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ELŐSZÓ

„Isten azt akarja, hogy népe ezekben a napokban alázatos szívvel és tanítható 
lelkülettel tekintse át azokat a próbatételeket, amelyeken a hajdani Izrael keresz-
tül ment, hogy így felkészülésük során oktatást nyerjenek és elkészülhessenek a 
mennyei Kánaánra.” – PP 248.

Tovább folytatva „A pusztai vándorlás” című kétrészes tanulmányozásunkat a 
második résszel, megvizsgáljuk a fontosabb eseményeket a Sínai-hegynél kötött 
szövetségtől kezdve Mózes haláláig, amihez Mózes könyvének 4. és 5. fejezetéből 
fogunk felhasználni utalásokat. „A mai embereknek gondosan kellene tanulmá-
nyozniuk Mózes ötödik könyvét.” – TII 26.

„Az ősi Izrael történelme megdöbbentően szemlélteti az adventhívők közös-
ségével történteket. Isten éppúgy vezette népét az adventmozgalomban, mint Iz-
rael Egyiptomból kivonuló fiait. A nagy csalódás megpróbálta a várakozók hitét, 
miként a zsidókét a Vörös-tengernél. Ha továbbra is bíztak volna abban a kézben, 
amely a múltban vezette őket, meglátták volna Isten szabadítását. Ha mindazok, 
akik az 1844-es mozgalomban vállvetve munkálkodtak, elfogadták volna a har-
madik angyal üzenetét is, és a Szentlélek erejével hirdették volna, az Úr hatalmas 
dolgokat tett volna általuk. Fényözön áradt volna a világra. A föld lakossága már 
évekkel ezelőtt meghallotta volna az intő üzenetet, a munka befejeződött volna, 
és Krisztus eljött volna, hogy népét megváltsa. 

Nem Isten akarta azt, hogy Izrael negyven évig vándoroljon a pusztában. Ő 
egyenesen Kánaán földjére szerette volna őket vezetni, és szent, boldog népként 
letelepíteni. De ’nem mehettek be hitetlenség miatt’ (Zsid 3:19). Bűnbeesésük és 
hitehagyásuk miatt elpusztultak a pusztában, és Isten másokat támasztott, és őket 
vitte be az Ígéret Földjére. Azt sem Isten akarta, hogy Krisztus eljövetele olyan 
messzire halasztódjék, és népe oly sokáig a bűn és a fájdalom világában marad-
jon. Hitetlenségük miatt azonban elidegenedtek Istentől.” – NK 407-408.

Isten segítsen bennünket, hogy Jézushoz ragaszkodjunk, mint személyes 
Megváltónkhoz és elhagyhassuk a hitetlenség bűnének sírboltját. Bízzunk abban 
a kézben, amely a múltban irányított bennünket és hirdessük hatalommal a hár-
mas angyali üzenetet. Ha nem végezzük el az Isten által adott munkánkat, akkor 
mások fogják átvenni helyünket.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaház és központ részére 
Johannesburgban 

Johannesburg Dél-Afrika kereskedelmi 
fővárosa, valamint átjáró Afrika és a nagy-
világ között. Az ország 56 milliós lakosából 
10 millió él a fővárosban. Dél-Afrika még 
örvend a vallásszabadságnak, amely az 
ország alkotmányának is része. A keresz-
ténység a domináns vallás Dél-Afrikában, 
a többség a Római Katolikus Egyházhoz 
tartozik, amelyet különféle karizmatikus ke-
resztény egyházak követnek. A kereszténység 
után számottevőek az afrikai őslakosok által gyakorolt 
ősi istentiszteleti formák, majd pedig az iszlám és zsidó vallás következik. 

1944-ben érkezett a reformáció üzenete Johannesburgba két zimbab-
wei hittestvér által. Ettől kezdve egész Dél-Afrikát bejárta az üzenet, és 
még a szomszédos országokat is elérte, úgy mint Lesothot és Szváziföldet. 
A munka a Dél-Afrikai Terület Konferenciája által szerveződik a johan-
nesburgi központban. Azonban a magas ingatlan árak miatt nincs saját 
tulajdona a Johannesburgi Területi Konferenciának, hanem egy 36 m2 –es 
helyiséget bérel irodának. Továbbá a városban lévő gyülekezeteink többsé-
gének sincs saját imaháza, hanem más egyházaktól vagy állami iskoláktól 
bérelnek szombatra helyiséget az istentiszteletre. 

Isten kegyelméből, a Dél-Afrikai hittestvérek adományaiból néhány 
évvel ezelőtt vásároltunk egy 4 000 m2 –es területet, amelyen egy épület 
is volt. Ez nagyjából 10 km-re van Johannesburg központjától. Az épület 
régi és felújításra szorul. A terv szerint létrehoznánk itt egy központot, 
egy imaházat és valamikor a jövőben egy iskolát is szállóval együtt. A 
terv megvalósítása néhány évig jelentős anyagi kiadásokkal jár. A terület 
megvásárlása minden anyagi lehetőségünket felemésztett, ezért segít-
ségkéréssel fordulunk hittestvéreinkhez világszerte a terv megvalósulása 
érdekében. 

Imádkozunk, hogy Isten áldjon meg gazdagon benneteket az erre a cél-
ra adott bőséges adományaitokért és teljes szívünkből köszönjük azokat, 
mely a Dél-Afrikai munka továbbhaladását szolgálja!

Hittestvéreitek a Dél-Afrikai Területi Konferenciából

DÉL-AFRIKAI 
KÖZTÁRSASÁG

Port-Elizabeth

East London

BOTSWANA

NAMÍBIA

Maseru
Bloemfontein

Johannesburg

Gaborone
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A KEGYELEM SZÖVETSÉGE
„Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok 

múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az 
ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem 
népem.” (Zsid 8:10)

„Az ’új szövetséget’ ’jobb ígéretekre’ fektették le; a bűnök bocsánatának és 
Isten kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza Isten 
törvényének alapelveivel.” – PP 332.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 322-333. (A törvény és a szövetségek)

Vasárnap  Március 29.
1. EGY ÖRÖK TITOK
a. Mióta létezik Isten kegyelmének szövetsége? Rm 16:25.

„A kegyelem szövetsége nem egy új igazság. Isten gondolataiban mindig jelen 
volt. Ezért is nevezik örökkévaló szövetségnek.” – FLB 77.
b. Mikor hagyták jóvá egy ígérettel a kegyelem szövetségét az emberisé-

gért? 1Móz 3:15. Mikor jött létre teljes mértékben? Jn 19:30; Rm 3:25.

„A kegyelem országa közvetlenül az ember bukása után jött létre, amikor 
megfogamzott a terv a vétkes emberiség megváltására. Akkor még csak Isten 
szándékában és ígéreteiben létezett, az ember pedig hit által lehetett alattvalója. 
Ténylegesen azonban csak Krisztus halálakor jött létre… Amikor a Megváltó 
odaáldozta életét, és elhaló lélegzettel így kiáltott: ’Elvégeztetett!’, a megváltás ter-
vének megvalósulása biztosítva volt. A megváltás ígérete, amelyet a bűnös pár az 
Édenben kapott, megpecsételődött. A kegyelem országa, amelyet Isten előzőleg 
megígért, akkor jött létre.” – NK 311.

2020. április 4.
Szombat

Napnyugta: H  19:18
  Ro 19:56

1. Tanulmány

Róma 16:25.
Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,

1Mózes 3:15.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

János 19:30.
Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét

Róma 3:25.
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
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Hétfő  Március 30.
2. A SZÖVETSÉG ÁLDÁS MINDEN NEMZET SZÁMÁRA
a. Milyen áldást ígért meg Isten Ábrahámnak a kegyelem szövetsége 

alatt? 1Móz 12:1-3. Ki a megígért „mag”? Gal 3:16.

„Krisztus nem volt egyedül súlyos áldozathozatalában. Az Atya és Fia közti 
még e világ megalapítása előtti szövetség beteljesedése volt ez. Kézfogással erő-
sítették meg az ünnepélyes ígéretet, hogy ha Sátán álokoskodásai legyőznék az 
embert, Krisztus lesz a faj helyettese és kezese.” – YI June 14, 1900.
b. Mit tesz Isten a szövetség által azokért, akik egyedül Krisztusban 

hisznek a megváltásért? Gal 3:8; Rm 5:1.

„Az Ábrahámmal kötött szövetség, amely négyszázharminc évvel azelőtt tör-
tént, hogy a törvény a Sínai-hegyen ki lett hirdetve, az Isten által Krisztusban 
megerősített szövetség volt, és ugyanazon evangélium, amely nekünk szól.” – ST 
August 24, 1891.
c. Milyen ígéretet foglal még magába Isten Ábrahámmal kötött szö-

vetsége? Mit fog tenni ez a Krisztusban hívők számára? Gal 3:14; 
Ez 36:26-27.

„Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira 
írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk el 
Krisztus igazságát! Az Ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét nekünk 
tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd ’a Lélek 
gyümölcseit’. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben 
élünk, amely törvényt a szívünkbe írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik bennünk, 
akkor éppen úgy járunk és lakozunk ezen a földön, ahogy Ő járt és lakozott. A 
próféta útján ezt jelentette ki önmagáról: ’a Te akaratodat; ezt kedvelem én Iste-
nem, a Te törvényed keblem közepette van’ (Zsol 40:9). Mikor az emberek között 
volt, így szólt: ’Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat 
cselekszem, amelyek néki kedvesek’ (Jn 8:29).” – PP 332-333.

1Mózes 12:1-3.
1És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked. 2És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. 3És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

Galata 3:16.
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.

Galata 3:8.
Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.

Róma 5:1.
Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Galata 3:14.
Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

Ezékiel 36:26-27.
26És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. 27És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
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Kedd  Március 31.
3. KEGYELEM ÉS ENGEDELMESSÉG
a. Miért erősítette meg Isten esküvel az Ábrahámmal kötött örökkévaló 

szövetséget? 1Móz 22:16-18; Zsid 6:13-18.

„Az ígéret [1Móz 22:18] Krisztusra mutatott. Így fogta ezt fel Ábrahám is (lásd 
Gal 3:8.16), és bűnei bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet 
Isten igazságul számított be néki.” – PP 330.

„Mória hegyén Isten ismét megújította szövetségét, és ünnepélyes esküvel erő-
sítette meg az Ábrahámnak és magvának ígért, minden eljövendő nemzedéken át 
tartó áldást…

Ábrahám is ember volt, a mienkhez hasonló indulatai és gyengéd érzelmei 
voltak. Nem kérdezte meg, hogyan teljesülhetnek az ígéretek, ha Izsákot megöli. 
Nem tanácskozott fájó szívével. Tudta, hogy Isten minden kívánalmában igaz és 
igazságos, és Ábrahám az utolsó betűig engedelmeskedett a parancsnak.” – PP 119.
b. Miből ismerhető fel, hogy az Isten törvénye iránti engedelmesség 

látható azok életében, akik a kegyelem szövetsége alatt vannak? 
1Móz 26:5.

„Az Ábrahámmal megújított szövetség Isten törvényének tekintélyét is fenn-
tartotta. Az Úr azt mondta Ábrahámnak: ’Én a mindenható Isten vagyok, járj 
én előttem, és légy tökéletes’ (1Móz 17:1). Isten a következőképpen tett tanúbi-
zonyságot hűséges szolgájáról: ’Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és 
megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet’ 
(1Móz 26:5), az Úr kijelentette neki: ’És megállapítom az én szövetségemet én 
közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei sze-
rint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad’ 
(1Móz 17:7).” – PP 330.

„Pál apostol világosan feltárja előttünk a hit és törvény közötti összefüggést 
újszövetségi fogalmazásban. Azt mondja: ’Megigazulván azért hit által, békessé-
günk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.’ ’A törvényt tehát hiábavalóvá 
tesszük-é a hit által, távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.’ ’Mert ami 
a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő 
Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a 
testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint 
járunk, hanem Lélek szerint’ (Rm 5:1; 3:31; 8:3-4).” – PP 333.

1Mózes 22:16-18.
 16És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: 17Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. 18És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.

Zsidók 6:13-18.
13Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. 14Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. 15És ekképen, békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet. 16Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és nálok minden versengésnek vége megerősítésül az eskü; 17Miért is az Isten, kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe, 18Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,

1Mózes 26:5.
Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.
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Szerda  Április 1.
4. A SÍNAI-HEGYNÉL KÖTÖTT SZÖVETSÉG 
a. Miért kötöttek újabb szövetséget a Sínai-hegynél? Mi volt a célja? 

5Móz 4:35-37. 

„Rabszolgasága idején a nép nagymértékben elvesztette Isten ismeretét és az 
ábrahámi szövetség alapelveinek ismeretét is. Egyiptomból való kiszabadításuk 
után Isten igyekezett feltárni előttük hatalmát és kegyelmét, hogy ezek elvezessék 
őket oda, ahol minden arra indítja majd őket, hogy egyedül csak őt szeressék és 
egyedül csak benne bízzanak. Isten azért vezette őket a Vörös-tenger partjára – ahol 
a nyomukban lévő és őket üldöző egyiptomi hadsereg miatt megmenekülésük lehe-
tetlennek látszott – hogy felfoghassák teljes tehetetlenségüket és az isteni segítségre 
való szükségüket. Isten csak azután szabadította ki őket az egyiptomiak kezéből, a 
biztos pusztulásból, miután megértették helyzetüket. Akkor és ott megtelt a szívük 
Isten iránti hálával, szeretettel és Isten hatalmában való feltétlen bizalommal. Sza-
badítójukként Isten magához vonta őket, legalábbis időlegesen.”

Isten azonban egy sokkal nagyobb igazsággal is hatni akart elméjükre. Mivel 
a bálványimádás és az erkölcsi romlottság közepette éltek, ezért nem volt valódi 
fogalmuk Isten szentségéről, saját szívük rendkívül bűnös voltáról. Képtelenek 
voltak felfogni, hogy saját erejük és akaratuk nem elegendő ahhoz, hogy igazán en-
gedelmeskedni tudjanak Isten törvényének. Azt sem tudták igazán megérteni, hogy 
szükségük van egy Megváltóra. Mindezekre meg kellett tanítani őket. – PP 331.
b. Miért nevezték újnak az Ábrahámmal kötött szövetséget, annak 

ellenére, hogy a Sínai-hegynél kötött szövetség előtt köttetett? Zsid 
9:16-20.

„Bár ezt a szövetséget Isten Ádámmal kötötte meg és Ábrahámmal csak meg-
újította, mégis egyedül Krisztus halálával teljesedhetett be. Isten ígérete alapján 
azóta létezett, mióta Isten először adott hírt a megváltásról és azt hittel elfogadták. 
Attól az időponttól kedve azonban, amikor Krisztus halálával jóváhagyta ezt a 
szövetséget, már Újszövetségnek nevezték. Ennek az Újszövetségnek is Isten tör-
vénye az alapja. Egyszerűen arról intézkedett, hogy az emberek ismét összhangba 
kerüljenek az isteni akarattal. Oda vezette el az embereket, ahol engedelmeskedni 
tudnak Isten törvényének.

Egy másik szerződés is volt, amelyet a Szentírásban Ószövetségnek neveztek. 
Ezt a szerződést, szövetséget Isten a Sinai hegyen kötötte meg Izraellel. Ezt a szö-
vetséget az áldozat vére; az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hitelesítette. Ezt a 
szövetséget ’második’ vagy ’új’ szövetségnek nevezzük, mivel azt a vért, amellyel 
megpecsételték, az első szövetség vére után ontották ki.” – PP 330-331. 

5Mózes 4:35-37.
35Csak néked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten és nincsen kivüle több! 36Az égből hallatta veled az ő szavát, hogy tanítson téged, a földön pedig mutatta néked amaz ő nagy tüzét, és hallottad beszédét a tűz közepéből. 37És mivel szerette a te atyáidat, és kiválasztotta az ő magvokat is ő utánok, és kihozott téged az ő orczájával Égyiptomból, az ő nagy erejével:

Zsidók 9:16-20.
16Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék. 17Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes. 18Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül. 19Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette, 20Mondván: Ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt.
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Csütörtök  Április 2.
5. SZABADULÁS AZ ÖNIGAZULTSÁG LELKÜLETÉTŐL  
a. Mit nem értettek meg az izraeliták a Sínai-hegynél történt szövet-

ségkötéskor? 2Móz 24:7; Rm 10:2-3; Jn 15:5.

„A nép nem fogta fel… hogy Krisztus nélkül lehetetlenség volt számukra Is-
ten törvényének megtartása. Mindezek ellenére készségesen léptek szövetségre 
Istennel. Úgy érezték, hogy képesek voltak és lesznek saját igazságukat létrehozni 
és ezért merték kijelenteni: ’Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és enge-
delmeskedünk’ (2Móz 24:7).” – PP 331-332.
b. Hogyan kerülhetünk mi is abba a veszélybe, hogy ugyanazt a hibát 

követjük el, amibe a zsidó nép a Sínai-hegynél beleesett? Rm 8:15.

„A önigazultság lelkületét az adja, hogy úgy törekszünk a vallás törvényszerű 
kiélésére, hogy saját erőnkből próbálunk eleget tenni a törvény előírásainak. Csu-
pán akkor van reménységünk, ha mi is belépünk az Ábrahámi szövetségbe, amely 
a kegyelem szövetsége a Jézus Krisztusba vetett hit által.” – YI September 22, 1892.

„Bármilyen istentisztelet, még ha megnyerő és költséges is, amely Isten tet-
szését akarja kiérdemelni, bármilyen testi sanyargatás, bármilyen vezeklés vagy 
fáradságos munka, amely a bűnbocsánat és Isten kegyének megszerzéséért van – 
bármi ami gátolja a Krisztustól való függésünket, Isten szemében utálatos. Nincs 
reménysége az embernek, hacsak nem szűnik meg lázadni, ellenállni Isten aka-
ratának, és saját magát bűnösnek érezve készen a büntetésre, Isten kegyelmének 
veti alá magát. Egyedül Jézus által szabadulhatunk meg.” – ST August 24, 1891.

Péntek  Április 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért nevezik a kegyelem szövetségét örökkévaló szövetségnek?
2. Miként hoz áldást rám ma az Ábrahámmal kötött szövetség? 
3. Mit tesz értem Isten a kegyelem szövetsége alatt ígérete szerint?
4. Miért nevezik a kegyelem szövetségét „új” szövetségnek?
5. Hogyan tudom biztosítani ma, hogy a kegyelem szövetsége alá tartozzak?

2Mózes 24:7.
Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondának: Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.

Róma 10:2-3.
2Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint. 3Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.

János 15:5.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Róma 8:15.
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
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2020. április 11.
Szombat

Napnyugta:  H 19:28
Ro 20:05

A SZÖVETSÉGTÖRÉS
„Szóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj menj alá; mert megromlott a te 

néped, amelyet kihoztál Égyiptom földéből.” (2Móz 32:7)
„Miután vezetőjük távollétében tehetetlennek érezték magukat, visszatértek 

régi babonáikhoz. Elsőként a "gyülevész nép" engedte meg magának, hogy zú-
golódjék és türelmetlenkedjék, és ők voltak a vezérei az ezt követő hitehagyás-
nak is.” – PP 274.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 273-277. (Bálványimádás a Sinai hegynél - részlet)

Vasárnap  Április 5.
1. ENGEDELMESSÉGET ÍGÉR A NÉP
a. A törvény kihirdetése után ki volt a hegyre felhívva? Egyedül ki volt 

közelebb hívva az Úrhoz? 2Móz 24:1-2.

b. Mi volt a nép egyöntetű válasza, miután Mózes elmondta nekik Isten 
akaratát? Mit tett ezután Mózes? 2Móz 24:3-4.

„A nép elméje, amelyet megvakított és durvává tett a rabszolgaság és a 
pogányság, nem készült fel arra, hogy teljes mértékben meg tudja érteni Isten 
Tízparancsolatának messze ható alapelveit. Isten azért, hogy a Tízparancsolatot 
az izraeliták jobban megérthessék és érvényre juttathassák, további előírásokat 
adott, hogy ezekkel szemléltesse a Tízparancsolat alapelveit. E törvényeket íté-
letnek mondták, egyrészt mert Isten végtelen bölcsesség és jogosság keretébe 
foglalta ezeket, másrészt mert az elöljáróknak ezek szerint kellett az ítéletet meg-
hozniuk. A Tízparancsolattól eltérően azonban ezeket a rendeleteket Isten nem 
nyilvánosan adta át Mózesnek, de neki kellett azokat közölni a néppel.” – PP 267.

[Idézve 2Móz 24:3-4.]  Ezt a fogadalmat az Úr mindazon szavaival együtt, 
amelyek engedelmességre kötelezték őket, Mózes megírta könyvben.” – PP 269.

2. Tanulmány

2Mózes 24:1-2.
1És monda Mózesnek: Jőjj fel az Úrhoz te és Áron, Nádáb és Abihu, és az Izráel vénei közül hetvenen, és hajtsátok meg magatokat előtte távolról. 2És csak Mózes közeledjék az Úrhoz, amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jőjjön fel vele.

2Mózes 24:3-4.
3Elméne azért Mózes, és elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését; az egész nép pedig egyező szóval felele, mondván: Mindazokat a dolgokat, amelyeiket az Úr parancsolt, megcselekeszszük. 4Mózes pedig felírá az Úrnak minden beszédét, és felkele reggel és oltárt építe a hegy alatt, és tizenkét oszlopot, az Izráel tizenkét nemzetsége szerint.
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Hétfő  Április 6.
2. IZRÁEL SZÖVETSÉGRE LÉP ISTENNEL
a. Mit ígért meg a nép ismételten, amikor Mózes a szövetségkötés 

könyvét felolvasta a nép füle hallatára? 2Móz 24:7.

„Ha az izraeliták engedelmeskedtek volna Isten kívánalmainak, gyakorlati 
keresztények, krisztuskövetők lettek volna. Boldogságuk biztosítva lett volna, hi-
szen megtartották volna Isten útjait, nem bűnös szívük hajlamait követték volna. 
Mózes nem hagyta félreérteni az Úr szavait vagy hogy rosszul magyarázzák Isten 
követelményeit. Könyvbe jegyezte le, hogy később is hivatkozni lehessen rájuk. 
Úgy írta le ezeket a hegyen, ahogy maga Jézus tollba mondta neki.

Az izraeliták nagy bátran szóltak – engedelmességet ígértek az Úrnak, miután 
fölolvasták a nép előtt Isten szövetségajánlatát. Ezt mondták: ’Mind azt, amit az Úr 
mondott, megtartjuk és engedelmesek leszünk.’ Akkor elkülönített néppé tették 
és elpecsételték őket Istennek. Áldozatot is mutattak be az Úrnak. Az áldozat vé-
rének egy részét az oltárra hintették. Ez azt jelentette, hogy ép testével, értelmével, 
lelkével Istennek szentelte magát a nép. Másik részt a népre hintették. Ez jelezte, 
hogy Krisztus kiontott vére által Isten kegyelmesen elfogadta őket, mint külön 
kincsét. Így tehát az izraeliták ünnepélyes szövetségre léptek Istennel.” – TII 19.
b. Miről feledkeztek meg az izraeliták, amikor úgy döntöttek, hogy 

szövetséget kötnek Istennel? Rm 7:18; Jn 15:5.

„Isten… Megajándékozta [Izraelt] törvényével és az engedelmesség feltételének 
teljesítésétől függően áldások ígéretével: ’Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok 
szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi 
nép közt az enyéim… És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép’ (2Móz 
19:5-6). A nép nem fogta fel saját bűnös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül 
lehetetlenség volt számukra Isten törvényének megtartása. Mindezek ellenére 
készségesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, hogy képesek voltak és lesz-
nek saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelenteni: ’Mindent megteszünk, 
amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk’(2Móz 24:7).” – PP 331-332.
c. Mit használt Mózes a szövetség jóváhagyására a Sínai-hegynél? 

2Móz 24:8.

2Mózes 24:7.
Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondának: Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.

Róma 7:18.
Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.

János 15:5.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

2Mózes 24:8.
Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek, mindama beszédek szerint.
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Kedd  Április 7.
3. MÓZES A HEGYEN
a. Miért volt Mózes ismét felhívva a hegyre? 2Móz 24:12; 25:8-9, 40.

„A hegyen való tartózkodása alatt Mózes utasításokat kapott az Úrtól annak a 
szentélynek a felépítésére, amelyben Isten jelenléte majd rendkívüli módon nyi-
latkozik meg. ’És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam’ 
(2Móz 25:8). Ez volt Isten parancsa…

Ettől kezdve a népet a mennyei Királynak állandó jelenlétével tüntette ki 
Isten. ’Az Izráel fiai között lakozom, és nékik Istenük lészek’; ’És megszentelem 
a gyülekezetnek sátorát és az oltárt’; ’és megszenteltetik az én dicsőségem által’ 
(2Móz 29:45,44,43). Isten ezt a biztosítékot adta Mózesnek hatalma jelképeként 
és akarata megtestesüléseként. Átadta Mózesnek a Tízparancsolatnak a másola-
tát, amelyet Isten saját ujjával vésett rá két kőtáblára (5Móz 9:10; 2Móz 32:15-
16), hogy gonddal helyezzék el és őrizzék meg azokat a szentélyben, amelynek 
elkészülte után szemmel látható központja lesz majd a nemzet istentiszteletének.” 
– PP 271-272.
b. Mit lehetett látni a Sínai-hegyen? 2Móz 24:15-17.

c. Mennyi ideig volt Mózes Istennel a hegyen? 2Móz 24:18. Hogyan 
akarta az Úr a világot bevilágítani az izraeliták által? Hogyan vonat-
kozik ez ránk ma?

„Az izraelitákat Isten rabszolga népből emelte ki és helyezte minden népek 
fölé, hogy a királyok Királyának legnagyobb kincse, választott népe legyen. Isten 
elkülönítette őket a világtól, hogy rájuk bízhassa szent letétét. Törvénye letéte-
ményeseivé tette őket. Az volt a szándéka, hogy általuk őrizze meg az emberek 
között az önmagáról adott, kijelentett ismeretet. Így kellett a menny világossá-
gának felragyognia ebbe a sötétségbe burkolt világba, és Isten minden néphez 
intézett szava így vált hallhatóvá a népek és nemzetek között, hogy elfordítsa őket 
a bálványok imádásától és rávezesse őket az egy igaz és élő Isten szolgálatára. 
Ha az izraeliták hűségesek maradnak megbízatásukhoz és örökségükhöz, akkor 
nagy hatalommá válnak ebben a világban. Isten lenne a védelmük, Isten emelné 
fel őket minden más nép és nemzet fölé. Isten világossága és igazsága láthatóvá 
válna általuk és Isten bölcs és szent uralma alatt példaképe lennének annak, hogy 
Fenségének imádata mennyire felette áll minden bálványtiszteletnek.” – PP 272.

2Mózes 24:12; 25:8-9; 40.
(24:12) És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, amelyeiket írtam, hogy azokra megtaníttassanak.(25:8-9)  8És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam. 9Mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.(25:40) Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked.

2Mózes 24:15-17.
15Akkor felméne Mózes a hegyre; és felhő borítá el a hegyet. 16És az Úr dicsősége szálla alá a Sinai hegyre, és felhő borítá azt hat napon át; a hetedik napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből. 17Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan vala az Izráel fiainak szeme előtt, mint emésztő tűz, a hegy tetején.

2Mózes 24:18.
És beméne Mózes a felhő közepébe, és felméne a hegyre, és negyven nap és negyven éjjel vala Mózes a hegyen.
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Szerda  Április 8.
4. AZ ARANYBORJÚ
a. Mit mondott a nép Áron köré gyűlve, amikor azt látták, hogy Mózes 

hosszú ideje nem jön le a hegyről? 2Móz 32:1.

„A várakozás időszaka alatt volt idejük az elmélkedésre, a hallott isteni 
törvények feletti gondolkodásra, és szívük felkészítésére a további kijelentések 
számára, amelyeket Isten még ad nekik. Nem volt túl sok idejük erre a munká-
ra. Ha Isten követelményeinek világosabb megértésére fordították volna idejü-
ket és megalázták volna előtte szívüket, akkor védve lettek volna a kísértéstől. 
Azonban nem ezt tették, és ezért hamarosan gondatlanokká, figyelmetlenekké 
és törvényszegőkké lettek. Különösen vonatkozott ez a hozzájuk csatlakozott 
’gyülevész’ népre… Voltak közöttük olyanok, akik ajánlották, térjenek vissza 
Egyiptomba. A nép többségének mindegy volt, hogy előre mennek-e Kánaán-
ba, vagy visszatérnek Egyiptomba, azt azonban elhatározták, hogy nem várnak 
tovább Mózesre.” – PP 273-274.
b. Hogyan mutatkozott meg Áron gyengesége? Mit tett a nép? 2Móz 

32:2-6; Zsol 106:19-20.

„Azokat a keveseket, akik bátorkodtak bálványimádásnak bélyegezni a kép-
más készítését, megtámadták, durván bántalmazták, és a keletkezett zűrzavarban 
életüket vesztették.

Áron féltette saját biztonságát és ahelyett, hogy nemesen kiállt volna Isten 
tekintélye és tisztelete mellett, engedett a sokaság követeléseinek.” – PP 275.
c. Milyen figyelmeztetést tartalmaz számunkra ez a tapasztalat? 1Kor 

10:7.

„Áron bűnét ismételjük meg, a csitítgatást, mikor pedig a látásnak tisztának 
kellene lennie, hogy fölismerje a gonoszságot és világosan rámutasson, mégha 
ez kellemetlen helyzetbe állít is bennünket, mert félremagyarázhatják indítéka-
inkat. Nem szabad szó nélkül elviselnünk a helytelenséget testvérünkön vagy 
bárkin, akivel érintkezünk. Az volt Áron bűne, hogy nem állt ki határozottan 
az igazság mellett. Ha világosan megmondta volna az igazságot, az aranyborjú 
soha el nem készült volna.” – TII 21.

2Mózes 32:1.
Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, aki minket Égyiptom földéből kihozott.

2Mózes 32:2-6.
2És monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám. 3Leszedé azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz. 4És elvevé kezökből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izráel, akik kihoztak téged Égyiptom földéről. 5Mikor látta ezt Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az Úrnak innepe lesz! 6Felkelvén azért másnapon jó reggel, áldozának égőáldozattal és hálaáldozattal is; azután leüle a nép enni és inni; azután felkelének játszani.

Zsoltárok 106:19-20.
19Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. 20Felcserélték az ő dicsőségöket: ökörnek képével, amely füvet eszik.

1Korinthus 10:7.
Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
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Csütörtök  Április 9.
5. MÓZES KÖNYÖRÖG A NÉPÉRT
a. Milyen beszélgetés hangzott el az Úr és Mózes között a táborban tör-

tént hitehagyással kapcsolatban? 2Móz 32:7-14.

„Amikor Mózes közbenjárt Istennél Izraelért, félénksége feloldódott mély 
felindultságában és szeretetében azokért, akikért Isten vezetésével olyan sok 
mindent megtett. Az Úr meghallgatta könyörgését, és elfogadta önzetlen imáját. 
Isten próbára tette szolgáját. Megpróbálta tévelygő és hálátlan népe iránt érzett 
hűségét és szeretetét. Mózes nemesen hordozta el ezt a próbatételt. Izraelért való 
fáradozása nem önző indítékból fakadt. Isten választott népének jóléte drágább 
volt számára saját személyes méltóságánál.” – PP 277-278.
b. Mit vár el Isten tőlünk, ha hitehagyással szembesülünk ma? 2Tim 4:2.

„Mindazon bűnök közül, amelyeket Isten megbüntet, egyik sem olyan súlyos 
szemében, mint azok, amelyek másokat bűn elkövetésére vesznek rá. Isten szol-
gái a bűn hűséges feddésével bebizonyítják Isten iránti hűségüket, bármennyire 
fájdalmas lehet is számukra ez az eljárás. Azok, akiket Isten megbízatással tisztelt 
meg, nem lehetnek gyengék, vagy engedékenyek, a körülményekhez alkalmaz-
kodók. Ne törekedjenek önmaguk magasztalására, ne térjenek ki a kellemetlen 
kötelességek teljesítése elől, hanem tántoríthatatlan hűséggel Isten munkáját 
végezzék.” – PP 280.

Péntek  Április 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan kapcsolódtak az izraelitáknak adott kiegészítő rendelkezések a 

Tízparancsolathoz? 
2. Hogyan tudok „gyakorlatias keresztény” lenni? Boldogtalanná tesz-e ez 

engem?
3. Miként tudok segíteni megőrizni ebben a világban Isten ismeretét?
4. Miért fordulhat elő, hogy olykor nem állunk ki az igazság mellett? Milyen 

visszahatása lehet ennek?
5. Mit tanulhatok abból, ahogyan Mózes bánt a nyíltan engedetlenekkel és 

másokkal, akik hitükkel ellentmondásban viselkedtek? 

2Mózes 32:7-14.
7Szóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj menj alá; mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Égyiptom földéből. 8Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek magoknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják: Ezek a te isteneid Izráel, akik téged kihoztak Égyiptom földéből. 9Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép. 10Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törűljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek. 11De Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe előtt, mondván: Miért gerjedne Uram a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál vala ki Égyiptomnak földéről? 12Miért mondanák az égyiptomiak, mondván: Vesztökre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörülje őket a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. 13Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. 14És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az ő népére.

2Timóteus 4:2.
Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
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Szombat

Napnyugta:  H 19:37
Ro 20:14

A HELYREÁLLÍTOTT SZÖVETSÉG
„És monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek 

a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel.” 
(2Móz 34:27)

„Isten parancsára Mózes két kőtáblát készített és ezeket magával vitte a hegy-
re. Az Úr azután ismét ’felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot’ 
(2Móz 34:28).” – PP 286.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 277-288. (Bálványimádás a Sinai hegynél - részlet)

Vasárnap  Április 12.
1. MÓZES ÖSSZETÖRI A KŐTÁBLÁKAT
a. Mit hozott Mózes magával, amikor lejött a hegyről? Mit gondolt 

Józsué és Mózes a táborból hallatszó hangok felől? 2Móz 32:17-18.

b. Hogyan reagált Mózes a táborban történt bálványimádásra és arra, 
ahogyan Áron önmagát próbálta igazolni? 2Móz 32:19-24. 

„Amikor Mózes visszatért a táborba és felelősségre vonta a lázadókat, akkor 
szigorú dorgálásai és méltatlankodásai, amelyeket a törvény tábláinak össze-
törésével nyilvánított ki, éles ellentétben álltak testvére kellemes beszédével és 
méltóságteljes viselkedésével. A nép természetesen Áron mellé ált. Áron a maga 
igazolása érdekében a népet igyekezett felelőssé tenni saját gyengeségéért és 
azért, hogy engedett követelésüknek. A nép csodálta Áron kedvességét és türel-
mét. Isten azonban nem úgy lát, ahogy az emberek látnak. Áront engedékeny 
lelkülete és a nép tetszésének elnyerése iránti vágya vakká tette az elkövetett 
szörnyű bűnnel szemben, amelyet magatartásával jóváhagyott. Befolyása bűnbe 
vitte Izraelt, s ez ezrek életébe került.” – PP 280.

3. Tanulmány

2Mózes 32:17-18.
17Józsué pedig hallván a nép rivalgását, monda Mózesnek: Harczkiáltás van a táborban. 18Az pedig felele: Nem diadalmasoknak, sem meggyőzetteknek kiáltása ez, éneklés hangját hallom én.

2Mózes 32:19-24.
19És mikor közeledett volna a táborhoz, látá a borjút és a tánczolást, és felgerjede Mózesnek haragja, és elveté kezéből a táblákat, és összetöré azokat a hegy alatt. 20Azután fogá a borjút, amelyet csináltak vala, tűzben megégeté, és apróra töré mígnem porrá lett, és a vízbe hintvén, itatá azt az Izráel fiaival. 21És monda Mózes Áronnak: Mit tett néked e nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted? 22Felele Áron: Ne gerjedjen fel uram haragja: ismered e népet, hogy gonosz. 23Mert azt mondák nékem: Csinálj nékünk isteneket, akik előttünk járjanak; mert ama férfiúnak Mózesnek, ki minket Égyiptom földéről kihozott, nem tudjuk mint lőn dolga. 24Én pedig felelék: Kinek van aranya? Szedjétek le; és nékem ide adák, én pedig a tűzbe vetettem, és e borjú formáltaték.
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Hétfő  Április 13.
2. A VÉTKESEK FELETTI ÍTÉLET
a. Mennyire volt sértő Isten számára Áron magatartása? 5Móz 9:20.

„Ha Áronnak lett volna elegendő bátorsága ahhoz, hogy kiálljon Isten ügye 
mellett, tekintet nélkül a következményekre, akkor megakadályozta volna a nép 
hitehagyását.” – PP 279.
b. Milyen felhívást tett közzé Mózes, miután testvérét megdorgálta? Mi 

lett az eredménye? 2Móz 32:26-29.

„Ezt a bűnt azért is meg kellett büntetni, hogy a környező nemzetek világosan 
lássák: a bálványimádás milyen nagymértékben magára vonja Isten nemtetszését. 
Az igazság ítéletének a bűnösön való végrehajtását Mózesnek – Isten eszköze-
ként – fel kellett jegyeznie ünnepélyes és nyilvános tiltakozásként az árulók és a 
bálványimádók bűne ellen. Mivel az izraelitáknak kárhoztatniuk kellett a szom-
szédos törzsek bálványimádását, ezért később ellenségeik szemükre vethetik azt 
a vádat, hogy az a nép, amely saját Istenének vallja Jahvét, borjút készített és imá-
dott a Hóreben. Bár elismerték ezt a megszégyenítő igazságot, de Izrael rá tudott 
mutatni a vétkesek rettenetes sorsára bizonyítékként, hogy Isten a bűnüket nem 
bocsátotta meg és nem mentette fel őket a büntetés alól. 

A szeretetnek, nem kevésbé mint az igazságnak meg kell követelnie, hogy 
Isten ítéletet rójon ki a bűnre. Isten éppen úgy az őrzője, mint az egyeduralkodója 
népének. Isten csak azokat pusztítja el, akik megrögzött lázadók, nehogy másokat 
is bűnbe, romlásba sodorjanak.” – PP 381-382.
c. Mit mondott Mózes azoknak, akik megbánták bűnüket és később 

hogyan járt el érdekükben Istennél? 2Móz 32:30-35.

„Mózes felfogta, hogy milyen borzalmas sorsa lenne a bűnösnek. Ha azonban 
az Úr mégis elvetné Izrael népét, akkor Mózes azt kívánta, hogy Isten az ő nevét 
is törölje ki az élet könyvéből Izrael gyermekeinek nevével együtt. Mózes nem 
tudta volna végignézni azt, hogy Isten ítélete azokra sújt le, akiket ugyanaz az 
Isten olyan kegyelmesen megszabadított. Mózes közbenjárása Izrael érdekében 
jelképezi Krisztus közbenjárását a bűnös emberért. Az Úr azonban nem engedte 
meg Mózesnek, hogy elhordozza a vétkes bűnét, amiképpen Krisztus tette. ’Aki 
vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből’ mondta Isten. (2Móz 32:33).” 
– PP 283-284.

5Mózes 9:20.
Áronra is igen megharagudt vala az Úr, és el akará őt is pusztítani; de ugyanakkor imádkozám Áronért is.

2Mózes 32:26-29.
26Megálla Mózes a tábor kapujában, és monda: Aki az Úré, ide hozzám! és gyűlének ő hozzá mind a Lévi fiai. 27És szóla nékik: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát. 28A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedének, és elhulla azon a napon a népből úgymint háromezer férfiú. 29És mondá Mózes: Ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak, kiki az ő fia és attyafia ellen, hogy áldása szálljon ma reátok.

2Mózes 32:30-35.
30És másnap monda Mózes a népnek: Nagy bűnt követtetek el, most azért felmegyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek. 31Megtére azért Mózes az Úrhoz, és monda: Kérlek! Ez a nép nagy bűnt követett el: mert aranyból csinált magának isteneket. 32De most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. 33És monda az Úr Mózesnek: Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. 34Most azért eredj: vezesd a népet ahová mondottam néked: Ímé, Angyalom megy előtted; és az én látogatásom napján ezt az ő bűnöket is meglátogatom. 35És megverte az Úr a népet ezért is, amit cselekedtek a borjúval, melyet Áron készített vala.
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Kedd  Április 14.
3. ISTEN ELFOGADJA A BŰNBÁNATOT
a. Mit tett a nép, amikor meghallották, hogy az Úr nem vezeti be őket 

Kánaánba bűnük miatt? 2Móz 33:1-6.

b. Hol állíttatta fel a gyülekezet sátorát Mózes a rettenetes eset után? 
Hogyan mutatkozott meg a reménység azok számára, akik az Urat 
keresték? 2Móz 33:7-10.  

„A sátort ugyan a táboron kívül állították fel, de Mózes mégis ’a gyülekezet 
sátorá’-nak nevezte azt. Mindazokat, akik igazán megbánták bűneiket és vissza 
akartak térni az Úrhoz, felszólították, hogy ismerjék be bűneiket, és keressék Is-
ten kegyelmét. Amikor pedig visszatértek sátraikba, Mózes belépett a gyülekezet 
sátorába. A nép gyötrelmes érdeklődéssel várakozott valami jelre, hogy Isten elfo-
gadta Mózes érettük végzett közbenjárását. Ha Isten leereszkedik, hogy találkoz-
zék szolgájával, Mózessel, akkor remélhetik, hogy nem kell elpusztulniuk. Ezért 
amikor a felhőoszlop leereszkedett és megállt a gyülekezet sátorának bejáratánál, 
a nép sírni kezdett örömében, és akkor ’felkele az egész nép, és kiki meghajlék az 
ő sátorának ajtajában’ (2Móz 33:10).” – PP 284.
c. Milyen biztosítékot kapott Mózes az Úrtól? 2Móz 33:11-17. Hogyan 

juthatunk ehhez a biztosítékhoz mi is?

„Mózesnek ez a tapasztalata – mindenekfelett pedig az Úrnak az ígérete, hogy 
az Ő jelenléte továbbra is mindig együtt jár majd vele – a siker biztosítéka volt 
számára az előtte lévő munka elvégzéséhez. Mózes ezt az élményét értékesebbnek 
tartotta mindannál a tudománynál, amit Egyiptomban sajátított el, minden ál-
lamférfiúi vagy hadvezéri képességénél. Semmiféle földi hatalom vagy ügyesség, 
tudás nem pótolhatja Isten állandó jelenlétét.” – PP 286.

„Menjetek Isten elé, és mint Mózes tette, mondjátok Neki: ’Nem vezethetem 
ezt a népet, ha a Te színed nem jő velünk.’ Majd pedig még többet kérjetek: imád-
kozzatok Mózessel együtt: ’Kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet.’ Mi ez 
a dicsőség? – Isten jelleme. Ezt mutatta meg Mózesnek. Lelkünk élő hittel ka-
paszkodjék Istenbe. Ajkunk az Ő dicséretét zengje. Ha összejöttök, gondolataitok 
tiszteletteljesen foglalkozzanak az örök valóságokkal. Így segítsetek egymásnak, 
hogy lelkileg gondolkozzatok. Ha akaratotok összhangban van Isten akaratával, 
akkor egymással is összhangban lesztek, akkor Krisztus áll mellettetek, hogy ta-
nácsával igazgasson.” – BL 237.

2Mózes 33:1-6.
1Szóla azután az Úr Mózesnek: Eredj, menj fel innen, te és a nép, amelyet kihoztál Égyiptom földéről, a földre, a melyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak mondván: A te magodnak adom azt. 2És bocsátok előtted Angyalt, és kiűzöm a Kananeusokat, Emoreusokat, Khittheusokat, Perizeusokat, Khivveusokat és Jebuzeusokat: 3A tejjel és mézzel folyó földre; de én nem megyek fel köztetek, mert te keménynyakú nép vagy, hogy meg ne emészszelek az úton. 4Mikor meghallá a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borula, és senki nem tevé fel az ékszereit. 5Megmondotta vala az Úr Mózesnek: Mondd meg az Izráel fiainak: Keménynyakú nép vagy te, egy szempillantásban, ha közéd mennék, megemésztenélek. Azért most vesd le a te ékességeidet magadról, azután meglátom mit cselekedjem veled. 6És lerakták magokról az Izráel fiai az ő ékességeket, a Hóreb hegyétől fogva.

2Mózes 33:7-10.
7Mózes pedig vevé a sátort, és felvoná azt a táboron kívül, messze a tábortól, és nevezé azt gyülekezet sátorának, és lőn, hogy mind aki az Urat keresi, ki kelle mennie a gyülekezet sátorához, a táboron kívül. 8És lőn, hogy mikor Mózes kiméne a sátorhoz, az egész nép felkele, és kiki mind az ő sátorának ajtajában álla; nézvén Mózes után míg a sátorba beméne. 9És lőn, mikor Mózes beméne a sátorba, hogy felhő-oszlop szálla alá, és megálla a sátor ajtajában, és beszéle Mózessel. 10És látá az egész nép, hogy a felhő-oszlop a sátornak ajtaján áll, és felkele az egész nép, és kiki meghajlék az ő sátorának ajtajában.

2Mózes 33:11-17.
11Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, amint szokott ember szólani barátjával; és mikor Mózes a táborba visszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból. 12És monda Mózes az Úrnak: Lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig azt mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt. 13Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a te néped. 14És monda: Az én orczám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak? 15Monda néki Mózes: Ha a te orczád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen. 16Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, amely e földnek színén van. 17Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is amit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.
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Szerda  Április 15.
4. BEPILLANTÁS ISTEN JELLEMÉBE
a. Mit kért még Mózes Istentől és milyen választ kapott? 2Móz 33:18-19. 

Hogyan nyilatkoztatta ki a nevét Isten Mózesnek? 2Mózes 34:5-7.

„Az a kiváltságunk, hogy egyre világosabb kinyilatkoztatást kérhetünk és 
kaphatunk Isten jelleméről. Amikor Mózes így imádkozott: ’Kérlek, mutasd meg 
nékem a te dicsőségedet’, az Úr nem dorgálta meg, hanem meghallgatta imáját. 
Ezt mondta szolgájának: ’Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt 
menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét’ (2Móz 33:18-19).

A bűn az, ami elhomályosítja értelmünket, és ami csökkenti tisztánlátásunkat. 
Amikor szívünk megtisztul a bűntől, Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus 
arcán felragyogva megvilágítja az Igét, és miközben visszaverődik a természet 
arcáról, egyre jobban megmutatja, hogy Ő "irgalmas és kegyelmes Isten, késedel-
mes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú" (2Móz 34:6).” – NOL 335.
b. Miután Isten megmutatta Mózesnek az Ő dicsőségét, miért fohász-

kodott Mózes? Milyen választ kapott Istentől? 2Móz 34:8-17, 27.

„Mózes telve volt Isten iránti bizalommal, mert elsajátított hite volt. Segítsé-
gére szorult, ezért imádkozott, majd hittel megragadta. Beleszőtte életébe a hitet, 
hogy Isten törődik vele. Hitte, hogy Isten igazgatja életét. Istent látta és ismerte fel 
életének minden részletében. Tudta, hogy annak mindent látó szeme előtt él, aki 
leméri az indítékokat, és megítéli, próbára teszi a szívet. Istentől várta és bízott is 
benne, hogy erőt ad, hogy romlatlanul jusson át minden kísértésen… Isten jelen-
léte elég volt ahhoz, hogy átsegítse a legnehezebb helyzeteken, melyekbe ember 
valaha is kerülhet. 

Mózes nemcsak gondolatban időzött Istennel, de látta is Őt. Isten meg nem 
szűnő látomás volt előtte. Sohasem vesztette szem elől az arcát. Megváltójának 
ismerte fel Jézust, és hitte, hogy neki tudják be majd Isten fiának érdemeit. Mózes 
hite nem sötétben tapogatózás, hanem valóság volt. Ilyen hitre van nekünk is 
szükségünk, hitre, mely kiállja a próbát.” – 5B 471-472.

2Mózes 33:18-19.
18És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. 19És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.

2Mózes 34:5-7.
5Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő vele, és nevén kiáltá az Urat: 6És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. 7Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.

2Mózes 34:8-17, 27.
8És Mózes nagy sietséggel földre borula, és lehajtá fejét. 9És monda: Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek járjon az Úr velünk; mert keménynyakú nép ez! Kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé. 10Ő pedig monda: Ímé szövetséget kötök; a te egész néped előtt csudákat teszek, amilyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, amely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit; mert csudálatos az, amit én cselekszem veled. 11Jegyezd meg magadnak amit ma parancsolok néked. Ímé kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust. 12Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, amelybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted. 13Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket. 14Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, akinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő. 15Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy amikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból. 16És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén. 17Ne csinálj magadnak öntött isteneket.27És monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel.
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Csütörtök  Április 16.
5. A KEGYELEM SZÖVETSÉGÉNEK MEGKÖTÉSE
a. Mit tudtak értékelni Izrael gyermekei az ábrahámi szövetség folytán 

kapott áldásokból az Istennel kötött első szövetségkötésükkel ellen-
tétben? Zsol 103:8; Zsid 7:19; Jer 31:33-34. 

„[Izrael gyermekei] áhítatot keltő fenséggel tanúbizonyságot tettek a törvény 
kihirdetéséről, és rémülten remegtek a hegy előtt. Ám csak néhány hét telt el és 
máris megszegték Istennel kötött szövetségüket és leborulva imádták a faragott 
képet. Nem remélhették Isten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet meg-
szegtek. Most azonban, mikor belátták bűnös voltukat és azt is, hogy bocsánatra 
van szükségük, tudatára ébredtek annak, hogy nem lehetnek meg ama Megváltó 
nélkül, aki az ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati felajánlá-
sokban vetítette előre árnyékát. Most a hit és a szeretet Istenhez kötözte őket, mint 
a bűn kötelékéből való szabadítóhoz. Most már előkészültek arra, hogy értékeljék 
és megbecsüljék az Újszövetség áldásait.” – PP 332.
b. Mit hozott magával Mózes a hegyről negyven nap után? Mit éreztek 

az emberek, amikor meglátták Mózest? 2Móz 34:28-30, 33.

„A Mózes arcáról visszatükröződő dicsőség szemlélteti azokat az áldásokat, 
amelyeket mindazok kapnak, akik megtartják Isten parancsolatait a Jézus Krisz-
tus közbenjárása által. Ez azt a tényt bizonyítja, hogy minél szorosabb közösségbe 
kerülünk Istennel, minél világosabb ismereteink vannak Isten követelményeiről; 
annál teljesebben fogunk majd hasonlítani isteni képmásunkhoz és annál készsé-
gesebben válunk az isteni természet részeseivé.” – PP 287-288.

Péntek  Április 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért vetjük meg gyakran azt, aki megfeddi a bűnt és becsüljük nagyra azt, 

aki nyájas és engedékeny?
2. Miért számított olyan nagy bűnnek az aranyborjú imádata?
3. Mi volt értékesebb Mózes számára az államférfi jártasságnál vagy a hadve-

zéri ügyességnél? Miért?
4. Ha Jézus megtisztítja szívünket a bűntől, akkor minek a ragyogását ismer-

jük fel Igéjéből és a természetből visszatükröződve? 
5. Melyik két dolog segít ahhoz, hogy még teljesebben hasonlóvá váljak Isten 

képmásához? Miért? 

Zsoltárok 103:8.
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.

Zsidók 7:19.
Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.

Jeremiás 31:33-34.
33Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 34És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

2Mózes 34:28-30, 33.
28És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot. 29És lőn, amikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott. 30És amint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.33Mikor pedig elvégezte Mózes velök a beszédet, leplet tőn orczájára.
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2020. április 25.
Szombat

Napnyugta: H 19:47
Ro 20:23

HŰTLEN PAPOK
„És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz kö-

zött, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg 
velök.” (Ez 44:23)

„Távol kell tartanunk magunkat mindentől, ami tompítaná a lelkiismeretet, 
vagy bárkinek kísértést jelentene. Nem szabad olyan ajtót nyitnunk, amelyen át 
ellenségünk hozzáférhetne kísértéseivel akár egyetlen, Isten képmására alkotott 
emberhez is.” – 5B 263.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 317-321. (Nádáb és Abihu bűne)

Vasárnap  Április 19.
1. ÁRON ÉS FIAINAK FELSZENTELÉSE
a. Mutasd be röviden Áron és fiai felszentelésének ünnepségét a szen-

tély szolgálatáért! 3Móz 8:1-9, 12-13, 24, 30, 33.

„Mindent úgy tettek, ahogy Isten megparancsolta nekik. Isten elfogadta az 
áldozatot és figyelemre méltó módon láthatóvá tette előttük dicsőségét: tűz jött ki 
az Úr elől és megemésztette az oltáron lévő áldozatot. A nép félelemmel és nagy 
érdeklődéssel tekintett az isteni hatalomnak erre a csodálatos megnyilatkozására. 
Isten dicsőségének és jóindulatának jelét látták meg benne. A dicséret és imádat 
ujjongó kiáltása hagyta el ajkukat. Arcra borultak, mintha Jahve közvetlen jelen-
létében lettek volna.” – PP 317.
b. Mi volt elvárt azoktól, akik az Úr előtti szolgálatra voltak elhívva? 

2Móz 19:22. Mi tesz alkalmatlanná embereket a szent felelősségre? 

„Ha valakinek nincs élő kapcsolata Istennel, akkor saját lelkülete és érzelmei 
uralják. Ezt valóban a szent tűz helyett bemutatott idegen tűzzel vázolhatjuk.” – 
BL 174.

4. Tanulmány

3Mózes 8:1-9; 12-13, 24; 30; 33.
1Szóla továbbá az Úr Mózesnek, mondván: 2Vegyed Áront és az ő fiait is vele, és az öltözeteket, a kenetnek olaját, és bűnért való áldozati tulkot, két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret. 3És az egész gyülekezetet gyűjtsd egybe a gyülekezet sátorának nyílásához. 4És a képen cselekedék Mózes, amint az Úr parancsolta vala néki, és egybe gyűle a gyülekezet a gyülekezet sátorának nyílásához. 5Akkor monda Mózes a gyülekezetnek: Ez a dolog, amit az Úr parancsolt cselekedni. 6És előállatá Mózes Áront és az ő fiait, és megmosá őket vízzel. 7És reá adá Áronra a köntöst, és felövezé őt az övvel, és reáveté a palástot, az efódot is reáadá, és felövezé az efód övével, és megerősíté azt rajta. 8És feltevé arra a hósent, és betevé a hósenbe az Urimot és a Thummimot. 9Azután feltevé fejére a süveget, és elől odatevé a süvegre az arany lapot, a szent koronát, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek.12Az Áron fejére is tölte a kenetnek olajából, és megkené őt, hogy felszentelje őt. 13És előállatá Mózes az Áron fiait is, és felöltözteté azokat is az ő köntöseikbe, és felövezé őket övvel, felköté nékik a süvegeket is, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.24Előállatá az Áron fiait is, és tőn Mózes a vérből azok jobb fülének czimpájára, és jobb kezöknek hüvelykére és jobb láboknak hüvelykére; azután oda tölté Mózes a vért az oltárra köröskörül.30Azután vőn Mózes a kenetnek olajából és a vérből, amely az oltáron vala, és meghinté Áront és az ő ruháit, az ő fiait és az ő fiainak ruháit ő vele együtt, és megszentelé Áront és az ő ruháit, és az ő fiait és az ő fiainak ruháit ő vele együtt.33De a gyülekezet sátorának nyílásán ki ne menjetek hét napig, addig a napig, amelyen betelnek a ti felavatástoknak napjai, mert hét nap avat fel benneteket az Úr.

