények között, akik Isten nép-
ének vallják magukat? Kétségkívül sokan a maguk tervét szeretnék tető alá hoz-
ni, más utakat-módokat javasolnának a kívánt cél eléréséhez. Vonakodnának 
alávetni magukat ily együgyű módszernek, mely semmi dicsőséget nem hoz ne-
kik, kivéve az engedelmesség érdemét. Kérdőre vonnák a valószínűséget, hogy 
így meg lehet hódítani a megerősített várost. A kötelességteljesítés törvénye 
mégis a legfölső. Mindig is ennek kell uralkodnia az ember érvelésén. Hiszen 
a hit az élő hatalom, mely áthatol minden akadályon, túljut minden korláton, 
mely az ellenséges tábor szívében tűzi ki lobogóját.

Isten csodálatos dolgokat fog véghezvinni a benne megbízókért. Isten hitval-
ló népének azért nincs több ereje, mert okosságukban bíznak; ezért nem adják 
meg az Úrnak a lehetőséget, hogy kinyilvánítsa értük a hatalmát. Az Úr minden 
szorult helyzetben hívő gyermekei segítségére siet, ha teljesen belé vetik bizal-
mukat, s pontosan engedelmeskednek neki.

Isten szavában mélységes titkok rejlenek; az Úr gondviselésében megma-
gyarázhatatlan titokzatosságok találhatók; olyan titkok vannak a megváltás 
tervében, melyek mélyére ember le nem bír hatolni. Mégis véges gondolkodá-
sú emberek, bár erős a vágyuk hogy kielégítsék tudásszomjukat, s megértsék a 
végtelenség kérdéseit, nem követik az Isten kinyilatkoztatott akarata által kije-
lölt egyszerű utat. Ehelyett a világ megalapítása óta elrejtett titkokat feszegetik. 
Az ember fölépíti elméleteit, elveszti a valódi hit egyszerűségét, túl önhitt lesz, 
hogy elhiggye, amit az Úr kijelentett, ezért fontoskodó, nagyképű elgondolásai-
val bástyázza körül magát.

Sokan, bár a mi hitünket vallják, mégis ebben a helyzetben leleddzenek. 
Gyöngék és erőtlenek, mert a maguk erejében bíznak. Isten hatalmasan fára-
dozik azért a hűséges népért, mely kérdezősködés és kételkedés nélkül enge-
delmeskedik szavának. A menny fönségese angyalseregeivel, ember segítsége 
nélkül döntötte porba Jerikó falait. Izráel fölfegyverzett harcosainak semmi okuk 
sem lehetett, hogy a maguk hőstetteivel dicsekedjenek. Minden az Isten hatal-
ma által történt. Népünk mondjon le önző dicsőségvágyáról, s a kívánságáról, 
hogy a maguk elképzelései szerint dolgozzanak. Ehelyett vessék magukat aláza-
tosan Isten akarata alá, akkor Isten meg fogja újítani erejüket, akkor szabadulást 
és győzelmet hoz gyermekeinek.

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
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5. Tanulmány javasolt olvasmánya 

BIZONYSÁGTÉTELEK, 3 KÖTET, 263-272. (A LAODÍCZEAI GYÜLEKEZET 
- részlet)

ÁKÁN BŰNE ÉS BÜNTETÉSE
Isten különösen óvta népét attól, hogy összevegyüljenek a körülöttük élő 

bálványimádó nemzetekkel, nehogy megejtsék a szép lugasok és szenthelyek, 
a templomok, s oltárok, melyeket költségesen és tetszetőn állítottak fel, hogy 
megrontsák az érzékeket, kiszorítva Istent a nép gondolkodásából.

Jerikó városa a legszemkápráztatóbb bálványimádásra adta magát Lakosai 
gazdagok voltak, de az Istentől nyert gazdagságot bálványaik ajándékának tekin-
tették. Dúskáltak az aranyban és ezüstben, de akár az özönvíz előttiek, romlottak 
és istenkáromlók voltak. Gonoszságukkal kihívták a menny Istenének haragját. 
Isten ítéletei Jerikó ellen fordultak, mely erődítmény is volt. Mégis maga az Úr 
seregeinek vezére jött le az égből, hogy a menny seregeit a város ellen vezesse. 
Isten angyalai ledöntötték az erős falakat. Isten kijelentette, hogy átkozott Jerikó 
városa, ezért valamennyien odavesznek, kivéve Ráhábot és családját. Őket azért 
menti meg az Úr, mert Ráháb szívességet tett az Úr küldötteinek. Az Úr így szólt 
a néphez: „Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt 
dolgoktól, hogy miután neki szentelitek, el ne vegyetek a teljesen neki szen-
telt dolgokból, hogy Izráel táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek 
azt.” Józsué ezt az esküt tetette az Úr színe előtt: „Átkozott legyen az Úr előtt az 
a férfiú, aki felkel, hogy megépítse e várost, Jerikót! Az ő elsőszülöttjére rakja le 
annak alapját, s legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit.”

Isten pontosan megmondta, hogy mit gondol Jerikó felől, nehogy népének 
megtetszenek a dolgok, melyeket a város lakói imádtak, nehogy elidegenedjék 
szívük Istentől. A legszabatosabb parancsokkal óvta népét, s annak ellenére, 
hogy Józsué ünnepélyes komolysággal intette őket Isten szavával, Ákán arra me-
részkedett, hogy megszegje a parancsot. A másé kívánása arra vezette, hogy el-
tulajdonítsa a kincseket, melyeket Isten érinteni is tiltott, mert átka nehezedett 
rájuk. S e bűne miatt Isten Izraelje olyan erőtlen volt ellenségei előtt, mint a ma 
született gyermek.

Józsuéra és Izráel vénjeire súlyos gyász nehezedett. Porba sújtott alázattal 
borultak Isten szövetségládája elé, mert az Úr megharagudott népére. Ott imád-
koztak és sírtak Isten előtt. Az Úr így szólt Józsuéhoz: „Kelj fel! Miért is borulsz te 
arcra? Vétkezett Izráel, és áthágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nekik, 
mert elvettek a teljesen nékem szentelt dolgokból is, és loptak is és hazudtak is, 
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és edényeik közé is dugdostak. Ezért nem bírtak megállni Izráel fiai az ő ellen-
ségük előtt, hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottá lettek. Nem leszek 
többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a nekem szentelt dolgot.”

A BŰN MEGROVÁSA – KÖTELESSÉG
Az Úr közölte, hogy Isten azt szemlélteti e történettel, hogyan tekinti a 

bűnt azok között, akik parancstartó népének vallják magukat. Akiket rendkí-
vüli módon kitüntetett, hogy tanúi legyenek hatalma látható megnyilvánulá-
sainak – amint az ősi Izráel is tanúja volt –, s akik mégis arra vetemednek, 
hogy semmibe vegyék kifejezett parancsait, magukra vonják haragját. Arra 
szeretné megtanítani népét, hogy az engedetlenség és a bűn borzasztó bántó 
a szemében, ezért nem szabad könnyen venni ezeket. Azt mutatja nekünk, 
hogy mikor bűnösnek találja népét, tegyenek azonnal határozott lépéseket, 
hogy eltávolítsák a bűnt, nehogy haragja valamennyiükön megnyugodjék. De 
ha a felelős vezetők szemet hunynak a nép bűnei felett, Isten helytelenítését 
vonják magukra, s az Úr az ő népének testületét tartja felelősnek e bűnökért. 
Az Úr azt mutatja a múlt bánásmódjával, hogy meg kell tisztítani a gyülekeze-
tet a helytelenségektől. Egyetlen bűnös annyi sötétséget áraszthat, hogy az 
egész közösségből kirekeszti Isten világosságát. Mikor a nép észreveszi, hogy 
sötétség telepedik rájuk, s nem tudják, mi lehet az oka, keressék őszintén az 
Urat, mély alázattal, míg meg nem találják, míg ki nem küszöbölik az Úr Lelkét 
megszomorító helytelenségeket.

Igazságtalan az ellenünk támadt előítélet, amiért megróttuk a helytelensé-
geket, melyeket Isten elénk tárt, s a vád is, hogy túlzott szigorral és közömbö-
sen bánunk velük. Isten szólított minket ismételten, hogy emeljük fel szavunkat, 
ezért nem maradhatunk csendben. Ha gonoszságok ütik fel fejüket Isten népe 
közt, s ha Isten szolgái közönyösen mennek el a gonoszságok mellett, lényeg-
ében támogatják és jóváhagyják a bűnt, s olyan vétkesek, olyan bizonyosan ma-
gukra vonják Isten helytelenítését, mert ők felelősek a vétkes bűneiért. Láto-
másban sok esetet elém tártak, amikor az Úr szolgái Isten rosszallását váltották 
ki, mert elhanyagolták gyökerére sújtani a nép közt burjánzó helytelenségeknek 
és bűnöknek. A bűnök mentegetőit népünk szeretetreméltó, kellemes embe-
reknek tartja, mert kibújnak a Szentírás világos utasítása alól. Nem volt ínyükre 
e kötelesség, ezért elkerülték azt.

Némelyekben tanyát vert a gyűlölet szelleme, amiért Isten népe közt meg-
róttuk a hibákat, mely vakságot és ijesztő öncsalást hozott lelkükre, leheletlenné 
téve felismerniük a különbséget a helyes és hamis közt. Maguk vakították meg 
lelki látásukat. Lehet hogy botlások tanúi, mégsem gondolkoznak úgy, mint Jó-
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zsué, mégsem alázzák meg magukat, hogy átérezzék a botlók üdvösségét fenye-
gető veszélyt.

Isten igazi népe, kikben az Úr munkájának lelkülete él, és szívükön viselik 
az emberek üdvösségét, mindig valós, vétkes jellegében tekintik a bűnt. Kiáll-
nak a bűnök elleni hű és egyenes bánásmód mellett, hiszen ezek könnyen kö-
rülzárással fenyegetik Isten népét. Különösen a gyülekezet záró munkájánál, az 
igazán hívő tömeg elpecsételése idején, akiknek szeplőtelenül kell állniuk Isten 
királyiszéke előtt, különösen akkor érzik át legmélyebben Isten hitvalló népének 
gonosz tetteit. A látomások erős színekkel ecsetelik ezt az öldöklő szerszámos 
hat férfi jelképében végbemenő utolsó mozzanatokat. Az egyik fehér ruhába 
öltözött, oldalán íróeszközök voltak. Az Úr így szólt hozzá: „Menj át a város kö-
zepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik só-
hajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek 
annak közepében.”

Ki hallgat ma az Úr tanácsára? Azok talán, akik mentegetik az Isten hitvalló 
népe közt elkövetett bűnöket, s ha nem is nyíltan, de azok ellen zúgolódnak szí-
vükben, akik megróják a bűnt? Vagy akik szembeszegülnek velük, s a gonoszság 
elkövetőit sajnálgatják? Egyáltalán nem! Ha meg nem térnek, s hátat nem for-
dítanak Sátán aknamunkájának, vagyis abba nem hagyják azok örökös támadá-
sát, akikre a munka terhe nehezedik, és Sionban a bűnösök kezét erősítik, akkor 
sosem nyerik el Isten jóváhagyó pecsétjét, hanem elhullnak a gonoszok teljes 
megsemmisítése során, melyet az öt gyilkoló szerszámot viselő férfi jelképez. 
Jegyezzük meg e gondolatot: Azok nyerik el az igazság tiszta pecsétjét, melyet a 
Szentlélek hatalma ér el bennük – amit a fehér ruhába öltözött férfi jelképez –, 
akik sírnak és bánkódnak a gyülekezetben elkövetett szörnyűségek miatt. Ezek 
annyira szeretik a tisztaságot, s Isten becsületét és dicsőségét, annyira tisztán 
felismerték a bűn végtelenül gonosz voltát, hogy a látnok bánkódni látta őket. 
Olvassátok el Ezékiel könyvének kilencedik fejezetét.

Azok lemészárlását, akik nem így látják a bűn és az igaz tettek, az igaz élet 
közti ellentétet, s akik nem úgy gondolkodnak, mint akik hallgatnak az Úr ta-
nácsára, s így elnyerik a jelet, az öt öldöklő szerszámmal felfegyverzett férfinak 
szóló parancs írja le: „Menjetek át a városon őutána és vágjátok, ne kedvezzen a 
ti szemetek és ne szánakozzatok. Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat 
öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne köze-
lítsetek, és az én templomomon kezdjétek.”

Ákán bűnének esetében Isten így szólt Józsuéhoz: „Nem leszek többé vele-
tek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a nékem szentelt dolgot.” Hogyan 
vethető össze e két eset azok eljárásával, akik nem hajlandók felemelni szavukat 
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a bűn és hamisság ellen, hanem azokon sopánkodnak, akik bűneikkel veszedel-
met zúdítanak Izráel táborára. Isten így szólt Józsuéhoz: „Nem állhatsz meg a te 
ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot.” 
Az Úr kihirdette a büntetést mely szövetségének megszegését követi.

Józsué ekkor kutatni kezdett, hogy megtalálja a vétkest. Felsorakoztatta Iz-
ráel törzseit, majd a családokat, végül az egyéneket. A sorshúzás Ákánt jelezte 
bűnösnek. De hogy az ügy egész Izráel előtt nyilvánvaló legyen, hogy ne tegyen 
okuk zúgolódni és azt mondani, hogy az ártatlan szenved, Józsué okosan járt el. 
Tudta, hogy Ákán a bűnös, rejtegeti bűnét, hogy ő hívta ki Isten haragját a nép-
re. Ezért tapintatosan rávette Ákánt, hogy vallja be bűnét, hogy Isten becsülete 
és igazságossága igazolást nyerjen Izráel előtt. „Mondta azért Józsué Ákánnak: 
Fiam, adj dicsőséget kérlek az Úrnak, Izráel Istenének, és tégy neki vallást, és 
add tudtomra kérlek nékem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad tőlem!

Ákán pedig felelt Józsuénak és mondta: Bizony én vétkeztem az Úr ellen, 
Izráel Istene ellen, s ezt s ezt cselekedtem! Láttam ugyanis a zsákmány közt egy 
jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy aranyvesszőt, melynek súlya 
ötven siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és íme elrejtve 
vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van. Ekkor 
követeket küldött Józsué, s ezek a sátorba futottak, és íme, elrejtve volt az ő 
sátorában, és az ezüst is alatta volt. Kivették azért azokat a sátor közepéből, és 
vitték Józsuéhoz és Izráelnek minden fiához, és lerakta azokat az Úr előtt. Józsué 
pedig fogta Ákánt, a Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszőt, az ő fiait 
és lányait, az ő ökreit, szamarait és juhait, sátorát és mindent, amije volt, és vele 
lévén az egész Izráel is, vitték azokat Akor völgyébe. És mondta Józsué: Miért 
rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! Elborította őt egész 
Izráel kövekkel, és megégette őket tűzzel miután megkövezték őket.”

Az Úr közölte Józsuéval, hogy Ákán nemcsak azokat tulajdonította el, melye-
ket megtiltott, hogy eltulajdonítsák, hanem lopott, és el is rejtette. Az Úr már 
előbb azt parancsolta nekik, hogy Jerikót és minden zsákmányát pusztítsák el, 
kivéve az aranyat és ezüstöt, amit az Úr kincsesháza számára kellett megtar-
tani. Jerikó bevétele nem ostrommal történt, a nép tehát nem tette ki magát 
veszedelemnek. A mennyei seregek vezére vezette a menny seregeit. A csata 
az Úré volt, ő harcolta meg. Izráel gyermekei egyetlen csapást sem mértek. A 
győzelem és dicsőség az Úré volt, így a zsákmány is az övé lett. Azt parancsolta, 
hogy semmisítsenek meg mindent, kivéve az ezüstöt és az aranyat, amit a maga 
kincstárának tartott fenn. Ákán jól tudta, hogy az Úr magának tartotta fenn a 
zsákmányt, tehát az arany és ezüst, amit megkívánt, az Úr tulajdona volt. Vagyis 
Ákán az Úr kincstárából lopott a maga javára.
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A MÁSÉ KÍVÁNÁSA AZ ÚR NÉPE KÖZÖTT
Láttam, hogy sokan, bár vallják, hogy megtartják Isten parancsait, mégis a 

maguk hasznára fordítják a javakat, melyeket Isten bízott rájuk, s melyeknek be 
kellene folyniuk az Úr kincstárába. Meglopják Istent a tizedekkel és a hálaáldo-
zatokkal. Elrejtik, s visszatartják tőle, ami az övé, a maguk kárára. Irigységükkel, 
tettetésükkel sovány időket és éhséget hoznak magukra, s a gyülekezetre sötét-
séget. Meglopják Istent a tizedekkel és hálaáldozatokkal.