2Mózes 19:22.
És a papok is, akik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magokat, hogy reájok ne rontson az Úr.
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Hétfő  Április 20.
2. NÁDÁB ÉS ABIHU VESZTE
a. Mit tett Nádáb és Abihu, ami azt mutatta, hogy nem alkalmasak a 

rájuk helyezett szent tisztség viselésére? 3Móz 10:1. Hogyan hasz-
nálnak „idegen tüzet” állítólagos keresztények napjainkban? 

„Isten átformáló erejének kell áthatnia mindazokat, akik szent dolgokkal 
foglalkoznak, és azokat is,akik Isten által legjobban ismert okokból képtelenek 
különbséget tenni Isten szent tüze s az általuk ajánlott idegen tűz között. Ez az 
idegen tűz éppen úgy szégyent hoz Istenre, mint amelyet Nádáb és Abihu muta-
tott be. Isten szeretetének szent tüze az embereket gyengéddé, szívessé, együtt-
érzővé tenné azokkal szemben, akik veszélyben vannak. Azok, akik éles, fölényes 
szavakat használnak, a valóságban így szólnak: Szentebb vagyok nálad. Nem 
látod magasrangú tisztségemet?” – BL 167.

„Megtért emberekre van szükség – olyanokra, akik szeretik és tisztelik Istent, 
akik nem mernek saját bölcsességük szerint tenni, és akik megértik, hogy erőfe-
szítéseik csak akkor lehetnek sikeresek, ha elfogadják, hogy Isten áldásai nélkül 
nincsen boldogulás. Minden pillanatban szükség van az isteni hatalom és emberi 
erőfeszítés egyesítésére, mert ha nem így teszünk, akkor idegen tüzet viszünk a 
szent helyébe…

Szent dolgokkal úgy bánni, mint közönséges dolgokkal: sértés Istennel szem-
ben. Mert az, amit Isten elkülönített, hogy szolgálatát végezze, hogy világosságot 
nyújtson e világnak –az szent. Akik valamilyen kapcsolatban állnak Isten művével, 
ne járjanak saját bölcsességük hiábavalóságában, hanem Isten bölcsességében. 
Különben abban a veszélyben forognak, hogy a szent és a közönséges dolgokat 
egyazon szintre helyezik, s így elkülönülnek Istentől.” – RH September 8, 1896.
b. Hogyan lett megbüntetve gyalázatos viselkedésük? 3Móz 10:2.

„Az istentisztelet órájában, amikor a nép imája és magasztalása szállt fel Is-
tenhez, Áron két fia vette a tömjénezőjét és illatos tömjént égetett el azon "ked-
ves illatú áldozatul az Úrnak". Azzal azonban, hogy "idegen tüzet" használtak, 
megszegték Isten parancsát. A tömjén égetésére ugyanis közönséges tüzet vettek 
igénybe a szent tűz helyett, amelyet Isten maga gyújtott meg és ugyanakkor meg-
parancsolta, hogy erre a célra kell felhasználni. Ezért a bűnért tűz jött ki az Úrtól 
és a nép szeme láttára megemésztette őket.” – PP 317.

3Mózes 10:1.
Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az ő temjénezőjöket, és tőnek azokba szenet és rakának arra füstölő szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt vala nékik.

3Mózes 10:2.
Tűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt.
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Kedd  Április 21.
3. A ROSSZ NEVELÉS KÖVETKEZMÉNYE
a. Mit mondott Áronnak Mózes, amikor azonnal látta a baj okát? 

3Móz 10:3. Nádáb és Abihu bűnét mi tette még fájdalmasabbá Isten 
szemében?

„Mózes és Áron után Nádáb és Abihu voltak a legnagyobbak Izraelben. Az Úr 
is felettébb megtisztelte őket, mert a hetven vénnel együtt ők is megpillanthat-
ták az Úr dicsőségét a hegyen. Mindamellett bűnüket nem lehetett elnézni vagy 
könnyelműen venni. Ellenkezőleg, bűnük még súlyosabb volt.” – PP 317-318.
b. Milyen alapelveket kellett volna ismernie Áronnak gyermekei neve-

lésével kapcsolatban? Péld 22:6; 29:21. Mit mulasztott el? 

„Nádábot és Abihut ifjúságukban nem tanították meg az önuralom gyakor-
lására. Apjuk engedékeny természete, szilárdságának hiánya a helytelenségekkel 
szemben odavezetett, hogy elmulasztotta gyermekei megfenyítését. Fiainak meg-
engedte, hogy hajlamaikat kövessék. Akik hosszú ideig dédelgetik saját vágyaikat 
és kívánságaikat, végül oly mértékben kerülnek azok uralma alá, hogy még a 
legszentebb szolgálat iránti felelősségük sem lesz képes őket megszabadítani rossz 
szokásaiktól. Ezeket a fiúkat nem tanították meg arra, hogy tiszteletben tartsák 
apjuk tekintélyét. Nem fogták fel az Isten követelményei iránt tanúsított engedel-
messég szükséges voltát.” – PP 318.

„Nem lehet elég nagy fontosságot tulajdonítani a gyermek korai nevelésének. 
A csecsemő- és korai gyermekévekben megtanult leckéknek és kialakított szoká-
soknak több szerepük van a jellem formálásában és az élet irányításában, mint a 
későbbi években kapott összes tanításnak és képzésnek.” – NOL 263.
c. Milyen utasítást és figyelmeztetést adott Mózes Áronnak és életben 

maradt fiainak? Miért? 3Móz 10:6-7.

„[Áron] nem adhatta jelét fájdalmának, nehogy úgy tűnjék, hogy rokon-
szenvez a bűnnel. Nem tehette, nehogy a gyülekezetet Isten elleni zúgolódásra 
ingerelje.” – PP 319.

3Mózes 10:3.
És monda Mózes Áronnak: Ez az, amit szólt vala az Úr, mondván: Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.

Példabeszédek 22:6; 29:21.
(22:6) Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.(29:21) Aki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú.

3Mózes 10:6-7.
6Azután monda Mózes Áronnak és az ő fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne haljatok és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen; a ti atyátokfiai pedig, Izráelnek egész háza sirassák az égést, amelyet égetett az Úr. 7A gyülekezet sátorának nyílásán se menjetek ki, hogy meg ne haljatok; mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És cselekvének a Mózes beszéde szerint.
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Szerda  Április 22.
4. NEKÜNK SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS MA
a. Milyen figyelmeztetést adott az Úr a szeszesitalok fogyasztása ellen? 

3Móz 10:8-11. Ma is szól számunkra ez a figyelmeztetés? 2Móz 19:5-6.

„A szeszes italok élvezete gyengíti a testet, megzavarja az értelmet és rombolja 
az erkölcsöt. Megakadályozza, hogy az emberek felismerjék a szent dolgok szent-
ségét vagy Isten követelményeinek kötelező erejét. Mindazoknak, akik szent fele-
lősséggel járó hivatalt töltöttek be, szigorúan mértékletes életet kellett folytatniuk, 
hogy világos értelemmel tudjanak különbséget tenni jó és rossz között; hogy az 
igazság és könyörületesség gyakorlásához szilárd elvekkel és bölcsességgel ren-
delkezzenek.” – PP 320.
b. Mely bibliai elvek tanúsítják, hogy a menyegzői ünnepségen Jézus 

erjedetlen szőlőléről gondoskodott? Péld 20:1; 23:32. 

„Némelyek azt állítják, hogy Krisztus igazolta az erjesztett bor mérsékelt hasz-
nálatát azzal, hogy csoda által a vizet borrá változtatta. Azonban ellene szólunk 
ennek, hiszen Krisztus soha nem csinált mámorító bort. Egy ilyen eset ellentét-
ben állna minden tanításának és egész életének.” – HR July 1, 1878.
c. Mit fognak tenni azok, akik keresztényi életükben törekednek előre? 

1Kor 9:25.

„Az igazi mértékletesség arra tanít, hogy teljesen hagyjunk el minden ártal-
mas dolgot, s józanul éljünk azzal, ami egészséges.” – Te 138.

„Az egyedüli biztos út, ha meg sem érintjük, meg sem ízleljük ezeket, ha hoz-
zá sem nyúlunk a teához, a kávéhoz, borhoz, dohányhoz, ópiumhoz és szeszes 
italokhoz…

Soha ne fogyasszunk egyetlen pohárkányi szeszesitalt sem! Soha ne érintsük!” 
– Te 163.

„A fiataloknak és a gyermekeknek tisztában kell lenniük az alkohol, a dohány, 
valamint más drogok és mérgek hatásaival, amelyek tönkreteszik a testet, ködö-
sítik az elmét és érzékivé teszik a lelket. Világossá kell tenni, hogy hosszú távon 
senki sem őrizheti meg testi, értelmi, illetve erkölcsi erejét, aki ilyen dolgokat 
használ vagy fogyaszt.” – Nev 176.

3Mózes 10:8-11.
8Áronnak pedig szóla az Úr, mondván: 9Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben. 10Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között. 11És hogy taníthassátok Izráel fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeiket az Úr szólott vala nékik Mózes által.

2Mózes 19:5-6.
5Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld. 6És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Példabeszédek 20:1; 23:32.
(20:1) A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!(23:32) Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.

1Korinthus 9:25.
Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.
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Csütörtök  Április 23.
5. „SZENT ÉS RETTENETES AZ Ő NEVE”
a. Miért lett leírva Nádáb és Abihu bűne? Rm 15:4. Milyen tanulságot 

vonhatunk le ebből az esetből?

„Isten meg akarta tanítani a népet, hogy hódolattal és félelemmel közeledjen 
hozzá az általa előírt módon. Isten nem fogadhat el részleges engedelmessé-
get. Nem volt elég, hogy az istentiszteletnek ebben az ünnepélyes időszakában 
majdnem mindent úgy cselekedtek, ahogy azt ő elrendelte. Isten átkot mondott 
azokra, akik eltérnek parancsolataitól és nem tesznek különbséget a közönséges 
és a szent között.” – PP 318.
b. Milyen embereket hív el az Úr szent felelősség betöltésére? 1Pt 1:15-16; 

2:9.

„Krisztus szolgája legyen szavaiban, cselekedeteiben tiszta. Mindegyik arra 
gondoljon, hogy a szentséges Isten által sugallt igéket hirdeti. Továbbá arra is 
kell gondolnia, hogy Jézus reá bízta nyájának gondozását, és hogy hivatásához 
tartozik, hogy az egyes lelkek ügyét Isten elé tárja, hogy érettük imádkozzék, mi-
ként Jézus is imádkozik érettünk az Atya előtt. Figyelmemet felhívták a hajdani 
Izraelre, hogy a szentély szolgáinak mily tisztáknak és szenteknek kellett lenniük, 
mert szolgálatuk által szoros összeköttetésbe jutottak Istennel. A prédikátorok-
nak szenteknek, tisztáknak és fedhetetleneknek kell lenniük, mert különben 
megsemmisíti őket Isten. Isten nem változott.” – TL 90.

Péntek  Április 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért visszük bele olykor saját véleményünket és önző elgondolásainkat 

Isten művébe?
2. Mi szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a hétköznapi és a szent dolgok egy 

szintre helyezését?
3. Mikor kell elsajátítani az önkontrolt? Miért?
4. Miért akarja Isten, hogy szigorú mértékletességet gyakoroljak ma?
5. Miért oly fontos a tisztelet? Hol kezdődik ez? Hogyan?

Róma 15:4.
Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.

1Péter 1:15-16; 2:9.
(1:15-16)  15Hanem amiképen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; 16Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.(2:9) Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaház részére Indiába a Tamil 
Nadu államban lévő  
Mayiladuthurai városba 

Mayiladuthurai jelentős város Ta-
mil Nadu államban, Nagapattinam 
körzetében, India legdélebbi részén. Itt 
található Mayiladuthurai közigazgatási 
körzetének központja. Mayiladuthurai 
a Chennai és Tiruchirappalli városokat 
összekötő úton helyezkedik el 281 és 130 
km távolságra tőlük, és mintegy 11,27 km2-es 
területen fekszik, a Bengáli tengerparttól 24 kilométerre, 10 méterrel a 
tengerszint felett. A Kaveri folyó két területre osztja a várost, amelyek az 
Uttara Mayuram és a Mayuram nevet viselik. A mezőgazdaság a legel-
terjedtebb munkakör ezen a forró égövi területen. A dolgozó emberek 
mintegy 15%-a a kereskedelemben és mintegy 25%-a más ügyletekben 
dolgozik.

A 2011-es népszámlálás alapján egy millióan lakják a várost. A leg-
többen a hindu hitet vallják. A leginkább beszélt nyelv a tamil. A 2011-es 
felmérés szerint Mayiladuthurai város vallásosság alapján az alábbiak 
szerint alakul: 88.69% hindu, 6.38% muzulmán, 4.19% keresztény, 0.04% 
szikh, 0.03% buddhista, 0.32% dzsainizmus és 0.35% egyéb hitet követ.

Az első angyali üzenet Jelenések 14. fejezetében „az örökkévaló 
evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és min-
den nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6). A 
hittestvérek saját forrásaikból megvásároltak egy kis területet, hogy az 
Úr műve, mint világosság ragyoghasson ezen az elsősorban pogány terü-
leten. Az üzenet hirdetését kívánjuk bővíteni – az evangélium hirdetését 
egészségügyi missziós munkával együtt, hogy mint Isten segítő keze 
segíthesse a sötétségben élő bajban lévőket. 

A terv befejezésére szolgáló sürgős anyagi szükségletre való tekintet-
tel, alázatos kéréssel fordulunk segítségért Jézus Krisztus szeretetében, 
hogy felépíthessük az épületet istentisztelet és betegek gyógyítása céljá-
ra. Kérjük hittestvéreinket, hogy legyenek bőkezű adakozók! Az Úr áldja 
meg jóindulatú segítségeteket! Előre is köszönjük adományaitokat!

Hittestvéreitek Mayiladuthurai-ból 

2020. május 2.
Szombat
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ÚTRA KELNEK A SÍNAI-HEGYTŐL
„Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi 

tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.” (1Kor 10:11)
„Az izraeliták ismételt zúgolódásait és Isten haragjának kitöltését törvénysze-

géseik miatt feljegyezték a szent történelemben Isten népének javára, tanulságára, 
akik azután élnek majd a földön, hogy még inkább figyelmeztetésül szolgáljanak 
azok számára, akik az idők végéhez közel élnek.” – MT 109-110.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 334-348. (A Sinaitól Kádesig)

Vasárnap  Április 26.
1. UTAZÁS A PUSZTÁN KERESZTÜL
a. Miért hívta el Mózes Hobábot az izraeliták elkísérésére? Elfogadta a 

felkérést? 4Móz 10:29-31; Bír 1:16; 4:11.

„Ebből a törzsből [keneusok] való volt Mózes sógora is, Hobáb, aki Izraelt a 
pusztán keresztül elkísérte és terepismeretével igen sok jó szolgálatot tett nekik.” 
– PP 584.
b. Hogyan fohászkodott Mózes, amikor a felhő felemelkedett és a 

frigyláda elindult, és amikor ismét megállt? 4Móz 10:35-36. 

„Isten maga irányította az izraelitákat pusztai vándorlásuk során. Letáborozá-
suk helyét a felhőoszlop leereszkedésével jelezte, mutatta meg nekik. Mindaddig a 
táborhelyen kellett maradniuk, míg a felhőoszlop a sátor felett nyugodott. Mikor 
folytatniuk kellett útjukat, a felhőoszlop magasan a szent sátor fölé emelkedett. 
Úgy a letáborozást, mint a továbbindulást Mózes ünnepélyes könyörgése, Isten 
segítségül hívása vezette be.” – PP 336.

2020. május 2.
Szombat

Napnyugta: H  19:57
Ro 20:32

5. Tanulmány

4Mózes 10:29-31.
29Monda pedig Mózes Hóbábnak, aki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, amely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek. 30Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek. 31És monda Mózes: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt.

Bírák 1:16; 4:11.
(1:16) És Keneusnak, a Mózes ipának fiai is felmentek a pálmák városából a Júda fiaival a Júda pusztájára, mely délre van Aradtól, és elmentek és letelepedtek a nép között.(4:11) A Keneus Héber pedig elvált a Keneusoktól, Hobábnak, a Mózes ipának fiaitól, és sátorát a Saanaim tölgyesénél vonta fel, mely Kedes mellett van.

4Mózes 10:35-36.
35Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid. 36Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.
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Hétfő  Április 27.
2. ISMÉT A PANASZKODÁS
a. Milyen területen haladtak keresztül, miután elhagyták a Sínai-he-

gyet? Miért? 4Móz 8:15-16; Jer 2:6.

„Előrehaladásuk közben azt tapasztalták, hogy az út egyre nehezebben és 
nehezebben járható számukra. Útjuk vízmosásokon és kopár pusztaságokon ve-
zetett át. Körülöttük mindenütt csak a vadon terült el ’kietlen és járatlan föld, a 
szomjúságnak és a halál árnyékának földe, amelyen nem vonult át ember, és ahol 
halandó nem lakott’ (Jer 2:6). Közel és távol mindenütt csak sziklás szurdokokon 
kellett a férfiaknak, nőknek és gyermekeknek átvergődniük, háziállataikkal és 
szekereikkel, nyájak és csordák hosszan elnyúló sorával. Előrehaladásuk nagyon 
lassú és fáradságos volt. A nép pedig a hosszú táborozás után nem készült fel az 
út veszélyeinek és kényelmetlenségeinek elviselésére.” – PP 337-338.
b. Mi történt, amikor a nép el kezdett panaszkodni a vándorút kényel-

metlenségei miatt? 4Móz 11:1-3.

„Háromnapi út után már nyílt panaszkodások hallatszottak. Ezek a többi nép-
ből összekeveredett sokaságtól eredtek. Közülük ugyanis sokan nem egyesültek 
teljesen Izraellel, és folytonosan valami okot kerestek a bírálatra. A panaszkodók, 
zúgolódók nem voltak megelégedve a menetelés irányával. Mindig találtak vala-
mi hibát abban az útban, amelyen Mózes vezette őket, bár jól tudták, hogy éppen 
úgy, ahogy ők is, Mózes is a vezető felhőoszlopot követte. Az elégedetlenség min-
dig ragadós és így hamarosan elterjedt az egész táborban.” – PP 338.

„[Az izraeliták] nagy világosságot kaptak, ami által tanúi lettek Isten fenségé-
nek, hatalmának és dicsőségének. Ezután azonban elégedetlenségükkel és hitet-
lenségükkel még nagyobb bűnt vettek magukra, és vétkesebbé lettek Isten előtt. 
Zúgolódásuk most már lázadás volt és mint ilyent, meg kellett kapják az azonnali 
és kiemelkedő büntetést, ha Izraelt meg akarta őrizni az Úr az anarchiától és az 
összeomlástól. ’És felgyullada ellenük az Úrnak tüze és megemészté a tábornak 
szélét’ (4Móz 11:1). A panaszkodók legbűnösebbjeit elpusztította a felhőből elő-
cikázó villám.” – PP 339-340.

4Mózes 8:15-16.
15És azután menjenek el a léviták a gyülekezet sátorában való szolgálatra. Így tisztítsd meg őket, és lóbáld meg őket áldozatul. 16Mert bizony nékem adattak ők Izráel fiai közül; mind azok helyett, akik az ő anyjok méhét megnyitják; Izráelnek elsőszülöttei helyett vettem őket magamnak.

Jeremiás 2:6.
Még csak azt sem mondták: Hol van az Úr, aki felhozott minket Égyiptom földéről, aki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földén, amelyen nem vonult át ember, és ahol halandó nem lakott?

4Mózes 11:1-3.
1És lőn, hogy panaszolkodék a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. És meghallá az Úr, és haragra gerjede, és felgyullada ellenök az Úrnak tüze és megemészté a tábornak szélét. 2Kiálta azért a nép Mózeshez, és könyörge Mózes az Úrnak, és megszünék a tűz. 3És nevezé azt a helyet Thaberának; mert felgyulladt vala ellenök az Úrnak tüze.
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Kedd  Április 28.
3. A HÚS UTÁNI SZENVEDÉLYES VÁGY
a. Mi volt a következő dolog, ami miatt panaszkodott a nép? Ki indí-

totta el a zúgolódást? 4Móz 11:4-6; Zsol 78:18-20. 

„Az izraeliták egyiptomi rabszolgaságuk ideje alatt, a legegyszerűbb ételek 
elfogyasztásából kényszerültek megélni. Az az étvágy, amelyet a szűkölködés és 
a kemény munka gerjesztett bennük, ezeket az egyszerű ételeket is ízletessé tette 
számukra. Az egyiptomiak közül azonban sokan, akik most közöttük voltak, 
hozzászoktak a pazar és bőséges ételekhez. Természetes, hogy ők voltak az elsők, 
akik elkezdtek zúgolódni.

A manna adásakor, éppen mielőtt Izrael eljutott a Sinai hegyhez, az Úr egy 
napig húst is ajándékozott nekik válaszul hangos követelőzésükre. Isten könnyen 
elláthatta volna őket hússal is, éppen úgy, ahogy mannával ellátta őket, de saját 
érdekükben korlátozta étrendjüket. Isten szándéka az volt, hogy olyan eledelt ad 
nekik, amely jobban megfelel igényeiknek, mint az a húsétrend, amelyhez sokan 
közülük hozzászoktak Egyiptomban. Természetellenes étvágyukat egészségesebb 
állapotba kellett hozni, hogy élvezhessék azokat az ételeket, amelyekkel Isten 
eredetileg az emberekről gondoskodott – a föld gyümölcseit adta Ádámnak és 
Évának – az Édenben. Ez volt az oka annak, hogy Izraelt Isten nagymértékben 
megfosztotta az állatok húsának evésétől.” – PP 338.

„A lelkiállapotnak sok köze van a test egészségéhez, különösen az emésztőszer-
vekéhez. Az Úr nem adott húst népének a pusztában, mert tudta, hogy az ilyen 
táplálkozás betegséget és engedetlenséget keltene bennük. Hajlamaik módosításá-
ért és értelmük magasabb képességeinek serkentéséért, megvonta tőlük a kimúlt 
állatok húsát. Angyalok eledelét, mannát adott nekik táplálékul az égből.” – TII 23.
b. Miként teljesült a hús utáni követelésük? Mi lett a következménye? 

4Móz 11:31-34; Zsol 78:26-32. 

„Isten megadta a népnek azt az eledelt, amely nem szolgálta a javát. Megadta 
nekik, mert állhatatosan kitartottak a hús kívánása mellett. Nem elégedtek meg 
azokkal az ételekkel, amelyek a javukat és egészségüket szolgálták volna. Isten 
eleget tett lázadással fenyegető kívánságuknak, de most el kellett szenvedniük 
ennek következményét. Féktelen lakmározásba kezdtek, de kicsapongásukért 
hamarosan meg kellett bűnhődniük.” – PP 343.

4Mózes 11:4-6.
4De a gyülevész nép, amely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk? 5Visszaemlékezünk a halakra, amelyeiket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra. 6Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint manna.

Zsoltárok 78:18-20.
18És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint. 19És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában? 20Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének?

4Mózes 11:31-34.
31És szél jöve ki az Úrtól, és hoza fürjeket a tengertől, és bocsátá a táborra egynapi járásnyira egy felől, és egynapi járásnyira más felől a tábor körül, és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén. 32Akkor felkele a nép és azon az egész napon, és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtének magoknak fürjeket, aki keveset gyűjtött is, gyűjtött tíz hómert, és kiteregeték azokat magoknak a tábor körül. 33A hús még foguk között vala, és meg sem emésztették vala, amikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással. 34És elnevezék azt a helyet Kibrot-thaavának: mert ott temeték el a mohó népet.

Zsoltárok 78:26-32.
26Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet; 27És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye. 28És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül. 29Evének azért és igen megelégedének, és amit kivántak, azt hozá nékik. 30Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala: 31Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül sokakat megöle, és Izráelnek ifjait levágá; 32Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.
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Szerda  Április 29.
4. EGY TANULSÁG SZÁMUNKRA
a. Milyen előzetes figyelmeztetést hagytak figyelmen kívül az izraeli-

ták, miután már hozzászoktak az egyszerű ételekhez? 2Móz 23:2.er. 
Mit kellene tegyünk, amikor a kísértés arra visz, hogy zúgolódjunk 
és panaszkodjunk Isten útjai miatt? Zsol 107:21-22; Fili 4:6-7.

b. Milyen további tanulságot vonhatunk le az izraeliták pusztában lévő 
lázadó lelkületéből? 1Kor 10:5-6. 

„Isten azért hozta ki az izraelitákat Egyiptomból, hogy tiszta, szent és boldog 
népként honosíthassa meg őket Kánaán földjén. Ennek a célnak a megvalósítása 
érdekében fegyelmezési, nevelési folyamatnak vetette őket alá saját és leszárma-
zottaik javára. Ha készek lettek volna megtagadni étvágyukat és engedelmesen 
elfogadják Isten bölcs megszorításait, akkor a testi gyengeség és betegség isme-
retlen lett volna közöttük. Leszármazottaik testi és értelmi erő birtokába kerültek 
volna. Tiszta és világos felfogóképességük és érzékelésük lett volna az igazságról 
és a kötelességről; éles megkülönböztető képességgel és egészséges ítélőképes-
séggel rendelkeztek volna. Az a tény azonban, hogy Isten korlátozásainak, kö-
vetelményeinek nem voltak hajlandók magukat alávetni, nagyon megnehezítette 
a számukra kilátásba helyezett isteni eszmény elérését és a nekik szánt áldások 
elnyerését.”  PP 339.
c. Mit kell tennünk elsőként ahhoz, hogy ne sóvárogjunk gonosz dolgok 

után? Rm 13:14.

„Küzdenünk kell a bűnök ellen, amelyek a lélek ellen harcolnak. Saját erődből 
nem vagy képes erre, de hittel lépj Jézushoz. Ő segíteni fog és megerősít, hogy a 
gonosz hajlamokat félretehesd, és felöltözhess az Ő jellemének szépségébe. Arra 
vagyunk buzdítva, hogy öltsük magunkra az Úr Jézust. Kéz a kézben jár az egy-
szerű hit és engedelmesség. Hited az Isten szent törvényei iránti engedelmesség 
nélkül értéktelen, de az Isten iránti engedelmesség, és a hit a bemutatott Nagy 
Áldozatban – hogy vére érted ontatott, hogy Krisztus igazságosságát elfogadod 
– tesz téged győztessé. Bízz Jézus Krisztusban és nem csak győztessé tesz, hanem 
még nagyobbá.” – YI August 18, 1886.

2Mózes 23:2.er.
Ne indulj a sokaság után a gonoszra...

Zsoltárok 107:21-22.
21Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért, 22És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel!

Filippi 4:6-7.
6Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. 7És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

1Korinthus 10:5-6.
5De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. 6Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképen azok kívántak.

Róma 13:14.
Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
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Csütörtök  Április 30.
5. AZ IRIGYSÉG MÉRGE
a. Mi történt Haseróthban, ami megmutatta, hogy Áron és Miriám jel-

leme eltér Mózesétól? 4Móz 12:1-9.

„Isten Mózest választotta ki és adta Szentlelkét. Miriám és Áron zúgolódá-
sukkal nemcsak az Isten által kijelölt vezető ellen, hanem maga Isten ellen is a 
hűtlenség bűnét követték el. Isten a zendülő suttogókat a sátorhoz hívta össze, 
és szembe állította őket Mózessel… Igényüket a prófétikus ajándékra Isten nem 
vonta kétségbe. Isten szólhatott volna hozzájuk látomásokban és álmokban is. 
Mózesnek azonban, akiről maga Isten ezt jelentette ki: ’aki az én egész házamban 
hív’ (4Móz 12:7), önmagával való bensőségesebb közösséget ajándékozott. Mó-
zessel Isten színről-színre beszélt.” – PP 346.
b. Hogyan mutatta ki az Úr nemtetszését? Miként enyhült Miriám 

büntetése Mózes könyörgésére? 4Móz 12:10-16. 

„Az irigység egyike a legsátánibb jellegzetességeknek, amely csak az emberi 
szívben létezhet, hatásaiban pedig egyike a legkárosabbaknak. A bibliai bölcs így 
szól: ’A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az 
irigység előtt?’ (Pél 27:4)…

Nem tekinthetjük csekély dolognak, mikor másokról rosszat mondunk, vagy 
pedig magunkat tesszük meg embertársaink indokainak és cselekedeteinek bíróivá…

Tisztelnünk kell azokat, akiket Isten megtisztelt. A Miriámot sújtó ítélet legyen 
megrovás mindazoknak, akik engednek az irigységnek és zúgolódásnak azok ellen, 
akikre Isten művének terhét helyezte.” – PP 347-348.

Péntek  Május 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan irányította népét Isten az utazásuk alatt? Hogyan vezet bennün-

ket ma?
2. Miért volt oly nagy bűn, hogy az izraeliták Mózes irányítása ellen pa-

naszkodtak? 
3. Miért akarja Isten, hogy ma egy egyszerű, vegetáriánus táplálkozást foly-

tassunk? 
4. Milyen áldás származik az étvágy megfékezéséből?  
5. Hogyan lehetünk mi is olykor irigyek Miriámhoz hasonló módon? 

4Mózes 12:1-9.
1Miriám pedig és Áron szólának Mózes ellen a kúsita asszony miatt, akit feleségül vőn, mert kúsita asszonyt vett vala feleségül. 2És mondának: Avagy csak Mózes által szólott-é az Úr? avagy nem szólott-é mi általunk is? És meghallá az Úr. 3(Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.) 4Mindjárt monda azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Miriámnak: Menjetek ki ti hárman a gyülekezetnek sátorába; és kimenének ők hárman. 5Akkor leszálla az Úr felhőnek oszlopában, és megálla a sátornak nyílásánál; és szólítá Áront és Miriámot, és kimenének mindketten. 6És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. 7Nem így az én szolgámmal, Mózessel, aki az én egész házamban hív. 8Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen? 9És felgyullada az Úr haragja ő reájok, és elméne.

4Mózes 12:10-16.
10És a felhő is eltávozék a sátor felül, és ímé Miriám poklos vala, fejér mint a hó; és rátekinte Áron Miriámra, és ímé poklos vala. 11Monda azért Áron Mózesnek: Kérlek Uram, ne tulajdonítsad nékünk e bűnt; mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk! 12Kérlek, ne legyen olyan Miriám mint a holt, amelynek húsa félig megemésztetik, mikor kijő az ő anyjának méhéből. 13Kiálta azért Mózes az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt! 14Az Úr pedig monda Mózesnek: Ha csak az atyja pökött volna is az ő orczájára, avagy nem kellene-é szégyenkeznie hetednapig? Rekesztessék ki hét napig a táboron kívül, és azután hívassék vissza. 15Kirekeszteték azért Miriám a táboron kivül hét napig. És a nép nem indula tovább, míg vissza nem hívaték Miriám. 16
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LÁZADÁS KÁDESBEN
„De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és töké-

letességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement 
vala, és örökségül bírja azt az ő magva.” (4Móz 14:24)

„Az Úr megígérte Mózesnek, hogy megkíméli Izraelt az azonnali pusztulástól, 
de azt mondta, hogy hitetlenségük és gyávaságuk miatt nem nyilatkoztatja ki 
erejét ellenségeik leigázása által. Irgalmában azonban visszaviszi őket az egyetlen 
biztos úton a Vörös-tengerig.” – PP 353-354.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 349-358. (A tizenkét kém)

Vasárnap  Május 3.
1. KÉMEKET KÜLDTEK KÁNAÁNBA
a. Miért küldtek kémeket Kádesből Kánaán földjére? Valójában kinek az 

ötlete volt, hogy kémeket küldjenek? 4Móz 13:2-4; 18-21; 5Móz 1:20-25.

b. Hány nap után tértek vissza a kémek Kádesbe? Mit hoztak magukkal 
az ország termékenységét igazolva? 4Móz 13:22-27.

„A kiválasztott férfiak elmentek és szemrevételezték az ország egész területét. 
Az országba a déli határnál léptek be és elmentek egészen az északi határig. Negy-
ven napi távollét után tértek vissza. Izrael népe nagy reményeket táplált a kémek 
útjával kapcsolatban, és buzgón várták hazatértüket. A kémek visszatérésének hí-
rét törzstől-törzsig vitték a hírnökök, és minden törzsnél örvendezéssel üdvözöl-
ték megjöttüket. Az emberek csapatostól rohantak ki sátraikból, táborhelyeikről, 
hogy minél előbb találkozhassanak a visszatért kémekkel, akik épségben megme-
nekültek vállalkozásuk veszedelmei közül. A kémek mintát hoztak az országban 
termelt gyümölcsökből és így mutatták be a föld termékenységét.” – PP 349.

2020. május 9.
Szombat

Napnyugta: H  20:06
Ro 20:41

6. Tanulmány

4Mózes 13:2-4 , 18-21. 
(13:2-4)  2És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 3Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, amelyet én adok Izráel fiainak; az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, aki főember közöttök. 4Elküldé azért őket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint; és azok a férfiak mindnyájan főemberek valának Izráel fiai között.(13:18-21)  18És mikor elküldé őket Mózes a Kanaán földének megkémlelésére, monda nékik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre. 19És nézzétek meg a földet, hogy milyen az; és a népet, amely lakozik azon: erős-é az vagy erőtlen, kevés-é az vagy sok? 20És milyen a föld, amelyben lakozik az: jó-é az vagy hitvány; és milyenek a városok, amelyekben lakozik: táborokban vagy erősségekben lakozik-é? 21És milyen a föld: kövér-é az, vagy sovány; van-é abban élőfa vagy nincs? És legyetek bátorságosok, és szakaszszatok a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlőzsendülés napjai valának.

5Mózes 1:20-25.
20És mondám néktek: Eljutottatok az Emoreusok hegyéig, amelyet az Úr, a mi Istenünk ád nékünk. 21Ímé elődbe adta az Úr, a te Istened ezt a földet: menj fel, bírjad azt, amiképen megmondotta az Úr, a te atyáidnak Istene néked; ne félj, és meg ne rettenj! 22Ti pedig mindnyájan hozzám járulátok és mondátok: Küldjünk embereket előre, hogy kémleljék meg nékünk azt a földet, és hozzanak nékünk hírt az út felől, amelyen felmenjünk, és a városok felől, amelyekbe bevonuljunk. 23És tetszék nékem ez a beszéd, és vevék közületek tizenkét férfiút, minden törzsből egyet-egyet. 24És fordulának és felmenének a hegyre, és eljutának az Eskól völgyéig, és kikémlelék azt. 25És vőnek kezeikbe annak a földnek gyümölcséből, és alá hozák hozzánk, és hírt hozának nékünk és mondának: Jó az a föld, amelyet az Úr, a mi Istenünk ád nékünk.

4Mózes 13:22-27.
22Felmenének azért, és megkémlelék a földet a Czin pusztájától fogva mind Rehóbig, odáig, ahol Hamáthba mennek. 23És felmenének dél felől, és jutának Hebronig; valának pedig ott Ahimán, Sésai és Thalmai, az Anák fiai: (Hebron pedig hét esztendővel építtetett elébb, mint az égyiptomi Czoán). 24Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten vivék azt rúdon; és a gránátalmákból és a figékből is szakasztának. 25Azt a helyet elnevezék Eskol völgyének; a szőlőfürtért, amelyet lemetszettek vala onnét Izráel fiai. 26És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap mulva. 27És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt vivének nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét.
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Hétfő  Május 4.
2. A KÉMEK BESZÁMOLÓJA
a. Miről számolt be a tíz kém? 4Móz 13:28-30, 32-34. 

„Elhatározták [a tíz kém], hogy kedvét szegik mindazoknak, akik birtokukba 
akarják venni Kánaánt és ennek megvalósítása érdekében fáradoznak. Eltorzí-
tották az igazságot, hogy fenntarthassák káros befolyásukat… Mikor az emberek 
hitetlenségre adják szívűket, akkor Sátán uralma alá helyezik magukat, és senki 
sem tudhatja, milyen messzire vezeti majd el őket.” – PP 351-352.
b. Mi volt Káleb és Józsué válasza? 4Móz 13:31; 14:6-9. Mi az egyik legna-

gyobb szükségletünk ma? 

„Munkánk különböző szakaszain nagy szükség volt, s ma is nagy szükség van 
Kálebekre. Ma is teljesen megbízható emberekre van szükségünk, akik mindenben 
követik az Úr útját. Akik nem hajlandók hallgatni, amikor szólniuk kellene, akik 
olyan hűségesek az alapelvhez, mint az acél, akiknek nem a hatásvadász szereplés 
a céljuk, hanem alázatosan járni Istennel. Akik türelmes, szeretetteljes, megnyerő, 
előzékeny emberek, akik megértik, hogy az ima tudománya a hit gyakorlása, és 
olyan cselekedetek megnyilvánulása, melyek Isten dicsőségét s népének szépségét 
jelentik ki.” – TII 23.
c. Hogyan fogadta a nép a kémek ellentétes beszámolóját? 4Móz 14:1-4, 10.

„A reménység és a bátorság helyt adott a gyáva kétségbeesésnek, mikor a 
kémek befejezték hitetlenkedő beszámolójukat. Szívük teljesen megtelt a Sátán 
által felbujtott elkedvetlenítéssel, helytelenítéssel és ellenzéssel. Hitetlenségük 
sötét árnyékot borított az egész gyülekezetre és megfeledkeztek Isten hatalmas 
erejéről, amelyet már oly sokszor kinyilatkoztatott választott népe érdekében. A 
nép nem várt arra, hogy Isten hatalma ismét visszatükröződjék rajtuk. Nem gon-
doltak arra, hogy az az Isten, aki ilyen messzire elhozta őket, bizonyára a megígért 
földre is elviszi őket és nékik adja azt az országot. Nem idézték emlékezetükbe, 
hogy Isten milyen csodálatos módon szabadította meg őket elnyomóik kezéből, 
mikor a Vörös-tengeren átvezető biztonságos ösvényt vágta számukra, a fáraó 
őket üldöző seregét pedig ugyanott elpusztította.” – PP 350.

„Ezután pedig lázadás és nyilvános zendülés következett be gyorsan, mert Sá-
tán uralma teljes lett és az embereket mintha megfosztotta volna józan eszüktől.” 
– PP 352.

4Mózes 13:28-30, 32-33.
28Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, a melyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! 29Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott. 30Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik.32Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. 33És rossz hírét vivék annak a földnek, amelyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll.  34És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk. 

4Mózes 13:31; 14:6-9.
(13:31) És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal;(14:6-9)  6Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták ruháikat. 7És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. 8Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. 9Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!

4Mózes 14:1-4, 10. 
 1És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán. 2És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk! 3Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba? 4És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Égyiptomba. 10Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodék, hogy megkövezze őket: megjelenék az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izráel minden fiának.
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Kedd  Május 5.
3. A NÉP ZÚGOLÓDIK
a. Mit tett Mózes és Áron, amikor látták, hogy a nép a gyáva beszámo-

lót fogadja el és zúgolódni kezd? 4Móz 14:5.

„Megalázottságukban és bánatukban ’akkor arccal leborulának Mózes és Áron 
Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt’ (4Móz 14:5). Nem tudták, mit te-
gyenek, hogy miként térítsék el őket elhamarkodott és szenvedélyes szándékuk 
megvalósításától. Káleb és Józsué megpróbálta megnyugtatni, lecsendesíteni a 
tömeget. Fájdalmuk és felháborodásuk miatt meghasogatott ruháikkal rohantak 
a nép közé és zengő hangjuk túlharsogta a siránkozás és a fájdalom lázongó för-
getegét: ’És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, amelyen 
általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik 
bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és 
mézzel folyó föld. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a 
földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok mint a kenyér; eltávozott tőlök 
az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!’ (4Móz 14:7-9).” – PP 352.
b. Hogyan avatkozott be az Úr ebben a kritikus pillanatban? Mit mon-

dott Ő? 4Móz 14:10-12.

„A hűtlen kémek nagy hangon vettek részt Káleb és Józsué bevádolásában. A 
nép pedig azt kezdte el kiáltozni, hogy kövezzék meg őket. A megkergült tömeg 
kődarabokat ragadott, hogy megölje e hűséges embereket. Az őrültségre jellemző 
ordítozással rohantak előre. Hirtelen a kövek kihullottak kezükből, és mélységes 
csend ereszkedett rájuk. Remegni kezdtek a félelemtől. Isten közbelépett, hogy 
megakadályozza gyilkos szándékuk megvalósítását. Isten jelenlétének dicsősége 
lángoló fényként világította meg a sátrat. Az egész nép megláthatta és szem-
lélhette az Úr jelenlétének ezt a feltűnő jelét. Egy náluknál hatalmasabb valaki 
nyilatkoztatta ki magát, és senki sem merte folytatni ellenállását. Azok a kémek, 
akik a hamis és bűnös jelentést hozták, a rémülettől lesújtottan lapultak meg és 
visszafojtott lélegzettel tűntek el sátraikban.” – PP 353.
c. Milyen indokot hozott fel Mózes, amikor a népért könyörgött Is-

tenhez, hogy bocsásson meg nekik és kímélje meg életüket? 4Móz 
14:13-19. 

4Mózes 14:5.
Akkor arcczal leborulának Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt.

4Mózes 14:10-12.
10Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodék, hogy megkövezze őket: megjelenék az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izráel minden fiának. 11És monda az Úr Mózesnek: Meddig gyaláz engemet ez a nép? Meddig nem hisznek nékem, mind ama csudatételeim mellett sem, amelyeiket cselekedtem közöttök? 12Megverem őket döghalállal, és elvesztem őket; téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál erősebbé.

4Mózes 14:13-19.
13És monda Mózes az Úrnak: Ha meghallják az égyiptombeliek (mert közülök hoztad fel e népet a te hatalmad által): 14Elmondják majd e föld lakosainak, akik hallották, hogy te Uram e nép között vagy, hogy szemtől szembe megjelentetted magadat te Uram, és hogy a te felhőd megállott ő rajtok, és felhőoszlopban jársz te ő előttök nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. 15Hogyha mind egyig elveszted e népet, így szólanak majd e népek, amelyek hallották a te híredet, mondván: 16Mivelhogy nem vihette be az Úr e népet a földre, amely felől megesküdött nékik, azért öldöste le őket a pusztában. 17Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, amiképen szólottál, mondván: 18Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül; megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen. 19Kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te irgalmasságod nagy volta szerint, amiképen megbocsátottál e népnek Égyiptomtól fogva mind eddig.
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Szerda  Május 6.
4. A ZÚGOLÓDÓK MEGBÜNTETÉSE
a. Milyen ítéletet jelentett ki az Úr a zúgolódók és lázadozók felett? 

4Móz 14:22-23, 29-33.

„Lázadozásában a nép ezt kiáltozta: ’Vajha megholtunk volna Egyiptom föl-
dén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk’. (4Móz 14:2). Ezt az imát Isten 
most meghallgatta… Amiként a kémek negyven napig jártak-keltek Kánaán föld-
jén, úgy Izráel seregeinek ezután még negyven esztendeig kellett vándorolniuk a 
pusztában.” – PP 354.
b. Hogyan büntette meg az Úr a tíz kémet, akik elijesztő jelentést ad-

tak? 4Móz 14:36-37.

„Amikor Mózes tudatta a néppel Isten döntését, dühük gyásszá változott. 
Tudták ugyanis, hogy büntetésük jogos volt. A tíz áruló kémet csapással sújtotta 
Isten és egész Izráel szeme láttára pusztultak el. Végzetükben a nép saját ítéletét 
láthatta meg.” – PP 354.
c. Mivel vétkeztek a következő napon elbizakodottságukban a zúgoló-

dók? Mi lett ennek a következménye? 4Móz 14:39-45. 

„Végül miután a kanaániták meghódolásra kényszerítették őket, Mózes így ír 
erről: ’Visszatérétek onnét, és sírátok az Úr előtt, de nem hallgatá meg az Úr a 
ti szavatokat, és nem figyele rátok’ (5Móz 1:45). A kánaánitákat, akik előzőleg 
remegve várták az izraeliták hatalmas hadseregének közeledését, most a felettük 
aratott jelentős győzelmük magabiztos ellenállásra sarkallta őket. Mindazokat a 
beszámolókat, amelyeket arról hallottak, hogy Isten milyen csodálatos dolgokat 
vitt véghez népéért, most hamis, hazug híreknek tekintették, és úgy érezték, töb-
bé nincs semmi okuk a félelemre. Izrael első veresége bátorsággal és elszántság-
gal töltötte be a kánaániták szívét, és ez a tény nagyon megszaporította Kánaán 
meghódításának nehézségeit. Semmi más nem maradt hátra Izrael számára csak 
az, hogy meghátráljanak a győztes ellenség elől, és visszatérjenek a pusztába, 
amelyről jól tudták, hogy egy egész nemzedéknek lesz a sírja.” – PP 358.

4Mózes 14:22-23, 29-33.
(14:22-23)  22Hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csudáimat, amelyeiket cselekedtem Égyiptomban és e pusztában, és megkisértettek engemet immár tízszer, és nem engedtek az én szómnak: 23Nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak; senki nem látja azt azok közöl, akik gyaláztak engem.(14:29-33)  29E pusztában hullanak el a ti holttesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint, húsz esztendőstől fogva és azon felül, akik zúgolódtatok ellenem. 30És nem mentek be arra a földre, a melyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket; Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát kivéve. 31De kicsinyeiteket, akik felől azt mondtátok, hogy prédára lesznek; őket beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet megútáltatok. 32A ti holttesteitek azért a pusztában hullanak el. 33A ti fiaitok pedig, mint a pásztorok, bujdosnak e pusztában negyven esztendeig, és viselik a ti paráználkodásitoknak büntetését, míglen megemésztetnek a ti holttesteitek e pusztában.

4Mózes 14:36-37.
36A férfiak azért, akiket elküldött vala Mózes a földnek megkémlelésére, és visszatérének és felzúdíták ellene az egész gyülekezetet, rossz hírt terjesztvén arról a földről: 37Azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztének a földről, meghalának az Úr előtt csapás által.

4Mózes 14:39-45.
39Amint pedig elbeszélé Mózes e beszédeket Izráel fiainak, a nép felette igen keserge. 40És felkelének reggel, és felmenének a hegy tetejére, mondván: Ímé készek vagyunk elmenni a helyre, a melyről szólott az Úr, mert vétkeztünk. 41És monda Mózes: Miért hágjátok át ilyen módon az Úr akaratát, holott nem sikerülhet az néktek. 42Fel ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hulljatok a ti ellenségeitek előtt. 43Mert az Amálek és a Kananeus van ott előttetek, és fegyver által hulltok el. Mivelhogy elfordultatok az Úrtól, nem is lesz az Úr veletek. 44Mindazáltal merészkedének felmenni a hegy tetejére; de az Úr szövetségének ládája és Mózes meg sem mozdulának a táborból. 45Alászálla azért az Amálek és a Kananeus, aki lakik vala azon a hegyen, és megverék őket, és vágák őket mind Hormáig.
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Csütörtök  Május 7.
5. AZ ISTEN SZERINTI SZOMORÚSÁG
a. Milyen fajta bűnbánat vezet üdvösségre? 2Kor 7:10. Mi hiányzott az 

izraeliták sajnálkozásából? 

„Most úgy látszott, hogy őszintén megbánták bűnös viselkedésüket, de való-
jában inkább annak következményei miatt bánkódtak, nem pedig hálátlanságuk 
és engedetlenségük miatt. Amikor rájöttek, hogy az Úr nem lágyult meg, nem 
engesztelődött meg irántuk, ekkor akaratosságuk újra feltámadt és kijelentették, 
nem térnek vissza a pusztába. Isten azzal, hogy megparancsolta nekik az ellen-
ségeik földjéről való visszavonulást, tulajdonképpen látszólagos engedelmes-
ségüket tette próbára. Bebizonyult, hogy engedelmességük nem volt őszinte és 
valóságos… Szívük változatlan maradt és valami mentségre volt szükségük, hogy 
alkalomadtán hasonló módon törjenek ki…

Ha bánkódtak volna bűnük miatt, amikor Isten őszintén eléjük tárta azt, akkor 
az ítéletet nem mondták volna ki felettük, ők azonban csak az ítélet miatt bán-
kódtak. Szomorúságuk nem bűnbánat volt, és ezért Isten nem tudta számukra 
biztosítani ítéletük megváltoztatását.” – PP 354-355.
b. Mi követi az igazi bűnbánatot? Apcs 3:19.

„A megbocsátás elnyeréséért a bűnösnek bűnbánatot kell gyakorolnia Isten 
felé, akinek a törvényét áthágta, és hinnie kell Krisztusban, az Ő engesztelő áldo-
zatában. Igazi bűnbánat nélkül nem lehet igazi megtérés.” – 4SP 298.

Péntek  Május 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit fejezett ki az a tény, hogy a nép lelkesen küldött kémeket a föld meg-

tekintésére?
2. Milyen hatása volt a hitetlenségnek a tíz kémre és szinte az egész népre? 

Hogyan eshetünk hasonló hitetlenkedésbe?
3. Egy hű vezető hogyan próbálja megakadályozni az elégedetlenkedők 

munkáját? 
4. Szeretnéd-e, hogy Isten megóvjon attól, hogy elhamarkodottan beszélj?
5. Mihez fog vezetni saját életemben, ha igazán bánkódom bűneim felett? 

2Korinthus 7:10.
Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.

Apostolok cselekedetei 3:19.
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
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KÓRÉ, DÁTHÁN ÉS ABIRÁM LÁZADÁSA
„És támadának Mózes ellen, és velük Izráel fiai közül kétszáz és öt-

ven ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli híres 
neves emberek.” (4Móz 16:2)

„Az előző lázadások csupán népfelkelések voltak, amelyek a felizgatott sokaság 
hirtelen indulatából keletkeztek. Most azonban egy mélyen gyökerező összeeskü-
vés alakult ki. Az összeesküvés célja az Isten által kijelölt vezetők tekintélyének 
lejáratása és uralmuk megbuktatása volt.” – PP 359.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 359-371. (Kóré lázadása)

Vasárnap  Május 10.
1. AZ ÖSSZEESKÜVÉS
a. Milyen összeesküvés alakult ki az izraeliták között, mivel felhábo-

rodtak az Úr azon döntésén, hogy negyven évig kell a pusztában 
vándorolniuk? Kik voltak a legfőbb felbujtók? 4Móz 16:1-3.

b. Milyen próbát javasolt Mózes, hogy igazolja az isteni elhívást? 4Móz 
16:4-7, 16-18. Miért hajlottak az emberek a lázadókkal való szimpa-
tizálásra? 

„Azoknak, akiknek nincs igazuk, és akik rászolgálnak a dorgálásra, legjobban 
az tetszik nekik, ha mások együtt éreznek velük, hízelegnek nekik, dicsérik őket.” 
– PP 361.

„A nép azt gondolta, hogy ha Kóré vezetné és bátorítaná őket és emlegetné 
igaz cselekedeteiket, ahelyett, hogy bukásaikra emlékeztetné őket, akkor egy igen 
békés, kellemes vándorlásban lenne részük. Úgy gondolták, hogy Kóré nem csak 
ide-oda vezetné őket a pusztában, hanem kételkedés nélkül bevinné őket az ígéret 
földjére. Azt mondták, hogy csupán Mózes kijelentése volt az, hogy nem mehet-
nek be a földre, és az Úr nem mondott ilyet.” – 4aSG 31.

2020. május 16.
Szombat

Napnyugta: H  20:15
Ro 20:48

7. Tanulmány

4Mózes 16:1-3.
1Kóré pedig az Iczhár fia, aki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dáthán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, akik Rúben fiai valának, fogták magokat; 2És támadának Mózes ellen, és velök Izráel fiai közül kétszáz és ötven ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli híres neves emberek. 3És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nékik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttök van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?

4Mózes 16:4-7, 16-18.
4És mikor hallá ezt Mózes, arczra borula, 5És szóla Kórénak és az ő egész gyülekezetének, mondván: Reggel megmutatja az Úr: ki az övé és ki a szent, és kit fogadott magához; mert akit magának választott, magához fogadja azt. 6Ezt cselekedjétek azért: Vegyetek magatoknak temjénezőket, Kóré és az ő egész gyülekezete! 7És tegyetek azokba tüzet, és rakjatok rá füstölő szert az Úr előtt holnap, és az a férfiú legyen szent, akit kiválaszt az Úr. Sokat tulajdonítotok magatoknak, Lévi fiai!16Azután monda Mózes Kórénak: Te és a te egész gyülekezeted legyetek az Úr előtt; te és azok és Áron, holnap. 17És kiki vegye az ő temjénezőjét, és tegyetek abba füstölő szert, és vigyétek az Úr elé, kiki az ő temjénezőjét; kétszáz és ötven temjénezőt. Te is, és Áron is, kiki az ő temjénezőjét. 18Vevé azért kiki az ő temjénezőjét, és tevének abba tüzet, és rakának arra füstölő szert, és megállának a gyülekezet sátorának nyílása előtt, Mózes is és Áron.
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Hétfő  Május 11.
2. MÓZES KÉRÉSE ÉS FIGYELMEZTETÉSE
a. Miként szállt vitába Mózes a fő lázadókkal? Mivel vádolták őt? 4Móz 

16:8-15.

„Dáthán és Abirám nem foglaltak olyan vakmerően állást Mózes és Áron 
ellen, mint Kóré. Mózes abban reménykedett, hogy ugyan belevonhatták az ösz-
szeesküvésbe, de nem ronthatták meg őket teljesen. Magához hívatta őket, hogy 
jelenjenek meg előtte, hogy személyesen tőlük hallhassa meg azokat a vádakat, 
amelyeket felhoznak ellene. Azonban nem mentek el Mózeshez és szemtelenül 
nem voltak hajlandók elismerni tekintélyét és hatalmát…

Szolgaságuk helyének leírására ugyanazokat a szavakat alkalmazták, amelyek-
kel az Úr a megígért örökségüket írta le. Azzal vádolták Mózest, hogy úgy tett, 
mintha isteni útmutatásra cselekedett volna és ezt eszközül használta fel tekinté-
lye és hatalma megalapozására…

Nyilvánvaló volt, hogy a nép az elégedetlenek pártjával érzett együtt és azok 
mellé állt. Mózes nem tett semmit önigazolása érdekében. Ünnepélyesen az egész 
gyülekezet jelenlétében Istenhez folyamodott, mint indítékai tisztaságának és vi-
selkedése becsületességének tanúbizonyság-tevőjéhez, és arra kérte Istent, legyen 
bírája.” – PP 363-364.
b. Hogyan próbálta Mózes és Áron megakadályozni a nép vesztét? 

4Móz 16:22-30. Milyen eredménye lett erőfeszítésüknek?

„[Mózes és Áron] ’pedig arcukra borulának, és mondának: Isten, minden test 
lelkének Istene! Nem egy férfiú vétkezett-é, és az egész gyülekezetre haragszol-é?’ 
(4Móz 16:22).

Kóré visszavonult a gyűlésből, hogy csatlakozzék Dáthánhoz és Ábirámhoz. 
Mózes pedig a hetven vén kíséretében lement, hogy még egy utolsó figyelmezte-
tésben részesítse azokat a férfiakat, akik nem voltak hajlandók elmenni hozzá. A 
sokaság követte őket, és mielőtt Mózes átadta volna az üzenetet, isteni utasításra 
a következőket parancsolta meg a népnek: ’Kérlek, távozzatok el ez istentelen em-
berek sátorai mellől, és semmit ne illessetek abból, ami az övék, hogy el ne vesz-
szetek az ő bűneik miatt’ (4Móz 16:26). Ennek a felszólításnak engedelmeskedtek, 
mert a küszöbön álló ítélettől való félelem telepedett rájuk. A fő lázadók – bár 
jól látták, hogy egymás után elhagyják őket azok, akiket becsaptak – elszántsága 
rendületlen maradt. Családjaikkal együtt ott álltak sátraik nyílásában, mintegy 
semmibe véve az isteni intést.” – PP 364-365.

4Mózes 16:8-15.
8És monda Mózes Kórénak: Halljátok meg, kérlek, Lévi fiai: 9Avagy keveslitek-é azt, hogy titeket Izráel Istene külön választott Izráel gyülekezetétől, hogy magához fogadjon titeket, hogy szolgáljatok az Úr sátorának szolgálatában, hogy álljatok e gyülekezet előtt, és szolgáljatok néki? 10És hogy magának fogadott tégedet, és minden atyádfiát, a Lévi fiait te veled; hanem még a papságot is kivánjátok? 11Azért hát te és a te egész gyülekezeted az Úr ellen gyülekeztetek össze; mert Áron micsoda, hogy ő ellene zúgolódtok? 12Elkülde azután Mózes, hogy hívják elő Dáthánt és Abirámot, az Eliáb fiait. Azok pedig felelének: Nem megyünk fel! 13Avagy kevesled-é azt, hogy felhozál minket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában; hanem még uralkodni is akarsz rajtunk? 14Éppen nem tejjel és mézzel folyó földre hoztál be minket, sem szántóföldet és szőlőt nem adtál nékünk örökségül! Avagy ki akarod-é szúrni az emberek szemeit? Nem megyünk fel! 15Megharaguvék azért Mózes igen, és monda az Úrnak: Ne tekints az ő áldozatjokra! Egy szamarat sem vettem el tőlök, és egyet sem bántottam közülök.

4Mózes 16:22-30.
22Ők pedig arczukra borulának, és mondának: Isten, minden test lelkének Istene! nem egy férfiú vétkezett-é, és az egész gyülekezetre haragszol-é? 23Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván: 24Szólj a gyülekezetnek, mondván: Menjetek el a Kóré, Dáthán és Abirám hajléka mellől köröskörül. 25Felkele azért Mózes, és elméne Dáthán és Abirám felé, követék őt Izráel vénei. 26És szóla a gyülekezetnek, mondván: Kérlek, távozzatok el ez istentelen emberek sátorai mellől, és semmit ne illessetek abból, a mi az övék, hogy el ne veszszetek az ő bűneik miatt. 27És elmenének a Kóré, Dáthán és Abirám hajlékai mellől köröskörül; Dáthán pedig és Abirám kimenének, megállván az ő sátoraiknak nyílásánál feleségeikkel, fiaikkal és kisdedeikkel. 28Akkor monda Mózes: Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engemet, hogy cselekedjem mind e dolgokat, hogy nem magamtól indultam: 29Ha úgy halnak meg ezek, amint meghal minden más ember, és ha minden más ember büntetése szerint büntettetnek meg ezek: akkor nem az Úr küldött engemet. 30Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, a mi az övék, és elevenen szállanak alá pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.
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Kedd  Május 12.
3. A LÁZADÓK BÜNTETÉSE
a. Mi lett a lázadók sorsa? 4Móz 16:31-35.

„Az egész Izrael szeme Mózesen függött, amint ott álltak, félelemmel és vára-
kozással várva a Mózes által említett események bekövetkezését. Szinte ugyan-
abban a pillanatban, amikor Mózes abbahagyta beszédét, a szilárd föld szétvált 
és a lázadók elevenen zuhantak alá a mélységbe, mindazzal együtt, ami hozzájuk 
tartozott ’és elveszének a közösség közül’ (4Móz 16:33). A nép elmenekült és ezzel 
önmagukat a bűnben való résztvevőkként ítélték el.

Az ítélet még nem ért véget. Tűzláng csapott ki a felhőből és megemésztette azt 
a kétszázötven főembert, kik tömjént füstölögtettek az Úr előtt Kóré parancsára. 
Ezek a férfiak nem játszottak főszerepet a lázadásban, ezért Isten nem semmi-
sítette meg a fő összeesküvőkkel együtt. Isten megengedte nekik, hogy lássák a 
lázadók végét, és így alkalmat adott nekik bűneik megbánására. Mivel azonban 
együtt éreztek a lázadókkal, mégis osztozniuk kellett azok végzetében.” – PP 365.
b. Miből tudhatjuk, hogy Isten nem büntet válogatás nélkül? Kik lettek 

megkímélve? 5Móz 24:16; 4Móz 26:9-11; 1Krón 9:19. Milyen tanul-
ságot vonhatunk le ebből? 

„Isten nem ítélte el a gyermekeket szüleik bűneiért. Amikor azonban a gyermekek 
a szüleiknek adott világosság ismeretében az általuk kapott újabb világosságot elvetet-
ték, részesei lettek szüleik bűneinek, és betöltötték bűneik mértékét.” – NK 26.

„Mikor Mózes nyomatékosan arra kérte Izraelt, hogy meneküljön el az eljö-
vendő pusztulástól, az isteni ítélet bekövetkezése még akkor is megállhatott vol-
na, ha Kóré és társai bűnbánatot tartva bocsánatért esedeznek. Makacs kitartásuk 
azonban megpecsételte sorsukat. Bűneikben részt vett az egész gyülekezet. Igen, 
mert a gyülekezet minden egyes tagja kisebb vagy nagyobb mértékben rokon-
szenvezett velük. Isten azonban nagy kegyelmében különbséget tett a lázadás ve-
zetői és azok között, akiket csak megtévesztettek és félrevezettek. Azoknak, akik 
engedték magukat becsapni, félrevezetni, Isten még mindig megadta a lehetősé-
get arra, hogy megbánják bűnüket. Meggyőző bizonyítékát adta az igazságnak: 
Mózesnek volt igaza és nem nekik. Isten hatalmának jelentős megnyilatkozása 
eltávolított minden bizonytalanságot.” – PP 366.
c. Mit készítettek a lázadók tömjénezőiből? Milyen szándékkal? 4Móz 

16:36-40.

4Mózes 16:31-35.
31És lőn, amint elvégezé mind e beszédeket, meghasada a föld alattok. 32És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és az ő háznépeiket: és minden embert, akik Kórééi valának, és minden jószágukat. 33És alászállának azok és mindaz, a mi az övék, elevenen a pokolra: és befedezé őket a föld, és elveszének a község közül. 34Az Izráeliták pedig, akik körülöttök valának, mind elfutának azoknak kiáltására; mert azt mondják vala: netalán elnyel minket a föld! 35És tűz jöve ki az Úrtól, és megemészté ama kétszáz és ötven férfiút, akik füstölő szerekkel áldoznak vala.

5Mózes 24:16.
Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért; kiki az ő bűnéért haljon meg.

4Mózes 26:9-11.
9Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, akik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen. 10És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, akik intőpéldául lőnek. 11Kóré fiai pedig nem halának meg.

1Krónikák 9:19.
Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia, és ennek rokonságai a Kórakhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának őrizői valának, mint az ő atyáik az Úr seregében őrizték vala a bejáratot,

4Mózes 16:36-40.
36Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván: 37Mondd meg Eleázárnak, Áron pap fiának, hogy szedje ki a temjénezőket a tűzből, a tüzet pedig hintsd széjjel, mert megszenteltettek a temjénezők; 38Ezeknek temjénezői, akik a magok lelke ellen vétkeztek. És csináljanak azokból vékonyra vert lapokat az oltár beborítására. Mivelhogy járultak azokkal az Úr elé, és megszenteltettek: legyenek jegyül Izráel fiainak. 39Felszedé azért Eleázár pap a réz temjénezőket, a melyekkel a megégettek járultak vala oda, és vékonyra verette azokat az oltár beborítására. 40Emlékeztetőül Izráel fiainak, hogy senki idegen, aki nem az Áron magvából való, ne járuljon az Úr elé füstölő szerrel füstölögtetni, hogy úgy ne járjon, mint Kóré és mint az ő gyülekezete, amiképen megmondotta vala néki az Úr Mózes által.
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Szerda  Május 13.
4. A NÉP BÜNTETÉSE
a. A kapott tények ellenére, mit folytatott tovább a nép Mózes és Áron 

ellen a következő napon? 4Móz 16:41.

„Az emberek Istent sértik meg, amikor megvetik és elvetik kiválasztott és 
szolgálatára elhívott eszközeit, akiket éppen az ő megmentésükre és üdvözítésük-
re akar felhasználni. Az izraeliták pedig nemcsak ezt követték el, hanem Mózest 
és Áront halálra is akarták adni. Nem fogták fel annak szükséges voltát, hogy 
súlyos bűnükért Isten bocsánatát addig keressék, míg meg nem találják. A próba 
éjszakáját nem bűnbánattal és bűneik megvallásával töltötték el, hanem azzal, 
hogy valami módon hatástalanítsák azokat a bizonyítékokat, amelyek leleplez-
ték bűneiket. Még mindig ápolták magukban az Isten által kiválasztott emberek 
gyűlöletét és elszánták magukat a vezetők tekintélyének és hatalmának lerombo-
lására. Sátán pedig készen volt, hogy megrontsa ítélőképességüket és szemüket 
bekötve romlásba vezesse őket.” – PP 367.
b. Milyen módon lépett közbe az Úr még egyszer szigorú büntetésével? 

Mi tett Mózes és Áron, hogy elhárítsák az ítéletet? 4Móz 16:44-49. 

„Miután Isten kinyújtotta kezét és a föld elnyelte a gonoszt cselekvőket és a 
nép rémülten sátrába menekült, lázadásukból még ekkor sem gyógyultak ki. Elé-
gedetlenkedésük mélysége az Úr büntetése alatt lett nyilvánvaló. A Kóré, Dátán, 
Abirám és társainak elpusztítása utáni reggelen a nép Mózes és Áron elé jött, 
mondván: ’Megöltétek az Úr népét.’ Az Isten szolgái elleni ezen hamis vádért 
további ezrek haltak meg, mert bűn, felfuvalkodás és vakmerő gonoszság élt ben-
nük.” – TII 24.

„A bűn terhe nem Mózesen nyugodott. Ennélfogva Mózes nem félt és nem 
sietett el onnan és nem hagyta a gyülekezetet elveszni. Mózes továbbra is ott 
tartózkodott, és ebben a félelmetes válságban kinyilatkoztatta a hű pásztor nyája 
iránti érdeklődését és gondoskodását. Buzgón könyörgött, hogy Isten haragja ne 
semmisítse meg teljesen az Ő választott népét. Közbenjárásával fel is tartóztatta 
a bosszú karját, hogy az engedetlen és lázadozó Izrael teljes megsemmisülése ne 
következhessék be…

A tömjén füstjével együtt Mózes imája is, amelyet a sátorban elmondott, fel-
jutott Istenhez. A csapás azonban nem szűnt meg mindaddig, míg Izrael népéből 
tizennégyezer ember ott nem feküdt holtan, bizonyságául a zúgolódás és lázadás 
bűnének.” – PP 367-368.

4Mózes 16:41.ű
És másnap felzúdula Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes ellen és Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úrnak népét!

4Mózes 16:44-49.
44És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 45Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemészszem őket egy szempillantásban; ők pedig orczájokra borulának. 46És monda Mózes Áronnak: Fogd a temjénezőt, és tégy abba tüzet az oltárról, és rakj reá füstölő szert, és vidd hamar a gyülekezethez, és végezz engesztelést értök, mert kijött az Úrtól a nagy harag, elkezdődött a csapás. 47Vevé azért Áron a temjénezőt, amint mondotta vala Mózes, és futa a község közé, és ímé elkezdődött vala a csapás a nép között. És füstölő áldozatot tőn, és engesztelést szerze a népnek. 48És megálla a megholtak között és élők között; és megszűnék a csapás. 49És valának, akik megholtak vala e csapás alatt, tizennégy ezer hétszázan; azokon kivül, akik megholtak vala a Kóré dolgáért.
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Csütörtök  Május 14.
5. A LÁZADÓKKAL SZEMBENI BIZONYSÁGTEVÉS
a. Milyen esemény döntötte el mindörökre a papság kérdését? Hol 

őrizték meg Áron vesszőjét tanúbizonyságként? 4Móz 17:1-11.

„A vesszőn az összes meglepő változás egyetlen éjszaka alatt következett be, 
hogy meggyőzze őket, Isten igenis különbséget tett Áron és Izrael többi gyermeke 
között.” – TII 24.
b. Mire figyelmeztet bennünket ez a nagy lázadás? 1Kor 10:10-11.

„Vajon nem a Kóré pusztulását előidéző gonosz szellem uralkodik a világban 
napjainkban is? A gőg és a becsvágy széles körben elterjedt, és aki ezeket dédel-
geti magában, az kitárja az ajtót az irigység és a hatalomért való törtetés előtt. Az 
ember elidegenedik Istentől, és öntudatlanul is beáll Sátán hadseregébe. Kóréhoz 
és társaihoz hasonlóan ma is nagyon sokan - még olyanok is, akik Krisztus kö-
vetőinek vallják magukat -, buzgón munkálkodnak, gondolkodnak és terveznek 
önmaguk felmagasztalása érdekében. Ezek az emberek azért, hogy elnyerjék 
mások rokonszenvét és támogatását, készek az igazság meghamisítására, és arra 
törekednek, hogy hamis színben tüntessék fel az Úr szolgáit. Saját szívük vágya 
céljából aljas és önző indítékokkal vádolják meg őket. Addig-addig ismételgetik 
folyamatosan a hazugságot, míg maguk is, minden bizonyíték ellenére végül iga-
zságnak hiszik azt el. Miközben arra törekednek, hogy az emberek és a népek 
bizalmát megrendítsék Isten választott szolgáiban, elhiszik, hogy jó munkával 
foglalják el magukat és Istent és az Ő ügyét szolgálják.” – PP 369.

Péntek  Május 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi tetszik a természetes szívnek, amikor rosszat teszünk?
2. Amikor Dáthán és Abirám elutasította, hogy Mózeshez menjenek és beszél-

jenek vele, mit fejezett ki az, hogy családjuk mellettük állt? 
3. Milyen tanulság vonható le abból, ahogyan az Úr Kóré leszármazottaival 

bánt?
4. Mit tett a nép miután Kóré, Dáthán, Abirám és szövetségeseik odavesztek? 

Miért annyira veszélyes az ilyen hozzáállás?
5. Mely dédelgetett hozzáállások állnak az Isten elleni lázadás alapjaiként? 

4Mózes 17:1-11.
1És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 2Szólj Izráel fiainak, és végy tőlök egy-egy vesszőt az ő atyáiknak háza szerint; az ő atyáik házának valamennyi fejedelmétől tizenkét vesszőt; és kinek-kinek a nevét írd fel az ő vesszejére. 3Az Áron nevét pedig írd a Lévi vesszejére: mert egy vessző esik az ő atyjok házának fejéért. 4És tedd le azokat a gyülekezet sátorában a bizonyság ládája elé, ahol megjelenek néktek. 5És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, akit elválasztok, kihajt; így hárítom el magamról Izráel fiainak zúgolódásait, a melyekkel zúgolódnak ti ellenetek. 6Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és adának néki mind az ő fejedelmeik egy-egy vesszőt egy-egy fejedelemért; az ő atyáiknak háza szerint tizenkét vesszőt; az Áron vesszeje is azok között a vesszők között vala. 7És letevé Mózes a vesszőket az Úr elé a bizonyság sátorában. 8És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába; és ímé kihajtott vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot növelt, és mandolát érlelt. 9És kihozá Mózes mind azokat a vesszőket az Úr színe elől mind az Izráel fiai elé, és miután megnézték vala, vevé kiki az ő vesszejét. 10És monda az Úr Mózesnek: Vidd vissza az Áron vesszejét a bizonyság ládája elé, hogy őriztessék ott a lázadó fiaknak jegyül, hogy megszünjék az én ellenem való zúgolódások, hogy meg ne haljanak. 11És megcselekedé Mózes; amint parancsolta vala az Úr néki, akképen cselekedék.

1Korinthus 10:10-11.
10Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. 11Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.
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VÁNDORLÁS A PUSZTÁBAN
„És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, 

a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyar-
gasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szí-
vedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?” (5Móz 8:2)

„A pusztai vándorlást Isten nem csak ítéletként rendelte el a lázadókra és a 
zúgolódókra. A pusztai vándorlás a következő nemzedékek nevelését és fegyelme-
zését is szolgálta, előkészületkén az ígéret földjére való bemenetelükre.” – PP 373.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 372-377. (A pusztában)

Vasárnap  Május 17.
1. KÉSLELTETETT BELÉPÉS AZ ÍGÉRET FÖLDJÉRE
a. Mennyi ideig vándoroltak a pusztában Izrael gyermekei, mielőtt is-

mét Kádesbe érkeztek és átkeltek a Záred patakon? 5Móz 2:14. Miért 
tartott ez ilyen sokáig?

„Isten félreérthetetlen bizonyítékát adta, hogy Ő uralkodik a mennyen, s hogy 
a lázadást halállal bünteti. Az Egyiptomból kivonultak közül csupán ketten látták 
meg az ígéret földjét. Az Úr addig nyújtotta a vándorlást, míg el nem temették 
őket a pusztában.” – TII 23.

„Ha Izrael engedelmeskedett volna a Mózes által kapott utasításoknak, a pusz-
tában egyetlen izraelita sem esett volna áldozatul betegségnek vagy halálnak. Mert 
hiszen biztonságos vezető alatt álltak. Krisztus ígéretet tett, hogy biztonságban 
elvezérli őket az ígéret földjére, ha követik irányítását. Ez a roppant nagy sokaság, 
több mint egymillió ember, közvetlen Krisztus kormányzása alatt állt. Ők voltak 
Krisztus családja s Krisztus minden egyesüket szívén hordozta.” – TII 26.

2020. május 23.
Szombat

Napnyugta: H  20:24 
Ro 20:57 

8. Tanulmány

5Mózes 2:14.
Az idő pedig, amelyet eljáránk Kádes-Barneától, míg általmenénk a Záred patakán, harmincznyolcz esztendő, amely alatt kiveszett a hadra való férfiak egész nemzetsége a táborból, amint megesküdt vala az Úr nékik.
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Hétfő  Május 18.
2. ISTEN GONDOSKODIK ÉS TANÍT
a. Mik tanúskodnak Istennek népe iránti gondviseléséről a pusztai 

vándorlás alatt? Neh 9:19-21; Zsol 105:37.

b. Miként szolgált fegyelmezésként a pusztai vándorlás a növekvő 
generáció számára? 5Móz 8:2-3. 

„Isten megengedte népe magányos pusztai vándorlását, hogy tapasztalatot 
szerezzenek a nehézségek elviselésében, továbbá amikor veszély fenyegeti őket, 
megtudják, hogy egyedül Istenben lehet nyugalmuk és Tőle várhatnak szabadu-
lást. Így megtanulták Őt megismerni, Benne bízni és élő hittel Neki szolgálni.” 
– CT 409.

„Pusztai vándorlásuk során dalok formájában is sok-sok értékes lecke vésődött 
be elméjükbe… A Sínai-hegyi törvényeket, Isten kegyelmes ígéreteinek,csodálatos, 
szabadító tetteinek történetét is isteni utasításra dalba foglalták, és zenei kísérettel 
énekelték egyetlen dicsőítő kórusban.

Így gondolataik elterelődtek az út próbáiról és nehézségeiről, zaklatott, fe-
szültségekkel teli szívük lecsitult és megnyugodott, az igazság alapelvei szívükbe 
íródtak, hitük megerősödött.” – Nev 34-35.
c. Mi volt a fő oka annak, hogy az izraeliták legtöbbje nem léphetett be az 

ígéret földjére? Hogyan kerülhetjük el ugyanezen bűnt? Zsid 3:7-14.

„Nem Isten akarta azt, hogy Izrael negyven évig vándoroljon a pusztában… 
Azt sem Isten akarta, hogy Krisztus eljövetele olyan messzire halasztódjék, és népe 
oly sokáig a bűn és a fájdalom világában maradjon. Hitetlenségük miatt azonban 
elidegenedtek Istentől. Mivel nem akarták végezni azt a munkát, amit Isten rájuk 
bízott, az Úr másokat támasztott az üzenet hirdetésére. Jézus a világ iránti irga-
lomból halogatja eljövetelét, hogy a bűnösöknek alkalmuk legyen meghallgatni 
az intést, és Jézusban menedéket találni, mielőtt Isten kiönti haragját.” – NK 408.

Nehémiás 9:19-21.
19És te nagy irgalmasságodban nem hagyád el őket a pusztában; a felhőnek oszlopa nem távozék el felőlök nappal, hogy vezérlené őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nékik az úton, melyen menének. 20És a te jó lelkedet adád nékik, hogy őket oktatná; és mannádat nem vonád meg szájoktól, s vizet adál nékik szomjúságokban. 21És negyven esztendeig tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem vala, ruháik el nem nyűttenek és lábaik meg nem dagadának.

Zsoltárok 105:37.
És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.

5Mózes 8:2-3.
2És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem? 3És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.

Zsidók 3:7-14 .
7Annakokáéért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, 8Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, 9Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig. 10Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. 11Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. 12Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; 13Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: 14Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
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Kedd  Május 19.
3. A MEGTÉRETLENEK BEFOLYÁSA
a. Milyen emberekből válik gyakorta bajkeverő? 4Móz 11:4.

„Az izraelitákkal együtt Egyiptomból kivonult vegyes sokaság az állandó 
kísértéseknek és bajoknak volt a forrása. Vallomást tettek ugyanarról, hogy 
lemondanak a bálványimádásról és csak az egy igaz Istent imádják, de korábbi 
neveltetésük és gyakorlatuk annyira kialakította szokásaikat és jellemüket, hogy 
többé-kevésbé továbbra is megmaradtak a bálványimádás megrontó hatása 
alatt és ennek következtében tiszteletlenül viselkedtek Izrael Istenével szemben. 
Legtöbbször ők voltak azok, akik viszályt kavartak és ők voltak az elsők, akik 
zúgolódni kezdtek, és így bálványimádói gyakorlataikkal és Isten elleni állandó 
zúgolódásaikkal károsan befolyásolták a tábor életét.” – PP 374-375.
b. Mi volt Isten parancsa a hitetlenekkel való összekapcsolódásra vo-

natkozóan? 5Móz 7:3-4; 2Kor 6:14. Érvényes-e ez napjainkra is? 

„Az izraeliták már előbb figyelmeztetve lettek, hogy ne legyen kapcsolatuk 
a bálványimádókkal, ne házasodjanak össze velük és semmiképpen se tegyék ki 
magukat a pogány utálatosságok megrontó veszedelmének. Azt a tanácsot kapták, 
hogy a gonosznak még csak a látszatát is kerüljék, ne járjanak a bűn határainál, 
hiszen ez a legbiztosabb út, hogy a bűn elnyelje és tönkretegye őket. Rámutatott, 
hogy Istentől való elszakadásuk pusztulást hozna, s amint Isten hű volt ígéretei-
hez, úgy fenyegetéseit is végrehajtaná.” – TII 32.

„Isten szigorúan eltiltotta, hogy ősi népe más nemzetekkel házasodjék össze… 
Pedig a pogányok kedvezőbb helyzetben voltak, mint a mai kor megátalkodottjai, 
akik, bár ismerik az igazság fényét, mégis elutasítják elfogadását.” – 4B 508.
c. Milyen következményei vannak minden esetben a megtéretlennel 

való szoros összeköttetésnek? 1Kor 15:33-34.

„Nem helyes, ha a keresztények laza erkölcsű emberekkel barátkoznak. Veszé-
lyes a meghitt, mindennapos társalgás, amikor anélkül telik el az idő, hogy bár-
mivel is hozzájárulna a szellemi vagy erkölcsi felemelkedéshez. Ha az embereket 
körülvevő erkölcsi légkör nem tiszta és megszentelt, hanem a romlástól szennyes, 
akkor aki azt belélegzi, észre fogja venni, hogy a mérgezett légkör kihat gondol-
kodására és szívére, hogy romlásba döntse mindkettőt.” – 3B 125. 

4Mózes 11:4.
De a gyülevész nép, amely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk?

5Mózes 7:3-4.
3Sógorságot se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak; 4Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket.

2Korinthus 6:14.
Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

1Korinthus 15:33-34.
33Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. 34Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
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Szerda  Május 20.
4. ISTEN TEKINTÉLYÉNEK MEGVETÉSE 
a. Hogyan büntették meg az isteni tekintély megvetését és a harmadik 

parancsolat megsértését? 3Móz 24:10-16, 23.

„Egy alkalommal egy izraelita asszonynak és egy velük együtt kivándorolt 
egyiptomi férfinak – aki az elegy sokaságból származott – a fia felszedte sátrát, 
elhagyta a táborban nekik kijelölt területet és beköltözött az izraeliták számára 
kijelölt táborhelyre, mert igényt tartott arra, hogy sátrát ott verhesse fel. Ezt az 
isteni törvény tiltotta. Az egyiptomiak leszármazottait ugyanis a harmadik nem-
zedékig kizárták a gyülekezetből. Vita keletkezett közte és egy izraeli között. Az 
ügyet a bírák elé utalták és azok az isteni törvény megsértője ellen döntöttek.

Az ítélet annyira felbőszítette ezt a férfit, hogy megátkozta a bírót és szen-
vedélye hevében káromolta Isten nevét. Azonnal Mózes elé vitték. A törvény a 
következőképpen rendelkezett: ’Aki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal 
lakoljon’ (2Móz 21:7); de az ilyen esetre vonatkozólag a törvény semmiféle ren-
delkezést nem tartalmazott. Ez a bűn azonban nagyon súlyos volt, ezért szükségét 
érezték annak, hogy ezzel kapcsolatban különleges rendelkezést kapjanak Isten-
től. Ezt az embert őrizetbe vették és őrizet alatt tartották mindaddig, amíg az Úr 
nem jelentette ki akaratát. Isten maga hirdette ki az ítéletet.” – PP 373-374.
b. Miért volt ilyen szigorú a büntetés ezen cselekedetekért? 2Móz 20:7.

„Vannak emberek, akik kétségbe vonják Isten szeretetét és igazságosságát az 
ily szigorú büntetés láttán, amelyet a szenvedély hevében kimondott szavakért 
szabtak ki és hajtottak végre. Isten szeretete és igazságossága azonban megkö-
veteli, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen: az Isten ellen rosszindulatból 
történő megnyilatkozások igen nagy bűnnek számítanak. Az első bűnösre ki-
mondott halálos ítélet Isten neve tiszteletben tartására kellett intsen mindenkit. 
Ha ennek az embernek a bűne büntetlen marad, akkor ez másokat erkölcsileg 
megronthatott volna, melynek eredményeként sok embernek az élete esett volna 
áldozatul.” – PP 374.
c. Hogyan történik meg velünk időnként, hogy Isten hatalmát semmibe 

vesszük ma? Bír 17:6.

„Korunk bűne – semmibe venni Isten kifejezett parancsait.” – 3B 483.

3Mózes 24:10-16, 23.
10Kiméne pedig egy izráelbeli asszonynak fia, aki égyiptomi férfiútól való vala, Izráel fiai közé, és versengének a táborban az izráelbeli asszonynak fia és egy izráelbeli férfi. 11És káromlá az izráelbeli asszony fia az Isten nevét és átkozódék; elvivék azért azt Mózeshez. Az ő anyjának neve pedig Selomith vala, Dibrinek leánya, Dán nemzetségéből. 12És őrizet alá veték azt, míg kijelentést nyernének az Úr akarata felől. 13Szóla azért az Úr Mózesnek, mondván: 14Vidd ki az átkozódót a táboron kivül, és mindazok, akik hallották, tegyék kezeiket annak fejére és kövezze agyon azt az egész gyülekezet. 15Izráel fiainak pedig szólj, ezt mondván: Ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét. 16És aki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon.23Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és kivivék az átkozódót a táboron kivül, és agyonverék azt kővel. És úgy cselekedének Izráel fiai, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

2Mózes 20:7.
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.

Bírák 17:6.
Ebben az időben nem volt király Izráelben, hanem kiki azt cselekedte, amit jónak látott.
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Csütörtök  Május 21.
5. AZ ENGEDELMESSÉGET VÁLASZTVA 
a. Miért várt el engedelmességet az Úr a népétől? 5Móz 6:1-2, 24-25. 

Honnan ered az igazi engedelmesség? 5Móz 6:5-6.

„Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az engedel-
messég a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azonosítja 
magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és elménk össz-
hangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulaj-
donképpen nem teszünk mást, csak azt, hogy eleget teszünk saját indítékainknak. 
Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus szolgálatának a végzésében ta-
lálja majd meg legnagyobb örömét. Mikor megismerjük Istent, mivel éppen az a 
kiváltságunk, hogy megismerhetjük Őt, akkor életünk a folytonos engedelmesség 
élete lesz. Krisztus lényének az értékelése, megbecsülése által az Istennel való 
közösség útján a bűn gyűlöletes lesz számunkra.” – JÉ 574.
b. Hol kell elkezdjük az engedelmesség tanítását? Miért? 5Móz 6:7-9.

„A gyermekeknek életük legkorábbi szakaszától fogva meg kell tanulniuk 
engedelmeskedni szüleiknek, tisztelni szavukat és megbecsülni tekintélyüket…

A szüleiknek való szófogadás és tiszteletadás megtanítja őket arra, hogyan 
engedelmeskedjenek mennyei Atyjuknak, s hogyan tiszteljék Őt.” – Gy 53. 54.

„Tanítsátok a gyermekeket és az ifjakat arra, hogy azt a királyi palástot válasz-
szák, melyet a mennyei szövőszéken szőttek, amely ’tiszta és ragyogó fehér gyolcs’. 
(Jel. 19:8) Ezt viselik majd a föld szentjei. E palástot – amely Krisztus feddhetetlen 
jellemét ábrázolja – ingyen ajánlják fel mindenkinek. Mindazok, akik ezt az öltö-
zetet elfogadják, már e földön is viselhetik.

Tanítsuk meg a gyermekeknek, hogy amikor megnyílnak a tiszta, szeretetteljes 
gondolatok előtt, és szeretetből fakadóan segítenek másoknak, akkor felöltöznek 
Jézus jellemének szép ruháiba.” – Gy 129.

Péntek  Május 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Ha az izraeliták engedelmeskedtek volna Mózesnek, mi történt volna velük?
2. Milyen szerepet töltött be az éneklés a pusztai vándorlás alatt?
3. Mi legyen az egyetlen célunk a hitetlenekhez fűződő kapcsolatainkkal?
4. Hogyan tudjuk tiszteletben tartani Isten nevét ma?
5. Miként ölthetjük magunkra naponként Krisztus jellemét? 

5Mózes 6:1-2, 24-25.
 1Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések, amelyek felől parancsolta az Úr, a ti Istenetek, hogy megtanítsam azokat néktek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt; 2Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, amelyeiket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess.24És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint e mai napon. 25És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, amiképen megparancsolta nékünk.

5Mózes 6:5-6.
5Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. 6És ez ígék, amelyeiket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

5Mózes 6:7-9.
7És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. 8És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. 9És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.
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A MEGÜTÖTT KŐSZIKLA
„És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivelhogy nem hittetek 

nekem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izráel fiainak szemei 
előtt: azért nem viszitek be e községet a földre, amelyet adtam nékik.” 
(4Móz 20:12)

„Hogy örökre eloszlassa azt a gondolatot, hogy ember vezeti őket, Isten 
szükségesnek ítélte, hogy mielőtt bemennének Kánaán földjére, meghalni hagyja 
vezetőjüket.” – TII 25.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 378-388. (A megütött kőszikla)

Vasárnap  Május 24.
1. ISTEN MEGAD MINDEN SZÜKSÉGLETET
a. Hogyan voltak az izraeliták vízzel ellátva a pusztai vándorlás ideje 

alatt? Zsol 105:41; Ésa 48:21.

„A Hóreben megütött kősziklából fakadt és ömlött először élő vízsugár, amely 
felfrissítette Izraelt a pusztában. Egész vándorlásuk alatt, ahol szükségük volt 
rá, Isten irgalmasságának csodája ellátta őket vízzel. A víz azonban nem ömlött 
folyamatosan a Hóreben fakadt forrásból. Vándorlásuk közben, ahol szomjasak 
voltak, ott mindig víz bugyogott fel a táborhely mellett emelkedő kősziklák hasa-
dékaiból.” – PP 378.
b. Ki volt a forrása mind a mulandó mind a lelki áldásaiknak? 1Kor 

10:4.

„Krisztus a forrása minden hatalomnak, az adományozója minden mulandó és 
lelki áldásnak. Az embert mint munkatársát alkalmazza, hogy ő is kivegye részét 
a munkából, mint segítő keze. Tőle kapunk, de nem hogy önmagunk kielégítésére 
gyűjtsünk, hanem hogy másokat részesítsünk azokban.” – RH April 4, 1907.

2020. május 30.
Szombat

Napnyugta: H  20:31
Ro 21:04

9. Tanulmány

Zsoltárok 105:41.
Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.

Ézsaiás 48:21.
Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket: kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát és víz ömöl belőle.

1Korinthus 10:4.
És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
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Hétfő  Május 25.
2. A NÉP HITÉNEK PRÓBÁJA
a. Hogyan lett megpróbálva hitük, amikor ismét Kádesbe értek? Mit 

tett a nép? 4Móz 20:1-5.

„Éppen, mielőtt a héberek serege elérte Kádest, az az élő vízsugár, amely tábor-
helyük mellett éveken át ömlött a kősziklából, hirtelen elapadt, nem folyt tovább. 
Az Úr szándéka az volt, hogy újból megpróbálja népét. Meg akart bizonyosodni 
arról, hogy vajon igazán bíznak-e gondviselésében, vagy pedig utánozzák atyáik 
hitetlenségét.

Mielőtt Isten megengedte volna nekik a Kánaánba való bevonulást, meg kellett 
mutatniuk, hogy elhitték ígéretét. Vizük elfogyott, mielőtt Edomot elérték volna. 
Itt volt az alkalom, hogy legalább egy kis ideig ’hitben’ járjanak a ’láthatókban’ 
való járás helyett. Hitük első megpróbáltatása azonban belőlük is azt a zajongó 
és hálátlan lelkületet váltotta ki, amely atyáikban is megnyilatkozott. Abban a 
pillanatban, amikor megfeledkeztek arról az isteni kézről, amely sok-sok éven 
át ellátta őket mindazzal, amire szükségük volt, már el is kezdődött a táborban a 
vízért való ordítozás. Ahelyett, hogy Istenhez fordultak volna segítségért, zúgo-
lódtak ellene” – PP 381-382.
b. Mit tett Mózes és Áron, amikor meghallották a nép panaszkodását? 

4Móz 20:6.

c. Milyen utasítást kellett végrehajtania Mózesnek és Áronnak az em-
berek ellátása érdekében? 4Móz 20:7-8. A nép melyik téves, dédelge-
tett elméletét próbálta meg kiigazítani az Úr? 

„Izrael gyermekei egész vándorlásuk folyamán abba a kísértésbe estek, hogy 
Isten csodatetteit Mózesnek tulajdonítsák – az Úr hatalmas csodáit, hogy kihozza 
őket az egyiptomi rabságból. Most is azzal vádolták Mózest, hogy ő hozta ki őket 
Egyiptom földjéről. Igaz, hogy az Úr csodálatos mértékben kijelentette magát 
Mózesnek. Jelenlétével is rendkívüli módon kitüntette őt és felfedte előtte ma-
gasztos dicsőségét. A hegyen is szent közelségre vonta őt magához. Úgy beszélt 
vele, ahogyan az ember barátjával beszél. Az Úr ennek ellenére is bizonyítékot 
bizonyíték után nyújtott, hogy Ő fáradozott kiszabadulásukért.” – TII 25.

4Mózes 20:1-5.
1És eljutának Izráel fiai, az egész gyülekezet Czin pusztájába az első hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Miriám, és eltemetteték ott. 2De nem vala vize a gyülekezetnek, összegyűlének azért Mózes és Áron ellen. 3És feddőzék a nép Mózessel, és szólának mondván: Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr előtt! 4És miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét e pusztába, hogy meghaljunk itt mi, és a mi barmaink? 5És miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és inni való víz sincsen!

4Mózes 20:6.
Elmenének azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arczukra borulának; és megjelenék nékik az Úrnak dicsősége.

4Mózes 20:7-8.
7És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 8Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet; és fakaszsz vizet nékik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak.
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Kedd  Május 26.
3. MÓZES ÉS ÁRON HIBÁZIK 
a. Hogyan szégyenítette meg Mózes Istent, miközben a néphez beszélt? 

4Móz 20:9-11.

„Mózes elhamarkodott cselekedetével elvette annak a tanításnak az erejét, 
amelyet Isten szándékozott adni a népnek. A kőszikla, amely Krisztus jelképe 
volt, egyszer lett megütve, mint ahogy Krisztus egyszer lett megáldozva. Má-
sodszor csak szólni kellett volna a sziklához, mint ahogy nekünk csak kérni kell 
az áldásokat Jézus nevében. A kőszikla másodszori megütésével Krisztus szép 
jelképének jelentőségét széttörték. 

Sőt mi több, Mózes és Áron olyan hatalmat tulajdonítottak maguknak, amely 
egyedül csak Istent illeti meg. Az isteni beavatkozás szükségessége mindig nagyon 
ünnepélyessé tette az alkalmat. Izrael vezetői kihasználhatták volna ezt arra, hogy 
a népet az Isten iránti tisztelet megadására késztessék, és hitüket Isten hatalmában 
és jóságában megerősítsék. Mikor dühösen azt kiáltották: ’Avagy e kősziklából 
fakasszunk-é néktek vizet:’ (4Móz 20:10), akkor tulajdonképpen Isten helyébe 
képzelték és Isten hatalmával ruházták fel magukat, holott mint embereknek csak 
emberi gyarlóságaik és szenvedélyeik voltak.” – PP 383-384.
b. Milyen büntetést okozott magának Mózes és Áron? Miért? 4Móz 

20:12; 5Móz 3:23-27.

„Ez alkalommal Isten nem mondott ítéletet azokra, akiknek gonosz viselkedé-
se annyira felingerelte Mózest és Áront, hogy vétkeztek ellene… Mózes és Áron 
megsértődtek, és így szem elől tévesztették, hogy a nép zúgolódása nem ellenük 
tört ki, hanem Isten ellen. Mivel csak saját elgondolásukat akarták érvényre jut-
tatni és megbántott önérzetükre hallgattak, akaratlanul maguk is bűnbe estek és 
így elmulasztották a nép nagy bűnét Isten elé tárni. 

Keserű és megalázó volt számukra az az ítélet, amelyet Isten közvetlenül az 
eset után kimondott ellenük… A lázongó Izraellel együtt nekik is meg kell halni-
uk, mielőtt átkelnének a Jordánon.” – PP 384.

„Mózes bűne ismert volt az egész gyülekezet előtt. Ha Isten könnyedén elnézte 
volna e bűnt, akkor az egész népnek az lett volna a benyomása, hogy a hitetlen-
ség, a türelmetlenség mentséget találhat, bocsánatot nyerhet azoknak az életében, 
akik felelősséggel teljes pozíciót töltenek be. Mikor azonban megkapták azt az 
isteni kijelentést, hogy Mózes és Áron egyetlen egy bűn miatt nem léphet Kánaán 
földjére, akkor a nép megértette, hogy Istennél nincs semmiféle személyválogatás 
és Ő kivétel nélkül megbünteti mindazokat, akik bűnt követtek el.” – PP 386.

4Mózes 20:9-11.
9Vevé azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől amint parancsolta vala néki. 10És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és monda nékik: Halljátok meg most, ti lázadók! Avagy e kősziklából fakasszunk-é néktek vizet? 11És felemelé Mózes az ő kezét, és megüté a kősziklát az ő vesszejével két ízben; és sok víz ömle ki, és ivék a gyülekezet és az ő barmai.

4Mózes 20:12.
És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivelhogy nem hittetek nékem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izráel fiainak szemei előtt: azért nem viszitek be e községet a földre, amelyet adtam nékik.

5Mózes 3:23-27.
23Könyörgék is az Úrnak abban az időben, mondván: 24Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmad szerint? 25Hadd menjek át kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet, és a Libanont! 26De megharaguvék az Úr én reám ti miattatok, és nem hallgatott meg engem; hanem ezt mondá az Úr nékem: Elég ez néked, ne szólj többet már nékem e dolog felől! 27Menj fel a Piszga tetejére, és emeld fel a te szemeidet napnyugot felé és észak felé, dél felé és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem mégy át ezen a Jordánon.
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Szerda  Május 27.
4. A MEGÜTÖTT KŐSZIKLA EGY JELKÉP
a. Kit jelképezett a megütött kőszikla? Miért volt helytelen a szikla is-

mételt megütése? Ésa 53:3-5.

„A megütött kőszikla Krisztus egyik jelképe volt. E jelkép segítségével Isten 
a legdrágább lelki igazságokat tanítja velünk. Amiként az életet adó víz sugár-
ban ömlött ki a megütött kősziklából, éppen úgy Krisztusból – aki verettetett, 
aki ’megsebesíttetett bűneinkért’ (Ésa 53:4-5) – az üdvösség vízsugara árad az 
elveszett nemzetségre. Amiként egyszer megütötték a kősziklát, épp úgy Krisztus 
is ’egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett’ (Zsid 9:28). Üdvözí-
tőnknek nem kellett másodszor is feláldoztatni. Akik Isten kegyelmének áldásait 
keresik, csak arra van szükségük, hogy azokat Jézus nevében kérjék, és szívük 
kívánságát bűnbánó imádságban öntsék ki. Az ilyen imák arra indítják a Seregek 
Urát, hogy Jézus sebeinek érdeméért gazdagon árassza azt az életadó vért, ame-
lyet az Izrael számára adott éltető víz jelképezett.” – PP 378-379.
b. Melyik eseménynél és hogyan ünnepelték meg Krisztus idejében a 

zsidók a kősziklából folyó vizet? Jn 7:37-39.

„A kősziklából folyó víz emlékét, amely a pusztai vándorlásuk alatt csodálatos 
és életet mentő élmény volt, az izraeliták nagy örömük kinyilvánításával ünne-
pelték meg Kánaánban való letelepedésük után. Krisztus idejében ez az ünneplés 
egyike lett a leghatásosabb szertartásoknak. Ezt a sátoros ünnep alkalmával tar-
tották meg, mikor az emberek az egész országból Jeruzsálemben gyűltek össze. 
Az ünnep mind a hét napján a papok zeneszóval és a léviták énekkarával vonul-
tak ki arany edénnyel a Siloám tavához, hogy vizet merítsenek a tó forrásából. Az 
imádkozók sokasága követte őket. Akik csak közel tudtak kerülni a vízsugárhoz, 
ittak is abból, miközben örvendező ének csendült fel ajkukról: ’Örömmel me-
rítetek vizet a szabadító kútfejéből’ (Ésa 12:3). Azután a trombiták hangja és az 
ünnepélyes énekek kíséretében a papok által kimerített vizet a templomba vitték: 
’Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, óh Jeruzsálem’ (Zsol 122:2). A vizet rá-
öntötték az égő áldozati oltárra, miközben zengtek az Istent dicsérő énekek. A 
sokaság hangszerekkel és mélyhangú trombitákkal vett részt a győzelmi énekeket 
zengő kórus énekében.” – PP 379.

Ézsaiás 53:3-5.
3Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. 4Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

János 7:37-39.
37Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. 38Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. 39Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.
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Csütörtök  Május 28.
5. TANULSÁG SZÁMUNKRA
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Mózes hibájából? Zsol 106:33.

„Mózes nem valami nagy bűntény elkövetésében volt vétkes, ha emberi szem-
pontból nézzük és mérlegeljük az ügyet. Mózes bűne egyike volt a megszokott 
eseteknek. A zsoltáríró azt mondja, hogy ’gondtalanul szólt ajkaival’ (Zsol 106:33). 
Emberi megítélés szerint ez csekély vétségnek látszhat. Isten azonban szigorúan 
foglalkozik ezzel a bűnnel leghűségesebb és legmegbecsültebb szolgája esetében 
és nem bocsátja meg ezt a bűnt másoknak sem… Minél fontosabb valakinek az 
állása, a beosztása, és minél nagyobb a befolyása, annál nagyobb szüksége van a 
türelem és az alázatosság gyakorlására.” – PP 386-387.
b. Milyen figyelmeztetés menthet meg az önfelmagasztalástól? Jak 4:6-7; 

1Kor 10:12.

„Bármilyen nagy legyen is valakinek a lelki világossága, bármilyen nagymér-
tékben élvezze is Isten kegyelmét és áldását, törekedjék arra, hogy alázatosan 
járjon az Úr előtt, és hittel arra kérje őt, irányítsa minden gondolatát és minden 
szándékát ellenőrizze…

Bármilyen nagy nyomás nehezedik is az emberre, az elkövetett bűn minden-
kor saját cselekedetünk. Sem a föld, sem a pokol összes hatalma nem képes bárkit 
is a bűn elkövetésére kényszeríteni. Sátán mindig a leggyengébb ponton támadja 
meg az embert, de azért nem kell legyőznie bennünket. Bármilyen keménynek 
vagy váratlannak tűnik is Sátán támadása, Isten gondoskodott számunkra segít-
ségről, és az Ő erejével győzhetünk.” – PP 387-388.

Péntek  Május 29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan gondoskodott Isten ivóvízről az izraeliták számára a pusztai ván-

dorlás alatt? Hogyan gondoskodik szükségleteinkről ma?
2. Hogyan élte meg hitpróbáját a nép? Hogyan reagálnék én?
3. Mire figyelt Mózes és Áron, amikor hibát követtek el? Mi van az én figyel-

mem középpontjában és milyen eredménye lesz ennek?
4. Hogyan tette tönkre Mózes a megütött szikla gyönyörű tanítását?
5. Hogyan maradhatok biztonságban az önfelmagasztalástól?

Zsoltárok 106:33.
Mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival.

Jakab 4:6-7.
6De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 7Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

1Korinthus 10:12.
Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
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Kedves Testvérek és Testvérnők szerte a 
világon!

A Földbolygó történelmének utolsó 
pillanatait éljük, és Urunk igyekvően vár-
ja már régóta, hogy haza vigyen bennün-
ket. A szemünk előtt kibontakozó pro-
fétikus események bizonyságot tesznek 
arról, hogy Jézus hamarosan visszatér, már 
az ajtó előtt van. Sajnálatos módon az evan-
gélium üzenete még nem ért el a világ minden 
szegletébe, és még nem hallhatta mindenki napjaink 
igazságait. „Az emberek nemsokára nagy elhatározásokra kényszerülnek; 
alkalmat kell kapniuk, hogy hallják és megértsék a Biblia igazságát azért, 
hogy értelmesen a helyes utat választhassák.” – Ev 18.

Mint Isten gyülekezetének tagjai, az a kiváltságunk, hogy jellemvonását 
képviseljük és részt vegyünk az evangélium hirdetésében a világ végeze-
téig, azzal hogy időnket, erőnket és anyagi eszközeinket erre a különleges 
munkára szánjuk. 

Hála az imáknak és anyagi hozzájárulásoknak, amit tagjainktól és 
barátainktól kaptunk, új missziók alakultak több területen is. Ezek a 
missziók is támogatásainkra szorulnak még, amíg meg nem erősödnek 
annyira, hogy önfenntartókká váljanak. Új misszió területek megnyitása 
is szükséges azonban. Minden évben gyűjtünk egy különleges adakozást, 
hogy támogassuk a szükséges eszközökkel az evangélium hirdetését a 
világ több területén is.

„Érthetetlen módon elhanyagoljátok az Úr örökségét. Isten meg fogja 
ezért ítélni népét. A felhalmozott előnyökkel büszkeségeteket és kérkedő 
vágyatokat elégítitek ki, ugyanakkor érintetlenül hagytok új területeket. 
Isten megrovása éri a vezetőket a részrehajlásért és önzésért, amellyel 
kisajátítják az Ő javait.” – 8B 59.

Úgy döntesz-e, hogy egyesülsz a misszionáriusok és családjaik erő-
feszítésével, és szabadon adakozol anyagi eszközeidből, hogy a földet 
betölthesse Isten dicsősége és Jézus mielőbb visszatérhessen? Reméljük, 
hogy igen.

Egy rászoruló világ nevében,

A Generál Konferencia Misszió Osztálya

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Misszió számára szerte a világon 

2020. június 6.
szombat
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VÁNDORLÁS EDOM KÖRÜL
„És amiképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az 

ember Fiának felemeltetnie.” (Jn 3:14)
„A rézkígyót azért emelték föl, hogy aki hittel rátekint, meggyógyuljon. Isten 

ma is gyógyító üzenetet küld, fölszólítva az embereket, hogy ne emberekre tekint-
senek, sem földi dolgokra, hanem Istenben bízzanak.” – TII 25.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 389-401. (Vándorlás Edom körül)

Vasárnap  Május 31.
1. MEGTAGADTÁK AZ ÁTHALADÁST EDOMON 
a. Mit üzent Mózes az edomita királynak? Milyen választ kapott? 4Móz 

20:14-18.

„Az edomiták Ábrahám és Izsák leszármazottai voltak és az ő kedvükért Isten 
kegyelmességet tanúsított Ézsaú gyermekei iránt. Tulajdonul nekik adta a Szeir 
hegységet. Nem volt szabad őket mindaddig tulajdonukban zavarni, míg bűneik-
kel át nem lépték Isten irgalmának határát.” – PP 390-391.
b. Hogyan ismételték meg a kérést Edom királya felé izrael vezetői? 

Hogyan válaszolt Edom királya? 4Móz 20:19-20. A nép oldalán mi-
lyen bukás adott határozott előnyt Sátánnak ebben a negatív tapasz-
talatban?

„Az izraeliták azonban nem cselekedtek mindjárt úgy, ahogy Isten mondta 
nekik. Miközben lázongtak és zúgolódtak Mózes, Áron és Isten ellen, a kedvező 
alkalmat elszalasztották. Mikor végre hajlandók lettek arra, hogy kérésüket be-
nyújtsák az edomiták királyához, akkor az már megtagadta annak teljesítését.” 
– PP 390.

2020. június 6.
Szombat

Napnyugta: H 20:37
Ro 21:10

10. Tanulmány

4Mózes 20:14-18.
14És külde Mózes követeket Kádesből Edom királyához, kik így szólának: Ezt mondja a te atyádfia az Izráel: Te tudod mindazt a nyomorúságot, amely mi rajtunk esett: 15Hogy a mi atyáink alámentek Égyiptomba, és sok ideig laktunk Égyiptomban, és hogy nyomorgatának minket az égyiptombeliek, és a mi atyáinkat. 16És kiáltottunk az Úrhoz, és meghallgatta a mi szónkat, és angyalt külde és kihozott minket Égyiptomból; és ímé Kádesben vagyunk a te határodnak végvárosában. 17Hadd mehessünk át a te földeden! Nem megyünk át sem mezőn, sem szőlőn, és kútvizet sem iszunk; az országúton megyünk, és nem térünk sem jobbra, sem balra, míg általmegyünk a te határodon. 18Felele pedig Edom: Nem mehetsz át az én földemen, hogy fegyverrel ne menjek ellened!

4Mózes 20:19-20.
19És mondának néki Izráel fiai: A járt úton megyünk fel, és ha a te vizedet iszszuk, én és az én barmaim, megadom annak az árát. Nincs egyéb szándékom csak hogy gyalog mehessek át. 20Az pedig monda: Nem mégy át. És kiméne ő ellene Edom sok néppel és nagy erővel.
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Hétfő  Június 1.
2. ÁRON HALÁLA
a. Milyen utat választottak izrael gyermekei az Edom földén való átha-

ladás helyett? 4Móz 20:21-22.; 21:4.

b. Mit mondott az Úr Mózesnek és Áronnak, amikor a Hór hegyhez ért 
Izrael? 4Móz 20:23-26.

„Mózes és Áron sok-sok éven át egymás mellett álltak a gondokban és a szol-
gálatban. Számtalan veszedelemmel szálltak szembe és küzdöttek meg együtt. 
Megosztották egymással Isten emlékezetes áldásait. Most azonban ütött számuk-
ra az egymástól való elválás órája. Nagyon lassan lépkedtek felfelé a hegy lejtőjén. 
Minden perc, amit még egymás társaságában tölthettek, értékes volt számukra. 
A hegyoldal meredek volt és a megmászása fáradságos. Mikor néha-néha meg-
álltak megpihenni, ilyenkor tanácskoztak egymással, elbeszélgettek a múltról és 
a jövőről…  Szívükben nem talált magának helyet ezért a tényért semmiféle Isten 
ellen lázadó érzés; semmiféle zúgolódó kifejezés nem hagyta el ajkukat; orcáju-
kon azonban ünnepélyes szomorúság jelent meg, mikor megemlékeztek arról a 
bűnükről, amely kizárta őket atyáik örökségéből.” – PP 392-393.
c. Milyen ünnepélyességgel helyezték át Eleázárra Áron főpapi tisztsé-

gét? Mennyi ideig siratták Áront? 4Móz 20:27-29.