Láttam, hogy sokak lelke sötétbe borul zsugoriságuk miatt. Nem szabad ki-
veszni a gyülekezetből a szókimondó, egyenes bizonyságtételnek, máskülönben 
Isten átka száll rá, oly bizonyosan, mint ősi Izráelre szállt bűneik miatt. Isten fele-
lősnek tartja népének vezető testületét a köztük levő egyénekben élő bűn miatt. 
Ha a gyülekezet vezetői nem kutatják ki szorgalmasan a bűnöket, melyek Isten 
nemtetszését vonják a közösségre, ők válnak felelőssé e bűnökért. Noha em-
berekkel bánni az egyik legszebb feladat, melybe ember valaha is fogott, nem 
mindenki alkalmas, hogy intse a tévelygőt. Nem mindenki bölcs, hogy igazságos 
legyen, de szeresse a könyörületet is. Némelyek nem látják be, hogy szeretettel 
és gyengéd szánakozással kell elegyíteni a megalkuvásmentes intést. Némelyek 
mégis szükségtelenül szigorúnak, feleslegesnek tartják az apostol tanácsát: „Kö-
nyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket. Másokat pedig rettentéssel 
mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből.”

Sokakból hiányzik Józsué tapintata, és sokan nem tekintik kötelességüknek 
kikutatni, ami helytelen, s tüstént elbánni a köztük levő bűnökkel. Ezek ne aka-
dályozzák azokat, akikre a munka terhe hárul. Ne álljátok el azok útját, akiknek 
ez a kötelességük. Némelyek azért kételkednek, gáncsoskodnak, mert mások 
kontárkodnak a feladatba, melyet Isten nem rájuk bízott. Ezek teljesen elállják 
azok útját, akikre Isten a terhet helyezte, hogy intsék és helyesbítsék az uralko-
dó bűnöket, hogy az Úr kedvezése visszatérhessen népéhez. Ha lenne köztünk 
Ákán esetéhez hasonló, sokan támadnának Józsué szerepét vállalva, s úgy pró-
bálnák kikutatni a gonoszságot, ahogy a gonosz, vádoló szellem bennük él. Nem 
szabad Istenből gúnyt űzni, s a romlott nép nem veheti semmibe büntetlenül 
figyelmeztetéseit.

Láttam, hogy Ákán vallomása hasonló volt a vallomásokhoz, melyeket né-
melyek tettek, s tenni fognak. Elrejtik helytelenségeiket, nem készek önként 
bűnvallomást tenni, míg Isten rájuk nem talál. Csak akkor ismerik be vétkeiket. 
Egyesek addig járják a helytelen utat, míg bele nem csontosodnak. Talán tudják 
is, hogy árnyékot vetnek a gyülekezetre, amint Ákán is tudta, hogy Izráel az ő 
bűne miatt nem állt helyt ellenségei előtt. Lelkiismeretük mégsem ítéli el őket. 
Nem enyhítenek a gyülekezeten azzal, hogy megalázzák Isten előtt büszke, láza-
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dó szívüket, és elhagyják bűneiket. Isten helytelenítése nehezedik most népére, 
s addig nem nyilvánítja ki közöttük hatalmát, míg bűn él soraikban, míg a felelős 
tisztségeket betöltők is a bűnt pártfogolják.

Akik Isten félelmétől serkentve fáradoznak, hogy lerázzák a gyülekezetről a 
koloncokat, hogy kiküszöböljék a súlyos helytelenségeket, hogy Isten népe be-
lássa, hogy iszonyodnia kell a bűntől, s tisztán élve felvirágozzék a gyülekezet 
Isten nevének dicsőségére, ezek mindig a megszenteletlenek szembeszegülő 
ügyeskedéseibe fognak ütközni. Sofóniás így ecseteli ezek valódi állapotát, és a 
rájuk váró borzalmas büntetéseket:

„Lesz az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfe-
nyítem azokat, akik seprőjükön hevernek, akik ezt mondják szívükben: sem jót 
sem rosszat nem cselekszik az Úr… Közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és 
igen siet, az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az 
a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak 
napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja. Kürtnek 
és tárogatónak napja, a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. 
És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az 
Úr ellen és kiontatik vérük, mint a por, és testük, mint a szemét. Sem ezüstjük, 
sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő 
szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen 
vet véget e föld minden lakosának.”

ELKÉSETT BŰNVALLOMÁSOK
Mikor a válság végül elérkezik, amint holtbiztosan el fog érkezni, és Isten 

szólal meg népe érdekében, akkor a vétkezők, akik a sötétség felhőjében ültek, 
s akik közvetlenül elállták az utat, hogy Isten fáradozni tudjon népéért, talán 
megriadnak, hogy mennyire mentek a zúgolódással, s azzal, hogy csüggedést 
hoztak az ügyre. S akárcsak Ákán, mivel megrémültek, talán elismerik, hogy 
bűnt követtek el. Bűnvallomásuk azonban elkésett, s különben sem oly minő-
ségű, hogy javukra válnék, bár Isten ügyén könnyíthetnek vele. Az ilyenek nem 
azért tesznek vallomást, mert meggyőződtek állapotukról, sem annak tudatá-
ból, hogy mily visszataszító eljárásuk Isten szemében. Isten talán még egyszer 
megvizsgálja őket, felismertetve velük, hogy most sem készségesebbek, hogy 
lázadástól s bűntől mentesen éljenek, mint mielőtt bűnvallomást tettek, hanem 
mindig a rossz oldalán foglalnak állást. S mikor elhangzik a felhívás, hogy ki áll 
az Úr oldalán, hogy határozott lépést tegyenek az igazság igazolására, akkor 
napvilágra hozzák álláspontjukat. Akiken egész életükben Isten Lelkétől annyira 
idegen szellem uralkodott, mint Ákánon, azok tétlenek lesznek, mikor elérkezik 
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mindenki számára a határozott cselekvés ideje. Nem állítják, hogy akár az egyik, 
akár a másik oldalon állnának. Az ördög hatalma annyi ideje fogva tartja őket, 
hogy vaknak látszanak, nem hajlanak arra, hogy kiálljanak a jó oldalán. Ha nem 
tesznek határozott lépéseket a gonosz oldalán, az nem azért van, mintha világos 
fogalmuk lenne a helyesről, hanem csak, mert nem mernek.

Isten nem hagy magából gúnyt űzni. A harc és a vita ideje ez, mikor az igaz 
lobogót ki kell bontanunk a szél szárnyára. Ilyenkor kell a zászlóvivőknek szi-
lárdan helytállniuk, s félreérthetetlenné tenni tényleges álláspontjukat. Ekkor 
kerül próbára az igazság igaz harcosainak felkészültsége. A visszariadók sosem 
fogják viselni a győzelem babérjait. Az igazak és hűek nem akarják véka alá rej-
teni a fényt, hanem szívüket és erejüket fektetik a munkába, mindent kockára 
tesznek a küzdelemben, bármerre fordul a harc. Istenünk bűngyűlölő Isten. S 
akik bátorítják a bűnöst, akik így szólnak hozzájuk: semmi felől sem kell aggód-
notok, azokat Isten elpusztítja.

Az Úr előtt jó időben tett bűnvallomásaink fogadhatók el, hogy így könnyít-
sünk Isten népén. Mégis vannak köztünk, akik mint Ákán, elkésnek vele, hogy 
megmentsék magukat. Isten talán próbára teszi és további vizsga elé állítja őket, 
bebizonyítani népének, hogy nem bírnak elviselni még egy próbát, további vizs-
gáztatást Istentől. Ezek nem csendülnek együtt azzal, ami igaz. Megvetik a szó-
kimondó, szívig hatoló bizonyságtételt, s örülnének, ha mindenkit eltudnának 
némítani, aki intésekkel fordul az emberekhez.

<<<vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 459-464. (JERIKÓ BEVÉTELE-RÉSZLET)

„Hit által omlottak le Jerikónak kőfalai” (Zsid 11:30). Az Úr seregének feje-
delme csak Józsuéval beszélt, nem nyilatkoztatta ki magát az egész közösségnek, 
és rajtuk múlott, hogy Józsué szavaiban higgyenek vagy kételkedjenek - az Úr 
nevében általa adott parancsoknak engedelmeskedjenek vagy elutasítsák tekin-
télyét. Az Isten Fia vezetése alatt jelenlevő, őket kísérő angyali sereget nem lát-
hatták. akár így is gondolkozhattak volna: „Milyen jelentéktelenek a menetelé-
sek és milyen nevetségesek a város falait megkerülő naponkénti gyaloglások, a 
kosok kürtjeinek fúvása. Ennek nem lehet hatása ezekre a tornyosuló erődítmé-
nyekre”. De a szertartás folyamatosságának terve hosszú időn keresztül a falak 
végső leomlása előtt alkalmat adott Izraelnek hite erősítésére. Emlékezetükbe 
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kellett vésődjön, hogy erejük nem az emberi bölcsességben, sem hatalomban, 
hanem egyedül üdvösségük Istenében van. Megszokottá lett, hogy teljesen iste-
ni vezetőjükre hagyatkozzanak.

Isten hatalmas dolgokat akar cselekedni a benne bízókért. Ma Isten népének 
azért nincs nagyobb ereje, mert saját bölcsességében bízik és nem ad alkalmat 
Istennek, hogy hatalmát érette kinyilatkoztassa. ő minden szükségében segít a 
benne hívő gyermekein, ha teljes bizalmukat belé helyezik és híven engedel-
meskednek neki.

Nemsokkal Jerikó eleste után Józsué elhatározta, hogy megtámadja Ai váro-
sát, amely néhány kilométerre a Jordán völgyétől nyugatra eső hegyszakadékok 
között épült kis város. Az oda kiküldött kémek azt a hírt hozták, hogy Ai lakosa 
kevés és csak kis sereg szükséges legyőzéséhez.

Az Isten által számukra kivívott fényes győzelem magabízókká tette az izra-
elitákat. Mivel Isten nekik ígérte Kánaán országát, erőseknek érezték magukat 
és nem ismerték fel, hogy egyedül Isten segítsége hozhat sikert. Józsué maga is 
Isten tanácsának kérése nélkül készített tervet Ai bevételére.

Izrael kezdte felmagasztalni saját erejét és megvetéssel nézett ellenségeire. 
Könnyű győzelmet reméltek, s a háromezer embert elegendőnek véltek a város 
elfoglalására. Harcba siettek annak bizonyossága nélkül, hogy Isten velük lesz. A 
városkapu közelébe mentek, hogy a legösszpontosítottabb ellenállással találkoz-
zanak. Az ellenség számától és alapos felkészültségétől megijedve, zűrzavarban 
menekültek a lejtőn lefelé. A kánaániták felbőszülve „[...] üldözék őket a kaputól 
kezdve [...] és levágták őket a lejtőn” (Józs 7:5). Számszerint a veszteség kicsiny 
volt - harminchat embert vágtak le -, de a vereség elcsüggesztette az egész kö-
zösséget. „[...] Azért megolvada a népnek szíve, és lőn olyanná, mint a víz (Józs 
7:5). Ez volt az első alkalom, amikor a kanaanitákkal valóságos ütközetben talál-
koztak és ha e kis város védelmezői elől menekülniük kellett, mi lesz az eredmé-
nye az előttük álló nagyobb küzdelemnek. Józsué Isten nemtetszésének tartotta 
sikertelenségüket, aggodalommal és félelemmel „[...] megszaggatá az ő ruháit, 
és földre borula arccal az Úrnak ládája előtt mind estvéig, ő és Izráel vénei, és 
port hintének a fejökre” (Józs 7:6).

Monda Józsué: „Ah Uram Istenem! Miért is hozád által ezt a népet a Jor-
dánon, hogyha az Emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen: Oh Uram! 
mit mondjak, miután meghátrált Izráel az ő ellenségei előtt! Ha meghallják a 
kananeusok és e földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevün-
ket e földről: mit cselekszel majd a te nagy nevedért:” (Józs 7:7-9).

Isten így válaszolt: „Kelj fel! Miért is borulsz te arcra? Vétkezett Izráel, és ál-
talhágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nékik” (Józs 7:10-11). Itt volt 
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az ideje a gyors és határozott cselekvésnek. Titkos bűn volt a táborban és ezt 
ki kellett kutatni és el kellett távolítani, hogy újból részesülhessen a nép Isten 
jelenlétének áldásában. „[...] Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek ma-
gatok közül azt a nékem szentelt dolgot” (Józs 7:12).

Olyan valaki szegte meg az Úr parancsát, aki Isten ítéletének végrehajtásával 
bízatott meg. Az elkövető bűnéért a nemzet volt felelős. „[...] mert elvettek a 
teljesen nékem szentelt dolgokból is, és loptak is és hazudtak is, és edényeik 
közé is dugdostak” (Józs 7:11). Józsué utasítást kapott a bűnös felderítésére és 
megbüntetésére. Sorsot kellett vetni a vétkező felderítésére. A bűnösre nem 
mutattak rá közvetlenül. A gyülekezetet egy időre bizonytalanságban hagyták, 
hogy a nép felelősséget érezzen a köztük lévő bűnért, valamint szívük vizsgála-
tára és Isten előtti megalázkodásra legyenek késztetve.

Kora reggel Józsué előállatá Izrael seregeit törzsek szerint és elkezdődött az 
ünnepélyes szertartás. A vizsgálat lépésről-lépésre haladt. A kör egyre szoro-
sabbra zárult. Először a nemzetséget, azután a családot, a háznépet, ezen belül 
a férfiakat, majd végül Ákánt, Kármi fiát Júda nemzetségéből mutatta ki Isten 
ujja Izrael megrontójaként.

Hogy minden kétséget kizáróan megállapítsa, nem hagyván okot ama vádra, 
hogy jogtalanul ítélték el, Józsué ünnepélyesen kérte Ákánt, ismerje be az igaz-
ságot. A szerencsétlen ember vallomást tett bűnéről: „Bizony én vétkeztem az 
Úr ellen, Izráel Istene ellen [...] Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni 
köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy arany vesszőt, amelynek súlya ötven sik-
lus vala, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és íme elrejtve vannak a 
földben, a sátramnak közepében” (Józs 7:20-21). Azonnal embereket küldtek és 
„[...] ímé, elrejtve vala az az ő sátorában, és az ezüst is alatta vala. Kivivék azért 
azokat a sátor közepéből, és vivék Józsuéhoz és Izráelnek minden fiához, és lera-
kák azokat az Úr előtt” (Józs 7:22-23).

Kimondták az ítéletet és azonnal végre is hajtották. „Miért rontottál meg 
minket?” - kérdezte Józsué - „Rontson meg téged e napon az Úr”. Mivel Ákán 
bűnéért a népet felelősnek tartották és annak következményei miatt szenved-
tek, ezért képviselőik által részt kellett venniük a büntetés végrehajtásában. 
„[...] És elborítá őt egész Izráel kövekkel” (Józs 7:25).

Azután a nagy kőhalmot raktak föléje a bűn és a büntetés bizonyságául. Ezért 
nevezik ezt a helyet Akor, azaz „megrontás völgyének”. A Krónika könyvében 
emléke le van írva: „Ákán, Izráelnek megrontója” (1Krón 2:7).

Ákán az ő bűnét a legközvetlenebb és legünnepélyesebb figyelmeztetés és 
Isten hatalmának leghatalmasabb kinyilatkoztatása ellenére követte el. „[...] el 
ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izráel táborát átkozottá ne 
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tegyétek” (Józs 6:18). Ezt hirdették az egész Izraelnek. A parancs közvetlen a 
Jordánon történt csodálatos átkelés, az isteni szövetség elismeréseként a nép 
körülmetélkedése, a páska megünneplése és a szövetség Angyalának: „az Úr Se-
regének Fejedelme megjelenése után adatott ki. Ezt követte Jerikó elfoglalása, 
amely a pusztulás bizonyítékát adta, és amely utoléri Isten törvényének minden 
áthágóját. Az a tény, hogy egyedül Isten hatalma adott győzelmet Izraelnek és 
nem saját erejük által vették birtokba Jerikót, ünnepélyes hangsúlyt adott annak 
a parancsnak, amely megtiltotta nekik a zsákmányból való részesedést. Isten 
saját szava hatalmával győzte le az erődítményt, övé volt a győzelem és a várost 
minden tartalmával neki kellett szentelni.

Izrael milliói közül csak egy ember volt, aki az ítélet és győzelem eme ünne-
pélyes órájában át merte hágni Isten parancsolatát. Sineár drága köntösének 
láttára felébredt Ákán kapzsisága. Még akkor is, amikor emiatt szembe került a 
halállal „jó babiloni köntösnek” nevezte azt (Józs 7:21), Egyik bűnt követi a má-
sik. Eltulajdonította az Úr kincstárának szentelt aranyat és ezüstöt - és meglopta 
Istent Kánaán földjének első gyümölcséből.

Az Ákán vesztét okozó halálos bűn a kapzsiságban gyökerezett, mely a legál-
talánosabbnak és legkönnyebbnek tekintett bűnök egyike. Míg a többi bűnöket 
felderítik és megbüntetik, a tizedik parancsolat áthágását alig dorgálják meg. E 
bűn szörnyűségét és borzasztó következményeit bizonyítja Ákán története.

A kapzsiság fokozatosan fejlődő bűn. Ákán addig dédelgette kapzsi vágyát, 
míg az szokásává lett és bilincsbe verte őt, amit szinte lehetetlen volt széttörni. 
Amíg a bűnnek hódolt, annak gondolata, hogy ezáltal szerencsétlenséget hoz Iz-
rael népére, döbbenettel kellett volna betöltse; de fogékonyságát a bűn annyira 
eltompította, hogy amikor a kísértés jött, könnyű prédává vált.