„Mózes mély szomorúsággal vette le Áronról a szent öltözetet és adta rá azokat 
Eleázárra, aki isteni kiválasztás alapján utóda lett apjának. Kádesben elkövetett bű-
néért Isten megtagadta Árontól azt a kiváltságot, hogy Kánaánban is ő szolgáljon 
Isten főpapjaként, ő mutassa be az első áldozatot az ígéret földjén és így ő szentelje 
fel Izrael örökségét. Mózesnek egyedül kellett tovább hordoznia népe vezetésének 
terhét egészen Kánaán határáig. Messziről megláthatta Kánaánt, de határát nem 
léphette át. Mennyire más lett volna Isten ezen szolgáinak jövője, ha Kádesben a 
kőszikla előtt morgolódás nélkül kiállták volna azt a próbát, amelynek Isten aláve-
tette őket! Egyetlen bűnös cselekedetet sem lehet többé meg nem történtté tenni. 
Megeshet, hogy egy egész élet munkája sem hozhatja helyre azt, ami elveszett a 
kísértés vagy a meggondolatlanság egyetlen rövid pillanatában.” – PP 394.

4Mózes 20:21-22; 21:4.
(20:21-22)  21Mivel nem akará Edom megengedni Izráelnek, hogy általmenjen az ő országán: azért eltére Izráel ő tőle. 22Majd elindulának Kádesből, és jutának Izráel fiai, az egész gyülekezet a Hór hegyére.(21:4) És elindulának a Hór hegyétől a veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét. És a népnek lelke megkeseredék útközben.

4Mózes 20:23-26.
23És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, a Hór hegyénél, Edom földének határán, mondván: 24Áron az ő népeihez takaríttatik: mert nem megy be a földre, amelyet Izráel fiainak adtam, mivelhogy ellenszegültetek az én szómnak a versengésnek vizénél. 25Vedd Áront és Eleázárt, az ő fiát, és vezesd fel őket a Hór hegyére. 26És vetkeztesd le Áront az ő ruháiból, és öltöztesd fel azokba Eleázárt, az ő fiát; mert Áron az ő népéhez takaríttatik, és meghal ott.

4Mózes 20:27-29.
27És úgy cselekedék Mózes, amint parancsolta vala az Úr, és felmenének a Hór hegyére az egész gyülekezet láttára. 28És Mózes levetkezteté Áront az ő ruháiból, és felöltözteté azokba Eleázárt, az ő fiát. És meghala Áron ott a hegynek tetején, Mózes pedig és Eleázár leszálla a hegyről. 29És látá az egész gyülekezet, hogy meghalt vala Áron, és siratá Áront harmincz napig Izráelnek egész háza.
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Kedd  Június 2.
3. ARAD KIRÁLY LEGYŐZÉSE
a. Ki támadta meg Izraelt Áron halála után nem sokkal? Milyen ered-

ménnyel? 4Móz 21:1-3.

„Hamarosan a Hór-hegyi távozás után Izrael vereséget szenvedett Aradtól. 
Arad a kanaániták egyik királya volt. Mivel azonban nagyon komolyan kérték 
Istentől a segítséget, ezt meg is kapták, és teljes vereséget mértek ellenségeikre. 
Győzelmük azonban ahelyett, hogy hálával töltötte volna be szívüket és az Is-
tentől való függőségük felismerésére vezette volna őket, inkább dicsekedőkké és 
elbizakodottakká tette a hébereket.” – PP 395.
b. Az Úr iránti hála helyett, mit tett a nép már megint? 4Móz 21:4.u.r., 5.

„Csakhamar beleestek régi rossz szokásukba és zúgolódni kezdtek. Most azért 
voltak elégedetlenek, mert nem vonulhattak be Kánaánba már negyven évvel 
ezelőtt, közvetlenül a kémek beszámolójakor kitört lázadásuk után. Véleményük 
szerint a hosszú pusztai vándorlás szükségtelen késlekedés volt. Azt állították, 
hogy már akkor is éppen olyan könnyen legyőzhették volna ellenségeiket, mint 
ahogyan azt most tették. 

Amint vándorlásukat déli irányban tovább folytatták, útjuk forró, homokos 
völgyön vezetett át, amely híján volt minden árnyéknak és növényzetnek. Ezt az 
utat hosszúnak és nehezen megjárhatónak találták; sokat szenvedtek a fáradságtól 
és a szomjúságtól. Ismét nem tudták elviselni hitük és türelmük próbáját. Azzal, 
hogy tapasztalataiknak szüntelenül csak a sötét oldalát idézték emlékezetükbe, 
egyre távolabbra és távolabbra kerültek Istentől. Szem elől veszítették azt a tényt, 
hogy ha Kádesben nem zúgolódtak volna, amikor a vizük elfogyott, akkor meg-
kímélhették volna magukat az Edom körüli vándorlástól. Isten ennél jobb tervet 
készített számukra. Szívüknek hálával kellett volna inkább megtelnie Isten iránt, 
hogy bűnükért ilyen enyhén büntette őket. Ehelyett beképzelték maguknak, hogy 
ha Isten és Mózes nem léptek volna közbe, akkor most már régen birtokában 
lehetnének az ígéret földjének. Miután maguk hozták magukra a bajt, sorsukat 
sokkal keményebbé tették, mint amilyenné Isten szándékozott azt tenni. Minden 
szerencsétlenségüket, ami bűneik miatt érte őket, Isten számlájára írták. Szívük-
ben keserű érzéseket tápláltak Isten velük való bánásmódjával kapcsolatban és 
végül mindennel elégedetlenekké váltak. Egyiptomot ragyogóbb és kívánatosabb 
helynek látták, mint a szabadságot és azt a földet, amely felé maga Isten vezette 
őket.” – PP 395-396.

4Mózes 21:1-3.
1Mikor pedig meghallotta a Kananeus, Arad királya, aki lakozik vala dél felől, hogy jön Izráel a kémeknek útán: megütközék Izráellel, és foglyokat ejte közülök. 2Fogadást tőn azért Izráel az Úrnak, és monda: Ha valóban kezembe adod e népet, eltörlöm az ő városait. 3És meghallgatá az Úr Izráelnek szavát, és kézbe adá a Kananeust, és eltörlé őket, és azoknak városait. És nevezé azt a helyet Hormának.

4Mózes 21:4.ur. 5
...És a népnek lelke megkeseredék útközben.5És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk.
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Szerda  Június 3.
4. A KÍGYÓMARÁS 
a. Mit engedett meg az Úr, hogy a táborra jöjjön, mivel minden ok nél-

kül zúgolódtak?  4Móz 21:6.

„Mivel az isteni hatalom pajzsként védelmezte Izraelt, ezért számtalan vesze-
delmet, amely folyamatosan körülvette őket, nem is fogtak fel és nem is ismertek 
meg. Hálátlanságukban és hitetlenségükben előre jelezték, sőt siettették halálukat 
és most az Úr megengedte, hogy a halál rájuk törjön. A mérges kígyókat, amelyek 
elárasztották a pusztát, tüzes kígyóknak nevezték marásuk szörnyű következmé-
nyei miatt. A marás magas lázat, heves gyulladást és gyors halált okozott. Most, 
amikor Isten elvette védelmező kezét Izraelről, ezek a veszedelmes, mérges állatok 
sok embert megtámadtak és megmartak.

Rettegés és zavar kerítette hatalmába az egész tábort. Majdnem minden sátor-
ban volt már halott vagy haldokló. Senki sem volt biztonságban. Gyakran átható 
kiáltások törték meg az éjszaka csendjét, amelyek újabb áldozatokról adtak hírt. 
Mindenki a szenvedők ápolásával volt elfoglalva vagy kétségbeesett igyekezettel 
próbálták megoltalmazni azokat, akiket még nem martak meg a kígyók. Most 
semmiféle morgolódás nem hagyta el ajkukat. Mikor összehasonlították jelenlegi 
szenvedésüket előző nehézségeikkel és megpróbáltatásaikkal, úgy találták, hogy 
az előzőek még említésre sem méltók az utóbbiak, az újabbak mellett.” – PP 397.
b. Mit tett a nép, amikor rájöttek, hogy az Úr bünteti zúgolódásukat? 

Milyen gyógymódot kaptak? 4Móz 21:7-9.

„Mózes azt az isteni utasítást kapta, hogy csináljon sárgarézből az élő kígyók-
hoz hasonló érckígyót és emelje azt magasba a nép között… 

A nép jól tudta, hogy az érckígyóban nem volt semmiféle hatalom és gyógyító 
erő és nem az érckígyó okozott ily csodálatos gyógyulást azoknál, akik feltekin-
tettek rá. A gyógyító erő egyedül Istentől származott. Bölcsességében Isten ezt 
a módszert választotta hatalmának bemutatására. Ezzel az egyszerű eszközzel 
értette meg a néppel, hogy ezt a csapást saját bűneik hozták rájuk. Isten azonban 
arról is biztosította őket, hogy amíg engedelmeskednek néki, addig nincs semmi 
okuk a félelemre, mert ő megőrzi őket.” – PP 398.

4Mózes 21:6.
Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéből.

4Mózes 21:7-9.
7Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért. 8És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon. 9Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.
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Csütörtök  Június 4.
5. A BŰN GYÓGYMÓDJA 
a. Kit jelképezett a rézkígyó? Jn 3:14-15; Ám 5:4.

„Az izraeliták azzal mentették meg életüket, hogy felnéztek a felemelt érckí-
gyóra. A feltekintés hitüket jelentette. Azért éltek, mert elhitték Isten szavát, és 
bíztak abban az eszközben, amelyet Isten a gyógyulásukra rendelt. Így tekinthet 
fel a bűnös Krisztusra, és élhet. Bocsánatot kap Istentől Krisztus Jézus engesztelő 
áldozatába vetett hite által; azonban az élettelen jelképpel ellentétben Krisztusnak 
elegendő hatalma és ereje van önmagában ahhoz, hogy meggyógyítsa a bűnbánó 
bűnöst.” – PP 399.
b. Egyedül ki által gyógyulhatunk meg? Zsol 103:2-3; 1Pt 2:21, 24.

„Miközben rájövünk, hogy Krisztus nélkül milyen tehetetlen állapotban va-
gyunk, ne engedjük át magunkat az elkedvetlenedésnek, a csüggedésnek, hanem tá-
maszkodjunk a megfeszített és feltámadott Üdvözítőnk érdemeire. Nézz reá és élsz! 
Szavát adta, hogy ő mindazokat megmenti, akik Hozzá mennek. Bár milliók vetik 
el felajánlott irgalmát, akiknek gyógyulásra lenne szükségük, de azok közül, akik 
bizodalmukat az Ő érdemeibe vetik, egyetlen egyet sem hagy elveszni.” – PP 400.

„Jóllehet a bűnös nem képes megmenteni önmagát, mégis hozzájárulását kell 
adnia ahhoz, hogy Isten üdvözíthesse ’azt, aki hozzám jő – mondja Krisztus – 
semmiképpen ki nem vetem’ (Jn 6:37). Igen, de nekünk oda kell mennünk Hozzá, 
és ha megbánjuk bűneinket, akkor el kell hinnünk, hogy elfogad bennünket, és 
megbocsát nekünk. A hit Isten ajándéka, de a mi dolgunk, hogy gyakoroljuk ezt 
az ajándékot.” – PP 399.

Péntek  Június 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért nem lettek megsemmisítve az edomiták ekkor?
2. Milyen tanulságot vonhatunk le Mózes és Áron egyetlen tettének messzeme-

nő hatásából?
3. Milyen gondolkodás juttat zúgolódásra? Hogyan kerülhetjük el ezt?
4. Mi volt az egyszerű gyógymódja a kígyómarásnak? Miben volt a rézkígyó 

gyógyító ereje?
5. Hová nézzünk a bűntől való szabadulásért? Mit foglal magában a nézés?

János 3:14-15.
14És amiképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie. 15Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.

Ámós 5:4.
Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!

Zsoltárok 103:2-3.
2Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 3Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

1Péter 2:21,24.
21Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek.24Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel szógyultatok meg.
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GYŐZELEM SZIHON ÉS ÓG FELETT
„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” (Zsol 37:5) 
„Vezetőjük nyugodt hite Istenben való bizalommal töltötte el a népet. Min-

dent rábíztak az Ő mindenható karjaira és Isten nem hagyta őket cserben. Sem a 
hatalmas óriások, sem a kőfallal körülvett városok, sem a jól felfegyverzett sere-
gek, sem a sziklás erődítmények nem tudtak megállni az Úr seregének fejedelme 
előtt.” – PP 405.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 402-407. (Básán bevétele)

Vasárnap  Június 7.
1. IZRAELT MEGSEMMISÜLÉS FENYEGETI 
a. Milyen utasításokat kaptak az izraeliták a moábitákkal és az ammo-

nitákkal kapcsolatban?  5Móz 2:9, 19.

b. Milyen üzenetet küldött Mózes Szihon királyának, amikor elértek az 
emoreusok határához és mit válaszolt ő? 5Móz 2:26-30; 4Móz 21:21-23.

„A válasz [Szihon királyától] azonban határozottan elutasító volt. Sőt az 
emoreusok összehívták hadaikat a benyomulók megállítására. Ez a félelmetes 
hadsereg rémületbe ejtette az izraelitákat, akik szegényesen voltak felkészülve 
arra, hogy megütközzenek a jól felfegyverzett és jól kiképzett hadsereggel. Ami a 
hadviselésben való jártasságot és ügyességet illette, ellenségeik ebben is előnyben 
voltak. Minden emberi számítás szerint ennek a csatának nagyon gyorsan Izrael 
döntő vereségével kellett végződnie.

Mózes azonban tekintetét a felhőoszlopra függesztette és azzal a gondolattal 
bátorította a népet, hogy Isten jelenlétének jele még velük van. Ugyanakkor arra 
utasította őket, hogy tegyenek meg mindent, amit emberi erővel meg lehet tenni 
és így készüljenek fel a harcra. Ellenségeik égtek a harci vágytól és biztosak voltak 
abban, hogy a felkészületlen izraelitákat elsöprik országuk földjéről.” – PP 403.

2020. június 13.
Szombat

Napnyugta: H 20:41
Ro 21:14

11. Tanulmány

5Mózes 2:9, 19.
9És monda az Úr nékem: Ne hadakozzál Moáb ellen, és ne ingereld azt hadra, mert nem adok az ő földéből néked semmi örökséget; mert a Lót fiainak adtam Art örökségül.19És mikor közel jutsz az Ammon fiaihoz, ne háborgasd őket, ne is ingereld őket, mert nem adok néked az Ammon fiainak földjéből örökséget, mert a Lót fiainak adtam azt örökségül.

5Mózes 2:26-30.
26És követeket küldék a Kedemót pusztából Szihonhoz, Hesbon királyához békességes beszéddel ezt izenvén: 27Hadd menjek át a te földeden! Útról-útra megyek, nem térek le se jobbra, se balra. 28Eleséget pénzen adj nékem, hogy egyem; vizet is pénzen adj nékem, hogy igyam; csak gyalog hadd megyek át: 29A miképen cselekedtek én velem az Ézsaú fiai, akik Szeirben laknak; és a Moábiták, akik Arban laknak; míglen átmegyek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a mi Istenünk ád nékünk! 30De nem akarta Szihon, Hesbon királya, hogy átmenjünk ő rajta, mert megkeményítette volt az Úr, a te Istened az ő lelkét, és engedetlenné tette az Ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt, amint nyilván van e mai napon.

4Mózes 21:21-23.
21És külde Izráel követeket Szíhonhoz, az Emoreusok királyához, mondván: 22Hadd mehessek át a te földeden! Nem hajlunk mezőre, sem szőlőre, kútvizet sem iszunk; az országúton megyünk, míg átmegyünk a te határodon. 23De nem engedé Szíhon Izráelnek, hogy átmenjen az ő határán, sőt egybegyűjté Szíhon minden népét, és kiméne Izráel ellen a pusztába, és jöve Jaháczba; és megütközék Izráellel.
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Hétfő  Június 8.
2. AZ EMOREUSOK LEGYŐZÉSE
a. Milyen utasítást kapott Izrael vezetője attól, aki az összes ország bir-

tokosa? 5Móz 2:31.

b. Mit jövendöltek meg az emoreusokról Ábrahám idejében? 1Móz 
15:16.

„Az emoreusok bálványimádók voltak, akik gonoszságukkal az életüket már 
eljátszották. Isten négyszáz évig mégis megkímélte őket, mert félreérthetetlen 
bizonyítékát akarta adni nekik, hogy Ő az egyedüli igaz Isten, az ég és a föld 
Alkotója. Isten mindazon csodái, amelyekkel Izraelt kihozta Egyiptomból, 
ismeretesek voltak előttük. Isten elegendő bizonyítékot adott nekik, amelyből 
megismerhették volna az igazságot, elfordulván a bálványimádástól és kicsapon-
gó életmódjuktól. De elvetették maguktól az Isten által felkínált világosságot, és 
továbbra is bálványaikon csüngtek.

Mikor az Úr másodszor is elvezette a népet Kánaán határáig, hatalma további 
bizonyítékával ajándékozta meg az ott letelepedett pogány nemzeteket. Meglátták, 
Isten Izraellel volt, mikor győzelmet aratott Arad királya és a kánaániták felett, és 
amikor csodálatos módon megmentette azokat, akik egyébként elpusztultak vol-
na a kígyók marásától… Nem tanúsítottak ellenséges magatartást egyik néppel 
szemben sem és kárt sem tettek tulajdonukban. Miután eljutottak az emoreusok 
földjének határához, ezt a népet is csak arra kérték, hogy engedje őket átvonulni 
országukon. Megígérték nekik, hogy figyelembe veszik és megtartják mindazokat 
a szabályokat, amelyeket más népekkel való érintkezésükben már alkalmaztak. 
Amikor azonban az emoreusok királya visszautasította ezt az udvarias kérelmü-
ket és kihívóan harcra gyűjtötte seregeit, akkor a gonoszság, a bűn pohara betelt 
és Isten az emoreusok legyőzését, megsemmisítését határozta el.” – PP 403-404.
c. Mi lett a küzdelem vége? 5Móz 2:32-35; 4Móz 21:24.

„Az izráeliták átkeltek az Arnon patakján és előnyomultak az ellenséges sereg 
irányába, megütköztek velük. A csatában Izrael hadseregei győztek. Megszerzett 
előnyüket kihasználták és hamarosan birtokukba vették az emoreusok országát. 
Az Úr volt az, aki legyőzte népének ellenségeit. Ugyanezt megtette volna már har-
mincnyolc évvel előbb is, ha akkor és ott Izrael reá bízta volna magát.” – PP 404.

5Mózes 2:31.
Monda pedig az Úr nékem: Lásd: elkezdem átadni néked Szihont és az ő földét; kezdj hozzá, foglald el azt, hogy az ő földe örököd legyen.

1Mózes 15:16.
Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.

5Mózes 2:32-35.
32És kijöve Szihon mi előnkbe minden népével, hogy megvívjon velünk Jahácznál. 33De az Úr, a mi Istenünk kezünkbe adá őt, és levertük őt és az ő fiait és minden ő népét. 34És elfoglaltuk minden ő városát abban az időben, és fegyverre hánytuk az egész várost: férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket; nem hagytunk menekülni senkit. 35De a barmokat prédára vetettük közöttünk, és a városokból való ragadományokat, amelyeiket elfoglaltunk volt.

4Mózes 21:24.
És megveré őt Izráel fegyvernek élivel, és elfoglalá annak földét Arnontól Jabbókig, az Ammon fiaiig; mert erős vala az Ammon fiainak határa.
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Kedd  Június 9.
3. AZ ISTENBE VETETT BIZALOM
a. Hogyan szól Dávid találó leírása Mózesről, amikor meghallja a ká-

naáni hatalmas sereget? Zsol 112:7-8.

„Ő pedig, akinek Igéje igazság – megígérte segítségét és kegyelmét minden 
körülmények között. Örökkévaló karjai ölelik át azt a lelket, aki Hozzá fordul 
segítségért. Biztosan nyugodhatunk oltalmában és elmondhatjuk: ’Mikor félnem 
kellene is, én bízom te benned’ (Zsol 56:4). Isten beteljesíti ígéreteit mindazokon, 
akik Benne reménykednek.” – AT 323.
b. Mit mondhatott magabiztosan Mózes, miután legyőzte Szihont, 

Hesbon királyát? 5Móz 2:36. Milyen bátorítása volt a népnek?

„A héberek most megemlékeztek arról az esetről, amikor egyszer korábban a 
seregeik harcba mentek, de vereséget szenvedtek és ezreket öltek meg közülük. 
Akkor azonban Isten egyenes parancsa ellenére vonultak ki, Isten által választott 
vezérük, Mózes nélkül, az Isten üzenetét jelképező felhőoszlop és a szövetség 
ládája nélkül. Most azonban Mózes velük volt és a reménység, a hit szavaival erő-
sítette szívüket. A felhőoszlopba zárt Isten Fia ment előttük és mutatta nekik az 
utat. A szövetség szent ládája is csatlakozott a sereghez.” – PP 406-407.
c. Miben lehetünk biztosak, mialatt áthaladunk az élet útján itt a föl-

dön? Fili 1:6.

„Az utolsó napok veszedelmei közepette élők megérthetik, hogy ahogyan kez-
detekkor az igazság összekapcsolta őket a Megváltóval, úgy Ő, aki hitük szerzője 
és bevégzője, befejezi azt a munkát, amit elkezdett bennük. Isten hűséges, aki 
által elhívattunk, hogy szövetségre lépjünk Fiával. Ha együttműködünk Istennel, 
végezve a számunkra adott feladatot, akkor fejlődni fogunk, erősebbek leszünk. 
Az egyszerű hitet gyakorolva, bízva minden nap abban, hogy Isten nem fogja 
elhibázni a Krisztusban való megalapozódásunkat, így szól hozzánk, ahogyan az 
ősi Izraelhez is szólt: ’Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged 
választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld 
színén’ (5Móz 7:6).” – OHC 24.

Zsoltárok 112:7-8.
7Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. 8Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.

5Mózes 2:36.
Aróertől fogva, amely van az Arnon patakának partján, és a völgyben lévő várostól fogva Gileádig, egy város sem volt, amellyel ne bírtunk volna. Mind azokat az Úr, a mi Istenünk adta a mi kezünkbe.

Filippi 1:6.
Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
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Szerda  Június 10.
4. BÁSÁN KIRÁLYA ÓG LEGYŐZÉSE
a. Szihon legyőzése után mi volt a következő cél? 5Móz 3:1. Milyen volt 

Básán földje és az ott lakók?

„Reménységgel és bátorsággal megtelve Izrael hadserege buzgón nyomult 
előre és még mindig észak felé vándoroltak. Hamarosan elérték azt az országot, 
amely megpróbálta bátorságukat és Istenbe vetett hitüket. Előttük terült el a ha-
talmas és népes Básán királysága, amely tele volt kőből épült nagy városokkal. 
Ezekkel a városokkal Básán a mai napig kivívta magának a világ csodálatát. ’hat-
van várost… magas kőfalakkal, kapukkal és zárokkal, kivévén igen sok kerítetlen 
várost’.” – PP 404.
b. Milyen üzenetet kapott Mózes az Úrtól Ógra és seregére vonatkozóan? 

Milyen eredménye lett a küzdelemnek? 4Móz 21:34-35; 5Móz 3:2-7.

„Sem a hatalmas óriások, sem a kőfallal körülvett városok, sem a jól felfegy-
verzett seregek, sem a sziklás erődítmények nem tudtak megállni az Úr seregének 
fejedelme előtt. A hadsereget maga az Úr vezette. Az Úr verte meg az ellenséget. 
Az Úr győzött Izrael nevében. Az óriás király és hadserege megsemmisült és az iz-
raeliták hamarosan elfoglalták az egész országot. Isten így törölte el a föld színéről 
ezt a különös népet, amely a gonoszságnak és a bálványimádás utálatosságának 
adta át magát.” – PP 405.
c. Hogyan segítette az Úr az ő népét az emoreusok két királyával – Óg-

gal és Szihonnal – szemben? Józs 24:12. Milyen hibát látott meg az új 
nemzedék atyáikban? 

„Gileád és Básán meghódítása idején sokan idézték vissza emlékezetükbe a 
negyven esztendővel előbb Kádesben lejátszódott eseményeket, mely Izraelt még 
hosszú ideig tartó pusztai vándorlásra ítélte. Most már belátták, hogy a kémek 
jelentése, beszámolója az ígéret földjéről sok tekintetben igaz volt. A városok 
valóban nagyok és kőfallal körülkerítettek voltak és olyan óriások laktak bennük, 
hogy a velük való összehasonlításban a héberek csak sáskáknak látszottak. Most 
azonban azt is belátták, hogy atyáik végzetes tévedése az volt, hogy nem bíztak 
Isten hatalmában. Egyedül ez akadályozta meg őket abban, hogy azonnal nem 
vonulhattak be Kánaánba.” – PP 406.

5Mózes 3:1.
És megfordulánk, és felmenénk Básán felé, és kijöve előnkbe Óg, Básánnak királya, ő és minden népe, hogy megvívjon velünk Edreiben.

4Mózes 21:34-35.
34Akkor monda az Úr Mózesnek: Ne félj tőle, mert a te kezedbe adtam őt, és egész népét, és az ő földét. És úgy cselekedjél vele, amiképen cselekedtél Szíhonnal az Emoreusok királyával, aki lakik vala Hesbonban. 35Megverék azért őt és az ő fiait és egész népét annyira, hogy egy sem marada belőle; és elfoglalák az ő földét.

5Mózes 3:2-7.
2De az Úr monda nékem: Ne félj tőle, mert a te kezedbe adtam őt és minden ő népét és földjét; és úgy cselekedjél vele, amint cselekedtél Szihonnal, az Emoreusok királyával, aki Hesbonban lakik vala. 3És kezünkbe adá az Úr, a mi Istenünk Ógot is, Básánnak királyát és minden ő népét, és úgy megvertük őt, hogy menekülni való sem maradt belőle. 4És abban az időben elfoglaltuk minden városát; nem volt város, amelyet el nem vettünk volna tőlök: hatvan várost, Argóbnak egész vidékét, a Básenbeli Ógnak országát. 5Ezek a városok mind meg valának erősítve magas kőfalakkal, kapukkal és zárokkal, kivévén igen sok kerítetlen várost. 6És fegyverre hánytuk azokat, amint cselekedtünk vala Szihonnal, Hesbon királyával, fegyverre hányván az egész várost: férfiakat, asszonyokat és a kisdedeket is. 7De a barmokat és a városokból való ragadományokat mind magunk közt vetettük prédára.

Józsué 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!
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Csütörtök  Június 11.
5. TANULSÁGOK SZÁMUNKRA
a. Milyen leckét tanulhatunk meg abból, ahogyan Izrael felülmúlta és le-

győzte emberi szemszögből nagy túlerőben lévő ellenségeit? Zak 4:6.

„Isten gyermekei, a világ millióihoz arányítva mindenkor csak kicsiny nyáj. 
Ha azonban helytállnak az igazságért, ahogy szent igéjében kinyilatkoztatta, Isten 
lesz mentsváruk. A Mindenható széles pajzsa alatt meghúzódnak. Isten minden-
kor a többség!” – AT 401. 

„Nem Isten számít a többségnek? Ha Isten oldalán állunk, aki a mennyet és 
földet alkotta, akkor nem a többség oldalán állunk? Mellettünk állnak az angya-
lok mindent felülmúló erejükkel.” – Te 258.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből az eseményből? Zsol 37:1-3, 5.

„Ennek a tapasztalatnak az a tanulsága számunkra, hogy Izrael hatalmas Is-
tene a mi Istenünk is. Bízhatunk benne! Ha pedig engedelmeskedünk parancsa-
inak, követelményeinek, akkor éppen olyan feltűnő módon munkálkodik majd 
érettünk, mint ahogy munkálkodott ősi népéért. Mindenkit, aki igyekszik a köte-
lesség ösvényét követni, időnként megtámadja a kételkedés és a hitetlenség. Útját 
néha olyan akadályok torlaszolják el, amelyek látszólag leküzdhetetlenek. Ezek 
az akadályok elcsüggesztik azt, aki átadja magát a csüggedésnek. Isten azonban 
éppen neki mondja: Indulj előre! Bármi áron teljesítsd kötelességedet! Azok az 
akadályok, nehézségek, amelyek olyan félelmeteseknek látszanak, hogy szívedet, 
lelkedet félelemmel, rettegéssel töltik meg, eltűnnek, ha előre indulsz az engedel-
messég ösvényén, alázatosan Istenben bízva.” – PP 407.

Péntek  Június 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan mutatkozott meg Izrael élő hite az emoreusok elleni küzdelemre 

való készülődésükben?
2. Miért kíméli még meg Isten a gonoszok életét ma itt a földön?
3. Ahogyan Isten Kánaánba szerette volna Izraelt helyezni, miben szeretne 

bennünket megalapozni ma? Mit jelent ez pontosan?
4. Mit ismert fel Izrael következő nemzedéke atyáikra vonatkozóan?
5. Mi fog történni, amennyiben ellátjuk feladatunkat, függetlenül az akadá-

lyoktól? 

Zakariás 4:6.
És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

Zsoltárok 37:1-3, 5.
1Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre. 2Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. 3Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. 5Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.



6262 Pusztai vándorlás (2. rész)   – 2020. április - június 

HITEHAGYÁS A JORDÁNNÁL
„Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.” (1Kor 10:12)
„Sátán különleges erővel törekszik ezekben az utolsó napokban arra, hogy a 

fiatalokat megkaparintsa, gondolataikat megrontsa és szenvedélyeiket felszítsa. 
Jól tudja, hogy ezzel a módszerrel tisztátalan cselekedetekre csábíthatja őket.” – 
Gy 307.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 423-431. (Hitehagyás a Jordánnál)

Vasárnap  Június 14.
1. ISTEN JÓINDULATA AZ OLTALMUNK
a. Mit akart tenni Bálák, a moáb király? Miért? 4Móz 22:2-3, 5-7.

b. Miért nem tudta Bálám megátkozni Izraelt? 4Móz 22:38; 23:8.

c. Milyen volt Izrael lelki állapota, amely miatt nem lehetett megátkozni? 
4Móz 23:21. Hogyan bátoríthat ez bennünket?

„Bálám most megértette, hogy amíg Izrael Isten oltalma alatt áll, addig nincs 
az a nép vagy nemzetség, amely képes lenne uralkodni rajta, még ha a Sátán min-
den hatalmával a segítségére van is. Az egész világnak csodálnia kell Istennek 
népe érdekében végzett munkáját akkor, amikor ez az ember elhatározta bűnös 
céljának megvalósítását. Isten ellenőrzése alá kellett kerülnie, hogy az eltervelt 
átok helyett a leggazdagabb és legdrágább áldásokat mondja a költészet fennkölt 
és szenvedélyes nyelvezetén. Az Izrael iránt egykor megnyilvánult isteni jóindulat 
lett a biztosítéka annak, hogy Isten oltalmazó gondoskodása az ő engedelmes és 
hűséges gyermekeiről megvolt és megmarad minden korszakban. Mikor Sátán 
arra indítja a gonosz embereket, hogy hamis színben tüntessék fel, hogy gyötörjék 
és pusztítsák Isten népét, akkor erre az eseményre kellene mindig visszaemlékez-
niük és ennek az eseménynek a világosságában kellene megerősíteniük Istenben 
való bátorságukat és hitüket.” – PP 418.

2020. június 20.
Szombat

Napnyugta: H  20:41 
Ro 21:16

12. Tanulmány

4Mózes 22:2-3, 5-7.
2És mikor látta Bálák, a Czippór fia mind azokat, amelyeiket cselekedett vala Izráel az Emoreussal: 3Igen megrémüle Moáb a néptől, mivelhogy sok vala az, és búsula Moáb Izráel fiai miatt.5Külde azért követeket Bálámhoz, a Beór fiához Péthorba, amely vala a folyóvíz mellett, az ő népe fiainak földére, hogy hívják őt, mondván: Ímé nép jött ki Égyiptomból, és ímé ellepte e földnek színét, és megtelepszik én ellenemben. 6Most azért kérlek jöjj el, átkozd meg érettem e népet, mert erősebb nálamnál; talán erőt vehetek rajta, megverjük őt, és kiűzhetem őt e földből; mert jól tudom, hogy akit megáldasz, meg lesz áldva, és akit megátkozol, átkozott lesz. 7Elmenének azért Moábnak vénei és Midiánnak vénei, és a jövendőmondásnak jutalma kezeikben vala, és jutának Bálámhoz, és megmondák néki Bálák izenetét.

4Mózes 22:38; 23:8.
(22:38) Bálám pedig monda Báláknak: Ímé eljöttem hozzád. Most pedig szólhatok-é magamtól valamit? A mi mondani valót Isten ád az én számba, azt mondom.(23:8) Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit az Úr nem szidalmaz?

4Mózes 23:21.
Nem vett észre Jákóbban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izráelben. Az Úr, az ő Istene van ő vele; és királynak szóló rivalgás hangzik ő benne.
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Hétfő  Június 15.
2. ÁLDÁSOK ÉS PRÓFÉTAI ÍGÉRETEK 
a. Milyen áldás kimondására ihlette Bálámot Isten Izrael felett? Első 

áldás: 4Móz 23:7-10. Második áldás: 4Móz 23:18-24. Harmadik ál-
dás: 4Móz 24:5-9. 

b. Milyen próféciát mondott Bálám Izráelről és az eljövendő Messiásról? 
4Móz 24:15-17.

„Az isteni világosság minden időben beragyogja a pogányság sötétségét. Mi-
alatt ezek a bölcsek az eget kutatták és a csillagok fényes pályájának rejtett titkait 
igyekeztek kideríteni, bepillanthattak a Teremtő dicsőségébe. Nagyobb világosság 
után vágyakoztak, és ezért a héber írásokhoz fordultak. Hazájukban őriztek olyan 
prófétai írásokat, amelyek isteni tanító eljövetelét jövendölték. Bálám –Isten 
egykori prófétája egyben mágus is volt. Annak idején a Szentlélek által megjö-
vendölte Izrael fénykorát és a Messiás megjelenését. Próféciáit a hagyományok 
őrizték meg századokon át. Az Ószövetség azonban sokkal világosabban jelenti 
ki a Megváltó eljövetelét.” – JÉ 41. 
c. Mit jövendölt Bálám a nemzet végzetéről és az ígéretföldjén való 

életről? 4Móz 24:17-23.

„Isten próbaidőt szab ki a nemzeteknek. Világosságot és bizonyítékot küld, 
mely, ha befogadják, megmenti őket. De ha elutasítják, mint a zsidók elutasítot-
ták, fölháborodás és büntetés fog lesújtani rájuk. Ha az emberek nem hajlandók 
elfogadni az áldást s a sötétet választják inkább, mintsem a világosságot, akkor le 
kell aratniuk választásuk következményeit.” – TII 85.

„A végtelen Isten minden nemzettel csalhatatlan pontossággal számol el. Míg 
felajánlja kegyelmét, míg bűnbánatra hív, nyitva van előttük a megtérés útja. Ha-
ragját akkor tölti ki, amikor számlájuk elérte a kijelölt összeget. Isten kegyelme 
véget ér, s nincs többé könyörgés értük.

A látnok, amikor végigtekintett a korszakokon, a mi napjaink felől kapott láto-
mást. Korunk nemzetei példátlan kegyelemben részesülnek. A menny áldásainak 
színe-javát kapták, de egyre növekvő büszkeségük, irigységük, bálványimádásuk, 
Istennel szembeni megvetésük és rút hálátlanságuk terhelik számláikat. Ezek 
most gyors ütemben telnek be Istennél.” – 5B 151-152.

4Mózes 23:7-10.
7És elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Siriából hozatott engem Bálák, Moábnak királya kelet hegyeiről, mondván: Jöjj, átkozd meg nékem Jákóbot, és jöjj, szidalmazd meg Izráelt; 8Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit az Úr nem szidalmaz? 9Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt; ímé oly nép, amely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé. 10Ki számlálhatja meg a Jákób porát, és Izráel negyedrészének számát? Haljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé!

4Mózes 23:18-24.
18Akkor elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Kelj fel Bálák, és halljad; figyelj reám Czippórnak fia! 19Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? 20Ímé parancsolatot vettem, hogy áldjak; ha ő áld, én azt meg nem fordíthatom. 21Nem vett észre Jákóbban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izráelben. Az Úr, az ő Istene van ő vele; és királynak szóló rivalgás hangzik ő benne. 22Isten hozta ki őket Égyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé. 23Mert nem fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izráelen. Idején adatik tudtára Jákóbnak és Izráelnek: mit mívelt Isten! 24Ímé e nép felkél mint nőstény oroszlán, és feltámad mint hím oroszlán; nem nyugszik, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza.

4Mózes 24:5-9.
5Mily szépek a te sátoraid óh Jákób! a te hajlékaid óh Izráel! 6Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint czédrusfák a vizek mellett! 7Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bő víz öntözi; királya nagyobb Agágnál, és felmagasztaltatik az ő országa. 8Isten hozta ki Égyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé: megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit; csontjaikat megtöri, és nyilaival által veri. 9Lehever, nyugszik mint hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki serkenti fel őt? Aki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz téged, átkozott lészen.

4Mózes 24:15-17.
15És elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyilt szemű ember szózata, 16Annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a Magasságosnak tudományát, és aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. 17Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait.

4Mózes 24:17-23.
17Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait. 18És Edom más birtoka lesz, Szeir az ő ellensége is másnak birtoka lesz; de hatalmasan cselekszik Izráel. 19És uralkodik a Jákóbtól való, és elveszti a városból a megmaradtat. 20És mikor látja vala Amáleket, elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Amálek első a nemzetek között, de végezetre mindenestől elvész. 21És mikor látja vala a Keneust, elkezdé példázó beszédét, és monda: Erős a te lakhelyed, és sziklára raktad fészkedet; 22Mégis el fog pusztulni Kain; a míg Assur téged fogva viszen. 23Újra kezdé az ő példázó beszédét, és monda: Óh, ki fog élni még, amikor véghez viszi ezt az Isten?
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Kedd  Június 16.
3. OK NÉLKÜL NINCS ÁTOK 
a. Milyen csalétekkel akarta Sátán tőrbe ejteni az izraelitákat közvetlen 

az ígéretföldjére való belépés előtt? 4Móz 25:1. 

b. Mit tettek a moábiták, hogy még messzebb csalogassák őket Istentől? 
4Móz 25:2-3.

„Bálám tanácsára a moábiták királya isteneik tiszteletére nagy ünnepséget 
rendezett és titokban megbeszélték, Bálám vegye rá az izraelitákat a részvételre. 
Nem volt nehéz számára a cél elérése, miután őt Izraelben is Isten prófétájának 
tartották. A nép nagy része vele ment az ünnepség megtekintésére. Tiltott terület-
re merészkedtek s így Sátán hálójába kerültek. Zenétől és tánctól mámorosan, a 
pogány papnők szépségétől elbűvölve, megszegték Isten iránti hűségüket. Amint 
egyesültek a mulatságban és lakomában, a bor fogyasztása eltompította értelmü-
ket. A szenvedély úrrá lett felettük, s miután lelkiismeretüket ily módon beszeny-
nyezték, a moábiták rábeszélték őket a bálványok előtti meghajlásra. Áldozatot 
vittek pogány oltárokra és részt vettek a szertartásokon.

Nemsokára a méreg halálos fertőzésként terjedt Izrael táborában. Azok, akik a 
harcban legyőzték ellenségeiket, legyőzettek a pogány asszonyok ravaszsága által. 
A nép megbabonázottnak látszott. Vezetői és fejedelmei jártak elől a törvénysze-
gésben és a nép közül sokan bűnösök voltak abban, hogy a hitehagyás nemzetivé 
lett. ’És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz’ (4Móz 25:3).” – PP 424.
c. Milyen büntetést kaptak gyorsan az engedetlenek? Miért? 4Móz 

25:4-5, 9.

„Borzasztó pestisjárvány tört ki a táborban, melynek hamarosan tízezrek 
estek áldozatul. Isten elrendelte, hogy e hitehagyás vezetőit a bírák öljék meg. A 
parancsnak azonnal engedelmeskedtek. A bűnösöket megölték, azután holttestü-
ket az egész nép szeme láttára felakasztották, hogy – látván a vezetőkkel való ily 
szigorú bánásmódot – a gyülekezet érezhesse Istennek bűneiktől való undorát és 
irántuk való haragjának borzalmát.” – PP 425.

4Mózes 25:1.
Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival.

4Mózes 25:2-3.
2Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit. 3És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen.

4Mózes 25:4-5, 9.
4És monda az Úr Mózesnek: Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd fel őket az Úrnak fényes nappal; hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izráeltől. 5Monda azért Mózes Izráel bíráinak: Kiki ölje meg az ő embereit, akik odaszegődtek Bál-Peórhoz.9De meghaltak vala a csapás miatt huszonnégy ezeren.
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Szerda  Június 17.
4. AZ ÉRZÉKISÉG CSAPDÁJA
a. Milyen bűnök szerepelnek a bűnös emberi természet tettei között? 

Gal 5:19. Mennyire jellemző napjainkra a bujaság és kicsapongás?

„Korunk sajátos bűne a kicsapongás. A bűn sohasem emelte fel eltorzult fejét 
olyan vakmerően, mint most. Úgy látszik, mintha az emberek megbénultak vol-
na, ezért az erény és igaz jóság kedvelői majdnem elcsüggednek a bűn vakmerő-
sége, ereje és terjedése miatt. A sokasodó gonoszság nem csupán a hitetlenekre és 
káromlókra korlátozódik. Bárcsak így volna, de nem így van. Sok férfi és nő, akik 
Krisztus vallását vallják, bűnösök… Minden kereszténynek meg kell tanulnia, 
hogy fékezze szenvedélyeit és az alapelv uralja őt.” – 2B 328.
b. A mennyei Kánaán határán állva ma, milyen tanulságot vonjunk le 

az izraeliták hitehagyásáról a Jordánnál? 1Kor 10:8, 12.

„Minden korban voltak jellemroncsok, melyek az érzéki engedékenység szik-
láin hajótörést szenvedtek. Amint az idők végéhez közeledünk, s amint Isten népe 
a mennyei Kánaán határánál áll, Sátán – mint egykor – megkettőzött erőfeszítés-
sel meg akarja akadályozni, hogy Isten népe belépjen abba az országba. Minden 
léleknek csapdát állít! Nem csupán a tudatlanoknak és műveletleneknek van 
szükségük védelemre, előkészíti kísértéseit azok számára is, akik a legmagasabb 
tisztségekben és legszentebb szolgálatban vannak. Ha ráveheti őket, hogy jelle-
müket beszennyezzék, általuk sokakat dönthet romlásba. Most is azokat az erőket 
alkalmazza, mint háromezer évvel ezelőtt. A világi barátság, a szépség varázsa, a 
szórakozás, a gyönyör, a mulatság, a lakoma vagy a borospohár által kísérli meg 
elérni a hetedik parancsolat áthágását.” – PP 427.

„Az érzéki bűn gyengíti az elmét, lealacsonyítja a lelket. A szellemi és erköl-
csi erőket érzéketlenné teszi, és megbénítja az állati ösztönök kielégítésével. Így 
lehetetlen a szenvedélyek rabjának, hogy Isten törvénye szent kötelezettségeit 
felfogja, az engesztelést méltányolja, helyesen értékelje. A jóságot, a tisztaságot 
és az igazságot, istentiszteletet és a szent dolgok szeretetét, a szent törekvést és 
a nemes vágyat, amely az embert a mennyei világgal összeköti, megemészti az 
élvezetek tüze.” – PP 428.

Galata 5:19.
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

1Korinthus 10:8, 12.
8Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.12Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
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Csütörtök  Június 18.
5. ELKERÜLVE KORUNK BŰNEIT
a. Milyen figyelmeztetés őrizhet meg bennünket különösen ma a hite-

hagyástól, miközben a menny felé készülődünk? 2Kor 6:17; Jak 4:4.

„A bálványimádókkal való társulás és ünnepeikbe való bekapcsolódás által a 
héberek Isten törvényét áthágták és Isten ítéletét hozták a nemzetre. Így éri el Sá-
tán ma is a legnagyobb eredményeket. Ráveszi Krisztus követőit, hogy istentele-
nekkel barátkozzanak és vegyenek részt kedvteléseikben. ’Annakokáért menjetek 
ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek’ (2Kor 
6:17). Isten ma is megkívánja, hogy népe éppen úgy elkülönüljön szokásaiban, 
erkölcsében és alapelveiben a világtól, mint annak idején. Ha Igéjének tanítá-
sait hűségesen követik, ez a különbség fenn fog állni, ez nem lehet másként. A 
hébereknek a pogányokkal való elvegyülése ellen adott figyelmeztetések éppoly 
nyíltak és határozottak voltak, mint a keresztényeknek adott tiltások, hogy ne 
alkalmazkodjanak az istentelenek lelkületéhez és szokásaihoz.” – PP 428.
b. Hogyan tudjuk elkerülni az érzékiséget? 1Pt 1:13; Fili 4:8.

„Aki nem akar Sátán támadásainak áldozatául esni, jól őrizze a lelkéhez veze-
tő utakat. Ne olvasson, ne lásson, ne halljon meg olyasmit, ami tisztátalan gon-
dolatokat ébreszt. Gondolataink ne időzzenek szabadjukra mindenféle tárgynál, 
amelyet az ősellenség sugall.” – AT355. 

„Krisztus kegyelme által minden rossz hajlam visszaszorítható. Ez azonban 
nem történhet meg lanyha és határozatlan módon, csakis céltudatos elhatáro-
zás és a krisztusi minta eltökélt követése által. A szeretetedet irányítsd azokra a 
dolgokra, amelyeket Krisztus is szeretett, és tartsd vissza azoktól, amelyek nem 
adnak erőt a helyes lépések megtételéhez.” – TMK 135.

Péntek  Június 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi adhat reményt és bátorítást, ha gonosztevők szegülnek ellenünk? 
2. Hogyan lett Bálám felhasználva a pogány nemzetek felvilágosítására Krisz-

tusról?
3. Hogyan veszítette el a nép Isten oltalmát Kánaán határán?
4. Miért az érzékiség a legnagyobb probléma számunkra ma?
5. Hogyan tudjuk tisztán megőrizni gondolatainkat? 

2Korinthus 6:17.
Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

Jakab 4:4.
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

1Péter 1:13.
Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.

Filippi 4:8.
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
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MÓZES HALÁLA
„Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdeten-

dőknek bizonyságára, Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, 
akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicseke-
dését mind végig erősen megtartjuk.” (Zsid 3:5-6)

„Juhpásztorként arra tanították, hogy viseljen gondot a nyomorultakra, gon-
dozza a betegeket, menjen türelmesen a tévelygők után, hordozza az engedetle-
neket és szerető gyengédséggel töltse be a nyáj fiatal bárányainak, valamint az 
időseknek és gyengéknek szükségleteit.” – FE 343.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 439-448. (Mózes halála)

Vasárnap  Június 21.
1. MÓZES BÁTORÍTJA A NÉPET
a. Milyen bátorítást mondott először a népnek, majd pedig Józsuénak 

Mózes halálához közeledve? 5Móz 31:1-8.

„Amint a nép az éltes férfiúra nézett, aki nemsokára elvétetik tőlük, mély elis-
meréssel emlékezett vissza atyai gyengédségére, bölcs tanácsaira és fáradhatatlan 
munkásságára. Amikor bűnük Isten igazságos ítéletét hívta ki, Mózes imái mily 
gyakran győzedelmeskedtek az ő megmaradásukért! Fájdalmukat a lelkifurdalás 
csak növelte. Keserűen gondoltak arra, hogy saját romlottságuk vitte Mózest arra 
a bűnre, amely miatt meg kell halnia. 

Szeretett vezérük elvétele sokkal keményebb rendreutasítás volt Izraelnek, 
mint bármi más, amit kaphattak volna, ha élete és feladata folytatódik. Isten 
éreztetni akarta velük, hogy jövendő vezetőjük életét ne nehezítsék úgy, mint 
Mózesét. Isten megadott áldások által beszél népéhez és ha azokat nem értékelik, 
visszavonja áldásait, hogy így bűneik felismerésére vezethesse őket és teljes szív-
ből visszatérjenek hozzá.” – PP 440.

Napnyugta: H 20:45
Ro 21:17

2020. június 27.
Szombat

13. Tanulmány

5Mózes 31:1-8.
1És méne Mózes, és ez ígéket mondotta vala az egész Izráelnek; 2Monda pedig nékik: Száz és húsz esztendős vagyok ma, nem járhatok többé ki és be: az Úr pedig azt mondá nékem: Nem mégy át ezen a Jordánon. 3Az Úr, a te Istened maga megy át előtted, ő pusztítja el e nemzeteket előtted, hogy bírjad őket; Józsué az, aki átmegy előtted, amint megmondotta az Úr. 4És akképen cselekeszik azokkal az Úr, amiképen cselekedett Szíhonnal és Óggal az Emoreusok királyaival, és azoknak földjökkel, amelyeiket elpusztított vala. 5Ha azért előtökbe adja őket az Úr, egészen a szerint a parancsolat szerint cselekedjetek velök, amint parancsoltam néktek. 6Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged. 7Szólítá azért Mózes Józsuét, és monda néki az egész Izráel szemei előtt: Légy erős és bátor, mert te mégy be e néppel a földre, amely felől megesküdt az Úr az ő atyáiknak, hogy nékik adja, és te osztod el azt nékik örökségül. 8Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hágy téged: ne félj és ne rettegj!
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Hétfő  Június 22.
2. A TÖRVÉNYKÖNYVET OLVASSÁK
a. Milyen gyakorisággal hallgatta a nép a törvény felolvasását? Az em-

berek melyik csoportja tett így? Miért? 5Móz 31:9-13.

„[Isten] elvárja a szülőktől, hogy fegyelemben neveljék gyermekeiket, és lan-
kadatlan szorgalommal tanítsák őket Isten törvényeinek megtartására, neveljék 
őket Isten ismeretére és félelmére. Ezek az utasítások, melyeket Isten a zsidóknak 
adott, ugyanolyan súllyal vonatkoznak a keresztény szülőkre is.” – 3B 294.
b. Mi volt Isten terve Izraellel? Mi volt a feltétele, hogy az ígéret telje-

sedjen? 5Móz 28:12-14. 

„Az Izráelnek adott ígéretek Isten népének adott ígéretek ma is.” – 6B 351.
c. Mi lett adva az izraelitáknak állandó emlékeztetőül, hogy ők Isten 

elhívott különleges népe? 4Móz 15:38-39. Mire emlékeztessen ben-
nünket minden ruhadarab, amit felveszünk?

„Miután Isten gyermekei kijöttek Egyiptomból, egyszerű kék szalagot kellett 
viselniük ruháik szélén, hogy az megkülönböztesse őket a körülöttük élő népek-
től, és jelezze, hogy ők Isten tulajdon népének tagjai. Isten népének most nem 
kell ilyen megkülönböztető jelet hordania ruháin, de az Újtestamentum idején 
gyakran kell az ősi Izrael példáihoz fordulnunk. Ha Isten az öltözködés kapcsán 
ilyen határozott utasítást adott Izrael népének, akkor talán jelenlegi népének az 
öltözete elkerülné a figyelmét? Nem kellene a világtól elkülönülő ruhát hordani-
uk? Isten népének, mely az Ő különös kincse, nem kellene még öltözékében is az 
Urat dicsőítenie? Nem kellene példát adniuk az öltözködés terén, hogy egyszerű 
viseletük által megfeddjék a világias és élvezetkereső hitvallók büszkeségét, hiúsá-
gát és tékozlását. Isten ezt várja népétől. Isten Igéje megfeddi a büszkeséget.” – RH 
January 23, 1900.

5Mózes 31:9-13.
9És megírá Mózes e törvényt, és adá azt a papoknak, a Lévi fiainak, akik hordozzák az Úr szövetségének ládáját, és Izráel minden vénjének. 10És megparancsolá nékik Mózes, mondván: A hetedik esztendő végén, az elengedés esztendejének idejében, a sátorok innepén; 11Mikor 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. 12Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet, aki a te kapuidon belől van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét. 13És az ő fiaik is, akik nem tudják még, hallják és tanulják meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket kell félni mind addig, a míg éltek azon a földön, a melyre általkeltek a Jordánon, hogy bírjátok azt.

5Mózes 28:12-14.
12Megnyitja néked 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. 13És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeiket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; 14És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, amelyeiket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.

4Mózes 15:38-39.
38Szólj Izráel fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek magoknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt. 39És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat; és ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, amelyek után ti paráználkodtok.
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Kedd  Június 23.
3. ÚJ ÉNEK ÍRÓDIK
a. Istennek mely jellemvonásait emelte ki Mózes a nép érdekében az 

általa írt énekben? 5Móz 32:3-4, 6.

b. Mit mond el az ének arról, ahogyan Isten gondoskodik népéről? 
5Móz 32:9-12.

„Isten körülvette Izraelt minden szükséges adottsággal, megadott neki minden 
kiváltságot, hogy dicsőséget szerezhessen nevének és áldás lehessen a környező 
népek számára. Arra az esetre, ha gyermekei az engedelmesség útján járnak, ezt 
ígérte nekik Isten: ’Akkor az általa teremtett összes nép fölé emel, hogy dicséretes, 
hírneves és tisztelt légy’ (5Móz 26:19).” – Nev 35.

„[Isten] kiszabadította népét a szolgasorból, hogy termékeny vidékre – olyan 
országba – vigye őket, amelyet gondviselésében készített számukra, hogy ott 
menedéket találjanak ellenségeik elől. Önmagához akarta vonni és átölelni őket 
örökkévaló karjával. Jóságáért Isten azt kívánta, hogy nevét dicsőítsék, és dicső-
ségessé tegyék a földön.” – PK 9-10. 
c. Milyen értelemben volt segítség a nép számára ez az ének? 5Móz 

31:19-22. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből?

„Hogy a nagy vezető [Mózes] ezeket az igazságokat mélyebben véshesse né-
pe elméjébe, azért szent költeménybe foglalta azokat. Ez az ének nem csupán 
történelmi, hanem prófétikus is. Míg egyrészt elismételte, hogy Isten milyen 
csodálatosan bánt népével a múltban, másrészt előre vetítette a jövendő nagy ese-
ményeit, a hívek végső győzelmét, amikor Krisztus eljön másodszor hatalommal 
és dicsőséggel. Megparancsolta a népnek, hogy e költői történetet vésse jól emlé-
kezetébe és tanítsa meg arra fiait és fiainak fiait. El kellett énekelni ezt Izrael egész 
gyülekezetének az istentiszteleten és el kellett énekelnie a népnek minden nap, 
amikor munkába ment. A szülők kötelessége volt gyermekeik fogékony elméjébe 
úgy bevésni e szavakat, hogy azokat soha el ne felejtsék.” – PP 437-438.

5Mózes 32:3-4, 6.
 3Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket! 4Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!6Így fizettek-é az Úrnak: balga és értelmetlen nép?! Nem atyád-é ő, aki teremtett? Ő alkotott és erősített meg.

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

5Mózes 31:19-22.
19Most pedig írjátok fel magatoknak ez éneket, és tanítsd meg arra Izráel fiait; adjad azt szájokba, hogy legyen nékem ez ének bizonyságul Izráel fiai ellen. 20Mert 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. 21Mikor pedig utóléri őt a sok baj és nyomorúság: akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképen (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. 22Megírá azért Mózes ezt az éneket azon a napon, és megtanítá arra Izráel fiait.
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Szerda  Június 24.
4. KRISZTUS ELJÖVETELÉNEK MEGJÖVENDÖLÉSE
a. Mit mondott Mózes Jézus Krisztus első eljöveteléről? 5Móz 18:15, 18.

b. Hogyan dorgálta meg Jézus a zsidókat ezzel a próféciával kapcsola-
tosan? Jn 5:45-47.

„Vannak, akik vallják ugyan, hogy hiszik és tanítják az Ótestamentum igazsá-
gait, de közben elvetik az Újat. Krisztus tanításainak megtagadásával azt tanúsít-
ják, hogy nem hisznek abban sem, amit a pátriárkák és próféták mondtak. ’Ha 
hinnétek Mózesnek – mondta Krisztus – nékem is hinnétek; mert énrólam írt ő’ 
(Jn 5:46). Ezért nincs igazán erő szavaikban akkor sem, amikor az Ótestamentu-
mot tanítják.

Sokan, akik azt állítják, hogy hiszik és tanítják az evangéliumot, hasonló hibát 
követnek el. Félreteszik az ótestamentumi írásokat, amelyekről Krisztus kijelen-
tette: ’Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam’ (Jn 5:39). Az Ó elvetésével 
tulajdonképpen elvetik az Újat is; hiszen a kettő egymástól elválaszthatatlan. 
Senki sem tudja helyesen feltárni Isten törvényét az evangélium nélkül, sem az 
evangéliumot a törvény nélkül. A törvény a testet öltött evangélium, az evangéli-
um pedig a kibontakoztatott törvény. A törvény a gyökér, az evangélium pedig a 
törvény illatos virága és gyümölcse.” – KP 82-83.
c. Milyen értelemben volt Mózes Krisztus előképe? Zsid 3:5-6.

„Mózes Krisztus előképe volt. Ő maga jelentette ki Izraelnek: ’Prófétát támaszt 
néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hall-
gassátok!’ (5Móz 18:15). Isten jónak látta a szenvedés és a megaláztatás iskolá-
jában nevelni Mózest, mielőtt felkészült volna arra, hogy Izrael seregét a földi 
Kánaánba vezesse. És bár Isten mennyei Kánaánba zarándokló Izraelét olyan 
fejedelem vezeti, akinek isteni küldetéséhez emberi iskoláztatásra nincs szükség, 
mégis szenvedések által lett tökéletessé. ’Mert amennyiben szenvedett, ő maga is 
megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek’ (Zsid 2:18). Megváltónk 
nem tanúsított emberi gyengeséget vagy tökéletlenséget, mégis meghalt, hogy 
bemenetelt szerezzen nekünk az ígéret földjére.” – PP 447.

5Mózes 18:15, 18.
15Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!18Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki.

János 5:45-47.
45Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. 46Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő. 47Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?

Zsidók 3:5-6.
5Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, 6Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.
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Csütörtök  Június 25.
5. MÓZES HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA
a. Milyen utasítást és bizonyságot adott az Úr Mózesnek, amikor elvé-

gezte munkáját? 5Móz 32:49-50, 52. 

„E magányban Mózes áttekintette küzdelmes, nehéz életét, amióta udvari 
méltóságától és Egyiptom jövendő királyságától elfordult, hogy Isten választott 
népével sorsközösséget vállaljon… 

[Nem] sajnálta azt a terhet, amit viselt. Tudta, hogy küldetését és munkáját 
maga Isten rendelte el.” – PP 441-442.
b. Hogyan kapta vissza Mózes az életet Istentől? A szentek mely csoport-

jait képviseli Mózes és Illés a megdicsőülés hegyén? Júd 9; Mt 17:1-5.

„A megdicsőülés hegyén Mózes tanú volt rá, hogy Krisztus győzött a bűn és a 
halál felett. Azokat jelképezte, akik az igazak feltámadásakor előjönnek a sírból. 
Illés, aki anélkül ment a mennybe, hogy meghalt volna, azokat jelképezte, akik 
élni fognak a földön Krisztus második eljövetelekor, akik elváltoznak ’nagy hir-
telen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra’, amikor ’szükség, hogy ez a 
romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára’, és ’e halandó test halhatatlan-
ságot öltsön magára’ (l Kor 15:52-53).” – JÉ 357.

Péntek  Június 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan tekintett most a nép Mózesre, amikor halálához közelgett? Miért?
2. Milyen hatással legyen ruházatunkra, és ahogyan gyermekeinket öltöztet-

jük az, hogy a Király gyermekeinek hívatunk, hogy Isten különleges népe 
vagyunk?

3. Melyik az egyik módja annak, ahogy a szülő mélyen gyermekei fejébe 
tudja vésni az igazságot? Miként használja fel Sátán ördögien ugyanezt a 
módszert teljesen ellentétesen?

4. Miért jelenti Krisztus elutasítását, ha félretesszük az Ótestamentumot? 
5. Amikor Mózes végiggondolta az ő életét, miért nem bánkódott az felett, 

hogy a gazdagságot és hírnevet felcserélte a fárasztó munkára és viszon-
tagságra? 

5Mózes 32:49-50, 52.
 49Menj fel ebbe az Abarim hegységbe, a Nébó hegyére, amely Moáb földén van és pedig Jérikhóval átellenben; és nézd meg a Kanaán földét, amelyet én Izráel fiainak adok örökségül. 50És halj meg a hegyen, a melyre felmégy, és takaríttassál a te népedhez, amiképen meghalt Áron, a te testvéred a Hór hegyén, és takaríttatott az ő népeihez;52Mert szemközt látod a földet; de arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak, oda nem mégy be.

Júdás 1:9. verse
Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!

Máté 17:1-5.
1És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre. 2És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. 3És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele. 4Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. 5Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 322-333. (A TÖRVÉNY ÉS A SZÖVETSÉGEK)

Ádám és Éva megteremtésük alkalmával tudomást szereztek Isten törvényéről és 
megértették azt. Isten megismertette velük, hogy a törvény milyen igényeket támaszt 
az emberrel szemben. Utasításait Isten a szívükbe írta. Az ember bukásával a törvény 
nem változott meg. Isten azonban egy gyógyító rendszert hozott létre, hogy az embert 
visszatérítse az engedelmességhez. Megváltót ígért és az áldozati felajánlások előre 
mutattak Krisztus halálára, amin a bűnáldozatok alapultak. Ha Isten törvényét sohasem 
szegték volna meg, akkor nem lett volna halál és így nem lett volna szükség megváltóra; 
következésképpen nem lett volna szükség az áldozatokra sem.

Ádám megtanította utódainak Isten törvényét. Így a törvény apáról fiúra szállt át és 
megismerhették azt az egymást követő nemzedékek. Azonban csak néhányan fogadták 
el Isten kegyelmes gondoskodását az ember megváltásáról, amit engedelmességükkel 
viszonoztak. A törvény megszegésével a világ olyan gonosz és romlott lett, hogy meg kel-
lett tisztítani romlottságától az özönvízzel. Noé és családja megőrizték és megtartották a 
törvényt. Noé megtanította leszármazottait a Tízparancsolatra. Mikor az emberek ismét 
eltértek Istentől, akkor az Úr Ábrahámot választotta ki magának és neki jelentette ki a 
következőket: „Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtar-
tandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet” (1Móz 26:5). Az Úr Ábra-
hámnak adta a körülmetélkedés szertartását, amely az Isten szolgálatára való felajánlás 
jele volt. Záloga volt ez annak is, hogy elkülönülnek a bálványimádástól és csak az Isten 
törvényének engedelmeskednek. Ábrahám leszármazottai nem tartották meg ezt a fo-
gadalmat. Ez megmutatkozott abban, hogy hajlandók voltak szövetséget kötni a pogá-
nyokkal és magukévá tették szokásaikat, gyakorlataikat. Ez volt az oka az Egyiptomba 
való menetelüknek és ottani rabszolgaságuknak. A bálványimádókkal való kapcsolatuk-
ban és az egyiptomiaknak való kényszerű alárendeltségükben az isteni szabályokat még 
inkább megrontották, és átvették a pogányok bálványimádó szokásait. Ezért amikor az 
Úr kihozta őket Egyiptomból, dicsőségbe öltözve és angyalaitól körülvéve lejött hozzájuk 
a Sinai hegyre és dicső fenségében az egész nép hallatára kihirdette törvényét.

Nem bízta rá előírásait egy olyan nép emlékezetére, amely hajlamos volt, hogy arról 
megfeledkezzék, hanem kőtáblára véste fel azokat. Szent előírásaival meg akarta óvni 
Izraelt a pogány hagyományokkal való összekeveredés minden lehetőségétől, és kizár-
ta, hogy követelményeit emberi rendeletekkel és szokásokkal összekeverjék. Nem állt 
meg azonban a Tízparancsolat előírásainak átadásánál. A nép bebizonyította nagyon 
könnyen félrevezethető voltát. Ezért Isten a kísértés egyetlen ajtaját sem akarta őrizet-
lenül hagyni. Megparancsolta Mózesnek, hogy írja le - mégpedig pontosan úgy, ahogy 
ő mondta neki - az ítéleteket és a törvényeket, és adjon aprólékos utasításokat arra 
nézve, hogy mit követel népétől. Ezek az utasítások a népnek az Isten-, az egymás- és 



73Pátriárkák és Próféták, 322-333. (A törvény és a szövetségek)

az idegenek iránti kötelességére vonatkoztak és a Tízparancsolat alapelveinek részletes 
magyarázatai voltak, mégpedig oly világosan, hogy senki sem érthette félre. Az volt a 
feladatuk, hogy a két kőtáblára vésett tíz parancsolat szentségén őrködjenek.

Ha az ember úgy tartotta volna meg Isten törvényét, ahogy azt Isten a bűneset után 
Ádámnak adta, és ahogy azt Noé megőrizte, s Ábrahám megtartotta, akkor semmi szük-
ség nem lett volna a körülmetélkedés elrendelésére. Ha Ábrahám leszármazottai meg-
tartották volna a szövetséget, amelynek a körülmetélés volt a jele, akkor nem tudták 
volna őket bálványimádásra csábítani, és nem szenvedtek volna rabszolgaként Egyip-
tomban. Ha elméjükben megtartották volna Isten törvényét, akkor nem lett volna szük-
ség annak kihirdetésére a Sínai hegyről, amit kőtáblába is véstek. Ha a nép gyakorolta 
volna a Tízparancsolat alapelveit, akkor nem kellett volna Istennek további utasításokat 
adnia Mózesnek.

Az Ádámra bízott áldozati rendszert leszármazottaik szintén elferdítették. Babona-
ság, bálványimádás, kegyetlenség és a kicsapongás által megrontották azt az egyszerű 
és értelmes istentiszteletet, amelyet Isten írt elő. A bálványimádókkal való hosszú kap-
csolat következtében Izrael népe sok pogány szokást vegyített össze saját istentisztele-
tével. Ezért Isten a Sinai hegynél határozott utasításokat adott nekik az áldozati istentisz-
teletre vonatkozólag. A sátor elkészülte után a kegyelem trónja felett lebegő dicsőség 
felhőjéből érintkezett Mózessel és onnan utasításokat adott az áldozatok rendszerére 
és az istentisztelet formáira vonatkozóan. Így adta meg Isten Mózesnek a szertartási 
törvényt és íratta azt meg vele könyvben. A Tízparancsolatot azonban, melyet a Sinai 
hegyről hirdetett ki népének, maga Isten írta rá két kőtáblára, melyet gondosan őriztek 
a szövetség ládájában.

Sokan vannak olyanok, akik megpróbálják összekeverni ezt a két törvényrendszert. 
A ceremóniális törvényről beszélő helyeket használják fel annak bizonyítására, hogy az 
erkölcsi törvényt Isten eltörölte. Ez azonban a Szentírás üzenetének elferdítése, kiforga-
tása. A két törvényrendszer közötti különbség átfogó és világos. A szertartási törvények 
rendszere olyan jelképekből áll, amelyek Krisztusra mutatnak, az ő áldozatára és papsá-
gára. Ezt a szertartási törvényt, áldozataival és rendeleteivel együtt a hébereknek addig 
kellett végrehajtaniuk, míg a jelkép nem találkozott a valósággal Krisztus halálában, aki 
Isten bárányaként elveszi a világ bűneit. Ezután az összes áldozati felajánlásoknak meg 
kellett szűnniük. Ezt a törvényt Krisztus „[...] eltette az útból, odaszegezvén azt a kereszt-
fára” (Kol 2:14). A Tízparancsolat törvényét illetőleg azonban a zsoltáríró ezt mondja: 
„Uram! örökké megmarad a te igéd [...]” (Zsolt 119:89). Maga Krisztus pedig ezt mondja: 
„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, 
hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az 
ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg 
minden be nem teljesedik” (Mt 5:17-18). Itt Jézus nem csupán azt tanítja, hogy Isten 
törvénye mit kívánt a múltban és az ő idejében, hanem azt is, hogy az érvényben marad 
az ég és a föld fennállásáig. Isten törvénye éppen olyan változatlan, mint az ő trónja. 
Isten törvénye kötelező erejű az emberi nemzetség minden korszakában.

A Sinai hegyről kihirdetett törvényről Nehémiás ezt mondja: „És a Sinai hegyre leszál-
lál, s szólál velük az égből, s adál nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendelése-
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ket és parancsolatokat” (Neh 9:13). Pál pedig, „a pogányok apostola”, ezt jelenti ki: „Ám 
a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó” (Róm 7:12). Ez nem lehet más mint 
a Tízparancsolat, mert éppen ez az a törvény, amely azt mondja: „Ne kívánd”.

Noha az Üdvözítő halála véget vetett a szertartások törvényének, de a legkevésbé 
sem csökkentette az erkölcsi törvény iránti kötelezettséget. Éppen ellenkezőleg. Az a 
tény, hogy Krisztusnak az erkölcsi törvény megszegéséért kellett meghalnia, azt bizonyít-
ja, hogy ez a törvény állandó és változhatatlan.

Azok, akik azt állítják, hogy Krisztus Isten törvényének eltörléséért jött el és azért, 
hogy félretegye az Ótestamentumot, azok úgy beszélnek a zsidóságról, mint a sötétség 
egyik korszakáról, és azt állítják, hogy a héberek vallása csak formaságokból és cere-
móniális szertartásokból állt. Ez azonban tévedés. A szent történelem minden oldalán, 
amelyre Istennek az ő választott népével való kapcsolatát jegyezték fel, égető nyoma 
van a nagy „VAGYOK”-nak. Az emberek fiainak Isten soha nem adott hatalmáról és di-
csőségéről nagyobb kinyilatkoztatásokat, mint akkor, amikor egyedül őt ismerték el Izra-
el uralkodójának és amikor törvényt adott népének. Itt nem emberi kézben volt a jogar. 
Izrael láthatatlan királyának méltóságteljes megjelenése elképzelhetetlenül fenséges és 
leírhatatlan volt.

Az isteni jelenlétnek e kinyilatkoztatásaiban Isten dicsősége látszott meg Krisztus út-
ján. Nem csak az Üdvözítő adventje alkalmával, hanem a bűneset és a megváltás utá-
ni korszakokban is. Krisztusban békéltette meg Isten önmagával a világot (2Kor 5:19). 
Krisztus volt az alapja és a középpontja az áldozati rendszernek a pátriárkák korszaká-
ban csakúgy, mint a zsidók idejében. ősszüleink bűne óta nem volt többé semmiféle 
közvetlen érintkezés Isten és az ember között. Az Atya Krisztus kezébe adta a világot, 
hogy az ő közbenjárói tevékenysége útján megválthassa az embert és igazolhassa Is-
ten törvényének tekintélyét és szent voltát. Az ég és a bűnbe esett emberi nemzetség 
közötti közösség csak Krisztus útján jöhetett létre. Isten Fia volt az, aki ősszüleinknek a 
megváltás ígéretét adta. ő volt az, aki a pátriárkáknak kijelentette magát. Ádám, Noé, 
Ábrahám, Izsák, Jákób és Mózes megértették az evangéliumot. Az üdvösséget az ember 
helyettese és kezese útján keresték. Az ősidőknek e szent emberei közösségben voltak 
azzal az Üdvözítővel, aki eljövendő volt hozzánk emberi testben. Sőt néhányan közülük 
szemtől-szemben beszélgettek Krisztussal és a mennyei angyalokkal.

Krisztus nemcsak a pusztában volt a héberek vezetője - ő volt az az Angyal, aki Jahve 
nevét viselte, és aki felhőoszlopba burkolva járt a nép előtt -, de ő volt az is, aki Izraelnek 
a törvényt adta. A Sinai hegy félelmetes dicsősége közepette Krisztus az egész nép halla-
tára kijelentette Atyja Tízparancsolatát. Krisztus volt az, aki a kőtáblákba vésett törvényt 
odaadta Mózesnek.

Krisztus volt az, aki a próféták által szólott népéhez. Péter apostol a keresztény egy-
házhoz írt levelében azt mondja, hogy a próféták az eljövendő üdvösség felől prófétál-
tak, „Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök 
levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való di-
csőségről” (1Pét 1:10-11). Krisztus hangja az, amely az Ótestamentum útján hangzik 
felénk: „[...] Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke” (Jel 19:10).
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Tanításaival - mialatt személyesen ott járt az emberek között -, maga Jézus irányította 
az emberek figyelmét az Ótestamentumra. Ezt mondta a zsidóknak: „Tudakozzátok az 
írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek 
bizonyságot tesznek rólam” (Jn 5:39). Ebben az időben az Ótestamentum könyvei voltak 
az egyedüli részei a Bibliának, amelyek már írásban léteztek. Ismét Isten Fia volt az, aki 
kijelentette: „[...] Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat.” Azután hozzátette: „[...] 
Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak 
közül feltámad” (Lk 16:29.31).

A szertartási törvényt Krisztus adta. Miután ezt már nem kellett megtartani, Pál apos-
tol a valós helyzetében és értékében tárta ezt a törvényt a zsidók elé. Megmutatta a 
helyét Isten megváltási tervében és viszonyulását Krisztus munkájához. A nagy apostol 
ezt a törvényt dicsőségesnek és Alkotójához méltónak mondja. A szentély ünnepélyes 
istentisztelete azokat a nagyszerű igazságokat ábrázolta, amelyeket ki kellett nyilatkoz-
tatni az egymást követő nemzedékeknek. A tömjén füstje, amely Izrael imádságaival 
szállt fel, Isten igazságosságát képviseli, ami egyedül teheti Isten számára elfogadhatóvá 
a bűnös imádságát. A vérző állat az áldozati oltáron a Megváltó eljöveteléről tett tanú-
bizonyságot. A szentek szentjéből pedig az isteni jelenlét látható jele ragyogott ki. Így a 
sötétség és a hitehagyás korszakain át, amelyek egymást követték, Isten a hitet életben 
tartotta az emberek szívében, míg eljött a megígért Messiás adventjének ideje.

Népének Jézus volt a világossága - a világ világossága - még mielőtt emberi testben 
eljött a földre. A fény első felvillanása, amely behatolt abba a homályba, amellyel a bűn 
burkolta be a világot - Krisztustól eredt és érkezett. Krisztustól jött a mennyei ragyogás 
minden sugara, amely a föld lakóira áradt. A megváltás tervében Krisztus az Alfa és az 
Omega - az Első és az Utolsó.

Amióta az Üdvözítő vérét ontotta a bűnök bocsánatáért és felment a mennyekbe, 
„[...] hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk” (Zsid 9:24), világosság árad ránk 
a golgotai keresztről és fentről a szentek szentélyéből. A nekünk ajándékozott tisztább 
világosságnak azonban nem szabad arra indítania bennünket, hogy megvessük azt a ko-
rábban kapott világosságot, amelynek útján a jelképek rámutattak az eljövendő Megvál-
tóra. Krisztus evangéliuma vet fényt az Izraelnek adott isteni rendelkezésekre, és növeli 
azok jelentőségét. Mikor Isten új igazságokat nyilatkoztat ki, és amikor azt, ami kezdettől 
fogva ismert volt előttünk, tisztább világosságban állítja elénk, akkor Isten lénye és szán-
déka különösképpen nyilvánvalóvá válik előttünk abban, ahogyan választott népével 
bánik. A fény minden további sugara, amely felcsillan előttünk, a megváltás tervének 
világosabb megértésével ajándékoz meg bennünket, míg rá nem jövünk, hogy ez való-
jában nem más, mint Isten akaratának megvalósulása az ember üdvössége érdekében. 
Istennek a Szentlélek által ihletett szavában új szépséget és erőt látunk meg és a Biblia 
lapjait elmélyültebb érdeklődéssel tanulmányozzuk.

Sokan úgy vélik, hogy Isten válaszfalat helyezett a héberek és a külvilág közé; hogy 
gondoskodását és szeretetét nagymértékben megvonta a népektől, és ebben kizárólag 
csak Izraelt részesítette. Istennek azonban nem az volt a szándéka, hogy népe válaszfalat 
építsen fel önmaga és embertársai közé. Isten végtelen szeretetének keze kinyúlt a föld 
minden lakosa felé. Bár elfordultak tőle és visszautasították közeledését, Isten állandóan 
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arra törekedett, hogy feltárja magát előttük és kegyelmének, szeretetének részeseivé 
tegye őket. Választott népét azért ajándékozta meg áldásával, hogy áldássá válhassanak 
más népek számára.

Isten elhívta Ábrahámot, jólétet és megbecsülést biztosított számára. Ennek a pát-
riárkának a hűsége világosság volt az embereknek mindazokban az országokban, ame-
lyekben vándorlása során megfordult. Ábrahám nem tartotta magát távol, nem zárkózott 
el azoktól a népektől, amelyek körülvették. Baráti kapcsolatot tartott fenn a környező 
népek királyaival, kik közül némelyek nagy tisztelettel adóztak neki. Becsületessége és 
önzetlensége, bátorsága és jóakarata Isten jellemét képviselte. Mezopotámiában, Ká-
naánban, Egyiptomban és még Sodoma lakosai számára is a menny Istene mutatkozott 
meg rajta keresztül.

Éppen így Egyiptom és mindazon népek számára, amelyek kapcsolatban voltak ez-
zel a hatalmas birodalommal, Isten kijelentette magát József által. Az Úr vajon miért 
döntött úgy, hogy Józsefet magas rangra emeli az egyiptomiak között? Isten más útról 
is gondoskodhatott volna, hogy Jákób gyermekeivel kapcsolatos szándékait megvaló-
sítsa. Isten azonban Józsefet akarta világossággá tenni és elhelyezni a király palotá-
jában, hogy a mennyei világosság elterjedhessen a közelben és a távolban. József a 
maga bölcsességével és igazságával, tisztaságával és jóindulatával, a nép érdekeinek 
odaadó szolgálatával - pedig az a nép bálványimádókból állt - Krisztus képviselője volt. 
Jótevőjükben, akinek Egyiptom egész népe hálával és elismeréssel adózott, ezeknek a 
pogányoknak meg kellett látniuk Teremtőjük és Megváltójuk szeretetét. Ugyanígy Mó-
zesben is Isten világosságot állított a föld legnagyobb birodalmának trónja mellé, hogy 
mindenki, aki csak akarta, tudomást vehessen az egy igaz és élő Istenről. Mindezt a 
világosságot Isten még akkor adta az egyiptomiaknak, mielőtt ítéletre nyújtotta volna 
ki kezét felettük.

Izraelnek Egyiptomból való kiszabadítása közel és távol elterjesztette Isten hatalmá-
nak ismeretét. Jerikó erődítményének harcias népe elkezdett remegni. „És amint hallot-
tuk, - mondta Ráháb - megolvadt 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” (Józs 
2:11). Századokkal az Egyiptomból való kivonulás után a filiszteusok papjai még mindig 
az egyiptomi csapásokra emlékeztették népüket és figyelmeztették őket, hogy ne állja-
nak ellen Izrael Istenének.

Isten elhívta Izraelt, megáldotta és felmagasztalta őket. Nem azért, hogy az ő törvé-
nyének való engedelmességük által egyedül csak ők kaphassák meg pártfogását és kizá-
rólagos elfogadóivá válhassanak áldásainak, hanem azért, hogy általuk kijelentse magát 
a föld minden lakójának. Isten az ő szándékának teljesítéséért parancsolta meg nekik, 
hogy különüljenek el a körülöttük levő bálványimádó népektől.

A bálványimádás és mindazok a bűnök, amelyek ebből következtek utálatosak voltak 
Isten előtt. Ezért megparancsolta népének, hogy ne vegyüljön el ezekkel a népekkel és 
„ne cselekedjék az ő cselekedeteik szerint” és ne feledkezzenek meg Istenről. Megtil-
totta nekik a bálványimádókkal való házasságkötést, nehogy a szívük elforduljon tőle. 
Éppen olyan szükséges volt akkor, mint most is, arra ügyelni, hogy Isten népe tiszta le-
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gyen, „[...] szeplő nélkül megtartva magát a világtól” (Jak 1:27). Szabadnak kell lennünk 
a világ lelkületétől, mert az ellentétben áll az igazsággal és a jogossággal. Isten azonban 
nem azt akarta, hogy népe az önigazultság zártkörűségében éljen, kirekesztve magát a 
világból, semmiféle befolyást sem árasztva többé arra.

Mesterükhöz hasonlóan a tanítványoknak is a világ világosságává kell lenniük min-
den korszakban. Az Üdvözítő ezt mondta: „[...] Nem rejthetik el a hegyen épített város. 
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és 
fényljék mindazoknak, akik a házban vannak”, - a ház a világ. Azután hozzáteszi: „Úgy 
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:14-16). Éppen ez az, amit Énók, Noé, Ábrahám 
és Mózes cselekedtek. Éppen ez az, amit Isten elrendelt, hogy népe, Izrael ezt tegye.

A hitetlenségtől, Sátántól irányított gonosz szívük késztette őket a világosság elrejté-
sére, ahelyett hogy azt a körülöttük élő népekre árasztották volna. Vakbuzgó lelkületük 
arra indította őket, hogy vagy a pogányok gonosz gyakorlatait kövessék, vagy gőgös ki-
zárólagosságba zárkózzanak be, mintha Isten szeretete és gondoskodása egyedül reájuk 
terjedne ki.

Amiként a Biblia két törvénnyel ajándékoz meg bennünket: egy változhatatlan és 
örökkévaló törvénnyel és egy ideiglenes, átmeneti törvénnyel, azonképpen szövetség 
is kettő van. A kegyelem szövetsége volt az első, amelyet Isten Éden kertjében kötött az 
emberrel, amikor a bűneset után azt az ígéretet adta, hogy az asszony magva a kígyó 
fejére tapos majd. Ez a szövetség minden embernek bocsánatot és Isten támogató ke-
gyelmét ajánlotta fel a jövőre a Krisztusban való hit és az engedelmesség által. Az örök 
életet is megígérte nekik az Úr azzal a feltétellel, hogy hűségesek maradnak Isten törvé-
nyéhez. A pátriárkák így kapták meg az üdvösség reménységét.

Ugyanezt a szövetséget újította meg Isten Ábrahámmal a következő ígéretben: „És 
megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei...” (1Móz 22:18). Ez az ígé-
ret Krisztusra mutatott. Így fogta ezt fel Ábrahám is (lásd Gal 3:8.16), és bűnei bocsána-
táért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet Isten igazságul számított be néki. Az 
Ábrahámmal megújított szövetség Isten törvényének tekintélyét is fenntartotta. Az Úr 
azt mondta Ábrahámnak: „[...] Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy 
tökéletes” (1Móz 17:1). Isten a következőképpen tett tanúbizonyságot hűséges szolgá-
járól: „Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, 
parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet” (1Móz 26:5), az Úr kijelentette neki: 
„És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te 
magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, 
és a te magodnak te utánad” (1Móz 17:7).

Bár ezt a szövetséget Isten Ádámmal kötötte meg és Ábrahámmal csak megújította, 
mégis egyedül Krisztus halálával teljesedhetett be. Isten ígérete alapján azóta létezett, 
mióta Isten először adott hírt a megváltásról és azt hittel elfogadták. Attól az időponttól 
kedve azonban, amikor Krisztus halálával jóváhagyta ezt a szövetséget, már Újszövetség-
nek nevezték. Ennek az Újszövetségnek is Isten törvénye az alapja. Egyszerűen arról in-
tézkedett, hogy az emberek ismét összhangba kerüljenek az isteni akarattal. Oda vezette 
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el az embereket, ahol engedelmeskedni tudnak Isten törvényének.
Egy másik szerződés is volt, amelyet a Szentírásban Ószövetségnek neveztek. Ezt a 

szerződést, szövetséget Isten a Sinai hegyen kötötte meg Izraellel. Ezt a szövetséget az 
áldozat vére; az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hitelesítette. Ezt a szövetséget „má-
sodik” vagy „új” szövetségnek nevezzük, mivel azt a vért, amellyel megpecsételték, az 
első szövetség vére után ontották ki. Az, hogy ez az Újszövetség már Ábrahám napjaiban 
is érvényes volt nyilvánvaló abból a tényből, hogy Isten ígérete és esküje erősítette meg, 
mégpedig „[...] két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten 
hazudjon” (Zsid 6:18).

Ha pedig az ábrahámi szövetség már magában foglalta a megváltás ígéretét, akkor 
miért alkottak egy másik szövetséget a Sinai hegyen? Rabszolgasága idején a nép nagy-
mértékben elvesztette Isten ismeretét és az ábrahámi szövetség alapelveinek ismeretét 
is. Egyiptomból való kiszabadításuk után Isten igyekezett feltárni előttük hatalmát és 
kegyelmét, hogy ezek elvezessék őket oda, ahol minden arra indítja majd őket, hogy 
egyedül csak őt szeressék és egyedül csak benne bízzanak. Isten azért vezette őket a 
Vörös-tenger partjára - ahol a nyomukban lévő és őket üldöző egyiptomi hadsereg mi-
att megmenekülésük lehetetlennek látszott -, hogy felfoghassák teljes tehetetlenségü-
ket és az isteni segítségre való szükségüket. Isten csak azután szabadította ki őket az 
egyiptomiak kezéből, a biztos pusztulásból, miután megértették helyzetüket. Akkor és 
ott megtelt a szívük Isten iránti hálával, szeretettel és Isten hatalmában való feltétlen 
bizalommal. Szabadítójukként Isten magához vonta őket, legalábbis időlegesen.

Isten azonban egy sokkal nagyobb igazsággal is hatni akart elméjükre. Mivel a bál-
ványimádás és az erkölcsi romlottság közepette éltek, ezért nem volt valódi fogalmuk Is-
ten szentségéről, saját szívük rendkívül bűnös voltáról. Képtelenek voltak felfogni, hogy 
saját erejük és akaratuk nem elegendő ahhoz, hogy igazán engedelmeskedni tudjanak 
Isten törvényének. Azt sem tudták igazán megérteni, hogy szükségük van megváltóra. 
Mindezekre meg kellett tanítani őket.

Isten elvezette őket a Sinai hegyhez. Kinyilvánította előttük dicsőségét. Megajándé-
kozta őket törvényével és az engedelmesség feltételének teljesítésétől függően áldá-
sok ígéretével: „Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az 
én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; [...] És lesztek 
ti nékem papok birodalma és szent nép” (2Móz 19:5-6). A nép nem fogta fel saját bűnös 
voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül lehetetlenség volt számukra Isten törvényének 
megtartása. Mindezek ellenére készségesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, 
hogy képesek voltak és lesznek saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelen-
teni: „[...] Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk”(2Móz 
24:7). Áhítatot keltő fenséggel tanúbizonyságot tettek a törvény kihirdetéséről, és 
rémületen remegtek a hegy előtt. Ám csak néhány hét telt el és máris megszegték 
Istennel kötött szövetségüket és leborulva imádták a faragott képet. Nem remélhették 
Isten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Most azonban, mikor 
belátták bűnös voltukat és azt is, hogy bocsánatra van szükségük, tudatára ébredtek 
annak, hogy nem lehetnek meg ama Megváltó nélkül, aki az ábrahámi szövetségben 
jelentette ki magát, és az áldozati felajánlásokban vetítette előre árnyékát. Most a hit 
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és a szeretet Istenhez kötözte őket, mint a bűn kötelékéből való szabadítóhoz. Most 
már előkészültek arra, hogy értékeljék és megbecsüljék az Újszövetség áldásait.

Az Ószövetségnek ezek voltak a kifejezései: Engedelmeskedj és élsz!: „És adám nékik 
parancsolatimat, és törvényimet [...] melyeket az ember ha cselekszik, él azok által” (Ez 
20:11); 3Móz 18;5), de „Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje 
azokat!” (5Móz 27:26). Az Újszövetséget „jobb ígéretekre” fektették le; a bűnök bocsá-
natának és Isten kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza 
Isten törvényének alapelveivel. „Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az 
Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő 
szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. [...] megbocsátom az 
ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem” (Jer 31:33-34).

Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira írta. 
Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk el Krisztus iga-
zságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét nekünk tulajdonítja Isten. 
Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd „a Lélek gyümölcseit”. Krisztus 
kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben élünk, amely törvényt a szí-
vünkbe írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk és lakozunk 
ezen a földön, ahogy Ő járt és lakozott. A próféta útján ezt jelentette ki önmagáról: „[...] 
a Te akaratodat; ezt kedvelem én Istenem, a Te törvényed keblem közepette van”(Zsolt 
40:9). Mikor az emberek között volt, így szólt: „[...] Nem hagyott engem az Atya egyedül, 
mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek” (Jn 8:29).

Pál apostol világosan feltárja előttünk a hit és törvény közötti összefüggést újszö-
vetségi fogalmazásban. Azt mondja: „Megigazulván azért hit által, békességünk van 
Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” „A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a 
hit által, távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.” „Mert ami a törvénynek 
lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn 
testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvény-
nek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint” 
(Róm 5:1; 3:31; 8:3-4).

Isten műve minden időben egy és ugyanaz, ámbár vannak a fejlődésnek különböző 
fokozatai és hatalmának különböző kinyilatkoztatásai, hogy megfeleljenek az emberek 
szükségleteinek az egymást követő korszakokban. Az első evangéliumi ígérettől a pátri-
árkális és Izrael korszakain át a jelenkorig, Isten szándékai fokozatosan bontakoztak ki a 
megváltás tervében. A zsidó törvény által előírt szokásokban és szertartásokban kiábrá-
zolt Krisztus ugyanaz, mint aki az evangéliumban feltárja magát előttünk. Azok a felhők, 
amelyek beborították isteni formáját, elvonultak: a köd eloszlott és az árnyék eltűnt, így 
most a világ Megváltója önmagát kinyilatkoztatva áll előttünk. Az a Krisztus, aki a Sínai 
hegyről jelentette ki a törvényt, és aki Mózesnek átadta a szertartási törvény előírásait, 
ugyanaz a Krisztus, mint aki elmondta a Hegyi Beszédet. Az Isten iránti szeretet alapel-
vei, amelyek a törvény és a próféták alapja, csak megismétlései azoknak, amiket Mózes 
útján mondott a héber népnek: „Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed 
azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” „[...] 
szeresd felebarátodat, mint magadat”(5Móz 6:4-5; 3Móz 19:18). Mindkét rendelkezés-
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ben a tanító egy és ugyanazon Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus. Isten követelései és ural-
kodásának alapelvei is ugyanazok. Minden őtőle ered, „[...] akinél nincs változás, vagy 
változásnak árnyéka” (Jak 1:17).

<<< vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 273-277. (BÁLVÁNYIMÁDÁS A SINAI HEGY-
NÉL - részlet)

Mialatt Mózes távol volt, Izrael izgatottan várt. A nép tudta, hogy Mózes Józsuéval 
ment fel a hegyre és egyedül lépett be a sűrű sötét felhőbe, amely látható volt az alul 
elterülő síkságról, melyet időről-időre az isteni jelenlét villáma világított meg. Sóváran 
várakoztak Mózes visszatérésére. Egyiptomban hozzászoktak az istenség látható ábrázo-
lásához. Nehéz volt most egy láthatatlan Istenben bízni. Ezért hitük fenntartása érdek-
ében Mózeshez fordultak, hogy legalább reá támaszkodhassanak. Most azonban Mózest 
is elvették tőlük. Nap nap után, hét hét után telt el, és Mózes még mindig nem tért 
vissza. A felhőt szemük előtt tisztán láthatták. A táborban sokan már azt gondolták, hogy 
Mózes elhagyta őket, vagy pedig megemésztette őt a tűz.

A várakozás időszaka alatt volt idejük az elmélkedésre, a hallott isteni törvények fe-
letti gondolkozásra, és szívük felkészítésére a további kijelentések számára, amelyeket 
Isten még ad nekik. Nem volt túl sok idejük erre a munkára. Ha Isten követelményeinek 
világosabb megértésére fordították volna idejüket és megalázták volna előtte szívü-
ket, akkor védve lettek volna a kísértéstől. Azonban nem ezt tették és ezért hamarosan 
gondatlanokká, figyelmetlenekké és törvényszegőkké lettek. Különösen vonatkozott ez 
a hozzájuk csatlakozott „gyülevész” népre. Türelmetlenekké váltak az ígéret földje felé 
vezető úton, nem tudták kivárni, hogy eljussanak a tejjel és mézzel folyó földre. Ezt a 
jó földet azonban Isten csak az engedelmesség feltétele mellett ígérte nekik. Az ígéret 
földjének látványát elvesztették szemük elől. Voltak közöttük olyanok, akik ajánlották, 
térjenek vissza Egyiptomba. A nép többségének mindegy volt, hogy előre mennek-e 
Kánaánba, vagy visszatérnek Egyiptomba, azt azonban elhatározták, hogy nem várnak 
tovább Mózesre.

Miután vezetőjük távollétében tehetetlennek érezték magukat, visszatértek régi ba-
bonáikhoz. Elsőként a „gyülevész nép” engedte meg magának, hogy zúgolódjék és türel-
metlenkedjék, és ők voltak a vezérei az ezt követő hitehagyásnak is. Azon tárgyak között, 
amelyeket az egyiptomiak az istenség jelképeinek tartottak, szerepelt az ökör és a borjú. 
Azoknak ajánlatára, akik a bálványimádásnak ezt a formáját gyakorolták Egyiptomban, 
most borjút készítettek és azt imádták. Isten ábrázolására a nép képmást kívánt csinálni 
magának, hogy Mózes helyett ez menjen előttük. Isten a hasonlatosság semmiféle képét 
nem adta magáról. Megtiltotta személyének bármiféle tárgyi ábrázolását. Az Egyiptom-
ban és a Vörös-tengernél véghez vitt hatalmas csodák mind azt a célt szolgálták, hogy az 
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izraeliták úgy higgyenek benne, mint a láthatatlan Istenben, aki mégis Izrael mindenha-
tó segítője, az egy igaz Isten. Jelenléte látható megnyilvánulása után való vágyakozásu-
kat Isten a felhőoszloppal és a tűzoszloppal elégítette ki, amelyek seregeiket vezették és 
amelyben dicsősége megnyilvánult a Sion hegyén. Még mindig előttük volt Isten jelenlé-
te a felhő- és tűzoszlopban, szívükben mégis visszatértek Egyiptom bálványimádásához 
és a láthatatlan Isten dicsőségét egy ökör hasonlatosságával cserélték fel.

Mózes távollétében a bírói hatalom Áronra ruházódott át. A hatalmas tömeg a sátor 
körül gyülekezett össze és ezzel a követeléssel álltak elő: „Kelj fel, csinálj nékünk iste-
neket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, 
aki minket Egyiptom földéből kihozott” (2Móz 32:1) (Lásd Függelék 4. sz. megjegyzé-
sét.) Azt mondták, hogy a felhő, amely eddig vezette őket, most állandóan a hegyen 
nyugszik és nem vezeti őket többé. Helyette egy képmásra van szükségük; és ha - amint 
egyesek ajánlották - úgy döntenének, hogy visszatérnek Egyiptomba, akkor elnyernék 
az egyiptomiak jóindulatát azzal, hogy a képmást vinnék maguk előtt és azt ismernék el 
istenükként.

Ebben a válságban olyan szilárd jellemű, rendíthetetlen bátorságú emberre volt 
szükség, aki Isten tiszteletét többre becsülte a népszerűség kegyénél, személyes bizton-
ságánál, sőt saját életénél is. Izrael jelenlegi vezetője azonban nem ilyen jellemű ember 
volt. Áron tiltakozott ugyan a nép véleménye ellen, de ingadozása és félénksége csak azt 
eredményezhette, hogy a válságos pillanatban az emberek csak még határozottabban 
adtak hangot kívánságuknak. A zűrzavar növekedett. Úgy látszott, hogy vak, oktalan őrü-
let keríti hatalmába a sokaságot. Voltak azért néhányan, akik hűségesek maradtak Isten-
nel kötött szövetségükhöz, de a nép nagyobb része csatlakozott a hitehagyókhoz. Azokat 
a keveseket, akik bátorkodtak bálványimádásnak bélyegezni a képmás készítését, azokat 
megtámadták, durván bántalmazták, és a keletkezett zűrzavarban életüket vesztették.

Áron féltette saját biztonságát és ahelyett, hogy nemesen kiállt volna Isten tekintélye 
és tisztelete mellett, engedett a sokaság követeléseinek. Az volt az első cselekedete, 
hogy elrendelte az arany fülbevalók összegyűjtését minden embertől. Abban a remény-
ben tette ezt, hogy a hiúságuk ráveszi majd őket ennek az áldozatnak a megtagadására. 
Az emberek azonban készségesen adták oda ékszereiket. Ezekből Áron öntött borjút 
készített Egyiptom isteneinek utánzásaként. A nép felkiáltott: „Ezek a te isteneid Izrael, 
akik kihoztak téged Egyiptom földéről” (2Móz 32:4). Áron eltűrte Jahvénak ezt a meg-
sértését. Ennél többet is tett. Mivel látta, hogy az arany borjút milyen megelégedéssel 
fogadták, oltárt épített előtte és kihirdette: „Holnap az Úrnak innepe lesz!” (2Móz 32:5). 
Ezt a közleményt a hírnökök trombitákkal adták tovább csoportról csoportra az egész 
tábor területén. „Felkelvén azért másnapon jó reggel, áldozának égőáldozattal és há-
laáldozattal is; azután leüle a nép enni és inni; azután felkelének játszani” (2Móz 32:6). 
Azzal az ürüggyel, hogy „ünnepet tartanak az Úrnak” átadták magukat a falánkságnak 
és a kicsapongó dorbézolásnak.

Napjainkban is milyen gyakran megtörténik, hogy az élvezet vágyát a „kegyesség 
látszata” mögé rejtik. Az a vallás, amely megengedi, hogy az istentisztelet szertartásai 
közben az emberek átadják magukat az önző vagy érzéki vágyak kielégítésének, ma épp 
úgy elnyeri a sokaság tetszését, mint Izrael napjaiban. Még mindig vannak ingadozó 
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Áronok, akik miközben tekintélyes helyet töltenek be az egyházban, engednek a nem 
megszenteltek kívánságainak, így bátorítják őket a bűn elkövetésére.

Csak néhány nap telt el azóta, hogy a héberek ünnepélyes szövetséget kötöttek Is-
tennel és engedelmességet fogadtak neki. Félelemtől remegve álltak a hegy előtt az Úr 
szavaira figyelve: „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem” (2Móz 20:3). Isten di-
csősége még mindig ott lebegett a Sinai hegy fölött a gyülekezet szeme láttára. Az izrae-
liták azonban elfordultak Tőle és idegen isteneket kértek. „Borjút csináltak a Hóreb alatt, 
és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségöket; ökörnek képével, 
amely füvet eszik” (Zsolt 106:19-20). Mivel mutathattak volna ki nagyobb hálátlanságot 
vagy vakmerőbb sértést Isten iránt, aki gyengéd Atyaként és mindenható királyként je-
lentette ki magát nekik?

Mózest az Úr a hegyen figyelmeztette a táborban lejátszódó hitehagyásra és utasí-
totta, hogy késedelem nélkül térjen vissza. „Eredj, menj alá” - mondotta az Úr - „mert 
megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből. Hamar letértek az útról, 
amelyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek magoknak, azt tisztelik és annak ál-
doznak” (2Móz 32:7-8). Isten még kezdetben megakadályozhatta volna ezt a mozgal-
mat. Hagyta, hogy idáig jusson, hogy az árulásra és hitehagyásra kiszabott büntetésből 
mindenki tanuljon.

Isten népével kötött szövetsége érvényét veszítette e hitehagyás miatt, és ezt mond-
ta Mózesnek: „[...] hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törüljem 
el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek” (2Móz 32:10). Izrael népe - különösképpen 
a velük jött elegy nép - hajlamos volt az Isten elleni lázadásra. Vezetőjük ellen is mindig 
zúgolódtak és gyakran megszomorították őt hitetlenségükkel és nyakasságukkal. Nem 
kétséges, hogy nagyon fáradságos és nehéz feladat volt az ígéret földjére való elveze-
tésük. Bűneikkel máris átlépték Isten türelmének határát, és az igazság megkövetelte 
eltörlésüket. Az Úr ezért elhatározta megsemmisítésüket, és Mózesből szándékozott ha-
talmas nemzetet létrehozni.

„[...] hagyj békét nékem [...] hadd [...] törüljem el őket”. Ezek voltak Isten szavai. Ha 
Istennek az volt a szándéka, hogy elpusztítja Izraelt, vajon ki esedezhetett volna értük: 
Nagyon kevesen lennének olyanok, akik nem hagynák a bűnösöket sorsukra. Nagyon 
kevesen lennének olyanok, akik nem cserélnék fel boldogan a gürcöléssel, teherrel, ál-
dozattal, hálátlansággal együttjáró sorsukat egy könnyű és megbecsült életre, amikor 
Isten maga kínálja fel ezt a lehetőséget nekik.

Mózes azonban Isten haragjában is reményt látott. Isten szavai ezek voltak: „Hagyj 
békét nékem”. Mózes ezt nem közbenjárása megtiltásának, hanem bátorításának ér-
tette. Arra következtetett, hogy semmi más, hanem csak az ő [Mózes] imája mentheti 
meg Izraelt. Mert Isten megkíméli népét, ha valaki imádkozik érte. Mózes könyörgött az 
Úrhoz, és ezt mondta: „Miért gerjedne Uram a te haragod néped ellen, amelyet nagy 
erővel és hatalmas kézzel hoztál vala ki Egyiptomnak földéről?” (2Móz 32:11).

Isten tudtára adta, hogy ő is megtagadta népét. Úgy beszélt róluk mint: „[...] a te 
néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből” (2Móz 32:7). Mózes azonban alázatosan 
lemondott népe vezetéséről. Izrael népe nem az övé, hanem Istené: „Miért gerjedne 
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Uram a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál vala ki 
Egyiptomnak földéről? Miért mondanák az egyiptomiak” - érvelt Mózes - „mondván: 
Vesztökre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között és eltörülje őket a föld színéről?” 
(2Móz 32:11-12).

<<< vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 277-288. (BÁLVÁNYIMÁDÁS A SINAI HEGY-
NÉL - részlet)

Néhány hónap telt el azóta, hogy Izrael elhagyta Egyiptomot. Szabadulásuk híre 
elterjedt az őket körülvevő népek és nemzetek között. Félelem és rettenetesen rossz 
előérzet fogta el a pogány népeket. Mindnyájan azt figyelték, vajon Izrael Istene mit 
tesz az ő népéért. Ha most Isten elpusztítaná Izraelt, ellenségeik ujjonganának, és Isten 
meg lenne gyalázva. Az egyiptomiak azt állítanák, hogy az ő vádjaik igazak voltak, mert 
ahelyett, hogy áldozatot mutattak volna be Istennek, maga a nép lett az áldozat. Nem 
mérlegelnék Izrael bűneit; annak a népnek az pusztulása okát, amelyet ő, az Úr olyan 
feltűnő módon kitüntetett, és amely nép mégis szégyent hozott az ő nevére. Milyen 
nagy felelősség nyugszik azokon, akiket Isten megtisztelt azzal, hogy dicsőségessé te-
gyék az ő nevét a földön. Milyen nagy gonddal kellene őrizkedniük attól, hogy ne köves-
senek el olyan bűnt, amely Isten ítéletét vonja rájuk és óvakodniuk attól, hogy szégyen 
érje Isten nevét.

Amikor Mózes közbenjárt Istennél Izraelért, félénksége feloldódott mély felindult-
ságában és szeretetében azokért, akikért Isten vezetésével olyan sok mindent megtett. 
Az Úr meghallgatta könyörgését, és elfogadta önzetlen imáját. Isten próbára tette szol-
gáját. Megpróbálta tévelygő és hálátlan népe iránt érzett hűségét és szeretetét. Mózes 
nemesen hordozta el ezt a próbatételt. Izraelért való fáradozása nem önző indítékból 
fakadt. Isten választott népének jóléte drágább volt számára saját személyes méltóságá-
nál. Még annál a kiváltságnál is drágább volt, hogy atyjává válhatott volna egy hatalmas 
nemzetnek. Isten meg volt elégedve Mózes hűségével, szívének egyszerűségével és be-
csületességével, és mint hűséges pásztorra, rábízta azt a nagy feladatot, hogy Izraelt az 
ígéret földjére vezesse.

Mózes és Józsué lejött a hegyről. Mózes hozta magával „[...] a bizonyság két tábláját” 
(2Móz 32:15). Már messziről meghallották az izgatott sokaság kiáltásait és rivalgását. A 
táborban zűrzavar uralkodott. Józsuénak, a katonának az első gondolata az volt, hogy 
ellenséges hadsereg támadta meg a tábort. „Harckiáltás van a táborban” (2Móz 32:17) - 
mondta. Mózes azonban a valóságnak megfelelően ítélte meg a helyzetet. A lárma nem 
harci kiáltásokból eredt, hanem a dorbézolás zsivaja volt. „Nem diadalmasoknak, sem 
meggyőzötteknek kiáltása ez, éneklés hangját hallom én” - mondta Mózes Józsuénak.

Amikor közelebb értek a táborhoz, meglátták, hogy a nép táncol és ujjong a bálvány 
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körül. Pogány tivornya jelenete tárult szemük elé, az egyiptomi bálványimádó ünnep-
ségek utánzata, ami egyáltalán nem hasonlított Isten ünnepélyes és tisztelettel teljes 
imádatához. Mózest teljesen megrendítette ez a látvány. Éppen most érkezett Isten di-
csősége jelenlétéből. Bár Isten tudtára adta, hogy mi történik a hegy lábánál, mégis 
váratlanul érte ez a szörnyű kép, Izrael lealjasodásának rettenetes valósága. Izzó harag 
támadt szívében. Hogy kimutassa népe bűne iránt érzett irtózatát, földhöz vágta a kő-
táblákat, amelyek széttörtek az egész nép szeme láttára. Így fejezte ki azt, hogy mivel az 
izraeliták ezzel a tettükkel megszegték Istennel való szövetségüket, Isten is felbontotta 
velük kötött szövetségét.

Miután Mózes belépett a táborba, átment a dorbézoló tömegen, megragadta a bál-
ványt és a tűzbe vetette. Azután porrá zúzta azt, és a port beleszórta a hegyről lefolyó 
patakba, majd a népet megitatta a patak vizéből. Mózes így mutatta meg annak a bálvá-
nyistennek teljes értéktelenségét, amelyet imádtak.

A nagy vezető magához szólította vétkes testvérét és szigorúan megkérdezte tőle: 
„Mit tett néked e nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted?” (2Móz 32:21). Áron a nép 
követelőzéseinek elbeszélésével igyekezett magát mentegetni és védeni. Azt mondta, 
hogyha nem teljesítette volna kívánságukat, akkor megölték volna. „Ne gerjedjen fel 
uram haragja: ismered e népet, hogy gonosz” - mondta - „Mert azt mondák nékem: 
Csinálj nékünk isteneket, akik előttünk járjanak; mert ama férfiúnak Mózesnek, ki min-
ket Egyiptom földéről kihozott, nem tudjuk mint lőn dolga. Én pedig felelék: Kinek van 
aranya? Szedjétek le: és nékem ide adák, én pedig a tűzbe vetettem és e borjú formálta-
ték” (2Móz 32:22-24). Áron el akarta hitetni Mózessel, hogy csoda történt, mert amikor 
az aranyat a tűzbe vetette, akkor azt valami természetfeletti erő borjúvá formálta. Áron 
mentegetőzései és kifogásai azonban hasztalanok voltak. Mózes őt tartotta a legfőbb 
bűnösnek.

Az a tény, hogy Isten Áront magasan a nép fölé helyezte, megáldotta és megtisztel-
te, mindennél förtelmesebbé tette bűnét. Áron volt „az Úr szentje” (Zsolt 106:16). És 
éppen ő készítette el a bálványt és rendelte el az ünnep megtartását. Áron volt az, akit 
Isten arra jelölt ki, hogy ő legyen Mózes szóvivője, és akiről ilyen tanúbizonyságot tett: 
„Tudom, hogy ő ékesen szóló” (2Móz 4:14). Éppen ez az ember nem akadályozta meg a 
bálványimádókat istenkáromló szándékuk végrehajtásában. Ez az ember, akit Isten arra 
használt fel, hogy ítéletet mondjon az egyiptomiak és isteneik felett, nyugodtan hallgat-
ta az öntött bálvány előtt elhangzott kijelentést: „Ezek a te isteneid Izráel, akik kihoztak 
téged Egyiptom földéről” (2Móz 32:4). Áron volt az, aki ott volt Mózessel a hegyen és 
látta az Úr dicsőségét, és tudta, az azt nem lehet megformálni. Mégis ő volt az, aki az is-
teni dicsőséget felcserélte az ökör képmásával. Áron, akire Isten rábízta a nép kormány-
zását - Mózes távollétében -, volt az az ember, aki jóváhagyta a nép lázadását. „Áronra is 
igen megharagudott vala az Úr, és el akará őt is pusztítani” (5Móz 9:20). Válaszul Mózes 
komoly könyörgésére Isten megkímélte Áron életét. Miután pedig Áron bűnbánatot tar-
tott nagy bűnéért és megalázkodott, újból elnyerte Isten kegyelmét.