Vajon nem történnek-e még mindig hasonló vétkek az ünnepélyes és világos 
figyelmeztetés ellenére is? Nekünk épp oly nyíltan meg van tiltva, hogy teret 
engedjünk a fösvénységnek, mint ahogy Ákánnak a Jerikó zsákmányából való 
eltulajdonítás. Isten a fösvénységet bálványimádásnak nyilvánította. Ezért int 
bennünket: „[...] Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak!” (Mt 6:24). 
„[...] eltávoztassátok a telhetetlenséget” (Lk 12:15). „[...] fösvénység ne is ne-
veztessék ti közöttetek” (Ef 5:3), Előttünk van Ákán, Júdás, Anániás és Safira bor-
zalmas sorsa. De mindezek előtt ott van Luciferé, a hajnalcsillagé, aki magasabb 
méltóságra áhítozva, mindörökre elvesztette a menny fényességét és gyönyörű-
ségét. Mind e figyelmeztetések ellenére kapzsiság uralkodik mindenütt.

E bűn szennyező nyoma mindenütt látható. A családban elégedetlenséget 
és viszályt idéz elő. Irigységet és gyűlöletet támaszt a szegényekben a gazdagok 
iránt, a gazdagokat a szegényeket felőrlő elnyomásra vezeti. Ez a gonosz nem-
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csak a világban van meg, hanem az egyházban is. Mennyire általános még itt is 
az önzés, kapzsiság, a rászedés, a jó elhanyagolása. A tizedben és adományok-
ban Isten meglopása. Sajnos sok Ákán van a gyülekezeti tagok között, akiknek jó 
bizonyságuk van (1Tim 5:10). Vannak olyanok, akik gyülekezetbe járnak, az Úr 
asztalánál ülnek, holott birtokukban igazságtalanul szerzett rejtett javak vannak, 
olyanok, melyeket Isten megátkozott! Egy babiloni köntösért sokan feláldozzák 
jó lelkiismeretüket és mennyei reménységüket! A becsületet és használható ké-
pességeiket ezrével cserélik fel egy erszény ezüstért. A szenvedő szegények ki-
áltása felelet nélkül marad; az evangélium fényének terjedését akadályozzák; a 
világi emberek megvetését azok a cselekedetek motiválják, melyek meghazud-
tolják a keresztény hitvallást; és mégis a kapzsi ember kincseket halmoz fel. „Az 
ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem”, mondja az Úr (Mal 3:8).

Ákán bűne szerencsétlenséget hozott az egész nemzetre. Egy ember bűnéért 
Isten nemtetszése nyugszik az egész gyülekezeten, amíg a bűnt fel nem derítik 
és el nem távolítják. A gyülekezetnek nem a nyílt szembehelyezkedők, hitetle-
nek és Istent káromlók befolyásától kell félnie, hanem Krisztus állhatatlan köve-
tőitől. ők azok, akik visszatartják Izrael Istenének áldásait és gyengítik a népet.

Amikor a gyülekezet nehézségbe jut, amikor elhidegülés és lelki hanyatlás 
a jellemző, amely Isten ellenségeinek okot ad az ujjongásra, akkor a kéz össze-
kulcsolása és a szerencsétlen állapot feletti siránkozás helyett kérdezzék meg a 
tagok: nincs-e Ákán a sátorban? Alázattal és a szív vizsgálatával mindenki igye-
kezzen felfedni az elrejtett bűnt, amely kizárja Isten jelenlétét.

Ákán beismerte bűnét, de csak akkor, amikor már túl késő volt ahhoz, hogy 
vallomása segítsen rajta. Látta Izrael seregeit megveretve csüggedten visszatér-
ni Aitól, és mégsem lépett elő, hogy bűnét beismerje. Látta Józsuét és Izrael 
véneit olyan fájdalomban a földre borulni, amely sokkal nagyobb volt, semhogy 
szavakkal kifejezhető lenne. Ha akkor bűnvallomást tesz, az némi bűnbánatról 
tanúskodott volna, de még mindig hallgatott. Hallotta a kiáltványt, hogy nagy 
bűnt követtek el, sőt hallotta annak pontosan megjelölt jellegét; de ajkai le vol-
tak pecsételve. Azután jött az ünnepélyes vizsgálat. Mily rémülettel remegett 
meg lelke, mikor rámutattak törzsére, nemzetségére, majd házanépére! De ő 
még mindig nem tett vallomást, míg Isten ujja végül rá nem mutatott. Amikor 
már bűnét nem titkolhatta tovább, engedett az igazságnak. Mily gyakran tör-
ténnek ehhez hasonló bűnvallomások! Pedig mily nagy különbség bevallani a 
tényeket, miután azokat bebizonyították; és megvallani a bűnöket, amelyekről 
csak mi tudunk és az Isten! Ákán nem tett volna vallomást, ha nem reméli, hogy 
ezáltal bűneinek következményeit elfordíthatja. De bűnvallomása azt szolgálta, 
hogy kimutassa büntetése igazságosságát. Ez nem volt igazi bűnbánat, sem ösz-
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szeroppanás, sem elméjének megváltozása, sem a gonosztól való irtózás.
Ilyen bűnvallomást tesznek a bűnösök, amikor Isten ítélőszéke előtt állnak, 

miután minden esetet életre vagy halálra eldöntöttek. A lelkük erőszakolja ki 
belőlük: a kárhozat borzalmas érzése és a rájuk váró fájdalmas ítélet. De az ilyen 
megvallás már nem mentheti meg a bűnöst.

Mindaddig, amíg el tudják rejteni bűneiket embertársaik elől, addig sokan - 
mint Ákán is - biztonságban érzik és azzal áltatják magukat, hogy Isten nem veszi 
olyan szigorúan, és nem bélyegzi meg az igazságtalanságot. Túl későn vallják 
be vétküket, akkor, amikor már sem égő- sem véresáldozat nem tisztítja meg 
őket. Ha a menny könyveit megnyitják, a Bíró már nem szavakban sorolja fel az 
emberek bűnét, hanem átható, meggyőző pillantást vet rájuk és minden tett és 
az élet minden cselekedete a bűnös emlékezetében élénken megvilágosodik. 
Nem lesz akkor arra szükség, hogy mint Józsué napjaiban, a törzstől a ház népéig 
kikutassák a bűnöst, hanem ki-ki saját ajkaival megvallja szégyenét. Az emberek 
elől eltitkolt bűn az egész világ előtt nyilvánvalóvá lesz.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya 

BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET, 489-495. (A GYÜLEKEZETBEN ELŐ-
FORDULÓ CSALÁSOK)

„Minden gonoszság gyökere a pénz vágya.” Némelyek, akik bár vallják az 
igazságot, nem állnak helyt a kísértésben e ponton. A világiak közt a mai nem-
zedékben a legsúlyosabb gaztetteket a pénz vágya miatt követik el. Ha nem 
tudják becsületes szorgalommal megszerezni maguknak a gazdagságot, akkor 
csaláshoz, félrevezetéshez és bűntettekhez folyamodnak. A gonoszság pohara 
csaknem megtelt, s Isten megtorló igazságszolgáltatása már-már lesújt a vétkes-
re. Özvegyeket fosztanak meg sovány jövedelmüktől az ügyvédek és állítólagos 
jó barátok. Szegény embereket kényszerítenek életszükségletek híján kínlódni a 
becstelenség miatt. melyet azért űznek, hogy kielégítsék telhetetlenségüket. A 
világban elkövetett bűntettek rémítő följegyzése elég, hogy megfagyjon erünk-
ben a vér, s borzadállyal töltse el a lelket; de tény, hogy e gonoszságok belopóz-
nak azok közé is, akik pedig vallják, hogy hisznek az igazságban, s többé vagy 
kevésbé ezekbe a bűnökbe melynek, ez lelkűnk mély megalázkodására szólít 
bennünket.

Aki őszintén féli Istent, inkább éjjel és nappal verejtékes munkával keresi ke-
nyerét, inkább nélkülözik, inkább eszi a nyomor kenyerét, minthogy megtűrje 
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magában a nyereség szenvedélyes szeretetét, mely elnyomja az özvegyet, az 
apátlan árvát, vagy kifosztja az idegent. A fitogtatás szeretete és a pénz vágya 
miatt elkövetett bűntények, tolvajok és rablók barlangjává teszi a földet, s an-
gyalokat késztetnek sírásra. Pedig a keresztények vallomásuk szerint nem e világ 
lakosai; ők állítólag idegenben élnek, mondhatnák csupán az éjt töltik itt. A mi 
hazánk azok a lakhelyek, melyek elkészítéséért Jézus távozott. Ez az élet pára 
csupán, mely szerte fog oszlani.

Némelyeknél tébolyult szenvedéllyé válik a vagyonszerzés. Valahányszor meg-
szegik az arany szabályt, annyiszor Krisztust bántják meg szentjei személyében. 
Minden előnyt, melyhez embertársaink rovására juttatjuk magunkat, legyenek 
szentek vagy bűnösök, csalásként jegyeznek föl a menny jegyzőkönyvében. Isten 
azt tervezte, hogy életünk a másokért való jótettek által isteni mintánk életét 
képviselje, s szent részt vallanunk az ember fölemeléséből. E kötelességteljesí-
tés körül igaz méltóság lebeg, s oly dicsőség, melyet sosem látunk és foghatunk 
föl ez életben, de melyet teljes egészében a jövő életben becsülünk majd meg. 
A szeretetteljes cselekedetek, a nemes lelkű tettek följegyzése át fog érni az 
örökkévalóságba. Amilyen mértékben az ember embertársa rovására előnyhöz 
juttatja magát, olyan mértékben válik lelke érzéketlenné Isten Lelkének ösztön-
zései iránt. Az így szerzett előny valójában félelmetes veszteség.

Akadnak emberek fontos beosztásban, akik nem ügyelnek mások jólétére. 
Teljesen a maguk érdeke köti le őket, így nem vigyáznak, hogy megóvják a gyü-
lekezet hírnevét. Önzők és pénzéhesek, nem kizárólag az Isten dicsőségét viselik 
szívükön. Bizonyos fokig a gyülekezet egésze felelős egyéni tagjai helytelen tet-
teiért, mert szemet hunynak a gonoszság fölött, mikor nem emelik föl szavukat 
az ily dolgok ellen. Ezek több ok miatt nem örvendeznek Isten kedvezésének. Az 
Úr Lelkét megszomorítja a büszkeség, pazarlás, becsületesség hiánya, egymás 
rászedése, amibe némelyik istenfélelmet valló ember merül. Az ilyen eljárások 
Isten nemtetszését váltják ki népével szemben.

Elém tárták ősi Izráel hitetlenségét és bűneit, s hogy Isten mai népe közt is 
hasonló helytelenségek és gonoszságok élnek. Az ihletés tolla az utolsó időkben 
élők tanulságára jegyezte föl bűntetteket, hogy így el tudjuk kerülni gonosz pél-
dájukat. Ákán megkívánta és elrejtette az aranyrudat, és a szép sineári köntöst, 
melyet zsákmányként vettek el az ellenségtő! Pedig az Úr átkozottnak mondta 
ki Jerikót, s meghagyta, hogy a nép semmit se vegyen el a zsákmányból. „Ne-
hogy kedvetek támadjon valamit is elsajátítani, ami átok alá esik, mert akkor 
Izráel egész táborát kiteszitek az átoknak, s nagy szerencsétlenséget hoztok rá. 
Minden ezüstöt és minden aranyat, minden rézből és vasból készült edényt az 
Úrnak kell szentelni, kerüljenek az Úr kincstárába.”
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Mégis Ákán eltulajdonította az átkozott tárgyakat. s Isten haragja föltámadt 
Izráel gyermekei ellen. Mikor Izráel seregei kivonultak az ellenség ellen, az el-
lenség visszaverte, és megkergette őket, sőt néhányukat le is vágta. Ez a vereség 
súlyos csüggedést hozott a népre. Józsua, a vezetőjük, nem tudta, mire gondol-
jon; döbbenet töltötte el. A legmélyebb alázattal borult arcra és könyörgött: „Jaj 
Uram, Uram, miért engedted, hogy a nép átkeljen a Jordánon? Hogy most az 
emoreusok kezére adj, és megsemmisíts bennünket? Ó, bár maradhattunk volna 
a Jordánon túl! Bocsáss meg, Uram! Mit mondjak, mikor Izráel meghátrált ellen-
ségei előtt? A kananeusok meghallják, s az ország lakói mind, és szövetségre lép-
nek ellenünk, hogy kiirtsák nevünket a földről. Mit teszel akkor nagy nevedért?”

Az Úr így felelt Józsuénak: „Kelj föl! Miért fekszel így arcra borulva? Izráel 
vétkezett, megszegte a szövetséget, melyet rábíztam. Igen, vettek abból, ami 
átok alatt volt. Igen, ellopták, eltitkolták, és holmijuk közé tették.” Ákán azt lopta 
el, amit Istennek kellett volna fönntartani, az ő kincstárába helyezni. Takargatta 
bűnét, mikor látta, hogy Izráel táborára szerencsétlenséget hozott, mégsem val-
lotta be, mert tudta, – hiszen Józsué elismételte az Úr szavait a népnek, – hogy 
ha valamit maguknak tartanak meg abból, amit az Úr magának tartott fönn, 
szerencsétlenség éri Izráel táborát.

Még örül a becstelenül nyert szerzeménynek, mégis megrendül a biztonság-
érzete. Hallja, hogy indul a nyomozás, s nyugtalanság fogja el. Egyre azt hajtaga-
ija magában: Mi közük hozzá? Én vagyok felelős tetteimért. Külsőleg bátorságot 
tettet, s ő ítéli el leghangosabban a bűnöst. Ha ekkor bevallotta volna vétkét, 
talán életben maradt volna; de a bűn megkeményíti a szívet, s ő tovább tetteti 
az ártatlant. Ekkora tömegben, azt gondolja, nem fognak rátalálni. Ekkor sorsot 
húznak; a választás Júda törzsére esik. Ákán szíve bűntudatos félelemmel kezd 
verni. hiszen ez az ő törzse; de még mindig azzal áltatja magát, hogy elkerüli 
a leleplezést. Másodszor is sorsot húznak, s az ő családfájára esik a választás. 
Sápadt arcáról Józsué leolvassa bűntudatát. A sorshúzás végül elkülöníti a bol-
dogtalan férfit. S most ott áll, Isten ujja mutat rá, hogy ő a vétkes, aki miatt a baj 
rájuk szakadt.

Ha mikor engedett a kísértésnek, megkérdezték volna Ákántól, hogy veresé-
get és halált kíván-e hozni Izráel táborára, így felelt volna: „Jaj, dehogy! Eb a te 
szolgád, hogy ilyen súlyos gonoszságot kövessen el?” Ő mégis elidőzik a kísér-
tésen, hogy kielégítse nyereségvágyát Mikor alkalom kínálkozott, tovább ment, 
mint szívében szándékolt volt. Ez az út, melyen egyes gyülekezeti tagok észrevét-
lenül vezetve vannak, hogy megszomorítsák Isten Lelkét, megcsalják felebaráta-
ikat, így Isten nemtetszését zúdítsák a gyülekezetre, Senki sem él magának. Egy 
ember bűne szégyent, vereséget és halált zúdított Izráelre. Isten visszavonta a 
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védelmet, mely fejüket óvta a harc idején. Különféle bűnök, melyeket hitvalló ke-
resztények melengetnek és gyakorolnak, Isten helytelenítését hárítják a gyüleke-
zetre, Ama napon, melyen megnyitják a menny jegyzőkönyvét, a Bíró nem fogja 
szavakban kifejezni valaki bűnét, ha¬nem egyetlen átható, megítélő pillantást fog 
vetni rá, amitől az élet Minden cselekedete, minden ügylete élénken eszébe jut a 
bűnösnek. Nem kell majd kutatni utána, hanem maga fogja bevallani szégyenét, 
önzését. másé kívánását becstelenségét, színlelését, csalását. Bűneit, melyek 
rejtve voltak az emberek elől, akkor, mintegy a háztetőről fogják kikiáltani.

A gyülekezetnek nem a nyílt ellenszegülők, hitetlenek, istenkáromlók hatásá-
tól kell leginkább rettegni hanem a következetlen Krisztust vallóktól. Ezek tartják 
vissza Izráel Istenének áldását, ők hoznak gyöngeséget a gyülekezetre, s olyan 
gyalázatot, melyet nem lehet egykönnyen letörülni. Míg Józsué arcra borulva 
feküdt, lelkének gyötrelmével, könnyekkel töltve ki lelkét Isten előtt, Isten pa-
rancsa megrovás is volt: „Kelj föl! Miért fekszel arcra borulva?”

A népszerű egyházak tele vannak Istent szolgálását tettükkel, valójában tol-
vajok, gyilkosok, paráznák s házasságtörők. Hanem a mi alázatos hitünket vallók 
magasabb mértéket vallanak. Legyenek biblia-kutatók, s tanulmányozzák szor-
gosan az élet térképét. Gondosan, imádkozva vizsgálják cselekvésre késztető 
indítékaikat. Akik Krisztusba akarják helyezni bizalmukat, azok kezdjék tanulmá-
nyozni a kereszt szépségeit. Ha akarják, megmenthetik lelküket a romlástól, és 
sikerre vihetik az örök élet elnyerésének ügyét.

A világban dívó egymás rászedése ne legyen példa a kereszténynek. Jelen-
téktelen ügyekben se tántorodjanak el a tökéletes becsületességtől. Csalás, ha 
valamit értéke fölül adunk el, kihasználva a vevő tudatlanságát. Törvénytelen 
nyereségek, a kereskedés kicsinyes kijátszásai, túlzás, versengés, olcsóbban adni 
el, mint testvéred, aki becsületesen próbál megélni valamiből – megrontják a 
közösség tisztaságát, végzetesek a gyülekezet lelkiségére.

Az anyagi ügyek nem fekszenek Isten kormánya hatáskörén kívül. Ne csak 
szombaton fitogtassuk, tegyük közszemlére a kereszténységet; hiszen ez a hét 
minden napjára, mindenhol érvényes. El kell ismernünk, és gyakorolnunk kell 
követelményeit a műhelyben, odahaza, s testvérekkel vagy világgal kötött ügy-
leteinknél. Sokaknál a mindent elnyelő világiasság eltakarja a keresztény köte-
lezettség valódi érzetét. Krisztus vallása olyan hatással lesz szívünkre, hogy ural-
kodni fog életünkön. A valódi vallással rendelkezők miden ügyletelésüknél olyan 
világosan fölismerik, ami helyes, mint mikor a kegyelem trónjánál ajánlják föl 
könyörgéseiket. Az élet minden képességeivel egyetemben, Istené, s arra kell 
használnunk, hogy az ő dicsőségét öregbítsük, ahelyett, hogy embertársaink fal-
hoz állításával Sátán szolgálatára silányítanánk azokat.
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Egyeseknek Sátán a tanácsadója. Azt mondja, hogy ha föl akarnak virágozni, 
az ő tanácsára kell hallgatniuk. „Ne légy túl lelkiismeretes a tisztesség és becsü-
let terén, hanem érdekeid fölött őrködj sasszemmel. Ne hagyd, hogy az irga-
lom, lágyszívűség s nemes lelkűség ragadjon magával. Ne törődj az özveggyel, 
apátlan árvával. Ne biztasd őket, hogy tőled várjanak támogatást; hadd gondos-
kodjanak magukról. Ne kérdezősködj, van-e betevő falatjuk, s figyelmes, szerető 
gondoskodással áldásukra lehetnél-e. Törődj csak magaddal. Amit bírsz, markolj 
el magadnak. Lopd meg az özvegyet, az apátlan árvát, forgasd ki a jövevényt 
javaiból, akkor módodban lesz ellátni szükségleteidet.” Némelyek megfogadták 
a tanácsát. Azt vetették meg, aki ezt mondta: „Isten, a mi Atyánk szemében ez 
a tiszta és igazi vallásosság: Viseld gondját a nyomorgó árvának és özvegynek, s 
őrizd meg magad tisztán e világtól”

Sátán a világ országait ajánlja föl az embereknek, ha neki engedik át az el-
sőbbséget. Sokan hallgatnak rá, így elveszítve a mennyet. Holott jobb meghalni, 
mint bűnt követni el; jobb nélkülözni, mint csalni, jobb éhezni, mint hazudni. 
Akit Sátán megkísért, e szavakkal szegüljön szembe vele: „Boldog, aki féli az 
Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és 
bőségben fogsz élni.” Itt a föltétel, s az ígéret is, mely kétségtelenül valóra válik. 
Az Úr szolgálásának gyümölcse boldogság és bőség lesz.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 465-468. (ÁLDÁS ÉS ÁTOK)

Józsué 8.
Az Ákánon végrehajtott ítélet után Józsué azt a parancsot kapta, hogy állítsa 

harci rendbe a fegyverfogható férfiakat és vonuljon újra Ai ellen. Isten hatalma 
népével volt és a város nemsokára kezükre került.

A katonai gyakorlatokat most felfüggesztették, hogy az egész Izrael részt ve-
hessen egy ünnepélyes istentiszteleten. A nép vágyakozott letelepedni Kánaán-
ban. Családjaik számára még nem volt sem házuk, sem földjük, és hogy ezt el-
érjék, ki kellett űzniük a kanaanitákat, de ezt a fontos tennivalót elhalasztották, 
mert magasabb kötelezettség vette igénybe figyelmüket.

Örökségük birtokba vétele előtt a hűség szövetségét meg kellett újítaniuk 
Istennel. Utolsó parancsában Mózes kétszer adott utasítást a törzsek összehívá-
sára Sikemben, Ebál és Garizim hegyén Isten törvényének ünnepélyes elisme-
résére. Ennek az előírásnak engedve, az egész nép elhagyta a gilgáli tábort, és 
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nemcsak a férfiak, hanem „[...] még asszonyok, gyermekek, jövevények [...] is, 
akik járnak közöttük” (Józs 8:35) - ellenségeik földjén keresztül Síkem völgyébe, 
az ország középpontja közelébe mentek. Bár minden oldalon legyőzetlen ellen-
ség vette őket körül, mégis biztonságban voltak Isten védelme alatt mindad-
dig, amíg hűségesek voltak hozzá. Mint Jákób idejében, most is „[...] Istennek 
rettentése vala a körültök való városokon” (1Móz 35:5), és a hébereket nem 
háborították.

Az a hely, amelyet erre az ünnepélyes istentiszteletre kijelöltek, már szent 
volt atyáik történelmi kapcsolata révén. Ábrahám itt építette első oltárát Jahvé-
nak Kánaán földjén. Itt ütötték fel sátraikat Ábrahám és Jákób, s Jákób itt vásá-
rolt földet, amelybe Izrael törzsei Józsefet temették. Itt volt a Jákób által ásott 
kút, és a tölgyfa, amely alatt elásta családja bálványképeit.

Ez a hely Palesztina legszebb helyeinek egyike volt és méltó arra, hogy szín-
tere legyen ennek a nagy és hatásos jelenetnek. A kopár dombok között hívoga-
tóan terült el a szép völgy zöld mezőivel, olajfaligetekkel beültetve és patakok-
tól öntözve, vadvirággal díszítve. Ebál és Garizim a völgy két oldalán, egymással 
majdnem összeért és alsó kiszögellésük természetes szószéknek látszott. Az 
egyiken elmondott szó a másikon érthetően hallható volt, míg a hegyoldal nagy-
számú gyülekezetnek biztosított helyet.

Mózes utasítása szerint az Ebál hegyén nagy kövekből emlékművet állítottak. 
E köveket előzőleg vakolattal bevonták, aztán ráírták a törvényt; nemcsak a Si-
nairól kihirdetett és kőtáblákba vésett tízparancsolatot, hanem azokat is, ame-
lyeket Mózessel közöltek és azt könyvbe írta. Az emlékmű mellett faragatlan 
terméskövekből oltárt emeltek és áldozatot mutattak be az Úrnak. Az a tény, 
hogy az áldozati oltárt az Ebál hegyén emelték, jelentőségteljes volt és arra mu-
tat, hogy a törvény áthágása miatt Izrael jogosan vonta magára Isten haragját és 
ő azonnal végre is hajtaná ítéletét, ha Krisztus engesztelése nem lenne, amit az 
áldozati oltár jelképez.

Hat törzs, Lea és Rákhel valamennyi leszármazottja a Garizim hegyén állt fel, 
a szolgálók leszármazottai Rúbennel és Zebulonnal az Ebál hegyén helyezkedtek 
el, a papok pedig a szövetség ládájával a közbeeső völgyben foglaltak helyet. A 
kürtjel hangja csendet hirdetett. Józsué mély csendben, a nagy gyülekezet jelen-
létében a frigyláda mellett állva felolvasta az áldásokat, amelyek az Isten törvé-
nye iránti engedelmesség következményei. A Garizim hegyén álló minden törzs 
áment mondott rá. Azután az átkokat olvasta fel, amelyre az Ebál hegyén álló 
törzsek hasonlóképpen adták beleegyezésüket. Ezer és ezer hang egy ember 
hangjaként egyesült az ünnepélyes válaszban. Ezt követte Isten törvényének, a 
Mózesnek adott szabályokkal és rendeletekkel együtt való felolvasása.
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Izrael a Sinainál az Úr szájából kapta a törvényt, és annak Isten ujjával írt 
szent szabályait még most is ott őrizték a frigyládában. De most újra leíratott, 
hogy mindenki személyesen olvashassa azt. Mindenkinek meg volt az az elő-
joga, hogy maga láthatta a szövetség feltételeit, amellyel Kánaánt birtokukban 
tarthatták. A szövetség feltételeinek elfogadását mindenkinek ki kellett fejeznie, 
és fel kellett jegyeznie a megtartás vagy elvetés következményeit az áldásban 
vagy átokban. A törvényt nemcsak felírták az emlékkőre, hanem Józsué felolvas-
ta az egész Izrael hallatára. Csak néhány héttel azelőtt adta át Mózes a népnek 
az ötödik könyvét, most Józsué újra felolvasta a törvényt.

A törvény felolvasását nemcsak a férfiak, hanem a nők és gyermekek is hall-
gatták; mert fontos volt, hogy ők is ismerjék és cselekedjék. A törvénnyel szem-
beni kötelességüket Isten megparancsolta: „Vegyétek azért szívetekre és lelke-
tekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül 
legyenek a ti szemeitek között, és tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat [...] hogy 
megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, amely felől 
megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, amíg az ég a föld 
felett lészen” (5Móz 11:18-19.21).

Minden hetedik évben az egész törvényt fel kellett olvasni Izrael egész gyü-
lekezetében, amint Mózes megparancsolta: „A hetedik esztendő végén, az elen-
gedés esztendejének idejében, a sátorok innepén; Mikor eljön az egész Izráel, 
hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt: 
olvasd fel e törvényt az egész Izráel előtt fülök hallására. Gyűjtsd egybe a népet, 
a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket [...] és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti 
Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét. És az ő fia-
ik is, akik nem tudják még, hallják és tanulják meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket 
kell félni mindaddig, amíg éltek azon a földön, amelyre általkeltek a Jordánon, 
hogy bírjátok azt” (5Móz 31:10-13).

Sátán mindig munkában van és igyekszik elfordítani azt, amit Isten mondott; 
elvakítani az elmét és elhomályosítani az értelmet, hogy ezáltal az embert bűnre 
vigye. Az Úr nyílt követelményei oly nagyon egyszerűek, hogy senkinek sem kell 
tévelyegnie. Isten állandóan keresi, hogy az embert védelme alá vonja, hogy Sá-
tán ne gyakorolhassa gonosz, megtévesztő hatalmát. Az Úr leereszkedett, hogy 
saját szavaival beszéljen hozzájuk és saját kezével írja az élő igéket. És ez áldott 
igéket élettel áthatva és igazságtól ragyogva tökéletes vezetőként adta át az em-
bernek. Mivel Sátán arra törekszik, hogy a figyelmet elvonja és a hajlandóságot 
elfordítsa az Úr ígéreteitől és követelményeitől, ezért annál nagyobb szorgalom-
ra van szükség, hogy azokat az emlékezetben megerősítsék és a szívbe bevéssék.

A vallásoktatóknak a nép oktatásában nagyobb figyelmet kellene szentelniük 
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a bibliai történetek tényeire és tanításaira, valamint az Úr figyelmeztetéseire és 
követelményeire. Egyszerűen, a gyermekek értelméhez alkalmazva gyakran el 
kell mondaniuk ezeket. Ez a lelkészek és a szülők munkája, arra ügyelve, hogy az 
ifjúságot az Írásban oktassák.

A szülőknek fel kell kelteni a gyermekek érdeklődését Isten szava iránt. De 
ezt csak úgy érhetik el, ha ők is és a tanítók maguk is érdeklődnek iránta. Tanítá-
saiban jártasaknak kell lenniük, amint Isten megparancsolta Izraelnek. Beszélni 
kell arról: „[...] mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor 
felkelsz” (5Móz 11:19). Akik óhajtják, hogy gyermekeik szeressék és tiszteljék 
Istent, azok beszéljenek jóságáról, fenségéről és hatalmáról, amint az szavában 
és a teremtés műveiben ki van nyilatkoztatva.

A Biblia minden fejezete, minden verse és minden szava Isten üzenete az em-
berhez. Kössük szabályait jegyül kezeinkre és homlokunkra! Ha tanulmányozzuk 
és követjük e szabályokat, akkor Isten úgy vezeti mai népét, mint hajdan Izraelt 
- nappal felhő-, éjjel tűzoszlop által.

<<<vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya 

THE SIGNS OF THE TIMES, FEBRUARY 7, 1884.

A keresztény szabály mindennapjainkban

„Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?  
A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. … Pén-
zét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. A ki ezeket 
cselekszi, nem rendül meg soha örökké. „

A zsoltáríró itt azok jellemtulajdonságát mutatja be, akiket Isten elfogad, és 
azokét akik majd együttesen dicsőíthetik Őt a mennyei udvarokban.

Az első, „Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik.” Az élethez vezető ös-
vényen a legelső lépés az, hogy elménk folyamatosan Istennél időzzön, szemünk 
előtt tartva félelmét. Egyetlen lejtőn való lépés az erkölcsi feddhetetlenség útjá-
ról tompítja a lelkiismeretet és megnyitja az ajtót a következő kísértésnek. „Aki 
tökéletességben jár, bátorsággal jár; aki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.” 
Parancsot kaptunk arra, hogy szeressük Istent mindenek előtt, és felebarátun-
kat, mint önmagunkat, de a mindennapi élettapasztalat azt mutatja, hogy ezen 
parancsolat figyelmen kívül marad.  Az anyagi és erkölcsi ügyekben való becsü-
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letesség biztosítja Isten tetszését, és áldássá teszi az embert mind a maga, mind 
a társadalom számára. A különböző kísértések közt, melyek bármilyenek lehet-
nek és egyre támadják az embert, lehetetlenség tisztán tartani a lelkiismeretet 
és megtartani a menny helyeslését isteni segítség nélkül, továbbá,  becsületes-
ség szeretete nélkül, mert helyénvaló.

Jobb a gazdagságnál az Isten és emberek által jóváhagyott jellem. Szélesen és 
mélyen kell lefektetnünk az alapokat, hogy a sziklán, Jézus Krisztuson nyugodja-
nak. Túl sok az olyan ember, aki azt állítja, hogy az igaz alapzaton munkálkodik, 
de laza üzletelése mégis azt bizonyítja, hogy futóhomokra épít. A nagy vihar el 
fogja söpörni alapzatukat ezeknek az embereknek és nem lesz menedékük.

Sokan védekeznek azzal, hogy hacsak becstelenül nem kereskednek és elő-
nyökhöz nem juttatják magukat, veszteség éri őket. Becstelen, önző szomszéd-
jaik szépen virágoznak, gazdagodnak, miközben ők, bár igyekeznek szigorúan a 
Biblia elvei szerint intézni anyagi ügyeiket, nem mennek semmire. Ezek az em-
berek látják-e a jövőt? Vagy annyira homályos a szemük a világiasság mérgező 
ködétől, hogy nem ismerik föl, hogy becsületességük és tisztességességük nem 
evilági pénzzel lesz megfizetve. Isten talán a puszta világi sikerrel jutalmazza meg 
az erényt? Az Úr tenyerébe véste az ilyenek nevét, mint soha el nem múló meg-
tiszteltetés, elpusztíthatatlan gazdagság örököseit. Mit nyer a becstelen ember 
világi számítgatásaival? Föláldozta nemes férfiúságát és elindult a kárhozatba 
vivő ösvényen. Lehet, hogy később még megtér, lehet, hogy embertársai elleni 
igazságtalanságában fölismeri a gonoszságot, s a lehetőség szerint kárpótlást is 
adhat; a megsebzett lelkiismeret hegei ennek ellenére is örökre megmaradnak.

Micsoda nagy tanítás rejlik Ábrahám lelkületében! Az a hír jött, hogy Lót 
es családja rabok lettek. Ábrahám szeretete felébredt unokaöccse iránt, és el-
határozta, hogy megmenti. Gyorsan összegyűjtötte hadseregét és hamarosan 
legyőzte az ellenséget. Az Úr megsegítette, és győzelmet arattak. A jelenet a 
szív legrosszabb indulatait lángra lobbantja. A terület élettelen testekkel volt 
beterítve és a haldoklók nyögése keveredett a győzelem hangjával. Az ellenség 
gazdag zsákmányai szétszóródva hevertek, és a háborúban való részvétel szerint 
nagy része Ábrahámot illette. Sodoma királya mindenét átadta, csak az övéit 
kérte. Hányan használnák ki a lehetőséget és szereznének ebből előnyt kibiz-
tosítva magukat a gazdag hadizsákmánnyal, az igazságszolgáltatást vagy mások 
igazát mellőzve. Azonban milyen nemes, önzetlen viselkedése mutatkozik meg 
Ábrahámnak ez alkalommal. Példája mily dorgálást mutat az érdekhajhász lel-
kek számára.