Ha Áronnak lett volna elegendő bátorsága ahhoz, hogy kiálljon Isten ügye mellett, 
tekintet nélkül a következményekre, akkor megakadályozta volna a nép hitehagyását. 
Ha tántoríthatatlanul fenntartotta volna Isten iránti hűségét; ha emlékezetükbe idézte 



85Pátriárkák és Próféták, 277-288. (Bálványimádás a Sinai hegynél - részlet)

volna a Sinai hegy lábánál átélt veszélyeket és figyelmeztette volna őket az Istennel kö-
tött szövetségük ünnepélyes fogadalmára, akkor engedelmeskednek Jahve törvényének 
s a bűn elkövetését megakadályozta volna. A nép kívánságával szemben tanúsított enge-
dékenységével és magabízó nyugalommal, amellyel terveiket megvalósította, messzebb 
vitte őket a bűn útján, mint ahogy előzetesen gondolták.

Amikor Mózes visszatért a táborba és felelősségre vonta a lázadókat, akkor szigorú 
dorgálásai és méltatlankodásai, amelyeket a törvény tábláinak összetörésével nyilvání-
tott ki, éles ellentétben álltak testvére kellemes beszédével és méltóságteljes viselkedé-
sével. A nép természetesen Áron mellé ált. Áron a maga igazolása érdekében a népet 
igyekezett felelőssé tenni saját gyengeségéért és azért, hogy engedett követelésüknek. 
A nép csodálta Áron gyengeségét és türelmét. Isten azonban nem úgy lát, ahogy az 
emberek látnak. Áront engedékeny lelkülete és a nép tetszésének elnyerése iránti vágya 
vakká tette az elkövetett szörnyű bűnnel szemben, amelyet magatartásával jóváhagyott. 
Befolyása bűnbe vitte Izraelt, s ez ezrek életébe került. Milyen ellentétes ezzel Mózes el-
járása, aki miközben hűségesen végrehajtotta Isten ítéletét, megmutatta, hogy számára 
Izrael jóléte drágább saját jóléténél és életénél.

Mindazon bűnök közül, amelyeket Isten megbüntet, egyik sem olyan súlyos szem-
ében, mint azok, amelyek másokat bűn elkövetésére vesznek rá. Isten szolgái a bűn 
hűséges feddésével bebizonyítják Isten iránti hűségüket, bármennyire fájdalmas lehet 
is számukra ez az eljárás. Azok, akiket Isten megbízatással tisztelt meg, nem lehetnek 
gyengék, vagy engedékenyek, a körülményekhez alkalmazkodók. Ne törekedjenek ön-
maguk magasztalására, ne térjenek ki a kellemetlen kötelességek teljesítése elől, ha-
nem tántoríthatatlan hűséggel Isten munkáját végezzék.

Mózes imáját Isten meghallgatta és megkímélte Izraelt az elpusztulástól. Hitehagyá-
sukat azonban feltűnő módon kellett megbüntetni. Azt a törvénytelenséget és enge-
detlenséget, amelyre Áron vezette őket, hamar és gyökerestül el kellett fojtani, mert 
lázadásba torkollva, helyrehozhatatlan romlásba döntötte volna a népet. A gonoszt el-
rettentő szigorúsággal ki kell irtani. A tábor kapujában megállva, Mózes így kiáltott a 
néphez: „Aki az Úré, ide hozzám!” (2Móz 32:26). Azoknak, akik nem vettek részt a hi-
tehagyásban, most Mózes jobb oldalán kellett állniuk, azoknak, akik bűnösök voltak, de 
megbánták bűnüket, a bal oldalán. Engedelmeskedtek a parancsnak. Kitűnt, hogy Lévi 
törzse nem vett részt a bálványimádó istentiszteleten. A többi törzsek tagjai közül is na-
gyon sokan voltak olyanok, akik - bár vétkeztek - de most kifejezték bűnbánatukat. Egy 
nagy csoport azonban, amely leginkább a gyülevész népből tevődött össze, - és amely 
különösképpen szorgalmazta a borjú elkészítését, makacsul kitartott a lázadás mellett. 
Az „Úr, Izrael Istene” nevében Mózes megparancsolta azoknak, akik a jobb keze felől 
álltak, akik tisztán tartották magukat a bálványimádástól, hogy kössék fel kardjukat és 
öljék meg mindazokat, akik kitartottak a lázadás mellett. „[...] és elhulla azon a napon 
a népből úgymint háromezer férfiú” (2Móz 32:28). Tekintet nélkül a rangra, rokonságra 
vagy barátságra, akik a hitehagyás gonoszságának értelmi szerzői voltak, mind levágat-
tak. Mindazokat azonban, akik megbánták bűnüket és megalázkodtak, megkímélték.

Azok, akik ezt a rettenetes ítéletet végrehajtották, isteni tekintéllyel és hatalommal 
tették meg azt. A menny Királyának végzését hajtották végre. Óvakodnunk kell attól, 



86 3. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA 

hogy vakságunkban könnyen elítéljük és kárhoztassuk embertársainkat! Amikor azon-
ban Isten parancsolja meg nekünk, hogy hajtsuk végre végzését a gonoszságon, akkor 
engedelmeskednünk kell parancsának. Akkor azok, akik végrehajtották Izraelben ezt a 
fájdalmas cselekedetet, kinyilvánították, mennyire irtóznak a bálványimádástól és a lá-
zadástól; magukat pedig teljesen az igaz Isten szolgálatára szentelték. Isten értékelte 
hűségüket, mert később különösképpen kitüntette Lévi törzsét.

Az izraeliták az árulás bűnét követték el. Árulásukat pedig olyan Király ellen követték 
el, aki jótéteményeivel halmozta el őket, és akinek önként fogadtak engedelmességet. 
Az isteni kormányzat további fenntartása érdekében a vétkesnek jogosan bűnhődnie 
kell. Isten irgalmassága azonban még ez esetben is megmutatkozott. Isten eleget tett 
törvénye követelményeinek, mindenkinek szabad választást biztosítva, s ezzel lehetősé-
get adott nékik a bűnbánatra. Csak azokat engedte elpusztítani, akik kitartottak a láza-
dás és a bálványok imádása mellett.

Ezt a bűnt azért is meg kellett büntetni, hogy a környező nemzetek világosan lássák: a 
bálványimádás milyen nagymértékben magára vonja Isten nemtetszését. Az igazság íté-
letének a bűnösön való végrehajtását Mózesnek - Isten eszközeként - fel kellett jegyez-
nie ünnepélyes és nyilvános tiltakozásként az árulók és a bálványimádók bűne ellen. Mi-
vel az izraelitáknak kárhoztatniuk kellett a szomszédos törzsek bálványimádását, ezért 
később ellenségeik szemükre vethetik azt a vádat, hogy az a nép, amely saját Istenének 
vallja Jahvét, borjút készített és imádott a Hóreben. Bár elismerték ezt a megszégyenítő 
igazságot, de Izrael rá tudott mutatni a vétkesek rettenetes sorsára bizonyítékként, hogy 
Isten a bűnüket nem bocsátotta meg és nem mentette fel őket a büntetés alól.

A szeretetnek, nem kevésbé mint az igazságnak meg kell követelnie, hogy Isten ítéle-
tet rójon ki a bűnre. Isten éppen úgy az őrzője, mint az egyeduralkodója népének. Isten 
csak azokat pusztítja el, akik megrögzött lázadók, nehogy másokat is bűnbe, romlásba 
sodorjanak. Kain életének megkímélésével azt bizonyította be az egész világegyetem-
nek, hogy a bűn meg nem büntetésének mi az eredménye. Az a befolyás, amit Kain az 
életével és tanításával leszármazottaira gyakorolt, olyan romlásba döntötte a világot, 
hogy özönvíz által kellett elpusztítani. A vízözön előtti emberek története azt bizonyítja, 
hogy a hosszú élet nem áldás a bűnös számára. Isten feltűnő módon megmutatkozó 
hosszútűrése nem tartja vissza őket a gonoszságtól. Az emberek minél tovább éltek, 
annál romlottabbakká váltak.

Így volt ez a Sinai hegynél megmutatkozott hitehagyással kapcsolatban is. Ha a bün-
tetés nem sújtott volna le nagyon gyorsan a bűnösökre, akkor hamarosan ugyanaz lett 
volna a következmény, mint az özönvíz előtti világban. A föld éppen olyan romlott lett 
volna, mint Noé napjaiban. Ha Isten megkímélte volna ezeket a törvényszegőket, akkor 
hamarosan olyan gonoszságok következtek volna be, amelyek nagyobbak és borzasz-
tóbbak lettek volna, mint ami Kain életének a megkíméléséből származott. Isten irgal-
ma volt az, hogy csak ezreknek kellett elpusztulnia, hogy hasonló ítélettel ne kelljen 
milliókra lesújtania. Istennek azért, hogy megmenthesse e nagy tömeget, meg kellett 
büntetnie a kisebbet. Továbbá, mivel a nép lerázta magáról az Isten iránti kötelezettsé-
get, tulajdonképpen eljátszotta az isteni védelmet és megfosztotta magát egyetlen igazi 
védelmezőjétől, Istentől. Az egész nemzet ki volt téve prédául ellenségeik hatalmának. 
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Ha Isten nem távolította volna el tőlük azonnal a gonoszt, akkor hamarosan zsákmá-
nyául estek volna hatalmas ellenségeiknek. Izrael javáért és tanulságul az elkövetke-
ző nemzedékek számára, szükséges volt, hogy Isten a bűnt azonnal megbüntesse. Ez 
pedig a bűnösök számára is irgalom volt, mert így meg lettek akadályozva a bűn útján 
való továbbhaladásban. Ha Isten megkímélte volna életüket a jogos büntetéstől, akkor 
ugyanaz a lelkület, amely az Isten elleni lázadásra vezette őket, gyűlöletben és egymás 
elleni küzdelemben nyilvánult volna meg, és előbb-utóbb elpusztították volna egymást. 
Isten a világ, az Izrael, sőt a bűnösök iránti szeretetből büntette meg az ellene elkövetett 
árulást, gyorsan és rettenetesen.

Amikor a nép tudatára ébredt vétke borzalmas voltának, félelem járta át az egész tá-
bort. Attól féltek, hogy mindazoknak el kell veszniük, akik Istent megsértették bűneikkel. 
Mózes - megsajnálta őket kétségbeesésük miatt - megígérte nekik, hogy még egyszer 
könyörög érettük Istennél.

„Nagy bűnt követtetek el” - mondta - „most azért felmegyek az Úrhoz, talán kegyel-
met nyerhetek a ti bűneiteknek.” Fel is ment és Isten előtt elmondott vallomásában így 
szólt: „Kérlek! Ez a nép nagy bűnt követett el: mert aranyból csinált magának isteneket. De 
most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál” 
(2Móz 32:31-32). Isten ezt válaszolta: „Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én köny-
vemből. Most azért eredj: vezesd a népet ahová mondottam néked: Ímé, Angyalom megy 
előtted; és az én látogatásom napján ezt az ő bűnöket is meglátogatom” (2Móz 32:33-34).

Mózes imájában figyelmünket a mennyei könyvekre irányítja, amelyekbe minden 
ember neve be van írva, jó és rossz cselekedetével együtt. Az élet könyve mindazok 
nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatába léptek. Ha valaki ezek közül elfordul 
Istentől, elhagyja őt, és makacs kitartással megmarad a bűn szolgálatában, az végül any-
nyira megkeményedik bűnében, hogy ellenszegül a Szentlélek befolyásának. Az ő nevü-
ket az ítéletben kitörlik az élet könyvéből és átadják őket a pusztulásnak. Mózes felfogta, 
hogy milyen borzalmas sorsa lenne a bűnösnek. Ha azonban az Úr mégis elvetné Izrael 
népét, akkor Mózes azt kívánta, hogy Isten az ő nevét is törölje ki az élet könyvéből 
Izrael gyermekeinek nevével együtt. Mózes nem tudta volna végignézni azt, hogy Isten 
ítélete azokra sújt le, akiket ugyanaz az Isten olyan kegyelmesen megszabadított. Mózes 
közbenjárása Izrael érdekében jelképezi Krisztus közbenjárását a bűnös emberért. Az 
Úr azonban nem engedte meg Mózesnek, hogy elhordozza a vétkes bűnét, amiképpen 
Krisztus tette. „Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből” mondta Isten. 
(2Móz 32:33).

A nép nagy szomorúsággal temette el halottait. Háromezer ember esett el kard által. 
Hamarosan ezután pedig járvány tört ki a táborban. Majd az az üzenet érkezett hozzá-
juk, hogy az isteni jelenlét nem jár többé velük vándorlásaikban. Jahve kijelentette: „én 
nem megyek fel köztetek, mert te keménynyakú nép vagy, hogy meg ne emésszelek az 
úton” (2Móz 33:3). A további parancs pedig így hangzott: „[...] vesd le a te ékességeidet 
magadról, azután meglátom mit cselekedjem veled” (2Móz 33:5). Most gyászba borult 
az egész tábor. Bűnbánattal és megalázkodva „[...] lerakták magokról az Izrael fiai az ő 
ékességeiket, a Hóreb hegyétől fogva” (2Móz 33:6).
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Isten utasítására a sátort, amely az istentisztelet ideiglenes helyéül szolgált, elmoz-
dították a helyéről és a „táboron kívül, messze a tábortól” vonták fel. Ez még további 
bizonyítéka volt annak, hogy Isten visszavonta jelenlétét közülük. Mózesnek kijelentette 
magát, de a népnek nem. Ez a megfeddés fájdalmasan érintette őket, a félelemtől és lel-
kiismeret-furdalástól gyötörve még nagyobb szerencsétlenség bekövetkezését sejtették. 
Vajon nem azért különítette-é el az Úr Mózest a tábortól, hogy teljesen megsemmisítse 
őket? Isten azonban nem hagyta őket reménység nélkül. A sátort ugyan a táboron kívül 
állították fel, de Mózes mégis „a gyülekezet sátorá”-nak nevezte azt. Mindazokat, akik 
igazán megbánták bűneiket és vissza akartak térni az Úrhoz, felszólították, hogy ismerjék 
be bűneiket, és keressék Isten kegyelmét. Amikor pedig visszatértek sátraikba, Mózes 
belépett a gyülekezet sátorába. A nép gyötrelmes érdeklődéssel várakozott valami jelre, 
hogy Isten elfogadta Mózes érettük végzett közbenjárását. Ha Isten leereszkedik, hogy 
találkozzék szolgájával, Mózessel, akkor remélhetik, hogy nem kell elpusztulniuk. Ezért 
amikor a felhőoszlop leereszkedett és megállt a gyülekezet sátorának bejáratánál, a nép 
sírni kezdett örömében, és akkor „felkele az egész nép, és kiki meghajlék az ő sátorának 
ajtajában” (2Móz 33:10).

Mózes jól ismerte azok romlottságát és vakságát, akiket Isten a gondjaira bízott. 
Ismerte azokat a nehézségeket, amelyekkel meg kellett küzdenie. De megtanulta azt 
is, hogy Isten segítségére van szüksége, hogy uralkodni tudjon a népen. Isten akaratá-
nak világosabb kijelentéséért és Isten jelenlétének bizonyítékáért könyörgött: „Lásd” 
- mondta az Úrnak - „te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg 
nékem kit küldesz velem; pedig azt mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és ked-
vet találtál szemeim előtt. Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg 
nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gon-
dold meg, hogy e nép a te néped” (2Móz 33:12-13).

Erre Isten ezt felelte Mózesnek: „Az én orcám menjen-é veletek, hogy megnyugtas-
salak?” (2Móz 33:14). Mózes azonban nem elégedett meg Istennek ezzel a feleletével. 
Mert lelkére nehezedett az a gondolat, hogy milyen rettenetes következményei lenné-
nek annak, ha Isten magára hagyná Izraelt megkeményedett és bűntudat nélküli álla-
potában. Nem tudta elviselni azt sem, hogy személyes érdekei elkülönüljenek testvérei 
érdekeitől. Így azért imádkozott, hogy Isten kegyelme és jóakarata jelenlétének jele to-
vább és folyamatosan irányítsa vándorlásaikat: „Ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy 
ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk 
előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és te a néped 
minden néptől, amely e földnek színén van” (2Móz 33:15-16).

Az Úr pedig ezt mondta: „Megteszem ezt is amit kívántál; mert kedvet találtál sze-
meim előtt, és név szerint ismerlek téged” (2Móz 33:17). A próféta azonban tovább kö-
nyörgött. Az Úr eddig minden kérését teljesítette. Ekkor olyan kéréssel fordult az Úrhoz, 
amilyen kérést emberi lény eddig még sohasem kért: „Kérlek, mutasd meg nékem a te 
dicsőségedet” (2Móz 33:18).

Isten nem utasította rendre Mózest ezért a vakmerő kérésért. Sőt így fordult hozzá: 
„Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el” (2Móz 33:19). Isten 
fedetlen, leplezetlen dicsőségére egyetlen ember sem tekinthet rá halandó állapotában 
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úgy, hogy azután továbbra is életben maradjon. Mózest azonban az Úr biztosította arról, 
hogy annyit láthat meg az isteni dicsőségből, amennyit el tud viselni. Ezután Isten ismét 
felhívta őt a hegyre. Az a kéz, amely a világot megteremtette, annak a keze „aki hegye-
ket mozdít tova, hogy észre se veszik” (Jób 9:5) fogta ezt a porból való teremtményt, a 
hitnek e hatalmas emberét és egy szikla hasadékába helyezte el, mialatt Isten dicsősége 
és Isten minden jósága elvonult előtte.

Mózesnek ez a tapasztalata - mindenekfelett pedig az Úrnak az ígérete, hogy az ő je-
lenléte továbbra is mindig együtt jár majd vele - a siker biztosítéka volt számára az előtte 
lévő munka elvégzéséhez. Mózes ezt az élményét értékesebbnek tartotta mindannál a 
tudománynál, amit Egyiptomban sajátított el, minden államférfiúi vagy hadvezéri ké-
pességénél. Semmiféle földi hatalom vagy ügyesség, tudás nem pótolhatja Isten állandó 
jelenlétét.

A bűnös ember számára félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Mózes azonban 
egyedül állt ott az örökkévaló Isten jelenlétében és nem félt, mert lelke összhangban 
volt Teremtője akaratával. A zsoltáríró így fejezi ezt ki: „Ha hamisságra néztem volna 
szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram” (Zsolt 66:18). „Az Úr bizodalmas az 
őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket” (Zsolt 25:14).

Isten kijelentette magát: „Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a 
haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát ha-
misságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül” (2Móz 34:6-7).

„És Mózes nagy sietséggel földre borula, és lehajtá fejét” (2Móz 34:8). Ismét azért 
könyörgött, hogy Isten bocsássa meg népe vétkét és tegye őket az ő örökségévé. Isten 
meghallgatta imáját. Az Úr kegyelmesen megígérte, hogy megújítja szövetségét Izrael 
iránt és csodákat tesz majd érettük, olyan csodákat „[...] amilyenek nem voltak az egész 
földön, sem a népek között” (2Móz 33:10).

Mózes ismét negyven napot és negyven éjszakát töltött el a hegyen. Egész idő alatt - 
mint ahogy az első alkalommal is történt - Isten csodálatos módon tartotta fenn életét. 
Isten senkinek nem engedte meg, hogy felmenjen vele, vagy hogy Mózes távolléte alatt 
valaki megközelítse a hegyet. Isten parancsára Mózes két kőtáblát készített és ezeket 
magával vitte a hegyre. Az Úr azután ismét „[...] felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz 
parancsolatot” (2Móz 34:28). (Lásd: Függelék 5. megjegyzését.)

A hosszú idő alatt, amelyet Mózes az Istennel való közösségben töltött, arca vissza-
tükrözte az isteni jelenlét dicsőségét. Amikor lejött a hegyről, maga sem tudott arról, 
hogy arca kápráztató fénytől sugárzik. Ilyen mennyei fény világította meg István arcát is, 
amikor bírái elé vitték: „És szemeiket reá vetvén a tanácsban ülők mindnyájan, olyannak 
láták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját” (ApCsel 6:15). Áron éppen úgy, mint az 
emberek, visszahúzódott Mózestől. Amikor meglátták, hogy Mózes „[...] orcájának bőre 
sugárzik: féltek közelíteni hozzá” (2Móz 34:30). Mózes, amikor észrevette zavarodottsá-
gukat és félelmüket, nem tudta ennek okát és sürgette őket, hogy menjenek közelebb 
hozzá. Biztosította őket Isten megbékéléséről és irántuk való megújított kegyelméről, 
valamint jóindulatáról. Hangjából semmi mást nem éreztek kicsendülni, csak szerete-
tet és esedezést. Végül is egyikük Mózes közelébe merészkedett. Túlságosan erőt vett 
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azonban rajta a félelem ahhoz, hogy meg merjen szólalni, ezért teljesen csendben csak 
nézett Mózes orcájára és azután az ég felé tekintett. A nagy vezér azonnal megértette, 
mit jelent ez. Tudatos vétkükben, és azzal az érzéssel szívükben, hogy még mindig Isten 
nemtetszése alatt állnak, nem tudták elviselni a mennyei világosság fényét, amely, ha 
engedelmesek lettek volna Istennek, akkor örömmel töltötte volna el őket. Az a lélek, 
amely szabad a bűntől, nem kíván elrejtőzködni a mennyei fény elől.

Mózesnek sok közölnivalója volt számukra. Megszánta őket azért, mert féltek tőle ar-
cának sugárzása miatt, és leplet tett arcára. Később mindig ezt cselekedte, valahányszor 
visszatért a táborba az Istennel való közösségben eltöltött idő után.

Isten a mennyei fénynek ezzel a ragyogó sugárzásával tulajdonképpen törvénye szent 
és magasztos jellegével és a Krisztus útján kijelentett evangélium dicsőségével akart 
hatást gyakorolni Izraelre. Mialatt Mózes fenn volt a hegyen, Isten nemcsak a törvény 
tábláit mutatta meg neki, hanem feltárta előtte a megváltás tervét is. Mózes meglátta, 
hogy Krisztus áldozatát előre ábrázolták a zsidó korszak összes jelképei. A mennyei fény, 
amely a Golgotáról sugárzik, képezi Isten törvényének dicsőségét, mint azt a fényt is, 
amely most Mózes arcáról ragyogott. A mennyei fény e szövetség dicsőségét jelképezte, 
amelynek látható közvetítője Mózes volt, mint előképe az igazi közbenjárónak.

A Mózes arcáról visszatükröződő dicsőség szemlélteti azokat az áldásokat, amelyeket 
mindazok kapnak, akik megtartják Isten parancsolatait a Jézus Krisztus közbenjárása ál-
tal. Ez azt a tényt bizonyítja, hogy minél szorosabb közösségbe kerülünk Istennel, minél 
világosabb ismereteink vannak Isten követelményeiről; annál teljesebben fogunk majd 
hasonlítani isteni képmásunkhoz és annál készségesebben válunk az isteni természet 
részeseivé.

Mózes Krisztus előképe volt. Miként Mózes, Izrael közbenjárója lepellel fedte el arcát, 
mivel a nép nem tudta elviselni dicsősége látványát; éppen így Krisztus is, az isteni Köz-
benjáró elfedte istenségét az emberi testben, amikor eljött erre a földre. Ha Krisztus a 
menny ragyogásával felruházottan jött volna el, akkor nem tudta volna megközelíteni az 
embereket bűnös állapotukban. A bűnös emberek nem tudták volna elviselni jelenléte 
dicsőségét. Ezért Krisztus megalázta magát és a „[...] bűn testének hasonlatosságában” 
(Róm 8:3) jelent meg a földön, hogy így megközelíthesse az elesett emberi nemzetséget 
és felemelhesse azt.

<<< vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 317-321. (NÁDÁB ÉS ABIHU BŰNE)

A sátor felszentelése után a papokat is felszentelték szent szolgálatukra. Ezek az is-
tentiszteletek hét napig tartottak és mindegyiket különleges szertartás jellemezte. A 
nyolcadik napon kezdték meg szolgálatukat. Ezután Áron, fiai közreműködésével bemu-
tatta az áldozatot, amelyet Isten rendelt, majd felemelte a kezeit és megáldotta a népet. 
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Mindent úgy tettek, ahogy Isten megparancsolta nekik. Isten elfogadta az áldozatot és 
figyelemre méltó módon láthatóvá tette előttük dicsőségét: tűz jött ki az Úr elől és meg-
emésztette az oltáron lévő áldozatot. A nép félelemmel és nagy érdeklődéssel tekintett 
az isteni hatalomnak erre a csodálatos megnyilatkozására. Isten dicsőségének és jóindu-
latának jelét látták meg benne. A dicséret és imádat ujjongó kiáltása hagyta el ajkukat. 
Arcra borultak, mintha Jahve közvetlen jelenlétében lettek volna.

De nemsokára, váratlanul szörnyű csapás sújtott le a főpap családjára. Az istentiszte-
let órájában, amikor a nép imája és magasztalása szállt fel Istenhez, Áron két fia vette a 
tömjénezőjét és illatos tömjént égetett el azon „kedves illatú áldozatul az Úrnak”. Azzal 
azonban, hogy „idegen tüzet” használtak, megszegték Isten parancsát. A tömjén ége-
tésére ugyanis közönséges tüzet vettek igénybe a szent tűz helyett, amelyet Isten maga 
gyújtott meg és ugyanakkor megparancsolta, hogy erre a célra kell felhasználni. Ezért a 
bűnért tűz jött ki az Úrtól és a nép szeme láttára megemésztette őket.

Mózes és Áron után Nádáb és Abihu voltak a legnagyobbak Izraelben. Az Úr is felet-
tébb megtisztelte őket, mert a hetven vénnel együtt ők is megpillanthatták az Úr dicső-
ségét a hegyen. Mindamellett bűnüket nem lehetett elnézni vagy könnyelműen venni. 
Ellenkezőleg, bűnük még súlyosabb volt. Senki se csalja meg magát azzal az elképzelés-
sel, hogy büntetés nélkül vétkezhet, mivel nagy ismerete van, s mivel Izrael fejedelmei-
hez hasonlóan felmehetett a hegyre, hogy Istennel közösségben legyen és dicsőségében 
időzzön. Senki se gondolja, hogy Isten ilyen kitüntetés után nem fog szigorúan büntetni. 
Ez végzetes tévedés. Azoktól, akik nagy tudást és előjogot kaptak, elvárható, hogy isme-
retüknek megfelelően kegyes és erkölcsös életet éljenek. Kevesebbet nem fogadhat el 
Isten. A nagy áldások vagy kiváltságok sohase ringassanak bennünket biztonságba vagy 
gondatlanságba. Ez sohasem adhat engedélyt a bűn elkövetésére és nem keltheti azt az 
érzést, hogy Isten nem járt el szigorúan velük szemben. A kiváltság, amelyet Isten adott, 
eszköz arra, hogy bennünket készségessé és buzgóvá tegyen a szolgálatra, és ezáltal erőt 
adjon szent akaratának véghezvitelére.

Nádábot és Abihut ifjúságukban nem tanították meg az önuralom gyakorlására. Ap-
juk engedékeny természete, szilárdságának hiánya a helytelenségekkel szemben odave-
zetett, hogy elmulasztotta gyermekei megfenyítését. Fiainak megengedte, hogy hajla-
maikat kövessék. Akik hosszú ideig dédelgetik saját vágyaikat és kívánságaikat, végül oly 
mértékben kerülnek azok uralma alá, hogy még a legszentebb szolgálat iránti felelőssé-
gük sem lesz képes őket megszabadítani rossz szokásaiktól. Ezeket a fiúkat nem tanítot-
ták meg arra, hogy tiszteletben tartsák apjuk tekintélyét. Nem fogták fel az Isten köve-
telményei iránt tanúsított engedelmesség szükséges voltát. Áron téves engedékenysége 
fiaival szemben előkészítette Isten ítéletének mielőbb bekövetkezését.

Isten meg akarta tanítani a népet, hogy hódolattal és félelemmel közeledjen hoz-
zá az általa előírt módon. Isten nem fogadhat el részleges engedelmességet. Nem volt 
elég, hogy az istentiszteletnek ebben az ünnepélyes időszakában majdnem mindent úgy 
cselekedtek, ahogy azt ő elrendelte. Isten átkot mondott azokra, akik eltérnek paran-
csolataitól és nem tesznek különbséget a közönséges és a szent között. Isten a próféta 
által ezt jelenti ki: „Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik 
a sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik [...] jaj azoknak, akik ma-
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goknak bölcseknek látszanak és eszesek önmagok előtt! [...] Akik a gonoszt ajándékért 
igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük! [...] Mert a seregek Urának 
törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megutálták” (Ésa 5:20-24). Senki 
se csalja meg magát azzal a hiedelemmel, hogy Isten parancsolatainak egy része nem 
lényeges, vagy azzal, hogy Isten valami változtatást is elfogad a megkövetelt helyett. 
Jeremiás próféta ezt mondta: „Kicsoda az, aki szól és meglesz, ha nem parancsolja az 
Úr?” (JSir 3:37). Isten semmiféle olyan parancsolatot nem rögzített Igéjében, amelynek 
az emberek akaratuk szerint engedelmeskednek vagy nem engedelmeskednek, és nem 
viselik ennek következményeit. Ha az engedelmesség szigorú útja helyett az emberek 
valami más ösvényt választanak, akkor hamarosan megmutatkozik, hogy annak „[...] 
vége a halálra menő út” (Péld 14:12).

„Azután monda Mózes Áronnak és az ő fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Fejeteket 
meg ne meztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne haljatok és ha-
ragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen [...] mert az Úr kenetének olaja van 
rajtatok” (3Móz 10:6-7). A nagy vezető az Úr ezen szavaira emlékeztette testvérét: „Akik 
hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőít-
tetnem”. Áron csendben maradt. Fiainak halálában, amely figyelmeztetés nélkül csapott 
le rá szörnyű bűnük miatt, most Áron is meglátta saját elhanyagolt kötelességének ered-
ményét. Fiai bűne és halála felett érzett fájdalma meggyötörte atyai szívét, de érzelmeit 
nem fejezte ki szemmel látható módon. Szomorúságának valamiféle kinyilatkoztatása 
azt a látszatot keltette volna, hogy részes fiai bűnében. Nem volt szabad a gyülekezetet 
Isten elleni zúgolódásra vezetnie.

Isten arra akarta megtanítani népét, hogy ismerje el rendreutasításainak igazságos 
voltát, és így mások is féljenek azoktól. Izraelben voltak olyanok is, akiknek ez a rettene-
tes ítélet figyelmeztetés volt: ne reménykedjenek abban, hogy Isten türelmére hivatkoz-
va büntetlenül vétkezhetnek mindaddig, amíg be nem pecsételik végzetüket. Isten íté-
letét hozza magára, aki a bűnös iránt hamis együttérzést mutat, aki igyekszik mentséget 
találni a bűnre. A bűnnek olyan hatása van, hogy eltompítja az erkölcsi érzéket, mégpe-
dig úgy, hogy a bűnös nem fogja fel többé a bűn szörnyűségét; és a Szentlélek meggyőző 
ereje nélkül olykor vak marad bűne meglátására. Krisztus szolgáinak az a kötelességük, 
hogy megmutassák ezeknek a tévelygőknek a reájuk leselkedő veszélyt. Azok, akik meg-
semmisítik a figyelmeztetés hatását a bűnösök elvakításával, hogy ne tudják meglátni 
a bűn valóságos jellegét és következményeit, gyakran még azzal is hízelegnek maguk-
nak, hogy e ténykedésükkel keresztényi könyörületességükről tesznek bizonyságot. A 
valóságban éppen az ellenkezőjét teszik, mert megakadályozzák a Szentlélek munkáját, 
és nem segítenek a bűnösnek ellenállni. Elaltatják a bűnöst és rábeszélik, hogy nyugod-
tan pihenjen csak a pusztulás, a romlás szakadékának a szélén. Részt vesznek bűnében, 
és bűnbánatának hiányáért félelmetes felelősséget vonnak magukra. Ennek a hamis és 
megtévesztő együttérzésnek az eredményeként sokan pusztultak már el.

Nádáb és Abihu sohasem követték volna el ezt a végzetes bűnt, ha előzőleg nem 
részegedtek volna meg a bőségesen fogyasztott bortól. Jól tudták, hogy a leggondosabb 
és legünnepélyesebb előkészületeket kell megtenniük a szentélyben való megjelenésük 
előtt, ahol az isteni jelenlét nyilvánult meg. Mértéktelenségük azonban alkalmatlanná 
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tette őket szent tisztségük betöltésére. Értelmük zavarossá lett és erkölcsi érzékenységük 
annyira eltompult, hogy nem tudtak különbséget tenni a szent és a közönséges között. 
Isten Áronnak és megmaradt fiainak figyelmeztetést adott: „Bort és szeszes italt ne igya-
tok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. 
Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben. Hogy különbséget tehessetek 
a szent és a közönséges között, a tiszta és a tisztátalan között. És hogy taníthassátok 
Izrael fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által” 
(3Móz 10:9-11). A szeszes ital élvezetének hatása az, hogy elgyengíti a testet, zavarttá 
teszi az értelmet és megrontja az erkölcsi erőt. Megakadályozza az embert, hogy felis-
merje a szent dolgok szentségét vagy Isten rendeléseinek kötelező voltát. Mindazoknak, 
akik szent felelősséget hordoznak, szigorúan mértékletes embereknek kell lenniük, hogy 
elméjük mindig tiszta lehessen és így mindig különbséget tudjanak tenni a helyes és a 
helytelen, a jó és a rossz, az igazság és a hamisság között; hogy rendelkezhessenek az 
alapelvek és a bölcsesség szilárdságával, amely nélkül nem tudnak megfelelő módon 
igazságot szolgáltatni és irgalmasságot gyakorolni.

Azonos kötelezettség nyugszik Krisztus minden követőjén. Péter apostol ezt jelenti 
ki: „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép 
vagytok” (1Pt 2:9). Isten azt követeli tőlünk, hogy minden erőnket őrizzük meg a lehető 
legjobb állapotban, hogy elfogadható szolgálatot nyújthassunk Teremtőnknek. A része-
gítő italok fogyasztása ugyanolyan következményekkel jár, mint Izrael papjai esetében. A 
lelkiismeret a bűn iránt eltompul és megkeményedik, míg a közönséges és a szent közöt-
ti különbség elveszti jelentőségét. Miként tudunk akkor megfelelni az isteni követelmé-
nyek mértékének? „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlé-
leknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron 
vétettetek meg; dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az 
istenéi.” „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsősé-
gére míveljetek.” „Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert 
az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti” (1Kor 6:19-20; 10:31; 3:17).

<<< vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 334-348. (A SINAITÓL KÁDESIG)

„A sátor építése még nem kezdődött el. (A kivonulás utáni második év elején állítot-
ták fel a szent sátort.) Ezt követte a papok felszentelése, a páska megünneplése, a nép 
megszámlálása és különböző intézkedések, amelyek lényegesek voltak polgári és vallási 
rendszerük szempontjából. Így Izrael népe közel egy évet töltött el a Sinai hegynél kiala-
kított táborhelyen. Istentiszteletük itt határozott formát öltött. Isten törvényeket adott 
a nép kormányzására és olyan szervezetet valósított meg, amely előkészítő iskola volt a 
nép számára Kánaán földjére való bemenetelükhöz.
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Izrael kormányzását a legalaposabb szervezés jellemezte. Csodálatos volt tökéletes-
sége és egyszerűsége. A rend feltűnően megmutatkozott Isten minden teremtett műve 
tökéletességében és elrendezésében, mely a héber gazdasági életben is kifejezésre ju-
tott. Isten volt a vezetés és a kormányzat középpontja, Izrael uralkodója. Mózes az Isten 
által kijelölt látható vezetőként állott a nép élén, hogy Isten nevében gondoskodjék a 
törvények betartásáról és végrehajtásáról. Később a törzsek véneiből egy hetven tagból 
álló tanácsot választottak meg, hogy ez támogassa Mózest a nép általános ügyeinek 
intézésében. Ezután következtek a papok, akik a szentélyben tanácskoztak az Úrral. A 
törzsek főnökei vagy fejedelmei uralkodtak a törzsek felett. Ezek alatt állottak és ügyköd-
tek az „ezredeseknek, századosoknak, ötvenedeseknek, tizedeseknek és tiszttartóknak” 
nevezett elöljárók, akik szintén a törzsek főemberei közül kerültek ki. Végül voltak olyan 
tisztjeik is, akiket különleges kötelességek végzésével bíztak meg (5Móz 1:15).

A héber tábort is pontos rend szerint három nagy körzetre különítették el. Mind-
egyiknek megvolt a maga kijelölt helye a táborban. A táborhely középpontjában állt 
a sátor, a láthatatlan Király tartózkodási helye. A sátor körül állomásoztak a papok és 
léviták. Mögöttük sátoroztak az összes többi törzsek.

A sátor felügyeletét és mindannak gondozását, ami a sátorhoz tartozott, a lévitákra 
bízták, úgy a táborozás, mint a vándorlás ideje alatt. Mikor a táborhelyről továbbmen-
tek, nekik kellett a szent sátort lebontaniuk. Ha pedig elérték a következő pihenőállo-
mást, akkor szintén a lévitáknak kellett a sátort újra felállítani. A többi törzs tagjainak 
halálbüntetés terhe mellett tilos volt a sátorhoz közel menni. A lévitákat három csoport-
ba osztották el, Lévi három fiának leszármazottai szerint. Mindegyik csoportnak megvolt 
a maga különleges feladata és munkája. A szent sátor előtt, annak közvetlen közelében 
állították fel Mózes és Áron sátrát. Tőlük délre táboroztak a kéhátiták. Az ő kötelességük 
volt, hogy gondoskodjanak a szövetség ládájáról és más tartozékokról. Északon helyez-
kedtek el a méráriták. Megbízták őket, hogy gondoskodjanak a sátor pilléreiről, karman-
tyúiról, deszkalapjairól, stb. A sátor hátsó része mögött táboroztak a gersoniták. Rájuk 
bízták a sátor felügyeletét; takaróinak, lepleinek és függönyeinek őrzését.

Mindegyik törzsnek pontosan meghatározták a helyét. Mindegyik törzsnek a saját 
zászlója alatt kellett menetelnie és saját zászlója mellett letáboroznia, mégpedig úgy, 
ahogy az Úr megparancsolta nekik. „Az Izrael fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik 
háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak olda-
lai felől. Amiképpen tábort járnak, aképpen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója 
mellett” (4Móz 2:2.17). Annak a kevert népségnek azonban, amely még Egyiptomban 
csatlakozott Izraelhez és jött velük, nem engedték meg, hogy a törzsek mellett a tábor 
területén foglalják el szálláshelyüket. A vegyes sokaságnak a tábor határán kívül kellett 
tartózkodnia. Még ivadékaikat is ki kellett zárni az izraeliták közösségéből egészen a har-
madik nemzedékig (5Móz 23:7-8).

Nagyon gondos tisztaságot és szigorú rendet kellett tartani a tábor egész területén. 
Érvényre kellett juttatni a táborban az egészségügyi előírásokat, rendelkezéseket is. Min-
denkinek, aki bármiféle okból tisztátalanná lett, megtiltották, hogy belépjen a táborba. 
Ezeknek a rendszabályoknak az alkalmazására elengedhetetlenül szükség volt ahhoz, 
hogy az egészséget megőrizhessék ilyen hatalmas sokaságban. A tökéletes rend és tisz-
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taság megtartására is szükség volt annak érdekében, hogy Izrael élvezhesse a szent Isten 
jelenlétét, aki kijelentette: „Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy megsza-
badítson téged, és elődbe vesse a te ellenségeidet [...] hogy ne lásson te közted valami 
rútságot, és el ne forduljon tőled” (5Móz 23:14).

Izrael vándorlásának egész ideje alatt „[...] az Úr szövetségének ládája megyen vala 
ő előttök [...] hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállniok” (4Móz 10:33). A Ké-
hát fiai által hordozott szent ládának, amely Isten szent törvényét tartalmazta, kellett 
előharcosként vezetnie a népet. Mózes és Áron ment a láda előtt. Az ezüst kürtöket 
hordozó papok pedig mindig a közelükben tartózkodtak. Ezek a papok Mózestől kap-
ták meg azokat az utasításokat, amelyeket a trombiták hangjával közöltek a néppel. 
Mindegyik csoport vezetőjének az volt a kötelessége, hogy határozott utasításokat 
adjon azokról a mozdulatokról, amelyeket meg kellett tennie a menetelő népnek a 
trombiták jelzése szerint. Azt, aki elmulasztotta teljesíteni az így kapott parancsot, 
halállal büntették meg.

Isten a rend Istene. Minden mennyel kapcsolatos dolog tökéletes rendben van. Alá-
vetettség és teljes fegyelem jellemzi az angyali seregek mozdulatait is. Siker, eredmény 
csak a rend és az összehangolt cselekmény útján érhető el. Isten ma is éppen azt - s nem 
kisebb rendet és rendszert - követeli meg tőlünk ügyeinek szolgálatában, mint amit Izra-
eltől akkor és ott megkövetelt. Mindazok, akik érette munkálkodnak, végezzék azt böl-
csen és nem hanyagsággal vagy felületesen. Isten csak azoknak a munkájára nyomhatja 
rá elismerésének pecsétjét, akik az ő munkáját hittel és lelkiismerettel végzik.

Isten maga irányította az izraelitákat pusztai vándorlásuk során. Letáborozásuk he-
lyét a felhőoszlop leereszkedésével jelezte, mutatta meg nekik. Mindaddig a táborhe-
lyen kellett maradniuk, míg a felhőoszlop a sátor felett nyugodott. Mikor folytatniuk 
kellett útjukat, a felhőoszlop magasan a szent sátor fölé emelkedett. Úgy a letáborozást, 
mint a továbbindulást Mózes ünnepélyes könyörgése, Isten segítségül hívása vezette be: 
„Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széled-
jenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid. Mikor pedig megáll vala, 
ezt mondja: Fordulj vissza Uram Izraelnek tízezerszer való ezreihez” (4Móz 10:35-36).

A Sinai és a Kánaán határán fekvő Kádes között csak tizenegy napi utat jelentő távol-
ság terült el. Mikor a felhő végül megadta a jelt az indulásra és a továbbmenésre, akkor 
Izrael seregei abban a reményben folytatták útjukat, hogy hamarosan bevonulhatnak 
majd az ígéret földjére. Jahve csodákat tett, amikor kihozta őket Egyiptomból. Most pe-
dig, amikor ünnepélyesen szövetséget kötöttek Jahvéval és elfogadták őt uralkodójuk-
nak és a Fenséges választott népének ismerte el őket, vajon várhatják-e Uruk áldásainak 
sokaságát?

Mégis, sokan szinte vonakodással hagyták el azt a táborhelyet, ahol olyan hosszú 
ideig tartózkodtak. Szinte hazájuknak tekintették már a Sinai hegy lábánál elterülő föl-
det. A hegy gránitfalainak védelmébe gyűjtötte össze Isten az ő népét, távol minden 
más néptől, hogy ismét átadja nekik szent törvényét. Szerettek feltekinteni a szent hegy-
re, amelynek fehér csúcsain és kopár gerincein olyan sokszor megmutatkozott szemeik 
előtt az isteni dicsőség. Ez a hely és látvány oly szorosan társult Isten és a szent angyalok 
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jelenlétével, hogy túl szentnek látszott számukra ahhoz, hogy meggondolatlanul vagy 
éppen boldogan elhagyják.

A trombiták jelére mindazáltal az egész tábor felkerekedett és útnak indult. Középütt 
vitték a szent sátort. A törzsek mindegyike a maga kijelölt helyén, saját zászlója alatt 
haladt előre. Minden szem aggodalmasan nézte, vajon milyen irányba fordul majd az 
őket vezető felhőoszlop. Mikor a felhőoszlop keleti irányba mozdult el, arra csak fekete 
és elhagyott kopár hegytömegeket láttak. Sokuk szívét összeszorította a szomorúság és 
a kétség érzése.

Előrehaladásuk közben azt tapasztalták, hogy az út egyre nehezebben és nehezeb-
ben járható számukra. Útjuk vízmosásokon és kopár pusztaságokon vezetett át. Körülöt-
tük mindenütt csak a vadon terült el - „[...] kietlen és járatlan föld, a szomjúságnak és a 
halál árnyékának földe, amelyen nem vonult át ember, és ahol halandó nem lakott” (Jer 
2:6). Közel és távol mindenütt csak sziklás szurdokokon kellett a férfiaknak, nőknek és 
gyermekeknek átvergődniük, háziállataikkal és szekereikkel, nyájak és csordák hosszan 
elnyúló sorával. Előrehaladásuk nagyon lassú és fáradságos volt. A nép pedig a hosszú 
táborozás után nem készült fel az út veszélyeinek és kényelmetlenségeinek elviselésére.

Háromnapi út után már nyílt panaszkodások hallatszottak. Ezek a többi népből össze-
keveredett sokaságtól eredtek. Közülük ugyanis sokan nem egyesültek teljesen Izraellel, 
és folytonosan valami okot kerestek a bírálatra. A panaszkodók, zúgolódók nem voltak 
megelégedve a menetelés irányával. Mindig találtak valami hibát abban az útban, ame-
lyen Mózes vezette őket, bár jól tudták, hogy éppen úgy, ahogy ők is, Mózes is a vezető 
felhőoszlopot követte. Az elégedetlenség mindig ragadós és így hamarosan elterjedt az 
egész táborban.

Ismét elkezdték követelni a húseledelt. Bár bőségesen el voltak látva mannával, 
de ezzel már nem elégedtek meg. Az izraeliták egyiptomi rabszolgaságuk ideje alatt, a 
legegyszerűbb ételek elfogyasztásából kényszerültek megélni. Az az étvágy, amelyet a 
szűkölködés és a kemény munka gerjesztett bennük, ezeket az egyszerű ételeket is ízle-
tessé tette számukra. Az egyiptomiak közül azonban sokan, akik most közöttük voltak, 
hozzászoktak a pazar és bőséges ételekhez. Természetes, hogy ők voltak az elsők, akik 
elkezdtek zúgolódni.

A manna adásakor, éppen mielőtt Izrael eljutott a Sinai hegyhez, az Úr egy napig húst 
is ajándékozott nekik válaszul hangos követelőzésükre. Isten könnyen elláthatta volna 
őket hússal is, éppen úgy, ahogy mannával ellátta őket, de saját érdekükben korlátozta 
étrendjüket. Isten szándéka az volt, hogy olyan eledelt ad nekik, amely jobban megfelel 
igényeiknek, mint az a húsétrend, amelyhez sokan közülük hozzászoktak Egyiptomban. 
Természetellenes étvágyukat egészségesebb állapotba kellett hozni, hogy élvezhessék 
azokat az ételeket, amelyekkel Isten eredetileg az emberekről gondoskodott - a föld 
gyümölcseit adta Ádámnak és Évának - az Édenben. Ez volt az oka annak, hogy Izraelt 
Isten nagymértékben megfosztotta az állatok húsának evésétől.

Sátán persze megkísértette őket, hogy ezt a korlátozást tekintsék igazságtalannak 
és kegyetlennek. Rávette őket, hogy a megtiltott dolgok után vágyakozzanak, mert jól 
tudta, hogy az étvágy korlátlan élvezete az érzékiséget segíti elő. Az érzékiség eszközével 
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pedig könnyebben hatalmába kerítheti az embereket. A nyomorúság és a betegség szer-
zője mindig ott támad, ahol a legnagyobb sikert érheti el. Az étvágynak címzett kísérté-
sekkel Sátán mindig nagymértékben vezette bűnbe az embereket attól az időtől fogva, 
amikor a tiltott gyümölcsből való evésre vette rá Évát. Ugyanezzel az eszközzel vette rá 
Izraelt is, hogy zúgolódjék Isten ellen. Az evésben és az ivásban való mértéktelenség 
mindig az alacsony szenvedélyek élvezetébe való belemerülésbe vezeti az embereket, 
és így utat készít az erkölcsi kötelezettségek semmibevételére. Ezért, mikor megtámadja 
őket a kísértés, alig-alig marad erejük az ellenállásra.

Isten azért hozta ki az izraelitákat Egyiptomból, hogy tiszta, szent és boldog népként 
honosíthassa meg őket Kánaán földjén. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében fe-
gyelmezési, nevelési folyamatnak vetette őket alá saját és leszármazottaik javára. Ha 
készek lettek volna megtagadni étvágyukat és engedelmesen elfogadják Isten bölcs 
megszorításait, akkor a testi gyengeség és betegség ismeretlen lett volna közöttük. Le-
származottaik testi és értelmi erű birtokába kerültek volna. Tiszta és világos felfogóké-
pességük és érzékelésük lett volna az igazságról és a kötelességről; éles megkülönböz-
tető képességgel és egészséges ítélőképességgel rendelkeztek volna. Az a tény azonban, 
hogy Isten korlátozásainak, követelményeinek nem voltak hajlandók magukat alávetni, 
nagyon megnehezítette a számukra kilátásba helyezett isteni eszmény elérését és a ne-
kik szánt áldások elnyerését.

A zsoltáríró azt mondja: „És megkísérték Istent az ő szívökben, ennivalót kérvén az ő 
kívánságuk szerint. És szólának Isten ellen, mondván: avagy tudna-é Isten asztalt teríteni 
a pusztában? Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajon 
tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének? Meghallotta az Úr és meg-
haragudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izrael ellen” (Zsolt 
78:18-21). Gyakran zúgolódtak és lázongtak a Vörös-tengertől a Sinai hegyig tartó ván-
dorlás alatt, de Isten megszánta tudatlanságukat és vakságukat, bűnüket nem látogatta 
meg ítélettel. Közben a Hóreben kijelentette magát nekik. Ennek következtében nagy 
világosságot kaptak, ami által tanúi lettek Isten fenségének, hatalmának és dicsűségé-
nek. Ezután azonban elégedetlenségükkel és hitetlenségükkel még nagyobb bűnt vettek 
magukra, és vétkesebbé lettek Isten előtt. Zúgolódásuk most már lázadás volt és mint 
ilyent, meg kellett kapják az azonnali és kiemelkedő büntetést, ha Izraelt meg akarta 
őrizni az Úr az anarchiától és az összeomlástól. „[...] és felgyullada ellenük az Úrnak tüze 
és megemészté a tábornak szélét” (4Móz 11:1). A panaszkodók legbűnösebbjeit elpusz-
tította a felhőből előcikázó villám.

A nép félelmében kérte Mózest, imádkozzék érettük Istenhez. Mózes ezt meg is tet-
te, és a tűz megszűnt. Emlékezésül az eseményre, Mózes ezt a helyet Thaberának ne-
vezte el (4Móz 11:3).

Nemsokára azonban rosszabb lett a helyzet, mint előzőleg. Ez a félelmetes ítélet ahe-
lyett, hogy a túlélőket alázatosságra és bűnbánatra késztette volna, látszólag csak még 
szaporította zúgolódásukat. A nép minden irányból sírva és jajgatva sátrai nyílásához 
gyülekezett. „A gyülevész nép, amely köztökvala, kívánságba esék, és Izrael fiai is újra 
siránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk? Visszaemlékezünk 
a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagy-
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mákra, vereshagymákra és a foghagymákra. Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek 
híjával lévén: szemünk előtt nincs egyéb mint manna” (4Móz 11:4-6). Így nyilatkoztatták 
ki azzal az eledellel szembeni elégedetlenségüket, amelyet Teremtűjük adott nekik. Pe-
dig állandóan nyilvánvaló volt előttük, hogy ez az eledel megfelelt szükségüknek; mert 
mindazon nehézségek ellenére, amelyeket el kellett hordozniuk, törzseikben nem akadt 
egyetlen egy beteg sem.

Mózes szíve elcsüggedt. Azért könyörgött, hogy Izraelnek ne kelljen elpusztulnia, bár 
akkor saját utódai nagy nemzetté válnának. Népe iránt érzett szeretetében azt kérte 
Istentől, hogy inkább az ő nevét törölje ki az élet könyvéből, mintsem hogy népének 
kelljen elpusztulnia. Mindent kockára tett népéért, és ímé, most ez a hálátlanság volt vá-
laszuk. Minden nehézségüket, még a képzelt szenvedéseik terhét is reá vetették. Gonosz 
zúgolódásaikkal kétszeresen nehézzé tették gondoskodása és felelőssége terhét, amely 
alatt roskadozott. Szorultságában már-már kísértésbe esett, hogy még Istenben se bíz-
zék. Imádsága majdnem szemrehányás és zúgolódás volt. „[...] Miért nyomorítád meg a 
te szolgádat? és miért nem találék kegyelmet a te szemeid előtt, hogy az egész népnek 
terhét én reám vetéd? [...] Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mind az egész népnek? 
mert reám sírnak, mondván: Adj nekünk húst, hadd együnk! Nem viselhetem én magam 
mind az egész népet; mert erőm felett van” (4Móz 11:11.13-14).

Isten meghallgatta imáját és utasította: „[...] Gyűjts egybe nékem hetven férfiút Iz-
rael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek, és álljanak ott veled. Akkor alá-
szállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, és 
teszem ő beléjök, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad” (4Móz 
11:16-17).

Az Úr azt is megengedte Mózesnek, hogy a leghűségesebb és legtevékenyebb fér-
fiakat válassza ki, hogy ezek osszák meg vele a felelősséget. Mózes azt hitte, hogy az 
általa kiválasztott férfiak befolyása segít majd neki fékezni az emberek hevességét és 
elnyomni a felkelést. Megválasztásukból azonban végül is komoly bajok keletkeztek. 
Mózes sohasem választotta volna ki őket, ha megélt hite megfelelt volna azoknak a bizo-
nyítékoknak, amelyek támogatásával tanúbizonyságot tett Isten hatalmáról és jóságáról. 
Mózes azonban annyira felnagyította saját terheit és szolgálatait, hogy majdnem szem 
elől tévesztette azt a tényt, hogy ő csak eszköz, amellyel Isten munkálkodik. Nem volt 
megbocsátható a legkisebb mértékben sem, hogy ezt megengedte magának, mert a 
zúgolódás lelkülete volt Izrael átka. Ha teljesen bízott volna Istenben, akkor az Úr folya-
matosan vezette volna őt és erűt kap minden szükségállapot elhordozásához.