Ábrahám az igazságosságot és az emberséget tartotta szem előtt. Engedel-
meskedett a szabálynak. „A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cse-
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lekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.” „És monda Ábrám Sodoma 
királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, ég és 
föld teremtőjéhez: Hogy én egy fonalszálat, vagy egy sarukötőt sem veszek el 
mindabból, a mi a tiéd, hogy ne mondjad: Én gazdagítottam meg Ábrámot.”  Ez 
egy utánzásra méltó példa, mely bemutatja a keresztényi maximumot. „Szeresd 
felebarátod, mint önmagad.” 

  Ő, aki „igazat szól az ő szívében” Néhányan, mikor lábuk letér a helyes ös-
vényről, egyre mélyebbre süllyednek az erkölcsi hanyatlásban. A tény talán min-
denki elől el van rejtve, de maga az ember tudja, hogy többé nem jár a helyes 
úton. Tettei félrevezetőek; mivel, munkáját pontosan végzi. Érméit szánalmas 
módon megragadja; mert nem áldozott fel mindent, amelyért érdemes lenne 
élni, hogy megszerezze azt. Mások mélyen vágyakoznak nyereség után, titkos 
csalásokat gyakorolnak, hazugul cselekszenek; és nem látják, hogy bűnös uta-
kon haladnak, ha le nem lepleződnek. De Isten úgy olvas az emberek szívében, 
mint egy nyitott könyvben és feljegyzett cselekedeteik tanúbizonyságul lesznek 
minden ember előtt. „mert a mit vet az ember, azt aratándja is.„ A tisztességte-
len politika némely sikert arat egy időre, de megéri ezt? Feladod egyenességed 
és tiszta lelki ismereted egy kis földi jólétért?

„Pénzét nem adja uzsorára” Az uzsora teljesen ellentétes azzal a szabállyal, 
amelyet Isten 2. Mózes 22:21-26. verseiben adott. „Egy özvegyet vagy árvát se 
nyomorítsatok meg. Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő 
kiáltását. És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségei-
tek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká.  Ha pénzt adsz kölcsön az én 
népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; 
ne vessetek reá uzsorát. Ha zálogba veszed a te felebarátod felső ruháját: nap-
lemente előtt visszaadd azt néki:  5. Mózes 23:19,20: „A te atyádfiától ne végy 
kamatot: se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek ka-
matját, a mit kamatra szokás adni.  Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyád-
fiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a 
mire kinyújtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.”

Isten megparancsolta népének, hogy ne tegyenek előnyt a szegények szük-
ségén, magukat gazdagítva, megszegényítve szegényebb testvéreiket. A pogá-
nyoktól vehettek uzsorát, de nem lett nekik megengedve, hogy túlzással vagy 
elnyomóan tegyék. Isten az univerzum igazságos királya és Ő vizsgája Izráelt. 
„És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései 
volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?!”  Talán ma is 
ugyanezt adja kihívásként. A törvények, amelyeket adott az ókori embereknek, 
bölcsebbek, jobbak, és emberibbek voltak, mint azok amelyek a legcivilizáltabb  
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nemzeteknél léteznek ezen a Földön. A nemzetek törvényei magukon viselik a 
gyengeséget és a szenvedély jeleit a meg nem újult szíveknek; azonban Isten 
törvényei a mennyei jelet viselik magukon, és ha azoknak engedelmeskedünk, 
akkor ezek mások jogainak és kiváltságainak tiszteletben tartására fognak irá-
nyulni. Az Úr felhívja az embereket arra, hogy legyenek együtt érzőek társaikkal. 
Az Ő éber gondoskodása minden emberre kiszélesedik, és kijelenti, hogy elvál-
lalja a nyomorultak és elnyomottak ügyét. Ha kiáltanak hozzá Ő így szól. „ha én 
hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok.”

Ha a vagyonos ember teljesen becsületes, szereti és féli Istent, akkor a szegé-
nyek jótevője lehetne. Segíthet nekik, és csak kegyelmesen kér vissza. Így vesz-
teség nélkül marad, és szerencsétlen felebarátjának pedig nagy hasznára válik, 
mert az mentesülni fog a tisztességtelen rendező elől. Az arany szabály alapelveit 
ne veszítsük szem elől egy percre sem egyetlen üzleti tranzakcióban sem. Aki tíz 
vagy tizenkét százalékkal többet kér vissza a kölcsön adott pénzből, Isten szeme-
iben rablóként van tekintve. Még akkor is, ha az emberi törvények ezt megenge-
dik, Isten parancsolatai elítélik. Helytelenül fog cselekedni, és Isten cselekedetei 
szerint fogja megjutalmazni. Isten sohasem tervezte azt, hogy egyik ember ki-
zsákmányolja a másikat. Ő féltőn vigyáz gyermekei igazára, és a mennyei köny-
vekben nagy veszteség van leírva az ügyeiben igazságtalan ember mellé.

A Szentírásban félelmetes jelentések szólnak az álnokság bűnéről. „fösvény-
nek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.”  A 
zsoltáros azt mondja: „Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kívánságával, és a 
fösvény megveti és szidja az Urat.”  Pál a kapzsi embereket a bálványimádókkal, 
paráznákkal, tolvajokkal, iszákosokkal, szitkozódókhoz és zsarolókhoz rangso-
rolja, akik közül senki sem örökölheti Isten országát. Ezek a korruptság fájának 
gyümölcsei és mind meggyalázzák Istent. Kritériumaink ne a világ szokásai és 
maximumai legyenek. Reformoknak kell helyet adnunk és minden igazságtalan-
ságot tegyünk félre.

Azt a parancsolatot kaptuk, hogy „kutassuk az írásokat”. Isten teljes igé-
je szabályozza tetteinket. Be kell tartanunk ezeket az alapelveket mindennapi 
életünkben; ennél biztosabb jele nincs a kereszténységnek. Meg kell valósíta-
nunk az igazságosság és a kegyelem nagy elvét az egymással való bánásmód-
ban.  Mindennap ápoljuk azokat a tulajdonságokat, amelyek be fognak minket 
illeszteni a mennyei társadalomba. Ha így cselekszünk, akkor Isten kezesünké 
fog válni, és megígéri, hogy megáld mindenben, amibe belekezdünk, és „nem 
rendülhetünk meg soha”.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
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9. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 474-475. (KÁNAÁN FELOSZTÁSA-részlet)

A béthoroni győzelmet gyorsan követte Kánaán déli részének megszállása. 
„Megveré azért Józsué az egész földet; a hegységet és a déli vidéket, a síkságot, 
[...] És mindezeket a királyokat és azoknak földjét egy útban hódítá meg Józsué, 
mivelhogy az Úr, Izráelnek Istene hadakozott vala Izráelért. Azután visszatére 
Józsué és vele az egész Izráel a táborba, Gilgálba” (Józs 10:40-43).

Észak-Palesztina törzsei megrémülvén az Izrael seregét kísérő sikerektől, 
szövetkeztek ellene. E szövetség feje a Mérom tótól nyugatra eső területnek, 
Hásornak királya, Jábin volt. „És kijövének ők és velök az ő egész táboruk” (Józs 
11:4). E hadsereg sokkal nagyobb volt mindazoknál, amelyekkel Izrael Kánaán-
ban eddig találkozott. „[...] sok nép, olyan sok, mint a fövény, amely a tenger 
partján van, és igen sok ló és szekér. És összegyűlének mindezek a királyok, [...] 
és megindulának, és táborba szállának együttesen” (Józs 11:4-5). Ismét bátorító 
üzenetet kapott Józsué: „Ne félj tőlök, mert holnap ilyenkorra mindnyájokat át-
döfötten vetem az Izráel elé” (Józs 11:6).

Józsué a Mérom tó közelében a szövetségesek táborára tört és teljesen fel-
morzsolta azok erejét. „És adá őket az Úr Izráelnek kezébe, és verék [...] és űzék 
őket [...] hogy senki sem maradt közülök életben” (Józs 11:8). A harci kocsikat és 
a lovakat, melyekkel a kanaániták büszkélkedtek és kérkedtek, nem volt szabad 
az izraelitáknak eltulajdonítani. Isten parancsára a szekereket elégették, a lo-
vakat megbénították és így tették harcképtelenné az ellenséget. Izraelnek nem 
volt szabad szekerekben és lovakban bíznia, hanem csak Urának, Istenének ne-
vében.

Egyik várost a másik után foglalták el és Hásort, a szövetség erődítményét 
felégették. A háborút néhány évig folytatták, de annak végével Józsué Kánaán 
gazdája lett. „[...] A föld pedig megnyugovék a harctól” (Józs 11:23). 

Bár a kanaániták erejét megtörték, de birtokuktól nem fosztották meg őket. 
Nyugaton a filiszteusok még mindig megtartottak a tengerpart mentén egy ter-
mékeny síkságot, míg a tőlük északra fekvő terület a sidóniaiké volt. A Libánon 
is ez utóbbi nép birtoka volt; Egyiptom felé délen az országot még mindig az 
ellenség lakta.

Ennek ellenére Józsuénak nem kellett folytatnia a harcot. A nagy vezetőnek 
más munkát kellett véghez vinnie, mielőtt az Izrael feletti parancsnokságot át-
adná. Az egész országot, a már elfoglalt és a még meg nem hódított részeket fel 
kellett osztania. Minden törzsnek pedig kötelessége volt, hogy a maga öröksé-
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gét megszerezze. ha a nép hűséges marad Istenhez, ő kiűzi előlük ellenségeiket, 
és megígérte, hogy nagyobb területet is ad nekik, ha szövetségéhez hívek ma-
radnak.

Az ország felosztása Józsuéra, Eleázár főpapra és a törzsek fejedelmeire lett 
bízva. Minden törzs helyét sorsvetés által döntötték el. Az ország határait Mózes 
maga határozta meg úgy, ahogy azt a törzsek között fel kell osztani mikor Kánaán 
birtokába kerülnek; és minden törzsből egy fejedelmet jelölt ki, akinek részt kell 
vennie a szétosztásban. Mivel Lévi törzse a szentély szolgálatára volt szentelve, 
nem lett beleszámítva e felosztásba; de az ország különböző részein lévő negy-
vennyolc várost nekik jelölték ki örökségül. 

Mielőtt megkezdték volna az ország felosztását, törzsének fejedelmei kísé-
retében Káleb sajátos igénnyel lépett elő. Józsuét kivéve Káleb volt Izraelben a 
legidősebb ember. A kémek között Káleb és Józsué volt az, aki jó jelentést ho-
zott az ígéret földjéről, bátorítván a népet, hogy menjen fel és foglalja el azt az 
Úr nevében. Káleb most emlékeztette Józsuét az akkor nyert ígéretre, amelyet 
hősége jutalmául kapott: „[...] a föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz 
örökségül, és a te fiaidé mindörökké, mivelhogy tökéletesen követted az Urat” 
(Józs 14:9). És kérte, hogy Hebront adják néki birtokul. Ez volt hosszú éveken 
át Ábrahám, Izsák és Jákób otthona és itt, Makpeláh barlangjában voltak elte-
metve. Hebron volt a félelmetes anákok székhelye, akiknek hatalmas külsejétől 
megrémültek a kémek, és általuk egész Izrael bátorsága megrendült. És Káleb, 
bízva Istenének erejében és hatalmában, éppen ezt a helyet választotta magá-
nak örökségül. 

<<<vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 476-482. (KÁNAÁN FELOSZTÁSA - részlet)

„Most pedig” - mondta - „ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólott 
vala; most negyvenöt esztendeje, amióta szólott vala az Úr e dologról Mózesnek 
[...] és most ímé, nyolcvanöt esztendős vagyok! Még ma is olyan erős vagyok, 
amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes; amilyen akkor 
volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra-kelésre. Most 
azért add nékem ezt a hegyet, amelyről szólt vala az Úr azon a napon; mert 
magad is hallottad azon a napon, hogy Anákok vannak ott, és nagy, erősített 
városok; hátha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta” (Józs 
14:10-12). Ezt a kérelmet Júda főemberei támogatták. Káleb - egyike volt azok-
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nak, akiket törzse az ország felosztására kijelölt - kiválasztotta ezeket a férfiakat, 
hogy velük együtt terjessze elő kérését, nehogy az legyen a látszat, hogy tekin-
télyét önző célokra használja fel.

Kérését azonnal teljesítették. Senkire sem lehetett volna ez óriási erődít-
mény bevételét rábízni. „És megáldá őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, 
a Jefunné fiának örökségül [...] amiért hogy tökéletesen követte vala az Urat, 
Izráelnek Istenét” (Józs 14:13-14). Káleb hite ugyanaz volt most is, mint amikor 
ellentmondott a kémek rossz jelentésének. Hitte Isten ígéretét, hogy az ő népét 
Kánaán birtokába helyezi és ebben teljesen az Urat követte. Elviselte népével a 
hosszú pusztai vándorlást, így osztozott a bűnösök csalódásában és terheiben, 
ám nem panaszkodott, hanem dicsőítette Isten irgalmát, amely megőrizte őt 
a pusztában, míg atyjafiai ott lelték sírjukat. A pusztai vándorlás veszedelmei, 
bajai és csapásai alatt, csakúgy, mint a kánaáni háborús esztendőkben is meg-
tartotta őt az Úr, s most is, hogy elmúlt nyolcvan éves, ereje még mindig nem 
fogyatkozott meg. Nem kért meghódított területet örökségül, hanem ragaszko-
dott ahhoz a területhez, amelyet a kémek bevehetetlennek állítottak. Isten se-
gítségével azt az erődítményt akarta kiragadni az óriások kezéből, melynek ereje 
Izrael hitét megingatta. Nem hatalom vagy dicsőségvágy sugallta Káleb kérését. 
Az öreg harcos a népnek kívánt példát adni, amely dicsőíti Istent és bátorítja a 
törzseket az atyáik által bevehetetlennek tartott ország elfoglalására.

Káleb elnyerte örökségét, mely után szíve negyven éven át sóvárgott, és Is-
tenben bízva „[...] kiűzé onnan [...] Anáknak három fiát” (Józs 15:14). Így bizto-
sította örökségét a maga és házanépe számára. Igyekezete nem csökkent, nem 
telepedett le, hogy örüljön örökségének, hanem tovább űzte az ellenséget nem-
zetének javára és Istenének dicsőségére.

A gyávák és a lázongók meghaltak a pusztában, de az igaz kémek ehettek 
Eskól gyümölcséből. Mindenkinek hite szerint adatott. A hitetlen meglátta félel-
mének beteljesedését. Isten ígérete ellenére állították lehetetlen Kánaánt be-
venni és nem is birtokolhatták azt. De akik bíztak Istenben és inkább tekintettek 
az ő hatalmára, mint az őket körülvevő veszedelmekre, beléphettek a jó ország-
ba. „Hit által országokat győztek le, [...] megmenekedtek a kard élitől, felerő-
södtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek 
táborait” (Zsid 11:33-34). „[...] az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi 
hitünk” (1Jn 5:4).

Az ország felosztását illetően egy másik igény Káleb kérelmével teljesen el-
lentétes lelkületet mutatott. Ezt József fiai, Efraim törzse és Manassé féltörzse 
terjesztették elő. Nagyobb lélekszámukra való tekintettel e törzsek kétrésznyi 
területet kaptak. A sorshúzás számukra az országban a leggazdagabb részt je-
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lölte ki, magába foglalva Sáron termékeny síkságát, de a völgyben levő fontos 
városok közül sok még a kanaániták birtokában volt, s a törzsek megrettentek a 
honfoglalás fáradalmaitól és veszélyeitől. Efraim, Izrael egyik legnépesebb tör-
zse volt. Józsué is e törzshöz tartozott és tagjai ennek alapján előjogokat tulaj-
donítottak maguknak. „[...] Miért adtál nékem egy sors szerint való örökséget és 
egy osztályrészt, holott én sok nép vagyok?” (Józs 17:14) - mondották Józsué-
nak. De a vezetőnél nem tudták elérni, hogy a szigorú igazságtól eltérjen.

Válasza ez volt: „Ha sok nép vagy te, menj fel az erdőre, és irts ott magadnak a 
Perizzeusoknak és Refiamnak földén, ha szoros néked az Efraim hegye (Józs 17:15).

A felelet megmutatta a kérelem igazi okát. Hiányzott a hit és a bátorság a 
kananeusok kiűzésére. Ezt válaszolták: „Nem elegendő nékünk ez a hegy, a 
Kananeusoknak pedig, akik a völgyi síkon laknak, mindnek vasszekerök van” 
(Józs 17:16).

Izrael Istenének hatalma népe záloga volt, és ha az efraimiták Káleb hité-
vel és bátorságával rendelkeztek volna, egyetlen ellenség sem állt volna meg 
előttük. Kinyilvánított óhajuknak, hogy elkerüljék a fáradságot és a veszélyeket, 
Józsué határozottan ellenállt. „[...] Sok nép vagy te és nagy erőd van néked [...] 
kiűzöd a kananeust, noha vasszekere van néki, s noha erős az” (Józs 17:17-18). 
Saját érvelésüket fordította ellenük. Nagy nép lévén, amint állították, képesek 
- mint testvéreik - saját útjukat járni. Isten segítségével nem kell félniük a vasz-
szekerektől.

Eddig Gilgál volt a nemzet főhadiszállása és a szentély helye. Most azonban 
a sátort a kiválasztott, állandó helyére kellett szállítani. Siló kis város volt Efraim 
örökségében. Az ország központjához közel feküdt és minden törzs által köny-
nyen elérhető volt. Az ország egy részét már teljesen meghódították, úgyhogy 
az imádkozókat nem lehetett megzavarni. „Izráel fiainak egész gyülekezete pe-
dig összegyülekezék Silóban és oda helyhezteték a gyülekezetnek sátorát” (Józs 
18:1). A törzsek, amelyek még mindig táborban voltak, amikor a sátort elvitték 
Gilgálból, követték azt és Siló mellett ütötték fel sátrukat. Ezek a törzsek itt ma-
radtak, amíg szét nem oszlottak saját birtokukra.

A frigyláda háromszáz évig maradt Silóban. Éli házának bűne miatt a filiszteu-
sok kezébe került és Silót feldúlták. A láda többé nem került vissza ide a sátorba. 
A szent szolgálatot végül a jeruzsálemi templomba helyezték át és Siló elvesztet-
te jelentőségét. Csak romok mutatják egykori helyét. Sok évszázad múlva sorsát 
felhasználták Jeruzsálem intésére. „[...] menjetek csak el az én helyemre, amely 
Silóban van” - mondta az Úr Jeremiás próféta által - „és lássátok meg, hogy mit cse-
lekedtem azzal az én népemmel, Izráelnek gonoszságáért! Azért úgy cselekszem 
e házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és e hellyel, 
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amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint Silóval cselekedtem” (Jer 712.14).
„Mikor pedig elvégezték [...] a földnek örökbevételét” (Józs 19:49) és min-

den törzs elnyerte a maga részét, Józsué is előadta igényét. Mint Káleb, ő is meg-
különböztetett ígéretet nyert örökségét illetően. Mégsem kért magának tágas 
tartományt, hanem csak egyetlen várost. És az Úr rendeletére neki adták „[...] 
azt a várost, amelyet kért vala [...] és megépíté azt a várost, és abban lakozék 
(Józs 19:50). Józsué városának neve „Timnath-Szeráh” (a megmaradt rész) ma-
radandó bizonysága volt a hódító nemes jellemének és önzetlen lelkületének. 
Ahelyett, hogy első lett volna a hódított zsákmány tulajdonba vételében, igé-
nyével mindaddig várt, míg népe legkisebbjét is kiszolgálták.

A lévitáknak kijelölt városok közül hatot, hármat-hármat a Jordán két part-
ján, menedékvárosnak nyilvánítottak, ahol az embergyilkos védelmet kereshe-
tett. E városok kijelölését Mózes rendelte el, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki 
véletlenül ölt meg valakit. „És legyenek azok a ti városaitok menedékül [...] és 
ne haljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé” (4Móz 35:12). 
Ezt a kegyes intézkedést a személyes vérbosszú gyakorlása tette szükségessé, 
mely szerint a gyilkoson a meggyilkolt legközelebbi rokona vagy örököse bosszút 
állhat. Nyilvánvalóan szándékos bűnesetnél nem volt szükség bírói kihallgatásra. 
A vérbosszuló bárhova követhette a gyilkost és megölhette ott, ahol éppen meg-
találta. Az Úr nem látta jónak, hogy e szokást abban az időben eltörölje, de gon-
doskodott azok biztonságáról, akik akaratlanul oltották ki valakinek az életét.

A menedékvárosok úgy voltak elosztva, hogy félnapi utazással az ország 
minden részéből elérhették. Az odavezető utakat állandóan karban kellett tar-
tani, hogy a menekülő egy pillanatra se legyen akadályoztatva. Végig az úton 
jelzőtáblákat kellett felállítani, amelyekre világos és szembetűnő betűkkel írták 
fel e szót: „Menedék”. E rendelkezést bárki, zsidó, idegen és jövevény igénybe 
vehette. De amíg az ártatlanokat nem volt szabad elhamarkodottan megölni, 
ugyanakkor a bűnös sem kerülhette el a büntetést. A menekülő ügyét az illeté-
kes hatóságoknak gondosan ki kellett vizsgálni és csak ha ártatlannak bizonyult 
a szándékos gyilkosságban, lehetett őt a menedékvárosban megvédeni. A bű-
nöst ki kellett szolgáltatni a vérbosszulónak. Akik jogosultak voltak a védelemre, 
csak azzal a feltétellel nyerhették el azt, ha a kijelölt menedék határain belül 
maradtak. Ha valaki elbarangolt a kijelölt határon túlra és a vérbosszuló rátalált, 
életével kellett fizetnie azért, hogy az Úr gondviselését figyelmen kívül hagyta. A 
főpap halála után azonban mindenki, aki védelmet keresett a menedékvárosok-
ban, szabadon visszatérhetett birtokára.

A gyilkossági tárgyaláson a vádlottat nem lehetett egyetlen tanú vallomá-
sa alapján elítélni, még akkor sem, ha a körülmények erősen ellene szóltak. Az 
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Úr utasítása így szólt: „Ha valaki megöl valakit, tanuk szavára gyilkolják meg a 
gyilkost; de egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon” (4Móz 
35:30). Krisztus volt az, aki ezeket a rendelkezéseket Izrael számára Mózesnek 
adta, amikor pedig a földön járt, tanítványait tanította, hogyan bánjanak a té-
velygővel. A Nagy Tanító megismételte a tanítást, hogy egy ember tanúskodá-
sára nem lehet felmenteni vagy elítélni valakit. Egy ember meglátása vagy véle-
ménye nem dönthet el vitatott kérdéseket. Ezekben a dolgokban kettőnek vagy 
még többnek kell társulnia és együtt kell viseljék a felelősséget, hogy „[...] két 
vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó” (Mt 18:16).

Ha pedig valakit bűnösnek találtak, nem menekülhetett meg sem engeszte-
lés, sem váltságdíj ellenében. „Aki embervért ont, annak vére ember által on-
tassék ki” (1Móz 9:6). „Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek el váltságot, 
aki halálra való gonosz, hanem halállal lakoljon” (4Móz 35:31). „[...] oltáromtól 
is elvidd azt a halálra” szólt az Úr parancsa (2Móz 21:14). „[...] a földnek nem 
szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, 
aki kiontotta azt” (4Móz 35:33). A nemzet biztonsága és tisztasága megkívánta, 
hogy a gyilkosság bűnét szigorúan megbüntessék. Az emberi életet, amelyet 
egyedül Isten adhat, szentül meg kell őrizni.

Isten régi népe számára kijelölt menedékvárosok a Krisztusban lévő menedék 
jelképei. Ugyanaz az irgalmas Megváltó, aki az ideiglenes menedékvárosokat el-
rendelte, saját vére kiontásával biztos menedéket szerzett az Isten törvényét 
megszegő számára, amelyben oltalmat kereshet a második halál elől. Semmi 
hatalom nem ragadhatja ki kezéből azt, aki hozzá járul bocsánatért. „Nincsen 
azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak” 
(Róm 8:1). „[...] erős vigasztalásunk legyen [...], mint akik oda menekültünk, 
hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet” (Zsid 6:18). „Kicsoda az, aki 
kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján 
van, aki esedezik is érettünk” (Róm 8:34).

Aki a menedékvárosba menekült, nem késlekedhetett, a családját, foglalko-
zását el kellett hagynia. Nem volt ideje búcsút venni szeretteitől. Élete forgott 
kockán, és hogy elérje a biztonság helyét, minden egyéb érdeket ez egyetlen 
célért kellett feláldoznia. A fáradságot elfelejtette, a nehézségekkel nem törő-
dött. A menekülő egy pillanatra sem merte lépteit lassítani, amíg a város kapuin 
belül nem volt.

A bűnös ember ki van téve az örök halálnak, míg rejtekhelyet nem talál Krisz-
tusban. Amint a késlekedés és gondatlanság elrabolhatta a menekülőtől az élet 
egyetlen lehetőségét, úgy a halogatás és a közömbösség a lélek vesztére lehet. 
Sátán, a nagy ellenség, Isten szent törvénye áthágóinak nyomában van, és az, 



120 11. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA  

aki a veszélyre érzéketlen és nem keres komolyan védelmet az Örök Menedék-
ben, a vesztő prédájává lesz.

Az a fogoly, aki a menedékvárost elhagyta, a vérbosszuló kezébe esett. Így 
tanulta meg a nép, hogy ahhoz a módszerhez tartsa magát, amit a Végtelen 
Bölcsesség jelölt ki biztonsága érdekében. Éppen úgy nem elég, ha a bűnös hi-
szi bűnének bocsánatát Krisztusban; neki hit és engedelmesség által őbenne 
kell maradnia „Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való 
eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Hanem az ítéletnek vala-
mi rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket” 
(Zsid 10:26-27).

Izrael két törzse, Gád és Rúben, Manassé féltörzsével megkapta örökségét 
mielőtt a Jordánon átkeltek. Gileád és Básán kiterjedt fennsíkja és gazdag erdői 
tágas legelőt nyújtottak a pásztornép nyájainak és csordáinak, s ez oly vonzó 
volt, amilyet Kánaánban sem lehetett találni. Mivel a két és fél törzs ott kívánt 
letelepedni, kötelezték magukat, hogy a fegyveres emberek rájuk eső részét ki-
állítják, akik átkísérik atyjukfiait a Jordánon és harcaikban részt vesznek, míg ők 
is el nem foglalják örökségüket. Kötelezettségüknek híven eleget tettek. Mert 
amikor a tíz törzs átkelt a Jordánon, „Általmentek vala a Rúben fiai, a Gád fiai és 
Manassé félnemzetsége is felfegyverkezve [...] az Úr előtt a harcra, Jérikhónak 
sík mezejére” (Józs 4:12-13). Négy évig küzdöttek hősiesen testvéreik oldalán. 
Most eljött az ideje, amikor tulajdon földjükre mehettek. Amiképpen egyesültek 
testvéreikkel a harcban, úgy osztoztak a zsákmányban; és ők visszatértek „[...] 
nagy gazdagsággal [...] igen sok barommal, ezüsttel, arannyal, rézzel, vassal és 
igen sok ruhával” (Józs 22:18). A zsákmányt meg kellett osztaniuk azokkal, akik 
visszamaradtak a családdal és a nyájjal.

Távolabb kellett lakniuk az Úr szentélyétől. Józsué aggódó szívvel vette tu-
domásul távozásukat, mert tudta, hogy magányos és vándorló életük mily erős 
kísértésnek lesz kitéve, s hogy könnyen, megfertőzhetik őket szokásaikkal a ha-
táraiknál lakó pogányok.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 482-484. (KÁNAÁN FELOSZTÁSA - részlet)

Míg Józsué és más vezetők lelkét még mindig nyomasztotta a nyugtalanító 
sejtés, különös hírek érkeztek hozzájuk. A két és fél nemzetség a Jordán partján, 
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Izraelnek a folyón való csodálatos átkelési helyéhez közel, a silói égőáldozati ol-
tár mintájára nagy oltárt emelt. Isten törvénye halálbüntetés mellett megtiltotta 
a szentélyben folyó istentiszteleten kívül másféle istentisztelet bevezetését. Ha 
ez volt az oltárnak a célja, és megengedik, hogy az megmaradjon, az a népet az 
igaz hittől eltávolítaná.

A nép képviselői összegyűltek Silóban. Felháborodásuk és méltatlankodá-
suk hevében azonnal háborút javasoltak a törvényszegők ellen. A higgadtabbak 
tanácsára azonban úgy döntöttek, előbb követeket küldenek, hogy magától a 
két és fél törzstől magyarázatot kapjanak tettükre. Tíz fejedelmet (törzsenként 
egyet) választottak ki. Vezetőjük Fineás volt, aki buzgalmával a peóri ügyben 
kitüntette magát.

A két és fél törzs tévedett, amikor magyarázat nélkül ilyen jelentőségű dolgot 
cselekedett. Mivel a küldöttek már elintézettnek látták, hogy testvéreik téved-
tek, kemény szemrehányással illeték őket. Az Úr elleni lázadással vádolták őket 
és megparancsolták nekik, emlékezzenek arra, milyen ítélet látogatta meg Izra-
elt, amikor Bál-Peórhoz adták magukat. Fíneás az egész Izrael érdekében kije-
lentette Gád és Rúben gyermekeinek; ha nem hajlandók azon a földön áldozati 
oltár nélkül lakni, szívesen fogadják őket és osztják meg testvéreik birtokát és 
előjogait a túloldalon.

A vádlottak válaszukban megmagyarázták, oltárukat nem áldozásra szánták, 
hanem bizonyságául annak, hogy bár a folyó elválasztja őket egymástól, hitük 
mégis ugyanaz, mint testvéreiké Kánaánban. Attól tartottak, hogy gyermekeiket 
az elkövetkező években elzárhatnák a sátortól, mintha nem volna részük Izrael-
ben. Akkor bizonyság lesz majd ez az oltár, amelyet a silói mintájára építettek, 
hogy az építők az élő Isten imádói.

A követek nagy örömmel fogadták e magyarázatot és azonnal az őket kül-
dőkhöz vitték a hírt. A háború gondolatával felhagytak, s a nép örült és dicsérte 
Istent.

Gád ás Rúben fiai most feliratot helyeztek oltárukra, amely rámutatott arra a 
célra, amiért azt emelték és azt mondták: „[...] Bizonyság ez közöttünk, hogy az 
Úr az Isten!” (Józs 22:34). Így igyekeztek elejét venni a jövőbeni félreértéseknek 
és megakadályozni azt, ami kísértést okozhatna.

Mily gyakran támadnak komoly nehézségek egyszerű félreértésből még azok 
között is, kiket a legnemesebb indítékok vezetnek; előzékenység és türelem 
gyakorlása nélkül komoly és végzetes következmények adódhatnak. A tíz törzs 
visszaemlékezett, hogy Ákán esetében Isten hogyan dorgálta meg az éberség 
hiányát a köztük levő bűn felfedésére. Most elhatározták a gyors és komoly cse-
lekvést, de, hogy korábbi tévedésüket elkerüljék, most az ellenkező végletbe 
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estek. Ahelyett, hogy előzékenyen érdeklődtek volna az indítékról, dorgálták és 
elítélték testvéreiket. Ha Gád és Rúben férfiai ugyanabban a szellemben vála-
szolnak, háború lett volna az eredmény! Míg egyrészt fontos a bűn kezelésében 
a szigorú és határozott fellépés, másrészt éppoly szükséges elkerülni az alapta-
lan vádaskodást és az elhamarkodott ítéletet.

Míg sokan nagyon érzékenyek a feddésre saját szokásaikat illetően, ugyanak-
kor túl szigorúan bánnak azokkal, akikről feltételezik, hogy vétkesek. Bírálattal 
és feddéssel még senkit sem térítettek el hibás felfogásától, de sokan vannak, 
akiket a meggyőzés helyett messze vittek a helyes úttól, és hozzájárultak szí-
vük megkeményítéséhez. Barátságos lelkület és előzékeny, türelmes magatartás 
megmentheti a tévelygőt és elfedezheti a bűnök sokaságát.

A rubeniták és társaik által megnyilvánult bölcsesség méltó a követésre. Míg 
ők őszintén keresték az igaz vallás ügyének előmozdítását, addig rosszul ítélték 
meg és keményen feddték őket, de ők mégsem nehezteltek. Udvariasan és tü-
relemmel hallgatták végig testvéreik vádjait, mielőtt megkísérelték védelmezni 
magukat, azután előadták indítékaikat és bebizonyították ártatlanságukat. Így 
barátságosan intéződött el a nehéz ügy, amely oly súlyos következményekkel 
fenyegetett.

Akinek igaza van, az nyugodt és megfontolt maradhat akkor is, amikor hamis 
vádakkal illetik. Isten mindent ismer, amit az ember félreért és tévesen magya-
ráz. Ügyünket nyugodtan kezébe tehetjük. Akik belé vetik bizalmukat, azok ügyét 
éppoly biztosan igazolja, mint ahogy felderítette Ákán bűnét. Azok, akiket Krisztus 
Lelke vezérel, azzal a szeretettel rendelkeznek, amely hosszútűrő és kegyes.

Az az Isten akarata, hogy népe között egység és testvéri szeretet legyen. 
Megfeszítése előtt Krisztus azért könyörgött, hogy tanítványai egyek legyenek, 
amint ő is egy az Atyával, és elhiggye világ: Isten küldte őt. Ez a rendkívül meg-
indító és csodálatos imádság minden időkre érvényes, egészen napjainkig, mert 
szavai így hangzottak: „De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is, akik 
az ő beszédökre hisznek majd énbennem” (Jn 17:20). Míg az igazság egyetlen 
alapelveit sem áldozzuk fel, állandóan törekedjünk arra, hogy elérjük az egység 
eme szintjét. Ez tanítványságunk bizonyítéka. Jézus mondta: „Erről ismeri meg 
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (Jn 
13:35). Péter apostol inti a gyülekezetet: „Végezetre mindnyájan legyetek egy-
értelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek. Nem fizetvén 
gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért: sőt ellenkezőleg áldást 
mondván, tudva hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek” (1Pt 3:8-9).