Isten utasította Mózest, hogy készítse fel a népet arra, amit velük és érettük tenni 
készült. „A népnek pedig mond meg: Készítsétek el magatokat holnapra, és húst esztek; 
mert sírtatok az Úr hallására, mondván: Kicsoda ád nekünk húst ennünk? mert jobban 
vala nékük dolgunk Egyiptomban. Azért az Úr ád néktek húst és enni fogtok. Nem csak 
egy napon esztek, sem két napon, sem tíz napon, sem húsz napon; Hanem egy egész hó-
napig, míglen kijön az orrotokon, és utálatossá lesz előttetek; mivelhogy megvetettétek 
az Urat, aki közöttetek van; és sírtatok ő előtte mondván: Miért jöttünk ide ki Egyiptom-
ból?” (4Móz 11:18-20).
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[...] Hatszázezer gyalogos e nép, amely között én vagyok, és esznek egy egész hóna-
pig?! Nemde juhok és ökrök vágattatnak-e nékik, hogy elég legyen nékik? vagy a tenger-
nek minden hala összegyűjtetik-é nékik, hogy elég legyen? (4Móz 11:21-22).

Isten megdorgálta Mózest bizalmatlanságáért. „[...] Avagy megrövidült-e az Úrnak 
keze? Majd meglátod: beteljesedik-é az én beszédem vagy nem? (4Móz 11:23).

Mózes újra elmondta az Úr beszédét a gyülekezetnek és bejelentette a hetven vén 
megválasztását. A nagy vezér megbízása, amit ennek a hetven választott férfiúnak adott, 
jó mintául szolgálhatna a modern idők bíráinak és törvényhozóinak a bírói pártatlanság 
és becsületesség tekintetében. „[...] Hallgassátok ki atyátok fiait, és ítéljetek igazságo-
san mindenkit, az ő atyjafiaival és jövevényeivel egyben. Ne legyetek személyválogatók 
az ítéletben: kicsinyt úgy, mint nagyot hallgassatok ki; ne féljetek senkitől, mert az ítélet 
az Istené” (5Móz 1:16-17).

Mózes most összehívta a hetven vént a sátorhoz. „Akkor leszálla az Úr felhőben, és 
szóla néki, és elszakaszta abból a lélekből, amely vala ő benne, és adá a hetven vén férfi-
úba. Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtok a lélek, menten prófétálának, de nem többé” 
(4Móz 11:24-25). A magasból ruházták fel őket „erővel”, mint ahogy Krisztus tanítványa-
it is pünkösd napján. Tetszett az Úrnak, hogy így készítse fel őket a munkára és így adja 
meg nekik a tisztességet a gyülekezet jelenlétében, hogy bizalommal legyenek velük, 
mint Isten által kiválasztott emberekkel szemben, akik majd Mózessel együtt vesznek 
részt Izrael kormányzásában.

Újból nyilvánvalóvá lett a nagy vezető fennkölt és önzetlen lelkülete. Ketten a hetven 
közül alázatosan méltatlannak tartották magukat erre a felelős pozícióra és nem csatla-
koztak testvéreikhez a sátornál. Isten lelke azonban leszállott reájuk ott, ahol voltak, így 
ők is megkapták és gyakorolták a prófétaság ajándékát. Mikor erről értesítették Józsuét, 
azonnal meg akarta akadályozni ezt a szabálytalanságot, mert félt, hogy véleménykü-
lönbségre, sőt szakadásra vezethet a táborban. Mivel féltékenyen őrizte azt a megbe-
csülést, tiszteletet, amelyben mesterét részesítették, ezt mondta: „[...] Uram, Mózes, 
tiltsd meg őket! És felele néki Mózes: Avagy érettem buzgólkodol-é? Vajha az Úrnak 
minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét őbeléjök” (4Móz 11:28-29).

Igen erős szél kezdett fújni a tengerről és a fürjek seregét sodorta a táborra „[...] egy-
napi járásnyira egyfelől, és egynapi járásnyira másfelől a tábor körül, és mintegy két sing 
magasságnyira a földnek színén” - ott volt a sok fürj (4Móz 11:31). A nép pedig egész 
nap és éjjel, sőt még a következő napon is a csodálatosan szolgáltatott húseledel össze-
gyűjtésén munkálkodott. Hihetetlen nagy mennyiséget biztosítottak belőle maguknak. 
Még az, aki „[...] keveset gyűjtött is, gyűjtött tíz hómert.” Azt a mennyiséget pedig, ame-
lyet nem használtak fel azonnal, megszárították és így tartalékolták. Ily módon a hússal 
való ellátásuk, ahogy az Úr megígérte nekik, elegendő volt egy egész hónapra.

Isten megadta a népnek azt az eledelt, amely nem szolgálta a javát. Megadta nekik, 
mert állhatatosan kitartottak a hús kívánása mellett. Nem elégedtek meg azokkal az éte-
lekkel, amelyek a javukat és egészségüket szolgálták volna. Isten eleget tett lázadással 
fenyegető kívánságuknak, de most el kellett szenvedniük ennek következményét. Fék-
telen lakmározásba kezdtek, de kicsapongásukért hamarosan meg kellett bűnhődniük. 
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„[...] megveré az Úr a népet igen nagy csapással” (4Móz 11:33). Nagyon sokat közülük 
égető láz vert le lábáról. A legbűnösebbek pedig abban a pillanatban elpusztultak, ami-
kor megérintették azt az ételt, amely után áhítoztak.

Háseróthnál, a legközelebbi táborhelyen, ahol megálltak Thabera elhagyása után, 
még keserűbb megpróbáltatás várt Mózesre. Áron és Miriám igen megbecsült tisztséget 
és vezető helyet foglalt el Izrael népe körében. Isten mindkettőjüket megajándékozta a 
prófétaság lelkével és mindketten kapcsolatban voltak Mózessel a héberek megszaba-
dításában. „[...] előtted küldém Mózest, Áront és Máriát!” (Mik 6:4). Így adta tovább az 
Úr szavát Mikeás próféta. Miriám erős jelleme és rátermettsége már gyermekkorában, 
tehát elég korán kitűnt, amikor a Nílus mellett azt a kis gyékényből fonott kosarat őrizte, 
amelybe a csecsemőt Mózest rejtették el. Önuralmát és ügyes viselkedését Isten már 
akkor eszközül használta fel népe megszabadítójának megőrzésére és megmentésére. 
Gazdagon megajándékozta költői és zenei adottságokkal. Miriám Izrael asszonyait éne-
kelve és táncolva vezette a Vörös-tenger partján. A nép iránta való szeretete és a meny-
ny személye iránt tanúsított megbecsülése tekintetében kétségtelen, hogy közvetlenül 
Mózes és Áron mögött állt. Az a gonosz azonban, amely a mennyben is megzavarta az 
összhangot, ennek az izraelita asszonynak a szívében is megjelent, aki nem mulasztotta 
el, hogy elégedetlenkedő társat találjon magának.

A hetven vén kiválasztásánál és kinevezésénél Mózes nem tanácskozott előzőleg Mi-
riámmal és Áronnal. Ez felkeltette a féltékenységet, sőt az irigységet szívükben Mózessel 
szemben. Jethró látogatása alkalmával, amikor az izraeliták a Sinai felé vezető úton ván-
doroltak, már feltámadt Áron és Miriám szívében a félelem, mivel Mózes készségesen 
fogadta apósa tanácsát, és azt gondolták, hogy annak befolyása a nagy vezetőre na-
gyobb lesz az övékénél. Most a vének tanácsának megszervezésénél úgy érezték, Mózes 
semmibe sem vette pozíciójukat és tekintélyüket. Miriám és Áron valójában sohasem 
fogták fel annak a gondnak és felelősségnek súlyát, amely Mózes vállára nehezedett. 
Mivel Isten arra választotta ki őket, hogy legyenek Mózes segítségére, azért olyanoknak 
tekintették magukat, mint akik vele egyenlő mértékben osztoznak a vezetés minden 
terhében és úgy gondolták, további segítőtársak kinevezésére nem volt semmi szükség.

Mózes a rábízott nagy munka fontosságát úgy érezte át, ahogy azt senki más soha 
nem érezte át. Tudatában volt saját gyengeségének és éppen ezért csak Istent fogadta 
el egyedüli tanácsadójának. Áron sokkal többre és magasabbra értékelte magát a kel-
leténél és kevésbé bízott Istenben. Mindig kudarcot vallott, amikor felelősséggel járó 
feladatokkal bízták meg. Ilyenkor mindig nyilvánvalóvá lett jellembeli gyengesége. Ez 
mutatkozott meg a Sinai hegynél is, amikor alapvető engedékenységével hozzájárult a 
nép bálványimádásához. Miriám és Áron azonban féltékenységüktől és nagyravágyásuk-
tól elvakítva, szem elől tévesztették ezt a tényt. Isten magasra becsülte Áront azzal, hogy 
a papság szent tisztének betöltésére rendelte családját. Sajnos éppen ez a tény járult 
most hozzá önfelmagasztalásához. Áron és Miriám ezt mondták: „Avagy csak Mózes 
által szólott-é az Úr? avagy nem szólott-é mi általunk is?” (4Móz 12:2). Azt gondolták, 
hogy Isten Mózessel egyenlő mértékben tüntette ki és tisztelte meg őket és ezért úgy 
érezték, hogy ugyanarra a pozícióra és tekintélyre is jogosultak, amelyben eddig csak 
Mózes részesült.
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Miriám teljesen behódolva az elégedetlenség lelkületének, olyan dolgokban is okot 
talált a panaszra, a kifogásra, amelyeket Isten különösképpen önmaga kívánt rendezni. 
Miriámnak nem tetszett Mózes házassága. Családi és népi büszkeségét sértette az a tény, 
hogy Mózes más nemzetségből vett magának feleséget, ahelyett, hogy a héberek közül 
választott volna. Ezért aztán Czippórát mindig rosszul palástolt megvetéssel kezelte.

Bár Mózes feleségét „kúsita asszony”-nak (4Móz 12:1) nevezték, Czippóra valójá-
ban a midiániták nemzetségéből származott, és így Ábrahám leszármazottja volt. Külső 
megjelenése különbözött a héber nőkétől, mivel az arcszíne egy kicsit sötétebb volt. 
Annak ellenére, hogy nem volt izraelita, Czippóra mégis az egy igaz Istent imádta. Fé-
lénk, visszahúzódó természetű, alázatos és odaadó nő volt, akit a szenvedés látványa 
nagyon megszomorított. Mózes ez okból járult hozzá ahhoz, hogy felesége térjen vissza 
Midiánba, mikor ő útban volt Egyiptom felé. Meg akarta őt kímélni az egyiptomiakat 
sújtó ítéletek látványától.

Mikor Czippóra újból csatlakozott férjéhez a pusztaságban, megrendülve látta, hogy 
a terhek megtörték Mózes erejét. Félelmeit közölte édesapjával, Jethróval, aki Mó-
zes terheinek megkönnyítésére nagyszerű megoldást javasolt. Ez volt a fő oka annak, 
hogy Miriám ellenszenvvel viseltetett Czippórával szemben. Szenvedve egy feltételezett 
mellőzés miatt, amelyben Mózes őt és Áront részesítette, Mózes feleségét tekintette e 
képzelt mellőzés okának. Arra a következtetésre jutott, hogy Czippóra befolyása akadá-
lyozta meg Mózest abban, hogy az előző évekhez hasonlóan bevegye őket tanácsadói 
közé. Ha most Áron szilárdan kiállt volna az igazság mellett, akkor megakadályozhatta 
volna a gonoszt. Áron azonban ahelyett, hogy rámutatott volna Miriám viselkedésének 
bűnös voltára, együttérzett vele, hallgatott zúgolódó szavaira és így maga is osztozott 
féltékenységében és irigységében.

Mózes türelmesen és csendesen viselte vádaskodásaikat. Midiánban, a várakozás 
küzdelmes évei alatt tapasztalatokat szerzett. Ott alázatosságot és türelmet tanult, 
amely felkészítette arra, hogy hosszútűréssel elviselje azok hitetlenségét és zúgolódá-
sát; büszkeségét és irigységét, akiknek tántoríthatatlanul mellette kellett volna állniuk. 
„[...] Mózes igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak” (4Móz 
12:3). Isten éppen ezért ajándékozta meg isteni bölcsességgel és mindenekfelett veze-
tői képességgel. A Szentírás szerint: „Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjá-
ra tanítja meg az alázatosokat” (Zsolt 25:9). A szelídeket, az alázatosokat az Úr vezérli, 
mert ezek taníthatók és azok elfogadására is készek. Ezek őszintén vágyakoznak Isten 
akaratának megismerésére és cselekvésére. A Megváltó ígérete így hangzik: „Ha valaki 
cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról” (Jn 7:17). Jakab apostol 
útján pedig ezt jelenti ki Isten: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje 
Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki” 
(Jak 1:5). Isten ígérete azonban csak azokhoz szól, akik készek teljesen követni az Urat. 
Isten senkire sem erőszakolja rá akaratát. Ennélfogva Isten senkit sem tud vezetni azok 
közül, akik túl gőgösek ahhoz, hogy tanítani engedjék magukat és akik hajlamosak arra, 
hogy csak a saját útjaikon akarjanak járni. A kétszínű emberről, - aki csak a saját akaratát 
igyekszik követni, miközben arról tesz vallomást, hogy csak az Isten akaratát cselekszi, - 
ezt mondja a Biblia: „[...] ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól” (Jak 1:7).
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Isten Mózest választotta ki és adta Szentlelkét. Miriám és Áron zúgolódásukkal nem-
csak az Isten által kijelölt vezető ellen, hanem maga Isten ellen is a hűtlenség bűnét 
követték el. Isten a zendülő suttogókat a sátorhoz hívta össze, és szembe állította őket 
Mózessel. „Akkor leszálla az Úr felhőnek oszlopában, és megálla a sátornak nyílásánál és 
szólítá Áront és Miriámot, és kimenének mindketten” (4Móz 12:5). Igényüket a próféti-
kus ajándékra Isten nem vonta kétségbe. Isten szólhatott volna hozzájuk látomásokban 
és álmokban is. Mózesnek azonban, akiről maga Isten ezt jelentette ki: „[...] aki az én 
egész házamban hív” (4Móz 12:7), önmagával való bensőségesebb közösséget ajándé-
kozott. Mózessel Isten színről-színre beszélt. „[...] Miért nem féltetek hát szólni az én 
szolgám ellen, Mózes ellen? És felgyullada az Úr haragja ő reájok, és elméne” (4Móz 
12:8-9). Isten nemtetszésének jeleként a felhő eltűnt a sátor fölül és Miriámot megverte 
az Isten. „[...] és ímé Miriám poklos vala, fejér mint a hó”. Isten ugyan megkímélte életü-
ket, de Miriámot büntetésével szigorúan megdorgálta. Isten most porig alázta gőgjüket. 
Áron megvallotta bűnüket és könyörögve kérte Mózesen keresztül Istent, hogy nővé-
rét ne engedje elpusztulni ebben az undorító és halálos betegségben. Válaszul Mózes 
imádságára Miriámról Isten letisztította a poklosságot. Mindazáltal Miriámot hét napra 
kizárták a táborból. Mindaddig, amíg Miriámnak a táborból való száműzetése tartott, 
Isten kegyének jele nem nyugodott meg újra a sátor felett. Tekintettel Miriám magas 
tisztségére és a büntetés felett érzett fájdalmára, az egész nép, amely Háseróthban tar-
tózkodott, Miriám visszatérésére várakozott.

Az Úr nemtetszésének ez a kinyilatkoztatása figyelmeztetés, volt az egész Izráel szá-
mára, hogy megakadályozza az elégedetlenség és az engedetlenség lelkületének nö-
vekedését. Ha Miriám irigységét, elégedetlenségét Isten nem büntette volna meg ily 
feltűnő módon, akkor az nagyon sok rosszat és bajt eredményezett volna. Az irigység 
egyike a legsátánibb jellegzetességeknek, amely csak az emberi szívben létezhet, hatá-
saiban pedig egyike a legkárosabbaknak. A bibliai bölcs így szól: „A búsulásban kegyet-
lenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irigység előtt?” (Péld 27:4). A 
mennyben is az irigység okozta a viszályt. Az emberek között is az irigység elnézése hozta 
létre a kibeszélhetetlen nyomort. „Mert ahol irigység van, ott háborúság és minden go-
nosz cselekedet is van” (Jak 3:16).

Nem tekinthetjük csekély dolognak, mikor másokról rosszat mondunk, vagy pedig 
magunkat tesszük meg embertársaink indokainak és cselekedeteinek bíráivá: „[...] aki 
kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. ha pedig a tör-
vényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek” (Jak 4:11). Csak 
egy bíró van - az Úr, „[...] aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt meg-
jelenti a szíveknek tanácsait...” (1Kor 4:5). Azért mindaz, aki magára veszi azt a felelőssé-
get, hogy elítélje és kárhoztassa embertársait, bitorolja a Teremtő jogát.

A Biblia különösképpen arra tanít bennünket, óvakodjunk megvádolni azokat, akiket 
Isten követeiként hívott el ezen a földön. Péter apostol az elhagyatott bűnösök osztályá-
ról beszélve ezt mondja: „[...] Vakmerők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek: 
Holott az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az 
Úr előtt káromló ítéletet” (2Pét 2:10-11). Pál apostol pedig, mikor oktatásában azokról 
beszél, akiket az egyház élére vezetőkként helyeztek, azt mondja: „Presbiter ellen vádat 



103Pátriárkák és Próféták, 349-358. (A tizenkét kém)

ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra” (1Tim 5:19). Az, aki népe 
tanítóinak és vezetőinek súlyos felelősségét emberekre helyezte, számon kéri népétől 
szolgáival szembeni magatartását. Meg kell becsülnünk és meg kell adnunk minden tisz-
teletet azoknak, akiket Isten tisztséggel tisztelt meg. Az az ítélet, amely meglátogatta 
Miriámot, mindazokat megdorgálja, akik helyet adnak szívükben a féltékenységnek, az 
irigységnek és zúgolódásnak azok ellen, akiknek a vállára helyezte Isten az ő munkájá-
nak terhét.

<<< vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 349-358. (A TIZENKÉT KÉM)

Tizenegy nappal azután, hogy a Hórebet elhagyták, a héber sereg a Párán pusztasá-
gában fekvő Kádesben táborozott le, amely már nem volt távol az ígéret földjének ha-
tárától. A nép itt azt ajánlotta, küldjenek kémeket az ország szemrevételezésére. Mózes 
az ügyet az Úr elé terjesztette. Az Úr azzal az utasítással adta meg erre az engedélyt, 
hogy mindegyik törzsből egy-egy főembert válasszanak ki ennek a tervnek a megva-
lósítására. Isten utasítása szerint a férfiakat kiválasztották, és Mózes megparancsolta 
nekik, menjenek el és nézzék meg a földet, hogy milyen az, milyen a fekvése és mik a 
természetes előnyei; milyen nép lakik az országban, vajon erős vagy gyenge nép, csak 
néhány emberből vagy sok emberből álló nép; vizsgálják meg a termőföld sajátosságát, 
termékenységét és hozzanak magukkal mutatóban a föld gyümölcseiből.

A kiválasztott férfiak elmentek és szemrevételezték az ország egész területét. Az or-
szágba a déli határnál léptek be és elmentek egészen az északi határig. Negyven napi 
távollét után tértek vissza. Izrael népe nagy reményeket táplált a kémek útjával kapcso-
latban, és buzgón várták hazatértüket. A kémek visszatérésének hírét törzstől-törzsig 
vitték a hírnökök, és minden törzsnél örvendezéssel üdvözölték megjöttüket. Az embe-
rek csapatostól rohantak ki sátraikból, táborhelyeikről, hogy minél előbb találkozhas-
sanak a visszatért kémekkel, akik épségben megmenekültek vállalkozásuk veszedelmei 
közül. A kémek mintát hoztak az országban termelt gyümölcsökből és így mutatták be a 
föld termékenységét. Éppen akkor volt a szőlőérés ideje és olyan nagy szőlőfürtöt hoz-
tak magukkal, hogy azt csak ketten tudták szállítani vállukra fektetett rúdon, amelyre 
felkötözték. Fügét és gránátalmát is szedtek, mert ezek a gyümölcsök is bőven teremtek 
a megtekintett országban.

A nép örvendezett, hogy egy ilyen áldott földnek a birtokába juthat. Feszült figye-
lemmel hallgatták a kémek Mózesnek tett beszámolóját, nehogy abból csak egy szót is 
elveszítsenek. „[...] Elmentünk vala arra a földre, amelyre küldöttél” - kezdték beszámo-
lójukat a kémek - „és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!” (4Móz 
13:28). A nép tele volt lelkesedéssel. Buzgón engedelmeskedtek volna az Úr indulásra 
felszólító szavának és azonnal felkerekedtek volna, hogy birtokukba vegyék azt a földet. 
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A kémek azonban, miután leírták annak a földnek szépségét és termékenységét - ket-
tő kivételével - hosszasan fejtegetni kezdték azokat a nehézségeket és veszedelmeket, 
amelyek az izraeliták előtt állnak, ha vállalkoznak Kánaán földjének meghódítására és 
elfoglalására. Felsorolták az ország különböző részein élő hatalmas nemzeteket. El-
mondták, hogy igen erős kőfalak veszik körül és szinte lehetetlen legyőzni őket. Azt is 
állították, hogy még óriásokat is láttak, Anák fiait, és ezért úgy gondolják, hogy hasztalan 
a föld elfoglalására, birtokbavételére gondolniuk.

Most egyszerre megváltozott a tábor képe. A reménység és a bátorság helyt adott a 
gyáva kétségbeesésnek, mikor a kémek befejezték hitetlenkedő beszámolójukat. Szívük 
teljesen megtelt a Sátán által felbujtott elkedvetlenítéssel, helytelenítéssel és ellenzés-
sel. Hitetlenségük sötét árnyékot borított az egész gyülekezetre és megfeledkeztek Isten 
hatalmas erejéről, amelyet már oly sokszor kinyilatkoztatott választott népe érdekében. 
A nép nem várt arra, hogy Isten hatalma ismét visszatükröződjék rajtuk. Nem gondol-
tak arra, hogy az az Isten, aki ilyen messzire elhozta őket, bizonyára a megígért földre 
is elviszi és nékik adja azt az országot. Nem idézték emlékezetükbe, hogy Isten milyen 
csodálatos módon szabadította meg őket elnyomóik kezéből, mikor a Vörös-tengeren 
átvezető biztonságos ösvényt vágta számukra, a fáraó őket üldöző szeregét pedig ugyan-
ott elpusztította. Istent egyszerűen kihagyták számításukból és úgy viselkedtek, mintha 
létük és jövendőjük kizárólag csak seregeik erejétől függne.

Hitetlenségükkel korlátozták Isten hatalmát, és nem bíztak többé abban a kézben, 
amely mindeddig biztonságban vezérelte őket. Azután újból elkövették előző tévedé-
süket és elkezdtek morgolódni, zúgolódni Mózes és Áron ellen. „Ez akkor a mi mesz-
szemenő reménységünk végcélja” - mondták. „Ez az a föld, ahová Egyiptomból jöttünk, 
hogy birtokba vegyük.” A nép becsapásával vádolták meg vezetőiket és azzal, hogy bajt 
hoztak Izraelre.

Az emberek kétségbeestek csalódottságukban és reményvesztettségükben. A fáj-
dalom jajveszékelése töltötte be a tábort és ez a jajveszékelés összekeveredett a zú-
golódás hangjaival. Káleb azonnal felfogta a helyzetet és bátran kiállt Isten szavának 
védelmében. Mindazt megtette, ami erejéből tellett, hogy ellensúlyozza hűtlen társa-
inak bűnös befolyását. Egy pillanatra az emberek le is csendesedtek, és figyelmesen 
hallgatták a reménységről, bátorságról mondott szavait, amelyeket az ígéret földjére 
vonatkoztatott. Nem mondott ellent annak, amit társai már elmondtak. A városfalak 
valóban magasak voltak és a kanaániták erősek. Isten azonban ezt a földet Izraelnek 
ígérte. „[...] Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül meg-
bírunk azzal” (4Móz 13:31).

A tíz kém azonban félbeszakította Káleb bátorító beszédét és még sötétebb színnel 
ecsetelte az akadályokat. „[...] Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az 
nálunknál” - mondták - „[...] Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, 
olyan föld, amely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas 
emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok 
valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk” (4Móz 
13:32-34).
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Ezek az emberek rossz útra tértek, konokul szembehelyezkedtek Kálebbel, Józsuéval 
és Mózessel, sőt magával Istennel is. Minden lépéssel, amelyet megtettek, csak még 
elszántabbak lettek. Elhatározták, hogy kedvét szegik mindazoknak, akik birtokukba 
akarják venni Kánaánt és ennek megvalósítása érdekében fáradoznak. Eltorzították az 
igazságot, hogy fenntarthassák káros befolyásukat. „Olyan föld az” - mondták - „amely 
megemészti lakóit”. Ez nemcsak egy rosszindulatú beszámoló, hanem hazugság is volt. 
Ez a hazugság önmagával is összeegyeztethetetlen, önmagának is ellentmondó volt. A 
kémek azt jelentették erről az országról, hogy termékeny, virágzó ország és a lakói óriás 
termetű emberek. Mindez lehetetlen lett volna, ha az ország éghajlata egészségtelen. 
Mikor az emberek hitetlenségre adják szívűket, akkor Sátán uralma alá helyezik magu-
kat, és senki sem tudhatja, milyen messzire vezeti majd el őket.

„És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán” (4Móz 14:1). 
Ezután pedig lázadás és nyilvános zendülés következett be gyorsan, mert Sátán ural-
ma teljes lett és az embereket mintha megfosztotta volna józan eszüktől. Megátkozták 
Mózest és Áront. Elfeledkeztek arról, hogy Isten hallotta gonosz beszédeiket és nem 
rejthették el azokat a felhőoszlopban lakozó elől. Isten jelenlétének angyala tanúja volt 
haragjuk rettenetes kitörésének. Keserűségükben így kiáltoztak: „Miért is visz be minket 
az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára 
legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Egyiptomba? És mondának egymás-
nak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba” (4Móz 14:1-4). Így már 
nem csak Mózest, hanem magát Istent is azzal vádolták meg, hogy becsapta őket, mert 
olyan földet ígért nekik, amelyet ők nem voltak képesek birtokukba venni. Olyan messzi-
re elmentek, hogy vezetőt is választottak maguknak abból a célból, hogy vezesse vissza 
a népet szenvedéseik és rabszolgaságuk földjére, ahonnan a Mindenható erős karjai 
kiszabadították őket.

Megalázottságukban és bánatukban „akkor arccal leborulának Mózes és Áron Izráel 
fiai gyülekezetének egész községe előtt” (4Móz 14:5). Nem tudták, mit tegyenek, hogy 
miként térítsék el őket elhamarkodott és szenvedélyes szándékuk megvalósításától. 
Káleb és Józsué megpróbálta megnyugtatni, lecsendesíteni a tömeget. Fájdalmuk és 
felháborodásuk miatt meghasogatott ruháikkal rohantak a nép közé és zengő hangjuk 
túlharsogta a siránkozás és a fájdalom lázongó förgetegét: „És szólának Izráel fiai egész 
gyülekezetének, mondván: A föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-
igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és né-
künk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne 
féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok mint a kenyér; eltávozott 
tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!” (4Móz 14:7-9).

A kanaániták betöltötték gonoszságuk mértékét, és az Úr nem akarta többé elhor-
dozni őket. Támogatását megvonta tőlük. Könnyű zsákmányai lennének Izráel népének. 
Isten szövetsége ezt a földet Izraelnek biztosította. A kémek hamis beszámolóját azon-
ban mégis elfogadták, akik az egész gyülekezetet becsapták. Az árulók elvégezték mun-
kájukat. Ha a tizenkét kém közül csak kettő hozott és adott volna hamis, bűnös jelentést 
és a többi tíz arra bátorította volna az izraelitákat, hogy az Úr nevében vegyék birtokuk-
ba a földet, a nép akkor a két kém tanácsát fogadta volna el, és gonosz hitetlenségük 
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miatt a kettő beszámolóját részesítette volna előnyben a tízzel szemben. Az igazságot 
azonban csak ketten pártolták, mialatt tízen a lázadók oldalára álltak.

A hűtlen kémek nagy hangon vettek részt Káleb és Józsué bevádolásában. A nép 
pedig azt kezdte el kiáltozni, hogy kövezzék meg őket. A megkergült tömeg kődarabo-
kat ragadott, hogy megölje e hűséges embereket. Az őrültségre jellemző ordítozással 
rohantak előre. Hirtelen a kövek kihullottak kezükből, és mélységes csend ereszkedett 
rájuk. Remegni kezdtek a félelemtől. Isten közbelépett, hogy megakadályozza gyilkos 
szándékuk megvalósítását. Isten jelenlétének dicsősége lángoló fényként világította 
meg a sátrat. Az egész nép megláthatta és szemlélhette az Úr jelenlétének ezt a feltűnő 
jelét. Egy náluknál hatalmasabb valaki nyilatkoztatta ki magát, és senki sem merte foly-
tatni ellenállását. Azok a kémek, akik a hamis és bűnös jelentést hozták, a rémülettől 
lesújtottan lapultak meg és visszafojtott lélegzettel tűntek el sátraikban.

Mózes pedig most felemelkedett és belépett a sátorba. Az Úr kijelentette neki: „Meg-
verem őket döghalállal, és elvesztem őket; téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál 
erősebbé” (4Móz 14:12). Mózes azonban ismét közben járt népéért Istennél. Nem ér-
tett egyet népe megsemmisítésének gondolatával és azzal sem, hogy ő így, ezen az áron 
legyen nagy néppé. Isten irgalmához folyamodva ezt mondta: „[...] hadd magasztaltas-
sék fel az Úrnak ereje, amiképpen szólottál, mondván: Az Úr késedelmes a haragra, nagy 
irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül 
[...] Kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te irgalmasságod nagy volta szerint, 
amiképpen megbocsátottál e népnek Egyiptomtól fogva mindeddig” (4Móz 14:17-19).

Az Úr megígérte Mózesnek, hogy megkíméli Izraelt az azonnali pusztulástól, de azt 
mondta, hogy hitetlenségük és gyávaságuk miatt nem nyilatkoztatja ki erejét ellensége-
ik leigázása által. Irgalmában azonban visszaviszi őket az egyetlen biztos úton a Vörös-
tengerig.

Lázadozásában a nép ezt kiáltozta: „Vajha megholtunk volna Egyiptom földén! vagy 
ebben a pusztában vajha meghalnánk”. (4Móz 14:2). Ezt az imát Isten most meghallgat-
ta. Az Úr ugyanis kijelentette: „[...] Élek én, azt mondja az Úr, hogy éppen úgy cselek-
szem veletek, amiképpen szólottatok az én füleim hallására! E pusztában hullanak el a 
ti holttesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint, 
húsz esztendőstől fogva és azon felül, akik zúgolódtatok ellenem [...] De kicsinyeiteket, 
akik felől azt mondtátok, hogy prédára lesznek; őket beviszem, és megismerik azt a föl-
det, amelyet megutáltatok” (4Móz 14:28-29.31). Kálebről pedig ezt mondotta: „De az 
én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett en-
gem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magva” 
(4Móz 14:24). Amiként a kémek negyven napig jártak-keltek Kánaán földjén, úgy Izráel 
seregeinek ezután még negyven esztendeig kellett vándorolniuk a pusztában.

Amikor Mózes tudatta a néppel Isten döntését, dühük gyásszá változott. Tudták 
ugyanis, hogy büntetésük jogos volt. A tíz áruló kémet csapással sújtotta Isten és egész 
Izráel szeme láttára pusztultak el. Végzetükben a nép saját ítéletét láthatta meg.

Most úgy látszott, hogy őszintén megbánták bűnös viselkedésüket, de valójában 
inkább annak következményei miatt bánkódtak, nem pedig hálátlanságuk és enge-
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detlenségük miatt. Amikor rájöttek, hogy az Úr nem lágyult meg, nem engesztelődött 
meg irántuk, ekkor akaratosságuk újra feltámadt és kijelentették, nem térnek vissza a 
pusztába. Isten azzal, hogy megparancsolta nekik az ellenségeik földjéről való vissza-
vonulást, tulajdonképpen látszólagos engedelmességüket tette próbára. Bebizonyult, 
hogy engedelmességük nem volt őszinte és valóságos. Tudták, hogy súlyosan vétkeztek, 
amikor megengedték, hogy meggondolatlan érzéseik irányítsák őket, és amikor arra tö-
rekedtek, hogy megöljék azokat a kémeket, akik Isten iránti engedelmességre ösztökél-
ték őket. Az rémisztette meg őket, hogy olyan félelmetes hibát követtek el, amelynek 
következményei katasztrófálisnak bizonyultak számukra. Szívük változatlan maradt és 
valami mentségre volt szükségük, hogy alkalomadtán hasonló módon törjenek ki. Ez az 
alkalom akkor jött el, amikor Mózes Isten felhatalmazása alapján megparancsolta nekik, 
hogy menjenek vissza a pusztába.

Istennek az a határozata, amely szerint Izráelnek nem szabad belépnie Kánaán föld-
jére negyven évig, keserű kiábrándulást jelentett Mózes, Áron, Káleb és Józsué számára. 
Mégis minden zúgolódás nélkül elfogadták ezt az isteni döntést. Azok azonban, akik 
elpanaszolták Isten velük való bánásmódját és kijelentették, hogy ők bizony inkább visz-
szatérnek Egyiptomba, most sírtak és felettébb búsultak, amikor Isten elvette tőlük az 
előbb megvetett áldásokat. Előzőleg nem volt semmi okuk a panaszkodásra. Isten most 
okot adott nekik a sírásra. Ha bánkódtak volna bűnük miatt, amikor Isten őszintén elé-
jük tárta azt, akkor az ítéletet nem mondták volna ki felettük. ők azonban csak az ítélet 
miatt bánkódtak. Szomorúságuk nem bűnbánat volt, és ezért Isten nem tudta számukra 
biztosítani ítéletük megváltoztatását.

Az éjszakát jajveszékeléssel töltötték. A reggel azonban elhozta számukra a remény-
séget. Elhatározták, hogy jóváteszik gyávaságukat. Mikor Isten megparancsolta nekik, 
hogy kerekedjenek fel és foglalják el Kánaán földjét, akkor megtagadták Isten parancsá-
nak teljesítését. Most pedig, mikor Isten arra utasította őket, hogy vonuljanak vissza, 
éppen olyan lázadók lettek, mint előzőleg. Elhatározták, hogy rávetik magukat arra a 
földre és birtokba veszik. Azt gondolták, hogy Isten talán elfogadja ezt a szolgálatukat és 
megváltoztatja velük való szándékát.

Isten kiváltságukká és kötelességükké tette Kánaán földjére való bevonulásukat, de 
engedélyét visszavonta tőlük, mikor önfejűen semmibe vették akaratát. Sátán elérte 
célját, mert megakadályozta Kánaánba való bevonulásukat. Most pedig arra ösztökélte 
őket, hogy éppen azt tegyék meg - Isten tilalmával szemben - amit nem voltak hajlandók 
megtenni Isten kívánságára, sőt követelésére sem. Így a nagy csaló diadalt aratott azzal, 
hogy másodszor is fellázította őket Isten akarata ellen. Nem bíztak abban, hogy Isten 
hatalma együtt munkálkodik majd saját erőfeszítéseikkel és sikerül elfoglalniuk Kánaánt. 
Most mégis azt feltételezték, hogy saját erejükkel is megvalósíthatják ezt, függetlenül 
minden isteni segítségtől: „[...] Vétkeztünk az Úr ellen, mi felmegyünk és hadakozunk 
mind aszerint, amint parancsolta nékünk az Úr, a mi Istenünk!” (5Móz 1:41) - kiáltozták. 
Ilyen szörnyen megvakította őket a bűn. Az Úr sohasem parancsolta nekik, hogy „men-
jetek fel és harcoljatok”. Istennek nem az volt a terve, hogy hadakozással, háborúk útján 
foglalják el az ígéret földjét. Istennek mindig az volt a célja, hogy az ő parancsainak való 
engedelmesség útján vegyék birtokukba Kánaánt.
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Bár szívük nem változott meg, a nép mégis eljutott oda, hogy megvallotta lázadásá-
nak bűnét és balgaságát, amit a kémek jelentésekor követtek el. Most már meglátták 
annak az áldásnak az értékét, amelyet oly gyorsan elhajítottak maguktól. Bevallották, 
hogy saját hitetlenségük volt az, ami kizárta őket Kánaánból. „Vétkeztünk az Úr ellen” 
- mondták. Elismerték, hogy a hiba bennük volt és nem Istenben, akit olyan gonoszul 
azzal vádoltak meg, hogy képtelen teljesíteni nekik tett ígéreteit. Bár vallomásuk nem 
igazi bűnbánatból eredt, mégis azt szolgálta, igényt tartanak arra, hogy Isten a maga 
igazsága alapján foglalkozzék velük.

Az Úr még mindig hasonló módon cselekszik annak érdekében, hogy megdicsőítse 
nevét és az embereket rávegye igazsága felismerésére. Amikor azok, akik arról tesznek 
vallomást, hogy szeretik őt, de panaszt emelnek intézkedése ellen, megvetik ígéreteit, 
engednek a kísértésnek és a gonosz angyalokkal egyesülnek Isten terveinek meghiúsí-
tására, akkor az Úr gyakran úgy alakítja a körülményeket, hogy bár nem rendelkeznek 
igazi bűnbánattal, mégis győződjenek meg bűnös voltukról és ha kényszeredetten is, 
de ismerjék el életútjuk gonoszságát és azt, hogy Isten igazságosan és jóságosan bánik 
velük. Isten így ellenerőket hoz működésbe a sötétség munkáinak leleplezése céljából. 
Bár az a lelkület, amely a bűnös út követésére sarkallta őket, nem változott meg alapve-
tően, de e bűnösök beismerései Istent dicsőítik meg és igazolják megtámadott és hamis 
színben feltüntetett szolgáit. Így lesz ez akkor is, amikor Isten kiönti majd haragját: „Ímé 
eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék 
mindazok ellen, akik ő közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedeté-
ért” (Júd 14-15). Minden bűnösnek, akit Isten odarendel, meg kell látnia és el kell ismer-
nie az Úr ítéletének igazságos voltát.

Tekintet nélkül az isteni ítéletre, az izraeliták felkészültek Kánaán meghódítására. 
Mindenféle fegyverrel és harci eszközzel jól felfegyverkeztek és saját véleményük szerint 
teljesen készen álltak az ütközetre. Isten és szomorú szolgái azonban úgy látták, hogy 
felkészületlenek és harci erejük szánalmasan elégtelen. Mikor majdnem negyven évvel 
később az Úr azt parancsolta Izraelnek, hogy induljon és foglalja el Jerikót, akkor meg-
ígérte nekik, hogy velük együtt megy ő is. A törvényt tartalmazó szövetség ládáját a se-
reg előtt vitték. Az Isten által kiválasztott vezetőknek kellett irányítaniuk mozdulataikat 
isteni felügyelet mellett. Ilyen vezérlés mellett semmi bántódásuk nem eshetett. Most 
azonban Isten parancsával ellentétben és vezetőik ünnepélyes tilalma ellenére, a szö-
vetség ládája és Mózes nélkül vonultak ki, hogy megütközzenek az ellenséges sereggel.

A kürtök riadót fújtak és Mózes ezzel a figyelmeztetéssel sietett ki utánuk: „[...] Miért 
hágjátok át ilyen módon az Úr akaratát, holott nem sikerülhet az néktek. Fel ne menje-
tek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hulljatok a ti ellenségeitek előtt. Mert az 
Amálek és a Kananeus van ott előttetek, és fegyver által hulltok el. Mivelhogy elfordul-
tatok az Úrtól, nem is lesz az Úr veletek” (4Móz 14:41-43).

A kánaániták hallottak arról a titokzatos hatalomról, amely úgy látszott, hogy védel-
mezi ezt a népet, és azokról a csodákról is hallottak, amelyeket érdekükben véghez vitt. 
Azért most erős hadsereget gyűjtöttek össze az erőszakkal betolakodók visszaverésére. 
A támadó hadseregnek nem volt vezére. Imádságot sem mondtak, hogy Isten ajándé-
kozza meg őket győzelemmel. Azzal a kétségbeesett szándékkal indultak el a csatába, 
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hogy vagy megfordítják végzetüket vagy meghalnak a harcmezőn. Bár nem képezték 
ki őket a hadakozásra, mindazáltal hatalmas felfegyverzett sokaságot alkottak. Azt re-
mélték, hogy hirtelen és heves támadással letörik a kanaániták ellenállását. Önhitten 
csatára hívták ki azt az ellenséget, amely nem merte őket megtámadni.

A kánaániták egy sziklás fennsíkon helyezkedtek el, amelyet csak nehéz hágókon és 
meredek, veszedelmes emelkedőkön lehetett elérni. A héberek óriási sokasága csak még 
szörnyűbbé tehette vereségüket. Lassan nyomultak előre, fölfelé a hegyi ösvényeken, 
és így kitették magukat a fölöttük elhelyezkedett ellenségeik halálos kőhajigálásának. 
Masszívnak látszó sziklák gördültek alá dübörögve, és útjukat az összezúzott izraeliták 
vére festette meg. Akik valamiképpen mégis elérték a fennsíkot a felfelé való mászástól 
teljesen kimerülve, azok gyatra, erőtelen támadását vadul visszaverték, igen nagy vesz-
teséget okozva nekik. Tulajdonképpen ezen a csatatéren már nem is harc folyt, hanem 
mészárlás, és hamarosan az egész területet a lemészárolt izraeliták holttestei borították 
be. Izrael hadserege teljes vereséget szenvedett. Lázadó vállalkozásuknak pusztulás és 
halál lett az eredménye.

Végül miután a kanaániták meghódolásra kényszerítették őket, Mózes így ír erről: 
„Visszatérétek onnét, és sírátok az Úr előtt, de nem hallgatá meg az Úr a ti szavatokat, 
és nem figyele rátok” (5Móz 1:45). A kánaánitákat, akik előzőleg remegve várták az iz-
raeliták hatalmas hadseregének közeledését, most a felettük aratott jelentős győzelmük 
magabiztos ellenállásra sarkallta őket. Mindazokat a beszámolókat, amelyeket arról hal-
lottak, hogy Isten milyen csodálatos dolgokat vitt véghez népéért, most hamis, hazug 
híreknek tekintették, és úgy érezték, többé nincs semmi okuk a félelemre. Izrael első ve-
resége bátorsággal és elszántsággal töltötte be a kánaániták szívét, és ez a tény nagyon 
megszaporította Kánaán meghódításának nehézségeit. Semmi más nem maradt hátra 
Izrael számára csak az, hogy meghátráljanak a győztes ellenség elől, és visszatérjenek a 
pusztába, amelyről jól tudták, hogy egy egész nemzedéknek lesz a sírja.

<<< vissza a 6. tanulmányhoz

7.Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 359-371. (KÓRÉ LÁZADÁSA)

Azok az ítéletek, amelyekkel Isten meglátogatta Izraelt, arra szolgáltak, hogy egy idő-
re megfékezzék a zúgolódást és az engedetlenséget. A lázadás lelkülete azonban még 
ott volt a nép szívében és megteremte a keserűség gyümölcseit. Az előző lázadások csu-
pán népfelkelések voltak, amelyek a felizgatott sokaság hirtelen indulatából keletkeztek. 
Most azonban egy mélyen gyökerező összeesküvés alakult ki. Az összeesküvés célja az 
Isten által kijelölt vezetők tekintélyének lejáratása és uralmuk megbuktatása volt.

Kóré, ennek a mozgalomnak a vezető szelleme, Kéhát családjából származó lévita 
volt, Mózes unokatestvére. Tehetséges és befolyásos ember. Bár a sátor szolgálatára 
rendelt lévita volt, nem elégedett meg pozíciójával. A papság méltósága után vágyako-
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zott. A papi tisztség Áronnak és családjának való adományozása, amely előzőleg minden 
család elsőszülött fiára szállt, irigységet, féltékenységet idézett elő, elégedetlenséget 
keltett. Kóré egy ideig csak titokban helyezkedett szembe Mózes és Áron tekintélyével, 
mert bármiféle nyílt lázadási akciót nem merészelt kezdeményezni ellenük. Végül me-
rész tervet eszelt ki mindkettő polgári és vallási tekintélyének megdöntésére. Sikerült 
szimpatizánsokat is találnia. Kóré és a kéhátiták sátrainak közelében, a sátor déli oldalán 
állt Rúben nemzetségének táborhelye. Természetesen itt álltak a törzs két főemberé-
nek, Dáthánnak és Abirámnak sátra is. Ez a két főember jó barátságban volt Kóréval. 
Készségesen csatlakoztak Kóré becsvágyó cselszövéseihez. Mivel Jákób legidősebb fiá-
nak leszármazottai voltak, ezért igényt tartottak arra, hogy a polgári tekintély és hatalom 
az övék legyen. Elhatározták, hogy a papság méltóságát megosztják Kóréval.

A nép akkori érzelmi állapota kedvezett Kóré szándékainak. Kiábrándultságuk kese-
rűségében előző kétségeik és az irigység, a gyűlölet visszatértek, zúgolódásukat ismét 
türelmes vezetőjük ellen irányították. Az izraeliták állandóan szem elől tévesztették azt, 
hogy isteni vezetés alatt állnak. Elfelejtették, hogy a szövetség Angyala a láthatatlan ve-
zérük, hogy felhőoszlopba burkolva Krisztus van jelen előttük, és Mózes tőle kapja az 
összes utasításokat.

Nem voltak hajlandók alárendelni magukat ama szörnyű ítéletnek, hogy mindnyájuk-
nak a pusztában kell meghalniuk. Ezért készek voltak megragadni minden ürügyet annak 
elhívésére, hogy nem Isten az, aki vezeti őket, hanem csak Mózes, aki a halálos ítéletü-
ket is kimondta. A föld legszelídebb emberének legnagyobb erőfeszítései sem tudták e 
nép engedetlenségét lecsillapítani. Jóllehet még láthatták megritkult soraikban - ame-
lyekből hiányoztak elesett testvéreik - Isten nemtetszésének jeleit korábbi makacsságuk 
következményeként, mégsem fogadták szívükbe a kapott tanítást. Ismét engedték, hogy 
a kísértés legyőzze őket.

Mózes alázatos pásztorélete békésebb és boldogabb volt, mint jelenlegi vezető pozí-
ciója a féktelen lelkek hatalmas gyülekezetében. Mózes nem mert választani e két élet-
forma között. Isten a pásztorbot helyett a hatalom pálcáját adta kezébe, amelyet nem 
tehetett le addig, amíg Isten fel nem menti vezetői tisztségéből.

A szívek titkait olvasó Isten megjegyezte Kóré és társai szándékát és olyan figyelmez-
tetést és utasítást adott népének, amellyel képessé tette őket arra, hogy megmenekül-
jenek e számító emberek csalásától. Saját szemeikkel látták, hogy Isten ítélete miként 
csapott le Miriámra, Mózes iránt tanúsított irigysége és az ellene való zúgolódása miatt. 
Az Úr kijelentette, hogy Mózes nagyobb, jelentősebb személy mint egy próféta. „Szem-
től szembe szólok ő vele [...] miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes 
ellen?” (4Móz 12:8). Isten ez utasításokat nemcsak Áronnak és Miriámnak szánta, ha-
nem Izrael egész népének is.

Kóré és összeesküvő társai olyan emberek voltak, akiket Isten saját hatalmának és 
nagyságának kinyilatkoztatásával tüntetett ki. Azok közé tartoztak, akik Mózessel együtt 
felmentek a hegyre és megláthatták Isten dicsőségét. Azóta megváltoztak. Először csak 
alig-alig adtak szállást szívükben a kísértésnek. Minél többet foglalkoztak vele, annál 
erősebbé lett, míg elméjük gondolatai teljesen Sátán uralma alá került, és még Isten 
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iránti elégedetlenségüknek is kifejezést merészeltek adni. Nagy érdeklődést mutattak a 
nép jóléte iránt. Először csak egymás fülébe suttogták elégedetlenségüket, azután Izrael 
vezető emberei előtt is kezdték azt feltárni. Miután észrevették, hogy gyanúsításaikat 
készségesen meghallgatták, felbátorodtak és még ennél is tovább mentek. Végül ők ma-
guk is elhitték magukról, hogy valójában csak az Istenért való buzgóságukért tevékeny-
kednek.

Sikerült elidegeníteniük Mózestől és Árontól kétszázötven olyan főembert, akik jó 
hírnévnek örvendtek a gyülekezetben. Ezekkel az erős és befolyásos támogatókkal a 
hátuk mögött biztosnak érezték azt, hogy radikális változásokat tudnak végrehajtani a 
kormányzatban és nagymértékben megjavíthatják, továbbfejleszthetik Mózes és Áron 
közigazgatását.

A féltékenység fokozta az irigységet és az irigység lázongáshoz vezetett. Megbeszél-
ték Mózes jogainak kérdését. Úgy találták, hogy ezek a jogok túl nagy tekintélyt és mél-
tóságot biztosítanak Mózesnek. Egészen odáig mentek, hogy úgy tekintettek Mózesre, 
mint aki olyan irigylésre méltó pozíciót foglal el, amelyet bárki közülük éppen úgy be-
tölthetne, mint ő. Becsapták magukat és egymást, mivel azt gondolták, hogy Mózes és 
Áron maguk szerezték meg maguknak betöltött tisztségüket. Az elégedetlenkedők azt 
mondták, hogy ezek a vezetők - Mózes és Áron - az Úr gyülekezete fölé magasztalták 
fel magukat azzal, hogy maguknak szerezték meg a papságot és a kormányzatot, pedig 
házukat Isten nem jogosította fel arra, hogy megkülönböztetett ház legyen Izrael többi 
háza felett. Nem voltak szentebbek, mint a nép. Meg kellene elégedniük azzal, hogy 
testvéreikkel egy és ugyanazon színvonalon éljenek.

Az összeesküvők következő ténykedése az volt, hogy igyekeztek ügyüknek a népet is 
megnyerni. Azoknak, akiknek nincs igazuk, és akik rászolgálnak a dorgálásra, legjobban 
az tetszik nekik, ha mások együtt éreznek velük, hízelegnek nekik, dicsérik őket. Így Kóré 
és társai maguk felé fordították a gyülekezet figyelmét és megnyerték annak támogatá-
sát. Azt a vádat, hogy a nép zúgolódása hozta rájuk Isten haragját, tévedésnek jelentet-
ték ki. Azt állították, hogy a gyülekezet nem követett el hibát, bűnt, mivel semmi mást 
nem kívánt megkapni, csak a jogait; Mózes azonban basáskodó vezető, aki bűnösökként 
rótta meg a népet, holott szent nép voltak és velük volt az Úr is.

Kóré kritizálta pusztai vándorlásuk történetét, ahol sokszor szorult helyzetbe kerü-
letek és ahol sokan elpusztultak zúgolódásaik és engedetlenségeik miatt. Hallgatói azt 
gondolták, és szerintük világosan látták, hogy bajaikat elkerülhették volna, ha Mózes 
más útvonalat választ. Eldöntötték, hogy minden őket ért szerencsétlenségért Mózes 
vádolható, és a Kánaánból való kirekesztésük is Mózes és Áron rossz vezetésének követ-
kezménye. Ha Kóré lett volna a vezető, aki bűneik állandó dorgálása helyett arra bíztatta 
őket, hogy maradjanak meg jó tetteiknél, akkor pusztai vándorlásuk nagyon békés és 
sikeres vándorlás lett volna. Az ide-oda vándorlás helyett egyenesen az ígéret földje 
irányába kellett volna haladniuk.

A hűtlenség, az elégedetlenség munkálásában mindig nagyobb volt a gyülekezet nem 
egyező elemei közötti egység és harmónia, mint előzőleg bármikor. Kórénak a népnél 
elért sikere megnövelte magabiztosságát és megerősítette őt abban a hitében, hogyha 
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a Mózes által gyakorolt tekintély bitorlását nem akadályozzák meg, akkor az végzetes 
lesz Izrael szabadságára. Kóré azzal az igénnyel is fellépett, hogy maga Isten nyitotta 
meg előtte ezt az utat, és maga Isten hatalmazta őt fel arra, hogy mielőtt késő lenne, 
vigye véghez a változást a kormányzásban. Sokan azonban nem fogadták el Kóré Mózes 
ellen felhozott vádjait. Türelmes, önfeláldozó szolgálatainak emléke megelevenedett 
szívükben és a lelkiismeretük is feléledt. Ezért Kórénak ki kellett találnia valami hamis 
indítékot, hogy ezzel magyarázhassa meg Mózes mély érdeklődését Izrael iránt. Elkezdte 
ismételgetni azt a régi vádat, hogy Mózes tulajdonképpen azért vezette ki népét a pusz-
tába, hogy ott elpusztuljanak és így rátehesse kezét mindarra, amivel rendelkeztek; az 
egész vagyonukra.

Egy ideig Kóré ezt az eljárást titokban folytatta. Amint azonban mozgalma elég erős-
nek mutatkozott a nyílt szakadáshoz és lázadáshoz, azonnal a pártütés vezetőjeként 
jelent meg és nyíltan annak a tekintélynek és hatalomnak a bitorlásával vádolta meg 
Mózest és Áront, amelynek gyakorlására ő és társai is fel voltak jogosítva. Továbbá azzal 
is vádolták őket, hogy a népet megfosztották szabadságától és függetlenségétől. „[...] 
Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szen-
tek, és közöttök van az Úr; miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?” 
(4Móz 16:3).

Mózes nem sejtette, hogy ez a cselszövés ilyen mélyen gyökerezik. Mikor szörnyű 
jelentősége rászakadt, csendes könyörgéssel borult orcájára Isten előtt. Azután valóban 
szomorúan, de mégis megnyugodva és megerősödve emelkedett fel. Isten útmutatással 
és vezetéssel ajándékozta meg. Azt mondta Kórénak és az egész gyülekezetének: „[...] 
Reggel megmutatja az Úr: ki az övé és ki a szent, és kit fogadott magához; mert akit ma-
gának választott, magához fogadja azt” (4Móz 16:5). A próbát reggelig el kellett halasz-
tani, hogy mindenkinek alkalma lehessen az elmélkedésre. Azután mindazoknak, akik 
vágyakoztak a papi tisztség után, meg kellett jelenniük egy-egy tömjénezővel és tömjé-
nezést kellett felajánlaniuk a sátorban a gyülekezet jelenlétében. A törvény nagyon vilá-
gosan kimondta, hogy csak azok szolgálhatnak a szentélyben, akiket már felszenteltek a 
szent tisztségre. Sőt még Nádáb és Abihu, noha papok voltak, elpusztultak, mert „ide-
gen tüzet” hoztak az oltárra és nem vették figyelembe az isteni parancsolatot. Mózes 
ennek ellenére arra szólította fel vádolóit, hogy - ha merik - hozzák ügyüket az Úr elé.