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
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12. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 478-480. (KÁNAÁN FELOSZTÁSA-részlet)

„Mikor pedig elvégezték [...] a földnek örökbevételét” (Józs 19:49) és min-
den törzs elnyerte a maga részét, Józsué is előadta igényét. Mint Káleb, ő is meg-
különböztetett ígéretet nyert örökségét illetően. Mégsem kért magának tágas 
tartományt, hanem csak egyetlen várost. És az Úr rendeletére neki adták „[...] 
azt a várost, amelyet kért vala [...] és megépíté azt a várost, és abban lakozék 
(Józs 19:50). Józsué városának neve „Timnath-Szeráh” (a megmaradt rész) ma-
radandó bizonysága volt a hódító nemes jellemének és önzetlen lelkületének. 
Ahelyett, hogy első lett volna a hódított zsákmány tulajdonba vételében, igé-
nyével mindaddig várt, míg népe legkisebbjét is kiszolgálták.

A lévitáknak kijelölt városok közül hatot, hármat-hármat a Jordán két part-
ján, menedékvárosnak nyilvánítottak, ahol az embergyilkos védelmet kereshe-
tett. E városok kijelölését Mózes rendelte el, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki 
véletlenül ölt meg valakit. „És legyenek azok a ti városaitok menedékül [...] és 
ne haljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé” (4Móz 35:12). 
Ezt a kegyes intézkedést a személyes vérbosszú gyakorlása tette szükséges-
sé, mely szerint a gyilkoson a meggyilkolt legközelebbi rokona vagy örököse 
bosszút állhat. Nyilvánvalóan szándékos bűnesetnél nem volt szükség bírói 
kihallgatásra. A vérbosszuló bárhova követhette a gyilkost és megölhette ott, 
ahol éppen megtalálta. Az Úr nem látta jónak, hogy e szokást abban az időben 
eltörölje, de gondoskodott azok biztonságáról, akik akaratlanul oltották ki va-
lakinek az életét.

A menedékvárosok úgy voltak elosztva, hogy félnapi utazással az ország 
minden részéből elérhették. Az odavezető utakat állandóan karban kellett tar-
tani, hogy a menekülő egy pillanatra se legyen akadályoztatva. Végig az úton 
jelzőtáblákat kellett felállítani, amelyekre világos és szembetűnő betűkkel írták 
fel e szót: „Menedék”. E rendelkezést bárki, zsidó, idegen és jövevény igénybe 
vehette. De amíg az ártatlanokat nem volt szabad elhamarkodottan megölni, 
ugyanakkor a bűnös sem kerülhette el a büntetést. A menekülő ügyét az illeté-
kes hatóságoknak gondosan ki kellett vizsgálni és csak ha ártatlannak bizonyult 
a szándékos gyilkosságban, lehetett őt a menedékvárosban megvédeni. A bű-
nöst ki kellett szolgáltatni a vérbosszulónak. Akik jogosultak voltak a védelemre, 
csak azzal a feltétellel nyerhették el azt, ha a kijelölt menedék határain belül 
maradtak. Ha valaki elbarangolt a kijelölt határon túlra és a vérbosszuló rátalált, 
életével kellett fizetnie azért, hogy az Úr gondviselését figyelmen kívül hagyta. A 
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főpap halála után azonban mindenki, aki védelmet keresett a menedékvárosok-
ban, szabadon visszatérhetett birtokára.

A gyilkossági tárgyaláson a vádlottat nem lehetett egyetlen tanú vallomá-
sa alapján elítélni, még akkor sem, ha a körülmények erősen ellene szóltak. Az 
Úr utasítása így szólt: „Ha valaki megöl valakit, tanuk szavára gyilkolják meg a 
gyilkost; de egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon” (4Móz 
35:30). Krisztus volt az, aki ezeket a rendelkezéseket Izrael számára Mózesnek 
adta, amikor pedig a földön járt, tanítványait tanította, hogyan bánjanak a té-
velygővel. A Nagy Tanító megismételte a tanítást, hogy egy ember tanúskodá-
sára nem lehet felmenteni vagy elítélni valakit. Egy ember meglátása vagy véle-
ménye nem dönthet el vitatott kérdéseket. Ezekben a dolgokban kettőnek vagy 
még többnek kell társulnia és együtt kell viseljék a felelősséget, hogy „[...] két 
vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó” (Mt 18:16).

Ha pedig valakit bűnösnek találtak, nem menekülhetett meg sem engeszte-
lés, sem váltságdíj ellenében. „Aki embervért ont, annak vére ember által on-
tassék ki” (1Móz 9:6). „Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek el váltságot, 
aki halálra való gonosz, hanem halállal lakoljon” (4Móz 35:31). „[...] oltáromtól 
is elvidd azt a halálra” szólt az Úr parancsa (2Móz 21:14). „[...] a földnek nem 
szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, 
aki kiontotta azt” (4Móz 35:33). A nemzet biztonsága és tisztasága megkívánta, 
hogy a gyilkosság bűnét szigorúan megbüntessék. Az emberi életet, amelyet 
egyedül Isten adhat, szentül meg kell őrizni.

Isten régi népe számára kijelölt menedékvárosok a Krisztusban lévő menedék 
jelképei. Ugyanaz az irgalmas Megváltó, aki az ideiglenes menedékvárosokat el-
rendelte, saját vére kiontásával biztos menedéket szerzett az Isten törvényét 
megszegő számára, amelyben oltalmat kereshet a második halál elől. Semmi 
hatalom nem ragadhatja ki kezéből azt, aki hozzá járul bocsánatért. „Nincsen 
azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak” 
(Róm 8:1). „[...] erős vigasztalásunk legyen [...], mint akik oda menekültünk, 
hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet” (Zsid 6:18). „Kicsoda az, aki 
kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján 
van, aki esedezik is érettünk” (Róm 8:34).

Aki a menedékvárosba menekült, nem késlekedhetett, a családját, foglalko-
zását el kellett hagynia. Nem volt ideje búcsút venni szeretteitől. Élete forgott 
kockán, és hogy elérje a biztonság helyét, minden egyéb érdeket ez egyetlen 
célért kellett feláldoznia. A fáradságot elfelejtette, a nehézségekkel nem törő-
dött. A menekülő egy pillanatra sem merte lépteit lassítani, amíg a város kapuin 
belül nem volt.
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A bűnös ember ki van téve az örök halálnak, míg rejtekhelyet nem talál Krisz-
tusban. Amint a késlekedés és gondatlanság elrabolhatta a menekülőtől az élet 
egyetlen lehetőségét, úgy a halogatás és a közömbösség a lélek vesztére lehet. 
Sátán, a nagy ellenség, Isten szent törvénye áthágóinak nyomában van, és az, 
aki a veszélyre érzéketlen és nem keres komolyan védelmet az Örök Menedék-
ben, a vesztő prédájává lesz.

Az a fogoly, aki a menedékvárost elhagyta, a vérbosszuló kezébe esett. Így 
tanulta meg a nép, hogy ahhoz a módszerhez tartsa magát, amit a Végtelen 
Bölcsesség jelölt ki biztonsága érdekében. Éppen úgy nem elég, ha a bűnös hi-
szi bűnének bocsánatát Krisztusban; neki hit és engedelmesség által őbenne 
kell maradnia „Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való 
eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Hanem az ítéletnek vala-
mi rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket” 
(Zsid 10:26-27)

<<<vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 485-488. (JÓZSUÉ UTOLSÓ SZAVAI)

Józsué 23 és 24.
A hódító hadjárat befejeződött és Józsué visszavonult Timnath-Szerah-i bé-

kés magányába. „Lőn pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott [...] az 
Úr Izráelnek minden ő körülötte lévő ellenségeitől: [...] Előhívá [...] az egész Izrá-
elt, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit” (Józs 23:1-2).

Néhány év múlt el, amióta a nép birtokaiban letelepedett, és már látható 
volt ugyanannak a gonoszságnak a beérése, mely azelőtt ítéletet hozott Izraelre. 
Józsué, amint érezte a korral járó gyengeség közeledtét és felismerte, hogy kül-
detése hamarosan lezárul, igen aggódott népe jövőjéért. Amikor összegyűltek 
még egyszer idős vezetőjük előtt, atyai érdeklődésnél több volt az, amit nékik 
mondott: „Magatok is láttatok mindent” - mondá - „amit az Úr, a ti Istenetek 
mindeme népekkel cselekedett ti előttetek; mivelhogy maga az Úr, a ti Istenetek 
harcolt érettetek” (Józs 23:3). Jóllehet a kananeusokat leigázták, mégis a föld 
jelentős része még az ő birtokukban volt. Józsué figyelmeztette népét, ne tele-
pedjen le kényelmesen és ne feledje el Isten parancsát, hogy e bálványimádó 
nemzeteket egészen ki kell űznie.

A nép általában lassú és tétovázó volt a pogányok kiűzésében. A törzsek szét-
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oszlottak birtokaikra, a hadsereget leszerelték és a háború felújítását nehéz és 
gondterhes vállalkozásnak tekintették. De Józsué kijelentette: „Az Úr pedig a ti 
Istenetek kiűzi őket a ti orcátok elől, és kiűzi őket tielőletek, hogy örököseivé 
legyetek az ő földüknek, amint megmondotta vala néktek az Úr, a ti Istenetek. 
Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, 
ami meg van írva a Mózes törvényének könyvében; hogy el ne távozzatok attól 
se jobb kézre, se balkézre” (Józs 23:5-6).

Bizonyságul hívta a népet, hogy amikor teljesítették a feltételeket, Isten hű-
ségesen megtartotta ígéretét. „[...] Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes 
lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindama jó szóból, amelyeket az Úr, 
a ti Istenetek szólott vala felőletek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett 
el azokból!” (Józs 23:14). Kijelentette nekik, hogy amiképpen az Úr teljesítette 
ígéreteit, azonképpen fenyegetéseit is beteljesíti. „De amiképpen betelt rajtatok 
mind az a jó szó, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek: aképpen 
teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót is az Úr, [...] Ha általhágjátok az Úrnak, 
a ti Isteneteknek szövetségét, [...] akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja, és 
hamar kivesztek e jó földről, amelyet ő adott néktek” (Józs 23:15-16).

Sátán félrevezet sok embert azzal a tetszetős elmélettel, amely szerint Isten 
annyira szereti népét, hogy mentséget talál bűneikre. Sátán állítja, hogy míg az 
Isten Igéjében lévő fenyegetések bizonyos célt szolgálnak erkölcsi kormányzatá-
ban, azok mégsem teljesednek be szó szerint. De Isten, teremtményeivel való 
bánásmódjában mindenkor megőrizte az igazság alapelveit - kinyilatkoztatva a 
bűnt igazi jellegében - bemutatva: annak biztos következménye a halál. A bűnre 
sohasem volt és nem is lesz soha feltétel nélküli bűnbocsánat. Az ilyen megbo-
csátás az Isten uralmának igaz alapját képező igazságosság elveinek felhagyását 
jelentené. Ez megdöbbentené az el nem bukott világegyetemet. Isten hűsége-
sen bemutatta a bűn következményeit, és ha ezek az intések nem igazak, hogyan 
lehetünk biztosak abban, hogy ígéretei beteljesednek? Az úgynevezett jóindu-
lat, mely félretenné az igazságot, nem jóindulat, hanem gyengeség.

Isten az életadó. Törvényei kezdettől fogva az életért adattak. De a bűn meg-
törte Isten rendjét és viszályt idézett elő. Ameddig bűn van, addig elkerülhetet-
len a szenvedés és a halál. Mivel a Megváltó hordozta értünk a bűn átkát, csakis 
általa remélhetjük annak szörnyű következményeitől való megmenekülésünket.

A felszólításnak engedelmeskedve Józsué halála előtt ismét összegyűltek a 
törzsek fejedelmei és képviselői Sikemben. Az egész országban egyetlen hely-
nek sem volt annyi szent emléke, mint ennek, amely gondolataikat Istennek 
Ábrahámmal és Jákóbbal kötött szövetségére irányította, és saját ünnepélyes 
fogadalmukra is emlékeztette, melyet a Kánaánba való belépéskor tettek. Itt van 
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Ebál és Garizim hegye, ama fogadalomnak néma tanúja, amelynek megújítá-
sa céljából gyűltek meghalni készülő vezérük köré. A környéken minden arról 
tanúskodott, amit Isten értük tett: miként adott nekik földet, amelyet nem ők 
műveltek; városokat, amelyeket nem ők építettek; szőlőket és olajfákat, ame-
lyeket nem ők plántáltak. Azért, hogy mindenkinek fogalma legyen Isten szere-
tetéről és kegyelméről, hogy „[...] tökéletességgel és hűséggel” szolgálják őt” 
(Józs 24:14), Józsué még egyszer áttekintette Izrael történetét, elbeszélte Isten 
csodálatos munkáját.

Józsué parancsára a szövetség ládáját elhozták Silóból. Igen ünnepélyes al-
kalom volt, és Józsué Isten jelenlétének jelképével akarta mélyíteni a népre tett 
hatást. Miután bemutatta Istennek Izrael iránti jóságát, felszólította őket Jah-
ve nevében: Tegyenek vallást, kit akarnak szolgálni: Bizonyos mértékben még 
mindig gyakorolták titokban a bálványimádást, és Józsué most döntésre hívta 
a népet, hogy vessék ki Izraelből ezt a bűnt. „Hogyha pedig rossznak látjátok 
azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgál-
jatok!” (Józs 24:15). Isten szolgálatára kívánta vezetni őket, de nem kényszerrel, 
hanem szabad akaratból. A vallás igaz alapja az Isten iránti szeretet. A jutalom 
reményében vagy a büntetés félelmében való szolgálat értéktelen Isten előtt. A 
nyílt hitehagyás nem sértőbb Isten előtt, mint a képmutatás és a csupán formai 
imádat.

Az idős vezető kérte a népet, hogy nagyon komolyan gondolja meg, amit 
eléje tárt és döntsön, valóban úgy akar-e élni, mint a körülötte lakó, romlásba 
jutott bálványimádó nemzetek? Ha terhére lenne Jahve tisztelete, aki a hatalom 
és az áldás forrása, úgy válasszon ezen a napon: kinek akar szolgálni - „akinek a 
ti atyáitok szolgáltak”, aki Ábrahámot kihívta, vagy „az emoreusok isteneit, akik-
nek földjén lakoztok”. Eme utolsó szavak éles szemrehányást tettek Izraelnek. 
Az emoreusok istenei nem tudták megvédeni tisztelőiket. Utálatos és megalázó 
bűne miatt lett e gonosz nemzet elpusztítva, és az egykor birtokolt „jó föld” 
Isten népének adatott örökségül. Milyen balgaság Izráelnek azokat az isteneket 
választani, melyeknek tisztelete miatt az emoreusok kiirtattak! „[...] én azonban 
és az én házam” - mondta Józsué - „az Úrnak szolgálunk” (Józs 24:15). A veze-
tő szívét ihlető szent buzgalomban a nép is részesült. Felhívása habozás nélküli 
választ várt. „Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen is-
teneknek”. (Józs 24:16).

„Nem szolgálhattok az Úrnak” - mondotta Józsué - „mert szent Isten ő, [...] 
nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket” (Józs 24:19). Mielőtt tartós 
megújulásról szó lehetett volna, a népet rá kellett vezetni, hogy elismerje: ön-
maga teljesen képtelen Istennek engedelmeskedni. Az Úr törvényét megszeg-
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ték, s ez elítélte őket mint törvényszegőket és nem ad módot a szabadulásra. 
Amíg saját erejükben és igazságukban bíznak, lehetetlen számukra bűnbocsá-
natot biztosítani. Isten tökéletes törvénye követelményének nem tudtak eleget 
tenni, s így hiábavaló volt Isten szolgálatára tett ígéretük. Csak a Krisztusba ve-
tett hit által biztosíthatták bűneik bocsánatát és nyerhettek erőt Isten törvénye 
iránti engedelmességre. Fel kellett hagyniuk az üdvösség megszerzésére tett sa-
ját erőfeszítéseikkel. Teljesen bízniuk kellett a Megváltó érdemeiben, hogy Isten 
elfogadhassa őket.

Józsué igyekezett hallgatóit rávezetni szavai helyes mérlegelésére és vissza-
tartani olyan fogadalomtól, amelynek megtartására nem készültek fel. Mély ko-
molysággal jelentették ki: „[...] Nem mert mi az Úrnak szolgálunk” (Józs 24:21). 
Ünnepélyesen helyeselték az önmaguk ellen szóló bizonyságtételt, hogy ők az 
Urat választották, s megismételték a hűség fogadalmat: „[...] Az Úrnak, a mi Is-
tenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk (Józs 24:24).

„Szerze azért Józsué szövetséget a néppel e napon, és ada eleibe rendelést 
és végzést Síkemben” (Józs 24:25). Feljegyzést készített ez ünnepélyes esemény-
ről, s azt a törvénykönyvvel együtt a szövetség ládája oldalán helyezte el. És 
emlékül oszlopot emelt azon a helyen és monda: „[...] Ímé ez a kő lesz ellenünk 
bizonyságul; mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, amelyet szólott vala 
nékünk; és lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen. És 
elbocsátá Józsué a népet, kit-kit a maga örökségébe” (Józs 24:27-28).

Józsuénak Izraelért végzett munkája befejezést nyert: „[...] tökéletesen jártak 
az Úr után” (4Móz 32:12), s Isten könyve így ír róla: „[...] az Úr szolgája” (Bír 2:8). 
Mint nyilvános vezető, jelleméről a legnemesebb bizonyság annak a nemzedék-
nek története, amely az ő munkájának gyümölcsét élvezte: „Izráel pedig az Urat 
szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejökben, 
akik hosszú ideig éltek Józsué után” (Józs 24:31).

<<<vissza a 13. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya 

BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 264-269. (FELEMÁS HÁZASSÁG)

Kedves M. nővérem,
Olyan valakivel akarsz házasságra lépni, aki hitedben nem vállal közösséget 

veled. Attól tartok, hogy nem gondoltad át alaposan ezt a fontos lépést. Mielőtt 
az egész életedre kiható döntésre szánnád el magad, kérlek, alaposan és imád-



129BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 264-269. (FELEMÁS HÁZASSÁG)

kozó szívvel fontold meg a dolgot. Igaz boldogság forrása lesz-e az új kapcsolat? 
Segít-e majd keresztény életedben? Tetszeni fog-e Istennek? Olyan példát nyúj-
tasz-e általa, amelyet biztonságosan követhetnek mások is?

Minden nő, mielőtt férjhez menne, tudja meg, hogy akivel sorsát össze akar-
ja kötni, milyen ember? Miről tanúskodik a múltja? Tiszta életet él-e? Miről 
tanúskodik a szerelme: nemes, emelkedett gondolkodásról, vagy csak érzelmi 
fellángolásról? Rendelkezik-e azokkal a jellemvonásokkal, amelyek boldoggá 
tennék feleségét? Igazi békét és örömet talál-e majd az asszony a férje szere-
tetében? Megtarthatja-e egyéniségét, vagy pedig alá kell vetnie ítélőképességét 
és lelkiismeretét férje ellenőrzésének? Mint Krisztus tanítványa, a nő nem ura 
önmagának: drága áron vették már meg. A férj tiszteletben tartja-e házasságá-
ban az Üdvözítő kívánalmait, mint legfontosabbakat? Tiszta és szent marad-e 
testük és lelkük, gondolataik és szándékaik? Életbevágó kérdések ezek minden 
nő számára.

A családban feltétlenül szükség van a hitre. Csak általa előzhetők meg a nyo-
morúságok, amelyek olyan gyakran megkeserítik a házaséletet. Csak ott lehet 
mély, igaz, önzetlen szeretet, ahol Krisztus uralkodik. Akkor majd lélek lélekkel 
társul, a két élet összhangban egyesül. Az ilyen otthonban Isten angyalai vendé-
geskednek, jelenlétük megszenteli a házaságyat, elűzve a lealacsonyító szenve-
délyeket. A gondolatok fölfelé, Istenre irányulnak, hozzá emelkedik a szív.

Az emberi szív emberi szeretetre vágyik, de az nem elég erős és tiszta, nem 
elég nemes ahhoz, hogy Jézus szeretetét pótolja. Egy feleség csak Megváltójánál 
talál bölcsességet, erőt, kegyelmet az élet gondjainak, felelősségeinek és bán-
talmainak elviselésére. A nő, mielőtt bármely földi barátjának adná szívét, adja 
át magát Krisztusnak, s ne lépjen olyan kötelékbe, amely ellenkezni fog ezzel. 
Akik valódi boldogságot keresnek, nyerjék el az ég áldását mindarra, amijük van 
és amit tesznek. Az Isten iránti engedetlenség tesz olyan sok szívet és otthont 
boldogtalanná. Nővérem, ha nem kívánsz olyan otthonban élni, ahonnét soha-
sem tűnnek el az árnyak, akkor ne kösd össze az életedet olyan emberrel, aki 
Isten ellensége!

Mintha az ítélet napján hallanád e szavakat, úgy kérlellek: fontold meg terve-
zett lépésedet! Kérdezd meg magadtól: „Eltereli-e majd hitetlen férjem a gon-
dolataimat Jézusról? Jobban szereti-e a világ örömeit, mint Istent, nem vesz-e 
majd rá, hogy azokat tekintsem élvezeteknek, amiket ő?” Az örök élet útja me-
redek és göröngyös. Ne vállalj többletsúlyt, ami hátráltatná haladásodat. Úgyis 
kevés a lelkierőd. Segítségre van szükséged, nem akadályra.

Az Úr megparancsolta az ősi Izraelnek, hogy ne házasodjanak össze a körü-
löttük lakó bálványimádó nemzetekkel. „Sógorságot ne szerezz velük, a lányodat 
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se adjad az ő fiuknak, és az ő lányukat se vegyed el fiadnak.” Meg is indokolja, 
hogy miért. A végtelen bölcsesség előre látta az ilyen egyesülés következmé-
nyeit, ezért kijelenti: „Mert elpártoltatja fiadat éntőlem, és idegen isteneknek 
szolgálnak; és felgerjed az Úr haragja rátok, és hamar kipusztít titeket… Mert 
az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy, téged választott az Úr, a te Istened, 
hogy saját népe légy, minden nép közül a föld színén… És hogy megtudd, hogy 
az Úr, a te Istened, Ő az Isten, hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és 
az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, akik szeretik Őt, és parancsolatait meg-
tartják. De megfizet azoknak személy szerint, akik gyűlölik őt, elvesztvén őket; 
nem késlekedik az ellen, aki gyűlöli őt, megfizet annak személy szerint.” (V. Móz. 
7:3–4, 6, 9–10)

Hasonló tilalmakat találunk az Újszövetségben is a keresztények hitetlenek-
kel kötött házassága ellen. Pál kijelenti a korinthusiakhoz írt első levélben: „Az 
asszony kötve van, amíg férje él, de ha férje meghal, felszabadul. Férjhez mehet, 
akihez akar, de csak az Úrban.” (I. Kor. 7:39) A második levélben újra ír erről: „Ne 
legyetek hitetlenekkel felemás igában! Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz? 
Hogyan fér össze a világosság a sötétséggel? Hogyan egyeznék a Krisztus Béli-
állal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan tűri meg Isten temploma 
a bálványokat? Hiszen ti az élő Isten temploma vagytok, mint az Isten mondja: 
Közöttük lakom és közöttük járok, Istenük leszek, s ők az én népem. Ezért tá-
vozzatok közülük és váljatok el tőlük, mondja az Úr, s tisztátalant ne illessetek. 
Akkor felkarollak titeket s atyátok leszek, ti meg fiaim és lányaim lesztek, mondja 
az Úr, a mindenható.” (II. Kor. 6:14–18)

Nővérem, talán bátorságot veszel, hogy mellőzd ezeket a világos és határo-
zott utasításokat? Mint Isten gyermeke, Krisztus országának alattvalója, vérén 
megvett tulajdona, hogyan köthetnéd össze magad valakivel, aki nem hajol meg 
Krisztus akarata előtt, akit nem az Ő lelke kormányoz? E parancsolatok, ame-
lyeket idéztem, nem emberek, hanem Isten parancsolatai. Még ha választottad 
minden más szempontból derék ember lenne is (sajnos nem az), a jelenvaló 
igazságot mégsem fogadta el, hitetlen. Az ég megtiltja, hogy egyesülj vele. Nem 
mellőzheted Isten utasítását anélkül, hogy veszedelembe sodornád a lelkedet.

Figyelmeztetni kívánlak a veszélyre, míg nem késő. Hízelgő, kellemes szavak-
ra hallgatsz, amelyek arra a meggyőződésre vezetnek, hogy majd minden jó lesz. 
De nem látod az ékes szavak indítékait. Nem látsz a színfalak mögé, ahol Sátán 
csapdákat készít elő a lelked számára. Olyan útra vezetne, ahol megkísérthető 
lennél. Ne könnyítsd meg a dolgát! Sátán az engedetlenség fiai által végzi mun-
káját. Krisztusnak nincs közössége Béliállal. Ők ketten soha nem lesznek össz-
hangban. Ha hitetlennel vállalsz közösséget, azzal Sátán területére lépsz. Isten 
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Lelkét szomorítod meg, és lemondasz arról a védelemről, amelyet Ő nyújthat. 
Megengedheted-e magadnak, hogy ilyen kétségbeejtően nagy túlerővel szem-
ben küzdj az örök életedért?

Azt mondhatnád: „Szavamat adtam. Hogyan vonhatnám vissza, amit meg-
ígértem?” Azt válaszolom erre, hogy ha a Szentírással ellenkező ígéretet tettél, 
mindenképpen vissza kell azt vonnod, halogatás nélkül. Azután pedig bánd meg 
alázatosan Isten előtt, hogy szerelmes elvakultságodban ilyen elhamarkodott 
ígéretet tettél. Sokkal jobb azt istenfélelemből visszavonnod, mint Teremtőd 
gyalázatára megtartanod.

Ne feledd, tiéd lehet a menny, nyitva áll előtted az út, hogy elkerüld a kár-
hozatot. Isten komolyan gondolja, amit mond. Ősszüleinket eltiltotta a tudás 
fájának gyümölcsétől, s engedetlenségük az egész világot elárasztó bánat zsi-
lipjeit nyitotta meg. Az egyetlen biztos út előttünk az, ha engedelmeskedünk 
az Úr minden követelményének, bármibe kerüljön is. E parancsok mindegyike 
végtelen szereteten és bölcsességen alapul.

A napjainkban uralkodó nagyfokú világiasság, amely az önző vágyak kielégí-
tését tekinti a legfontosabbnak, és elutasít minden magasabb rendű megfonto-
lást – ez az utolsó idők egyik jele. „Amint Noé napjaiban történt – mondta Krisz-
tus –, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak és férjhez 
mentek mindama napig, amíg Noé bement a bárkába, és nem vettek észre sem-
mit, míg eljött a vízözön és mindnyájukat elpusztította.” (Mt. 24:37–38) Nem-
zedékünk tagjai is házasodnak és férjhez mennek ugyanazzal a vakmerőséggel, 
ugyanúgy szembeszegülve Isten kívánalmaival, mint a Noé napjaiban élők tet-
ték. A keresztény világban megdöbbentő, riasztó közönnyel veszik Isten tanítá-
sát, amelyet a hívők hitetlenekkel kötött házasságával kapcsolatban kijelentett. 
Sokan, akik vallják, hogy szeretik és félik Istent, a végtelen bölcsesség tanácsai 
helyett a saját elgondolásaikat követik. Olyan dologban, amely életbevágó 
mindkét fél boldogsága és jóléte szempontjából most és az elkövetkező élet-
ben, félreteszik józan gondolkodásukat, ítélőképességüket és az istenfélelmet, 
s helyette a vak ösztönt és makacsságot hagyják felülkerekedni. Más dolgokban 
értelmes és lelkiismeretes férfiak és nők bezárják fülüket a tanács meghallga-
tása előtt. Barátok, rokonok és Isten szolgáinak felhívásait és kérleléseit tola-
kodó beavatkozásnak tekintik, s a baráttal, aki elég hűséges ahhoz, hogy óvja 
és figyelmeztesse őket, ellenségként bánnak. Mindez pontosan Sátán akarata 
szerint történik. Megszövi hálóját a lélek körül, elvarázsolja, megvakítja. Az ész 
és az önuralom felett a szenvedély veszi át az irányítást, amíg az áldozat rá nem 
ébred, hogy élete nyomorúság és szolgaság, de akkor már késő. Nem képzelgés, 
amiről beszélek – tényeket sorolok fel. Isten nem adja áldását olyan házasságok-
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ra, amelyeket kifejezetten megtiltott. Évek óta kapom a leveleket azoktól, akik 
boldogtalan házasságban élnek, s a visszataszító történetek fájdítják a szívemet. 
Nehéz tanácsot adni a szerencsétlenek helyzetének könnyítésére. Szomorú sor-
suk szolgáljon figyelmeztetésül másoknak.

A történelem rövidesen lezárul, és olyan nyomorúság következik, amilyen 
még nem volt, ezért jobb a férfiaknak és a nőknek is, ha minél kevesebben köt-
nek házasságot. S a legfontosabb, hogy most, amikor Sátán sokféle csábítást 
tart készen azok vesztére, akik elkárhoznak, a keresztények vigyázzanak, nehogy 
hitetlenekkel kössék össze életüket. Isten szólt, s aki féli Őt, aláveti magát bölcs 
utasításainak. Érzéseink, gondolataink és szeretetünk fölfelé, a mennyre irányul-
janak, ne pedig az érzéki gondolatok és vágyak alantas, nemtelen földi csatorná-
ira. Ideje, hogy úgy éljünk, mintha a szíveket vizsgáló Isten előtt állnánk.

Kedves nővérem, Krisztus tanítványa vagy, ezért alaposan gondold meg, hogy 
mi lesz döntésed hatása, nem csak a magad, de a mások életére is. Krisztus kö-
vetői legyenek Mesterük munkatársai, „feddhetetlenek és ártatlanok, Istennek 
kifogástalan gyermekei a gonosz és romlott nemzedék között, akik között úgy 
ragyogtok, mint csillagok a világmindenségben” – amint Pál apostol mondja (Fil. 
2:15). Fogadjuk be az igazság ragyogó fényét, és jó munkánk segítségével vetít-
sük tovább másoknak, tisztán, töretlenül, soha el nem homályosuló sugarakban. 
Csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy nem ártunk a környezetünknek, ha jó 
hatással vagyunk rájuk, ha a menny felé vezetjük őket.

„Ti vagytok a tanúim” – mondja Jézus. Mielőtt bármilyen lépésre szánnánk 
el magunkat, tartsunk önvizsgálatot: „Milyen hatása lesz döntésemnek az Üdvö-
zítő országa érdekeinek szempontjából?” Ha valóban Krisztus tanítványa vagy, 
akkor az Ő nyomdokaiban jársz, még ha ez fájdalmas is. Pál ezt mondja: „En-
gem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunknak, Jé-
zus Krisztusnak keresztjével, aki által a világ meg van feszítve számomra, s én 
a világ számára.” (Gal. 6:14) Neked, nővérem, arra van szükséged, hogy Jézus 
lábához ülj, tőle tanulj, mint régen Mária. Az akaratod, terveid, szándékaid teljes 
átadását várja tőled Isten. Jézus a mi vezérünk, tekints Őrá, bízz benne, és ne 
engedd, hogy bármi eltántorítson a megszentelt élettől, amellyel Istennek tarto-
zol. Legyen magatartásod mennyei, ahonnan Szabadítódat várod. Olyan legyen 
a benned lévő istenfélelem, hogy mindenki érzékelje, aki csak a közeledbe kerül. 
Isten azt várja, hogy a gonosznak még a látszatát is elkerüld. Így cselekszel-e? 
Szent kötelezettséged, hogy ne keverd rossz hírbe, ne kicsinyeld le a szent hitet 
azzal, hogy az Úr ellenségeihez csatlakozol. Ha megkísért a gondolat, hogy Isten 
rendeléseit mások is semmibe vették, ne feledd, a te példaadásod ugyanígy hat 
majd másokra. Követik majd lépéseidet és a rossz terjedni fog. Míg Isten gyer-
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mekének vallod magadat, eltántorodásod az Ő utasításaitól végtelenül megseb-
zi azokat, aki rád tekintenek irányításért.

A Krisztusban élőknek állandó célja a lélekmentés. Mit tettél, hogy a nyilvá-
nosság előtt dicsőítsd Őt, aki a sötétségből hívott ki? „Kelj fel, te alvó, támadj fel 
holtodból, és Krisztus rád ragyog!” (Eféz. 5:14) Rázd le magadról ezt az érzékei-
det zsibbasztó, lelki erőidet megbéklyózó, végzetes elvakultságot!

Isten a legerősebb buzdításokat, a legmagasabb rendű indítékokat, a legdi-
csőségesebb jutalmakat tárja elénk. A keresztények legyenek Krisztus képviselői, 
Isten fiai és leányai. Az Úr ékszerei ők, az Ő különleges kincsei. Isten ezt mondja 
mindazokról, akik állhatatosak: „Velem fognak járni, fehér ruhában, mert meg-
érdemlik.” (Jel. 3:4) Akik belépnek az örökkévalóság kapuin, csekélységnek te-
kintenek majd minden Őérte hozott áldozatot.

Segítsen Isten, hogy megállj a próbában és megőrizd megközelíthetetlensé-
gedet. Ragadd meg Jézus kezét hittel, és ne okozz neki csalódást!

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
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