Mózes azután kiválasztotta Kórét és lévita társait, és ezt mondta nekik: „Avagy ke-
veslitek-é azt, hogy titeket Izráel Istene külön választott Izráel gyülekezetétől, hogy ma-
gához fogadjon titeket, hogy szolgáljatok az Úr sátorának szolgálatában, hogy álljatok 
e gyülekezet előtt, és szolgáljatok néki? És hogy magának fogadott tégedet és minden 
atyádfiát, a Lévi fiait teveled? hanem még a papságot is kívánjátok? Azért hát te és a te 
egész gyülekezeted az Úr ellen gyülekeztetek össze: mert Áron micsoda, hogy ő ellene 
zúgolódtok?” (4Móz 16:9-11).

Dáthán és Abiram nem foglaltak olyan vakmerően állást Mózes és Áron ellen, mint 
Kóré. Mózes abban reménykedett, hogy ugyan belevonhatták az összeesküvésbe, de 
nem ronthatták meg őket teljesen. Magához hívatta őket, hogy jelenjenek meg előtte, 
hogy személyesen tőlük hallhassa meg azokat a vádakat, amelyeket felhoznak ellene. 
Azonban nem mentek el Mózeshez és szemtelenül nem voltak hajlandók elismerni te-
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kintélyét és hatalmát. Sőt ilyen feleletet adtak neki az egész gyülekezet füle hallatára: 
„Avagy kevesled-é azt, hogy felhozál minket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj 
minket a pusztában; hanem még uralkodni is akarsz rajtunk? Éppen nem tejjel és mézzel 
folyó földre hoztál be minket, sem szántóföldet és szőlőt nem adtál nékünk örökségül! 
Avagy ki akarod-é szúrni az emberek szemeit? Nem megyünk fel!” (4Móz 16:13-14).

Szolgaságuk helyének leírására ugyanazokat a szavakat alkalmazták, amelyekkel az 
Úr a megígért örökségüket írta le. Azzal vádolták Mózest, hogy úgy tett, mintha isteni 
útmutatásra cselekedett volna és ezt eszközül használta fel tekintélye és hatalma meg-
alapozására. Kijelentették, hogy nem engedelmeskednek többé neki és nem tűrik el 
tőle, hogy vak emberekként vezetgesse őket, hol Kánaán felé, hol meg a puszta felé úgy, 
ahogy éppen megfelel becsvágyó terveinek. Mózest - aki gyengéd apa, türelmes pásztor 
volt számukra -, sötét jellemű önkényúrnak bélyegezték. Kánaánból való kizáratásukat, 
amely saját bűnük következménye volt, neki tulajdonították és őt vádolták érte.

Nyilvánvaló volt, hogy a nép az elégedetlenek pártjával érzett együtt és azok mellé 
állt. Mózes nem tett semmit önigazolása érdekében. Ünnepélyesen az egész gyülekezet 
jelenlétében Istenhez folyamodott, mint indítékai tisztaságának és viselkedése becsüle-
tességének tanúbizonyság-tevőjéhez, és arra kérte Istent, legyen bírája.

Másnap reggel a kétszázötven főember, élükön Kóréval, megjelent tömjénezőikkel 
a kezükben. Bevezették őket a sátor udvarába, miközben a nép kívül gyülekezett, hogy 
megvárják az eredményt. Nem Mózes volt az, aki a gyülekezetet összehívta, hogy tanúi 
lehessenek Kóré és társai vereségének. A gyülekezet összehívását maguk a lázadók kö-
vették el. Elvakult önteltségükben ők hívták össze a gyülekezet tagjait, hogy mindenki 
megláthassa győzelmüket. A gyülekezet nagy része nyíltan Kóré mellé állt, aki erősen 
reménykedett abban, hogy érvényesíti akaratát Mózessel és Áronnal szemben.

Amikor így összegyülekeztek Isten színe előtt, „[...] megjelenék az Úrnak dicsősége 
az egész gyülekezetnek” (4Móz 16:19). Az isteni intést az Úr így közölte Mózessel és 
Áronnal: „[...] Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemésszem őket egy szempil-
lantásban;” (4Móz 16:45). „ők pedig arcukra borulának, és mondának: Isten, minden 
test lelkének Istene! nem egy férfiú vétkezett-é, és az egész gyülekezetre haragszol-é?” 
(4Móz 16:22).

Kóré visszavonult a gyűlésből, hogy csatlakozzék Dáthánhoz és Ábirámhoz. Mózes 
pedig a hetven vén kíséretében lement, hogy még egy utolsó figyelmeztetésben része-
sítse azokat a férfiakat, akik nem voltak hajlandók elmenni hozzá. A sokaság követte 
őket, és mielőtt Mózes átadta volna az üzenetet, isteni utasításra a következőket paran-
csolta meg a népnek: „[...] Kérlek, távozzatok el ez istentelen emberek sátorai mellől, és 
semmit ne illessetek abból, ami az övék, hogy el ne vesszetek az ő bűneik miatt” (4Móz 
16:26). Ennek a felszólításnak engedelmeskedtek, mert a küszöbön álló ítélettől való 
félelem telepedett rájuk. A fő lázadók - bár jól látták, hogy egymás után elhagyják őket 
azok, akiket becsaptak - elszántsága rendületlen maradt. Családjaikkal együtt ott álltak 
sátraik nyílásában, mintegy semmibe véve az isteni intést.

Izrael Istenének nevében Mózes most kijelentette a gyülekezet füle hallatára: „[...] 
Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engemet, hogy cselekedjem mind e dolgokat, 
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hogy nem magamtól indultam; Ha úgy halnak meg ezek, amint meghal minden más em-
ber, és ha minden más ember büntetése szerint büntettetnek meg ezek: akkor nem az 
Úr küldött engemet. Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő 
száját és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállanak alá a pokolba: akkor 
megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat” (4Móz 16:28-30).

Az egész Izrael szeme Mózesen függött, amint ott álltak, félelemmel és várakozással 
várva a Mózes által említett események bekövetkezését. Szinte ugyanabban a pillanat-
ban, amikor Mózes abbahagyta beszédét, a szilárd föld szétvált és a lázadók elevenen 
zuhantak alá a mélységbe, mindazzal együtt, ami hozzájuk tartozott „[...] és elveszének 
a közösség közül” (4Móz 16:33). A nép elmenekült és ezzel önmagukat a bűnben való 
résztvevőkként ítélték el.

Az ítélet még nem ért véget. Tűzláng csapott ki a felhőből és megemésztette azt a 
kétszázötven főembert, kik tömjént füstölögtettek az Úr előtt Kóré parancsára. Ezek a 
férfiak nem játszottak főszerepet a lázadásban, ezért Isten nem semmisítette meg a fő 
összeesküvőkkel együtt. Isten megengedte nekik, hogy lássák a lázadók végét, és így 
alkalmat adott nekik bűneik megbánására. Mivel azonban együtt éreztek a lázadókkal, 
mégis osztozniuk kellett azok végzetében.

Mikor Mózes nyomatékosan arra kérte Izraelt, hogy meneküljön el az eljövendő 
pusztulástól, az isteni ítélet bekövetkezése még akkor is megállhatott volna, ha Kóré és 
társai bűnbánatot tartva bocsánatért esedeznek. Makacs kitartásuk azonban megpecsé-
telte sorsukat. Bűneikben részt vett az egész gyülekezet. Igen, mert a gyülekezet minden 
egyes tagja kisebb vagy nagyobb mértékben rokonszenvezett velük. Isten azonban nagy 
kegyelmében különbséget tett a lázadás vezetői és azok között, akiket csak megtévesz-
tettek és félrevezettek. Azoknak, akik engedték magukat becsapni, félrevezetni, Isten 
még mindig megadta a lehetőséget arra, hogy megbánják bűnüket. Meggyőző bizonyí-
tékát adta az igazságnak: Mózesnek volt igaza és nem nekik. Isten hatalmának jelentős 
megnyilatkozása eltávolított minden bizonytalanságot.

Jézus, vagyis az az angyal, aki a héberek előtt járt, igyekezett megvédeni őket a pusz-
tulástól. A megbocsátás sóvárgott utánuk. Isten ítélete egészen közel ért hozzájuk és 
arra szólította fel őket, hogy bánják meg bűneiket. A mennyből jövő különleges és ellen-
állhatatlan beavatkozás tartóztatta fel lázadásukat. Ha ők most megfelelően válaszolná-
nak az isteni gondviselés közbelépésére, akkor megszabadulhatnának. Mialatt azonban 
menekültek az ítélettől a pusztulástól való félelem útján, a lázadásból még nem gyó-
gyultak ki. Azon az éjszakán rettegve vonultak vissza sátraikba, de nem bűnbánatot tartó 
emberekként.

Kóré és társai addig hízelegtek nekik, amíg magukat valóban nagyon jó embereknek 
tartották és tényleg azt hitték, hogy Mózes jogtalanságot követett el ellenük és vissza-
élt bizalmukkal, sőt rosszul bánt velük. Ha most be kell ismerniük, hogy Kóré és társai 
tévedtek és Mózesnek volt igaza, akkor Isten szavaként kell elfogadniuk azt az ítéletet, 
hogy nekik a pusztában kell meghalniuk. Ennek nem voltak hajlandók magukat alávetni. 
Inkább elhitték azt, hogy Mózes csapta be őket. Naivan azt a reménységet dédelgették, 
hogy a dolgok új rendje honosul majd meg, amelyben a dicséret helyettesíti majd a 
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dorgálást, eloszlatja az aggodalmat és lecsillapítja az összeütközést. Azok a férfiak, akik 
elpusztultak, hízelgő szavakat mondtak és nagy érdeklődést és szeretetet tanúsítottak 
irántuk. Ebből az emberek arra következtettek, hogy Kórénak és társainak bizonyára jó 
embereknek kellett lenniük, és valamiképpen Mózes lett az oka pusztulásuknak.

Az emberek Istent sértik meg, amikor megvetik és elvetik kiválasztott és szolgálatára 
elhívott eszközeit, akiket éppen az ő megmentésükre és üdvözítésükre akar felhasználni. 
Az izraeliták pedig nemcsak ezt követték el, hanem Mózest és Áront halálra is akar-
ták adni. Nem fogták fel annak szükséges voltát, hogy súlyos bűnükért Isten bocsánatát 
addig keressék, míg meg nem találják. A próba éjszakáját nem bűnbánattal és bűneik 
megvallásával töltötték el, hanem azzal, hogy valami módon hatástalanítsák azokat a 
bizonyítékokat, amelyek leleplezték bűneiket. Még mindig ápolták magukban az Isten 
által kiválasztott emberek gyűlöletét és elszánták magukat a vezetők tekintélyének és 
hatalmának lerombolására. Sátán pedig készen volt, hogy megrontsa ítélőképességüket 
és szemüket bekötve romlásba vezesse őket.

Egész Izrael elmenekült a halálra ítélt bűnösök riadóként felhangzó kiáltására, mikor 
azokat elnyelte a megrepedt föld és elevenen zuhantak a mélységbe. Igen, mert azt 
mondták: „Netalán elnyel minket a föld!” De „másnap felzúdula Izráel fiainak egész gyü-
lekezete Mózes ellen és Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úrnak népét!” (4Móz 
16:41). Nem volt kétséges, hogy erőszakot készültek elkövetni ismét az Úr hűséges és 
önfeláldozó szolgái ellen.

Az isteni dicsőség megnyilatkozása volt látható a sátor felett álló felhőben, és ebből 
a felhőből egy hang szólott Mózeshez és Áronhoz: „Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy 
megemésszem őket egy szempillantásban” (4Móz 16:45).

A bűn terhe nem Mózesen nyugodott. Ennélfogva Mózes nem félt és nem sietett el 
onnan és nem hagyta a gyülekezetet elveszni. Mózes továbbra is ott tartózkodott, és 
ebben a félelmetes válságban kinyilatkoztatta a hű pásztor nyája iránti érdeklődését és 
gondoskodását. Buzgón könyörgött, hogy Isten haragja ne semmisítse meg teljesen az ő 
választott népét. Közbenjárásával fel is tartóztatta a bosszú karját, hogy az engedetlen 
és lázadozó Izrael teljes megsemmisülése ne következhessék be.

A harag szolgáját azonban Isten már kiküldötte. A pestis már osztogatta a halált. Test-
vére utasítására Áron fogta a tömjénezőt és a gyülekezet közé sietett, hogy engeszte-
lést szerezzen számukra. Így is történt: Áron „[...] engesztelést szerze a népnek” (4Móz 
16:47). „És megálla a megholtak között és élők között” (4Móz 16:48). A tömjén füstjével 
együtt Mózes imája is, amelyet a sátorban elmondott, feljutott Istenhez. A csapás azon-
ban nem szűnt meg mindaddig, míg Izrael népéből tizennégyezer ember ott nem feküdt 
holtan, bizonyságául a zúgolódás és lázadás bűnének.

Isten további bizonyítékot is adott arról, hogy a papság Áron családját illeti. Isteni 
utasításra Izrael mindegyik törzse vesszőt készített és ráírta arra a törzs nevét. Áron neve 
a Lévi törzs vesszőjén szerepelt. A vesszőket a sátorban halmozták fel „[...] a bizonyság 
ládája” előtt. A kivirágzott vessző jelül szolgált, hogy Isten azt a törzset választotta ki a 
papságra. „És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába; és ímé kihajtott 
vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot növelt, és man-
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dolát érlelt” (4Móz 17:8). Ezt a kivirágzott vesszőt Mózes megmutatta a népnek, azután 
elhelyezte a sátorban tanúbizonyságul a következő nemzedékeknek. Ez a csoda hatha-
tósan megoldotta a papság kérdését.

Most tökéletes megállapítást nyert, hogy Mózes és Áron isteni tekintéllyel és hata-
lommal beszéltek, valahányszor szóltak a néphez. Ezért a nép kénytelen volt elhinni azt 
a nem szívesen hallott igazságot, hogy a pusztában kell meghalniuk. „És szólának Izráel 
fiai Mózesnek, mondván: Ímé pusztulunk veszünk, mi mindnyájan elveszünk!” (4Móz 
17:12). Megvallották, hogy bűnt követtek el, amikor fellázadtak vezetőik ellen, és azt is 
beismerték, hogy Kóré és társai Isten igazságos ítéletétől szenvedték el büntetésüket.

Kóré lázadásában kisebb mértékben megvalósulni látjuk azt a lelkületet, amely Sá-
tán lázadásához vezetett a mennyben. A büszkeség és a becsvágy ösztökélte Lucifert 
arra, hogy zúgolódjék Isten uralma ellen, és hogy igyekezzék megdönteni azt a rendet, 
amelyet Isten a mennyben létrehozott. Bukása után Sátán célja mindig az volt, hogy az 
irigység és az elégedetlenség ugyanazon lelkületét; a pozíció és a méltóság utáni vágyat 
töltse be az emberek elméjébe. Így munkálkodott Kóré, Dáthán és Abirám elméjén is, 
hogy felkeltse bennük az önfelmagasztalás, az irigység, a bizalmatlanság és a lázadás 
vágyát. Sátán vette rá őket arra, hogy elvessék Istent, mint vezetőjüket és ugyanakkor 
elvessék azokat az embereket is, akiket maga Isten rendelt ki számukra vezetőkként. 
Nem vették észre, hogy miközben részt vettek a Mózes és Áron elleni zúgolódásban 
és lázadásban, tulajdonképpen magát Istent káromolták. Oly nagy volt vakságuk, hogy 
igaznak hitték magukat, azokat pedig, akik hűségesen megrótták bűneiket, Sátán eszkö-
zeinek tekintették.

Vajon nem a Kóré pusztulását előidéző gonosz szellem uralkodik a világban napjaink-
ban is? A gőg és a becsvágy széles körben elterjedt, és aki ezeket dédelgeti magában, 
az kitárja az ajtót az irigység és a hatalomért való törtetés előtt. Az ember elidegenedik 
Istentől, és öntudatlanul is beáll Sátán hadseregébe. Kóréhoz és társaihoz hasonlóan 
ma is nagyon sokan - még olyanok is, akik Krisztus követőinek vallják magukat -, buzgón 
munkálkodnak, gondolkodnak és terveznek önmaguk felmagasztalása érdekében. Ezek 
az emberek azért, hogy elnyerjék mások rokonszenvét és támogatását, készek az igazság 
meghamisítására, és arra törekednek, hogy hamis színben tüntessék fel az Úr szolgáit. 
Saját szívük vágya céljából aljas és önző indítékokkal vádolják meg őket. Addig-addig 
ismételgetik folyamatosan a hazugságot, míg maguk is, minden bizonyíték ellenére vé-
gül igazságnak hiszik azt el. Miközben arra törekednek, hogy az emberek és a népek 
bizalmát megrendítsék Isten választott szolgáiban elhiszik, hogy jó munkával foglalják el 
magukat és Istent és az ő ügyét szolgálják.

A héberek nem voltak hajlandók engedelmeskedni az Úr utasításainak és nem fo-
gadták el korlátozásait. Nyugtalanok voltak, ha szemrehányásokat kellett elviselniük 
és nem akarták elfogadni a dorgálásokat. Ez volt az oka Mózes elleni zúgolódásaiknak. 
Ha szabadon mindig azt tehették volna, ami nékik tetszik, akkor kevesebbet morogtak 
volna vezetőjük ellen. Az egyház egész története folyamán Isten szolgái mindig ezzel a 
lelkülettel találkoztak.

Bűnös engedékenység az, amikor az emberek szabad bemenetelt biztosítanak Sá-
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tánnak az elméjükhöz, a gondolataikhoz és azután vele együtt haladnak a gonoszság út-
ján. A világosság elvetése elsötétíti az elmét és megkeményíti a szívet, úgyhogy mindig 
könnyebb lesz számukra megtenni a következő lépést a bűnben való előrehaladásban 
és mindig könnyebben vetik el az egyre tisztábbá váló világosságot, míg végül a gonosz, 
hamis, bűnös dolgok cselekvése megrögzött szokásukká válik. A bűn megszűnik előt-
tük bűnös gondolatnak, beszédnek és cselekedetnek lenni. Az, aki hűségesen prédikálja 
Isten szavát, üzenetét és ezáltal elítéli és ostorozza az emberek bűneit, magára vonja 
hallgatói gyűlöletét. Azoknak, akik a fájdalmat és az áldozatot csak vonakodva tudják 
elszenvedni, meg kell újulniuk. Különben az Úr szolgái ellen fordulnak, igazságtalannak, 
szükségtelennek és szigorúnak ítélik feddéseiket. Kóréhoz hasonlóan kijelentik, hogy 
nem a nép a hibás. A feddőző, a dorgáló, a megrovó az, aki minden bajnak az okozója. 
Lelkiismeretüket ezzel a csalással, ámítással megnyugtatva, az irigyek és az elégedetle-
nek arra szövetkeznek, hogy egyenetlenséget, diszharmóniát támasszanak az egyház-
ban és meggyengítsék azokat, akik nem rombolni, hanem építeni akarnak.

Minden előrehaladás, amelyet azok hoztak és hoznak létre, akiket Isten azért hívott 
el, hogy ők legyenek a vezetők az ő munkájában, gyanút keltett és kelt az irigyek, a fél-
tékenyek körében. Isten szolgáinak miden tevékenységét hamisan adják elő az irigyek, 
a féltékenyek, a mindenben csak hibát keresők. Így volt ez Luther, Wesley és a többi 
reformátor idejében; így van ez ma is.

Kóré bizonyára nem követte volna azt az életutat, amelyet követett, ha tudta volna, 
hogy mindazok az utasítások és megrovások, amelyeket Izraellel közöltek, magától Is-
tentől származtak. Ezt azonban tudhatta volna. Isten lenyűgöző bizonyítékát adta annak, 
hogy maga volt Izrael vezetője. Kóré és társai azonban elvetették a világosságot, míg 
vakká lettek annyira, hogy Isten hatalmának legközvetlenebb megnyilatkozásai sem vol-
tak elegendők meggyőzésükre. Isten minden utasítását és dorgálását csak emberi vagy 
sátáni tevékenységnek minősítették. Ugyanezt tette az egész nép is. A Kóré és társai 
megsemmisítését követő napon a nép Mózeshez és Áronhoz ment mondván: „[...] Ti 
öltétek meg az Úrnak népét!” (4Móz 16:41). Annak ellenére, hogy birtokában voltak 
Isten nem tetszése legmeggyőzőbb bizonyítékának útjukkal és azoknak az embereknek 
elpusztításával kapcsolatban, akik becsapták őket, mégis Sátánnak tulajdonították Isten 
ítéleteit. Kijelentették, hogy Mózes és Áron a gonosz hatalmával okozták a jó és a szent 
emberek pusztulását. Ez volt az a tett, amely megpecsételte sorsukat. A Szentlélek ellen 
követték el a bűnt, mégpedig olyan bűnt, amely megkeményíti az ember szívét az isteni 
kegyelem befolyásával szemben. „Még aki az ember Fia ellen szól” - mondja Jézus - „an-
nak is megbocsáttatik; de aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a másvilágon 
meg nem bocsáttatik” (Mt 12:32). Ezeket a szavakat akkor mondta Üdvözítőnk, amikor 
könyörületes cselekedeteit - amelyeket Isten hatalmával vitt véghez - a zsidók Belze-
bubnak tulajdonították. Isten a Szentlélek tevékenysége útján érintkezik az emberekkel. 
Azok pedig, akik szándékosan sátáni tevékenységként elvetik a Szentlélek munkáját, el-
vágják az érintkezés, a közlés csatornáját a lélek és a menny között.

Isten a Szentlélek megnyilatkozásával inti és győzi meg a bűnöst. Isten semmit sem 
tud tenni többé azért a lélekért, aki a Szentlélek munkáját véglegesen elutasította. Az 
ilyen lélek ugyanis az isteni irgalom utolsó erőforrását is felhasználta és kimerítette. A 
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bűnös ezzel a cselekedetével véglegesen elvágta magát Istentől, a bűn számára pedig 
nincs olyan orvosság, amellyel meggyógyíthatná magát. Nincs semmiféle olyan fenn-
tartott hatalom, amellyel Isten azon munkálkodhatna, hogy meggyőzze és megtérítse a 
bűnöst. Az isteni parancs így hangzik: „[...] hagyd hát magára!” (Hós 4:17). Isten utolsó 
szava pedig így szól az ilyenekhez: „[...] többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az 
ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegü-
lőket” (Zsid 10:26-27).

<<< vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 372-377. (A PUSZTÁBAN)

Izrael gyermekei majdnem negyven évig elvesztek a szemünk elől a puszta homályá-
ban. „Az idő pedig” - mondja Mózes - „amelyet eljáránk Kádes-Barneától, míg általme-
nénk a Záreb patakán, harmincnyolc esztendő, amely alatt kiveszett a hadra való férfiak 
egész nemzetsége a táborból, amíg megesküdt az Úr nékik. E felett az Úrnak keze is vala 
ő rajtok, hogy elveszítse őket a táborból az ő kipusztulásukig” (5Móz 2:14-15).

Ez évek alatt a népnek állandóan emlékeznie kellett arra, hogy isteni büntetés alatt 
van. A Kádesben kirobbant lázadásban elvetették Istent, és egy időre Isten is elvetette 
őket. Mivel hűtleneknek bizonyultak Isten szövetégéhez, ezért nem kaphatták meg a 
szövetség jelét, nem részesülhettek a körülmetélés szertartásában. Az a kívánságuk pe-
dig, hogy térjenek vissza a rabszolgaság földjére, méltatlanná tette őket a szabadságra. 
Így a szabadulásuk emlékére rendelt páska szertartást sem tarthatták meg.

Csak a sátorban tartott istentiszteletek folyamatossága bizonyította, hogy Isten nem 
hagyta el teljesen népét. Isten gondviselése még mindig ellátta őket mindazzal, amire 
szükségük volt: „Mert az Úr, a te Istened megáldott téged a te kezednek minden munká-
jában” - szólt nekik Mózes, mikor újra elmondta vándorlásuk történetét, - „tudja, hogy 
e nagy pusztaságon jársz; immár negyven esztendeje veled van az Úr, a te Istened; nem 
szűkölködtél semmiben” (5Móz 2:7). A léviták himnusza, amelyet Nehémiás jegyzett fel, 
élénken ecseteli azt a tényt, hogy Isten az elvetés és a száműzetés évei alatt is gondot vi-
selt népére: „És a te nagy irgalmasságodban nem hagyád el őket a pusztában; a felhőnek 
oszlopa nem távozék el felőlök nappal, hogy vezérlené őket az úton, és a tűznek oszlopa 
éjjel, hogy világítana az úton, melyen menének. És a te jó lelkedet adád nékik, hogy őket 
oktatná; és mannádat nem vonád meg szájoktól, s vizet adál nékik szomjúságukban. És 
negyven esztendeig tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem vala, ruháik el nem 
nyűttenek és lábaik meg nem dagadának” (Neh 9:19-21).

A pusztai vándorlást Isten nem csak ítéletként rendelte el a lázadókra és a zúgo-
lódókra. A pusztai vándorlás a következő nemzedékek nevelését és fegyelmezését is 
szolgálta, előkészületkén az ígéret földjére való bemenetelükre. Mózes a következőket 
jelentette ki nekik: „Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az 
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ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened.” „És emlékezzél meg az 
egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a 
pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi 
van a te szívedben; vajon megtartod-e az Ő parancsolatait vagy nem? És megsanyargata 
téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a 
te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nemcsak kenyérrel él, 
hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik” (5Móz 8:5.2-3).

„Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt 
reá, őrizte, mint a szeme fényét” (5Móz 32:10). „Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, 
és orcájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg 
őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban (Ésa 63:9).

Egy alkalommal egy izraelita asszonynak és egy velük együtt kivándorolt egyiptomi 
férfinak - aki az elegy sokaságból származott - a fia felszedte sátrát, elhagyta a tábor-
ban nekik kijelölt területet és beköltözött az izraeliták számára kijelölt táborhelyre, mert 
igényt tartott arra, hogy sátrát ott verhesse fel. Ezt az isteni törvény tiltotta. Az egyipto-
miak leszármazottait ugyanis a harmadik nemzedékig kizárták a gyülekezetből. Vita ke-
letkezett közte és egy izraeli között. Az ügyet a bírák elé utalták és azok az isteni törvény 
megsértője ellen döntöttek.

Az ítélet annyira felbőszítette ezt a férfit, hogy megátkozta a bírót és szenvedélye 
hevében káromolta Isten nevét. Azonnal Mózes elé vitték. A törvény a következőképpen 
rendelkezett: „Aki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon” (2Móz 21:7); de 
az ilyen esetre vonatkozólag a törvény semmiféle rendelkezést nem tartalmazott. Ez a 
bűn azonban nagyon súlyos volt, ezért szükségét érezték annak, hogy ezzel kapcsolat-
ban különleges rendelkezést kapjanak Istentől. Ezt az embert őrizetbe vették és őrizet 
alatt tartották mindaddig, amíg az Úr nem jelentette ki akaratát. Isten maga hirdette 
ki az ítéletet. Utasítására az istenkáromlót kivezették a táboron kívülre és ott halálra 
kövezték. Azok, akik tanúi lettek a bűnnek, a bűnös fejére tették kezüket és ezzel ünne-
pélyesen tanúsították azt, hogy az ellene felhozott vád igaz volt. Azután ők dobták rá az 
első köveket. Utánuk az ott álló emberek csatlakoztak az ítélet végrehajtóihoz.

Ezt követően törvényt hirdettek ki, amely már megtorolta a hasonló törvénysértést. 
Ez így hangzott: „Izrael fiainak pedig szólj ezt mondván: Ha valaki az Ő Istenét átkozza, 
viselje az ő bűnének terhét. És aki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze 
azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár bennszülött, ha szidalmazza az Úrnak 
nevét, halállal lakoljon” (3Móz 24:15-16).

Vannak emberek, akik kétségbe vonják Isten szeretetét és igazságosságát az ily szi-
gorú büntetés láttán, amelyet a szenvedély hevében kimondott szavakért szabtak ki és 
hajtottak végre. Isten szeretete és igazságossága azonban megköveteli, hogy mindenki 
előtt nyilvánvalóvá legyen: az Isten ellen rosszindulatból történő megnyilatkozások igen 
nagy bűnnek számítanak. Az első bűnösre kimondott halálos ítélet Isten neve tisztelet-
ben tatására kellett intsen mindenkit. Ha ennek az embernek a bűne büntetlen marad, 
akkor ez másokat erkölcsileg megronthatott volna, melynek eredményeként sok ember-
nek az élete esett volna áldozatul.
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Az izraelitákkal együtt Egyiptomból kivonult vegyes sokaság az állandó kíséréseknek 
és bajoknak volt a forrása. Vallomást tettek ugyan arról, hogy lemondanak a bálvány-
imádásról és csak az egy igaz Istent imádják, de korábbi neveltetésük és gyakorlatuk 
annyira kialakította szokásaikat és jellemüket, hogy többé-kevésbé továbbra is megma-
radtak a bálványimádás megrontó hatása alatt és ennek következtében tiszteletlenül vi-
selkedtek Izrael Istenével szemben. Legtöbbször ők voltak azok, akik viszályt kavartak és 
ők voltak az elsők, akik zúgolódni kezdtek és így bálványimádói gyakorlataikkal és Isten 
elleni állandó zúgolódásaikkal károsan befolyásolták a tábor életét.

Nem sokkal azután, hogy visszatértek a pusztába, valaki szombatrontást követett el 
olyan körülmények között, amely az esetet különösen súlyossá tette. Istennek az a kije-
lentése, hogy Izraelt megfosztja Kánaán földjének öröklésétől, felkeltette a lázadás szel-
lemét. Egy valaki a nép közül afelett érzett haragjában, hogy Isten kizárta őt Kánaánból, 
elhatározta, megveti isten törvényét, és nyíltan megszegte a negyedik parancsolatot az-
zal, hogy szombaton kiment rőzsét szedegetni. A pusztai vándorlás ideje alatt tűz gyújtá-
sát a hetedik napon szigorúan megtiltották. Ezt a tilalmat Kánaánra nem terjesztették ki, 
ahol az éghajlat sokszor szükségessé tette a tűzrakást. A pusztában azonban melegedés 
okából nem kellett tüzet gerjeszteni. Ennek az embernek a cselekedete szándékos meg-
sértése volt a negyedik parancsolatnak. Bűnét nem gondatlanságból vagy tudatlanság-
ból követte el Isten ellen, hanem vakmerő elbizakodottságból.

Tetten érték és Mózes elé vitték. Azt már régebben kihirdették, hogy a szombat-tör-
vény megszegését halállal kell büntetni. Az azonban még nem volt ismert, hogy ezt a 
büntetést miként kell kiróni a bűnösre. Mózes az Úr elé vitte az ügyet és az Úr ezt az 
utasítást adta: „[...] Halállal lakoljon az a férfi, kövezze őt agyon az egész gyülekezet a 
táboron kívül” (4Móz 15:35). Az istenkáromlás bűne és a szombattörvény szándékos 
megszegése ugyanazt a büntetést érdemelte, mert mindkettő Isten tekintélyének és ha-
talmának megvetését fejezte ki.

Napjainkban sokan vannak olyanok, akik a teremtés szombatját, mint zsidó intéz-
ményt, elvetik. Azt állítják, hogyha a szombatot valóban meg kell tartani, akkor a halál-
büntetést most is ki kell róni azokra, akik megszegik a szombat-törvényt. Látjuk azonban, 
hogy a pusztában nemcsak a szombat szándékos megszegői, hanem Isten káromlói is 
halálbüntetést kaptak. Arra következtessünk-e ebből, hogy a harmadik parancsolatot 
is nyugodtan félretehetjük, mert az is csak a zsidókra alkalmazható? A halálos ítéletből 
levont érvet éppen úgy alkalmazhatjuk a harmadik és az ötödik parancsolatra is, sőt 
majdnem mindegyik parancsolatra a tíz közül, mint ahogy a negyedikre. Jóllehet, az Úr 
ma az Ő törvényének áthágását nem sújtja büntetéssel, de Isten szava kijelenti, hogy a 
bűn zsoldja a halál; és az utolsó ítélet végrehajtásában nyilvánvalóvá válik hogy az örök 
halál azoknak lesz az osztályrésze, akik megsértették Isten szent előírásait, szabályait.

A pusztában eltöltött negyven év alatt a népet minden egyes hét a manna csodájá-
val a szombat szent kötelezettségére emlékeztette. Azonban még ez sem vezette őket 
engedelmességre. Bár nem merészelték olyan nyíltan és vakmerően megszegni a szom-
bat-törvényt, mint az a férfi, aki ezért súlyos büntetést kapott, mégis nagy lazaságot 
engedtek meg a negyedik parancsolat megtartása terén. Isten ezt jelenti ki prófétája 
útján: „[...] szombataimat megfertéztették” (Ez 20:13). Ez az isteni kijelentés az első 
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nemzedék ígéret földjéről való kizáratásának okai között volt felsorolva. Gyermekeik 
mégsem tanulták meg a leckét. A szombatot annyira elhanyagolták a vándorlás negy-
ven éve alatt, hogy bár Isten nem akadályozta meg a Kánaánba való bevonulásukat, de 
kijelentette nekik, hogy szét kell szóródniuk a pogányok között az ígéret földjén való 
letelepedésük után.

Izrael gyermekei Kádesből visszatértek a pusztába. Pusztai vándorlásuk időszaka 
ezzel tulajdonképpen befejeződött. „És eljutának Izrael fiai, az egész gyülekezet Czin 
Pusztájába az első hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Mi-
riám, és eltemetteték ott” (4Móz 20:1). A Vörös-tenger partján lejátszódó örvendező 
jelenettől kezdve, mikor Izrael énekkel és tánccal ünnepelte Jahve diadalát, egészen a 
pusztában elkészített sírig - amely véget vetett az élethossziglan tartó vándorlásnak - ez 
lett a sorsa mindazoknak a millióknak, akik nagy reménységekkel jöttek ki Egyiptomból. 
Az áldások kelyhét a bűn eltávolította ajkukról. Vajon a következő nemzedék megtanul-
ja-e ebből a leckét?

„Mindamellett is újra vétkezének, és nem hívének az Ő csodadolgaiban [...] Ha ölte 
őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresték. És eszökbevevék, hogy Isten az ő 
sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójuk” (Zsolt 78:32-35). De őszinte szándékkal 
mégsem tértek Istenhez. Bár, amikor ellenségeik lesújtottak rájuk, akkor mindig Istentől 
várták a segítséget, mert egyedül Ő tudta csak megszabadítani őket. „De szívök nem 
volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az Ő szövetségéhez; Ő azonban irgalmas 
és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes 
búsulását. Azért eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely 
nem tér vissza” (Zsolt 78:37-39).

<<< vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 378-388. (A MEGÜTÖTT KŐSZIKLA)

A Hóreben megütött kősziklából fakadt és ömlött először élő vízsugár, amely felfrissí-
tette Izraelt a pusztában. Egész vándorlásuk alatt, ahol szükségük volt rá, Isten irgalmas-
ságának csodája ellátta őket vízzel. A víz azonban nem ömlött folyamatosan a Hóreben 
fakadt forrásból. Vándorlásuk közben, ahol szomjasak voltak, ott mindig víz bugyogott 
fel a táborhely mellett emelkedő kősziklák hasadékaiból.

Krisztus volt az, aki szava hatalmával felüdítő vízsugarat fakasztott és folyatott Izrael 
számára. „És mindnyájan egy lelki italt ittak [...] a lelki kősziklából, amely követi vala 
őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt” (1Kor 10:4). Krisztus volt a forrása éppen úgy a 
mulandó, mint a lelki áldásoknak. Krisztus, az igazi kőszikla, velük volt vándorlásuk egész 
ideje alatt. „Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket: kősziklából vizet fakaszt 
nékik, és meghasítja a sziklát és víz ömöl belőle” (Ésa 48:21). „Megnyitotta a kősziklát és 
víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon” (Zsolt 105:41).
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A megütött kőszikla Krisztus egyik jelképe volt. E jelkép segítségével Isten a legdrá-
gább lelki igazságokat tanítja velünk. Amiként az életet adó víz sugárban ömlött ki a 
megütött kősziklából, éppen úgy Krisztusból, - aki verettetett, aki „[...] megsebesíttetett 
bűneinkért” (Ésa 53:4-5),- az üdvösség vízsugara árad az elveszett nemzetségre. Ami-
ként egyszer megütötték a kősziklát, épp úgy Krisztus is „[...] egyszer megáldoztatván 
sokak bűneinek eltörlése végett” (Zsid 9:28). Üdvözítőnket nem kellett másodszor is 
feláldozni. Akik Isten kegyelmének áldásait keresik, csak arra van szükségük, hogy azo-
kat Jézus nevében kérjék, és szívük kívánságát bűnbánó imádságban öntsék ki. Az ilyen 
imák arra indítják a Seregek Urát, hogy Jézus sebeinek érdeméért gazdagon árassza azt 
az életadó vért, amelyet az Izrael számára adott éltető víz jelképezett.

A kősziklából folyó víz emlékét, amely a pusztai vándorlásuk alatt csodálatos és életet 
mentő élmény volt, az izraeliták nagy örömük kinyilvánításával ünnepelték meg Kána-
ánban való letelepedésük után. Krisztus idejében ez az ünneplés egyike lett a leghatáso-
sabb szertartásoknak. Ezt a sátoros ünnep alkalmával tartották meg, mikor az emberek 
az egész országból Jeruzsálemben gyűltek össze. Az ünnep mind a hét napján a papok 
zeneszóval és a léviták énekkarával vonultak ki arany edénnyel a Siloám tavához, hogy vi-
zet merítsenek a tó forrásából. Az imádkozók sokasága követte őket. Akik csak közel tud-
tak kerülni a vízsugárhoz, ittak is abból, miközben örvendező ének csendült fel ajkukról: 
„Örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből” (Ésa 12:3). Azután a trombiták hangja 
és az ünnepélyes énekek kíséretében a papok által kimerített vizet a templomba vitték: 
„Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, óh Jeruzsálem” (Zsolt 122:2). A vizet ráöntötték az 
égő áldozati oltárra, miközben zengtek az Istent dicsérő énekek. A sokaság hangszerekkel 
és mélyhangú trombitákkal vett részt a győzelmi énekeket zengő kórus énekében.

Az Üdvözítő arra használta fel ezt a jelképes istentiszteletet, hogy az emberek elmé-
jét azokra az áldásokra irányítsa, amelyeket hozott nekik. „Az ünnep utolsó nagy nap-
ján[...]” Jézus hangja hallhatóvá lett, mert áthangzott a templom udvarain: „Ha valaki 
szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő 
víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről” - írja János 
- „amelyet veendők valának az ő benne hívők” (Jn 7:37-39). A felüdítő víz, amely kibugy-
gyant, a kiszáradt és kopár földön kivirágoztatta a pusztát és folydogálva életet adott a 
már-már szomjan halóknak. Ez az isteni kegyelem jelképe, amellyel egyedül Krisztus tud 
megajándékozni mindenkit, és mely mint élő víz, egyedüli megtisztítója, felüdítője és 
erősítője az emberi léleknek. Az, aki Krisztusban lakozik, megtalálja és megkapja benne 
a kegyelem és erő soha ki nem apadó forrását. Krisztus vidámítja meg azok életét és 
tisztítja meg mindazok életútját, akik valóban keresik őt. Krisztusnak a szívbe befogadott 
szeretete az örök életre szóló jó cselekedetekben mutatkozik meg. Nemcsak azt a lelket 
áldja meg, amelyben fakad, hanem élő folyam árad ki az igazságosság szavaiban és tet-
teiben, mely felüdíti a körülötte levő szomjazókat.

Ugyanez a Krisztus a Jákób kútjánál a szamaritánus asszonnyal folytatott beszélgetés-
ében a következőket mondta: „Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, 
soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre 
buzgó víznek kútfeje lesz őbenne” (Jn 4:14). Krisztus ezzel összeköti a két hasonlatot. 
Krisztus a kőszikla és Krisztus az élő víz is.
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Ezek a szép és kifejező képek fellelhetők az egész Bibliában. Évszázadokkal Krisztus 
adventje előtt Mózes úgy mutatott rá, mint Izrael üdvösségének kősziklájára (5Móz 
32:15). A zsoltáros így énekelt róla: „[...] óh Uram, kősziklám és megváltóm” (Zsolt 
19:15). „[...] az Úr, az én kősziklám” (Zsolt 92:16). „Az Úr az én kősziklám, váram és 
szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom” (Zsolt 18:3). „[...] kicsoda 
kőszikla a mi Istenünkön kívül?” (Zsolt 18:32). Dávid az Úr kegyelmét énekében a „füves 
legelőkön” csörgedező „csendes vizekhez” is hasonlítja, amelyekhez a mennyei pásztor 
terelgeti a nyáját. Ismételten azt énekli róla, hogy: „[...] megitatod őket gyönyörűsége-
id folyóvizéből, Mert nálad van az életnek forrása” (Zsolt 36:9-10). További utalásokat 
Krisztus kőszikla voltáról a Zsolt 62:7; 61:3; 71:3; 73:26; 94:22; 23:2 részekben találunk. 
A bölcs ember pedig kijelenti: „Mély víz az ember szájának beszéde, buzgó patak a böl-
csességnek kútfeje” (Péld 18:4). Jeremiás „az élő vizek forrásá”-nak, Zakariás pedig „a 
bűn és tisztátalanság ellen” „fakadó kútfő”-nek nevezi Krisztust (Jer 2:13; Zak 13:1).

Ésaiás úgy írja le Krisztust, mint aki: „[...] rejtek szél ellen, [...] oltalom zivatar ellen [...] 
nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön” (Ésa 32:2). A próféta megénekli azt a drága ígé-
retet, amely emlékezetünkbe idézi az Izrael számára patakzó vízsugarat: „A nyomorultak 
és szegények keresnek vizet, de nincs, nyelvök a szomjúságban elepedt: én, az Úr meg-
hallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket.” „Mert vizet öntök a szomjúhozó-
ra és folyóvizeket a szárazra.”. „Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma 
nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.” Meg is hív e folyóvizekhez: 
„Óh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre” (Ésa 41:17? 44:3? 35:6? 55:1). A 
Szentírás utolsó oldalán visszhangzik újra ez a meghívás: „És megmutatá nékem az élet 
vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak 
királyi székéből jövén ki.” „És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! [...] És aki 
szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:1; 22:17).

Éppen, mielőtt a héberek serege elérte Kádest, az az élő vízsugár, amely táborhelyük 
mellett éveken át ömlött a kősziklából, hirtelen elapadt, nem folyt tovább. Az Úr szán-
déka az volt, hogy újból megpróbálja népét. Meg akart bizonyosodni arról, hogy vajon 
igazán bíznak-e gondviselésében, vagy pedig utánozzák atyáik hitetlenségét.

Onnan, ahol most voltak, már láthatták Kánaán hegyeit. Néhány napi meneteléssel 
már eljuthattak volna az ígéret földje határáig. Kis távolságra voltak Edomtól, amely 
Ézsaú leszármazottainak tulajdonát képezte. Ezen a területen vezetett át a Kánaán felé 
tartó út. Az irányt és a betartandó szabályokat Isten így adta meg Mózesnek: „Elég már 
e hegyet kerülgetnetek, forduljatok észak felé. Parancsolj azért a népnek, mondván: 
Mikor általmentek a ti atyátokfiainak, az Ézsaú fiainak határán, akik Szeirben lakoznak: 
jóllehet félnek tőletek, mindazáltal igen vigyázzatok! [...] Pénzen vásároljatok tőlük 
ennivalót, hogy egyetek, és vizet is pénzen vegyetek tőlük, hogy igyatok” (5Móz 2:3-
6). E rendelkezés elegendő kellett volna legyen annak a megvilágítására, hogy miért 
szűnt meg váratlanul a vízellátás; ők áthaladóban voltak vízzel bőven ellátott és termé-
keny országon, amely egyenesen Kánaán földjéhez vezetett. Isten zavartalan átkelést 
ígért nekik Edomon és ellátásukra elegendő étel és víz vásárlásának a lehetőségét. A 
víz csodálatos folyásának megszűnése örömre kellett volna késztesse őket, mivel ez a 
pusztai vándorlásuk végének a jele lehetett. Azonban ez az isteni jel nem az ígéretek 
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beteljesedését jelentette számukra, hanem ismét alkalmat találtak a kételkedésre és a 
zúgolódásra. Úgy látszott, a nép feladta a reményt, hogy Isten valóban Kánaánba viszi 
őket, és vissza kezdték követelni Istentől azokat az áldásokat, amelyekkel a pusztában 
ajándékozta meg őket.

Mielőtt Isten megengedte volna nekik a Kánaánba való bevonulást, meg kellett mu-
tatniuk, hogy elhitték ígéretét. Vizük elfogyott, mielőtt Edomot elérték volna. Itt volt az 
alkalom, hogy legalább egy kis ideig „hitben” járjanak a „láthatókban” való járás helyett. 
Hitük első megpróbáltatása azonban belőlük is azt a zajongó és hálátlan lelkületet vál-
totta ki, amely atyáikban is megnyilatkozott. Abban a pillanatban, amikor megfeledkez-
tek arról az isteni kézről, amely sok-sok éven át ellátta őket mindazzal, amire szükségük 
volt, már el is kezdődött a táborban a vízért való ordítozás. Ahelyett, hogy Istenhez for-
dultak volna segítségért, zúgolódtak ellene és kétségbeesetten így kiáltottak fel: „[...] 
Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr előtt!” (4Móz 20:3). 
Más szóval azok közé kívántak tartozni, akik Kóré lázadásában elpusztultak.

Kiabálásuk Mózes és Áron ellen irányult: „Miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét e 
pusztába, hogy meghaljunk itt mi, és a mi barmaink: És miért hoztatok fel minket Egyip-
tomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem 
gránátalma, és innivaló víz sincsen!” (4Móz 20:4-5).

A vezetők odamentek a sátor nyílásához és arcra borultak. Újból „[...] megjelenék né-
kik az Úrnak dicsősége”. Az Úr pedig így szólt Mózeshez: „Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd 
össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik 
előtt, hogy adjon vizet; és fakassz vizet nékik a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és 
az ő barmaiknak” (4Móz 20:8).

A két testvér a nép elé lépett. Mózes kezében tartotta Isten pálcáját. Már mindketten 
idős emberek voltak. Hosszú ideig türelemmel hordozták Izrael lázadását és konoksá-
gát, de most már Mózes béketűrése is elfogyott. „[...] Halljátok meg most, ti lázadók” 
- kiáltotta a népnek - „Avagy e kősziklából fakasszunk-e néktek vizet?” (4Móz 20:10). 
Ahelyett, hogy elkezdett volna a kősziklához beszélni - amint Isten megparancsolta - a 
vesszővel kétszer megütötte azt.

A víz bőségesen buggyant ki a kősziklából és kielégítette a népet. Azonban nagy hiba 
történt: Mózes ingerületen szólt a néphez. Szavai az emberi szenvedélyt fejezték ki in-
kább, mint az Isten meggyalázása miatt érzett szent felháborodást. „Halljátok meg most, 
ti lázadók!” - mondta. Ez a vád igaz volt, de az igazságot sem kell szenvedéllyel és türel-
metlenül kimondani. Mikor Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy vesse Izrael szemére 
lázadásukat, akkor szavai fájdalmat okoztak önmagának és nehéz volt azokat elhordozni 
a lázadóknak. De Isten erőt adott neki az üzenet átadására. Amikor azonban magára 
vállalta azt, hogy önmagától emel vádat ellenük, ezzel megszomorította Isten Lelkét és 
ártott a népnek. Türelmének és önuralmának hiánya nyilvánvalóvá lett. Így a népnek 
okot és alkalmat adott annak megkérdőjelezésére, hogy vajon a múltban megtett útju-
kon Isten irányítása, vezetése alatt álltak-e vagy sem? Sőt, saját bűneikre is mentséget 
találtak. Mózes éppen úgy megsértette Istent, mint ők. Azt mondták, hogy Mózes élet-
útja és magatartása kezdettől fogva kiérdemelte a kritikát és a megrovást. Most végre 
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megtalálták azt az ürügyet, amely után vágyakoztak, és amely segítségével elvethették 
mindazokat a dorgálásokat, amelyekben Isten részesítette őket szolgája, Mózes által.

Istennel szembeni bizalmatlanságát is kimutatta Mózes. Azt kérdezte: „Avagy e kő-
sziklából fakasszunk-e néktek vizet:” - mintha az Úr nem teljesítené ígéretét. „[...] nem 
hittetek nékem, hogy megdicsőítettek volna engem Izráel fiainak szemei előtt” (4Móz 
20:10.12). Abban az időben, amikor vízhiányban szenvedtek, akkor ez a tény és a nép 
zúgolódása, lázongása saját hitüket is megrendítette Isten ígéretének teljesedésében. 
Az első nemzedéket Isten arra kárhoztatta, hogy hitetlenségük miatt a pusztában pusz-
tuljanak el. Ugyanez a lelkület jelent meg gyermekeikben is. Tehát ők sem kapnák meg 
az ígéretet: Mózes és Áron elfáradva, elcsüggedve most meg sem kísérelték a nép han-
gulatának megfékezését. Ha ők maguk megmutatták volna Istenbe vetett rendíthetetlen 
hitüket, akkor olyan megvilágításban tárhatták volna az ügyet a nép elé, ami képessé 
tette volna őket arra, hogy sikeresen kiállják a próbát. Tekintélyük és hatalmuk azonnali 
és döntő gyakorlásával még lecsendesíthették volna a lázadást. Az volt a kötelességük, 
hogy tegyenek meg minden erőfeszítést, ami csak erejükből telik a dolgok jobb állapot-
ba hozása érdekében, még mielőtt Isten segítségét kérnék. Ha a Kádesben kitört zúgo-
lódást és lázadást azonnal megakadályozzák, akkor a bűnök sorozatának elkövetésére 
nem került volna sor.

Mózes elhamarkodott cselekedetével elvette annak a tanításnak az erejét, amelyet 
Isten szándékozott adni a népnek. A kőszikla, amely Krisztus jelképe volt, egyszer lett 
megütve, mint ahogy Krisztus egyszer lett megáldozva. Másodszor csak szólni kellett 
volna a sziklához, mint ahogy nekünk csak kérni kell az áldásokat Jézus nevében.

A kőszikla másodszori megütésével Krisztus szép jelképének jelentőségét széttörték. 
Sőt mi több, Mózes és Áron olyan hatalmat tulajdonítottak maguknak, amely egyedül 
csak Istent illeti meg. Az isteni beavatkozás szükségessége mindig nagyon ünnepélyessé 
tette az alkalmat. Izrael vezetői kihasználhatták volna ezt arra, hogy a népet az Isten 
iránti tisztelet megadására késztessék, és hitüket Isten hatalmában és jóságában meg-
erősítsék. Mikor dühösen azt kiáltották: „Avagy e kősziklából fakasszunk-é néktek vizet:” 
(4Móz 20:10), akkor tulajdonképpen Isten helyébe képzelték és Isten hatalmával ruház-
ták fel magukat, holott mint embereknek csak emberi gyarlóságaik és szenvedélyeik 
voltak. Belefáradva a nép folytonos zúgolódásába és lázadozásába, Mózes elvesztette 
szeme elől mindenható Segítőjét, s mivel az isteni erő nélkül cselekedett, ezért élettör-
ténetét beárnyékolta az emberi gyöngeség. Az a férfi, aki munkájának befejezéséig tisz-
ta, szilárd és önzetlen maradhatott volna, végül legyőzetett, mert nem Istenre, hanem 
saját erejére is támaszkodott. Istent az egész gyülekezet előtt meggyalázta akkor, amikor 
fel kellett volna magasztalnia.

Ez alkalommal Isten nem mondott ítéletet azokra, akiknek gonosz viselkedése annyi-
ra felingerelte Mózest és Áront, hogy vétkeztek ellene. Minden rosszallás, feddés a ve-
zetőkre hárult. Azok, akik Isten képviselőiként szerepeltek, nem becsülték meg és nem 
tisztelték Istent. Mózes és Áron megsértődtek, és így szem elől tévesztették, hogy a nép 
zúgolódása nem ellenük tört ki, hanem Isten ellen. Mivel csak saját elgondolásukat akar-
ták érvényre juttatni és megbántott önérzetükre hallgattak, akaratlanul maguk is bűnbe 
estek és így elmulasztották a nép nagy bűnét Isten elé tárni.
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Keserű és megalázó volt számukra az az ítélet, amelyet Isten közvetlenül az eset után 
kimondott ellenük: „És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivelhogy nem hittetek né-
kem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izráel fiainak szemei előtt: azért nem viszitek 
be a községet a földre, amelyet adtam nékik” (4Móz 20:12). A lázongó Izraellel együtt 
nekik is meg kell halniuk mielőtt átkelnének a Jordánon. Ha Mózes és Áron dédelget-
ték volna önérzetüket vagy átadták volna magukat szenvedélyes lelkületüknek az isteni 
intéssel és feddéssel szemben, akkor bűnük még sokkal nagyobb lett volna. Mózes és 
Áron azonban nem voltak vádolhatók szándékos és megfontolt bűnnel. Hirtelen támadt 
kísértés vett rajtuk erőt és bűnbánatuk azonnali és szívből fakadó volt. Az Úr elfogadta 
töredelmüket. Büntetésüket azonban nem engedhette el ama kár miatt, amelyet bűnük-
kel a nép körében okoztak.

Mózes nem rejtette el az ítéletet. Sőt nyíltan megmondta népének, hogy mivel a 
dicsőséget nem Istennek tulajdonította, nem vezetheti be őket az ígéret földjére. Meg-
parancsolta nekik, hogy jól véssék emlékezetükbe azt a szigorú büntetést, amellyel Isten 
őt büntette meg. Azt is gondolják meg, hogy Istennek miként kell elbírálnia zúgolódá-
saikat és milyen súlyos ítélettel kell lesújtania rájuk. Ne felejtsék el, hogy ezt az ítéletet 
maguk hozták magukra Isten ellen elkövetett bűneikkel. Elmondta nekik azt is, hogy 
miként emelt szót Istennél az ítélet elengedéséért és Isten hogyan utasította el kérését. 
„De megharaguvék az Úr én reám ti miattatok - mondta - és nem hallgatott meg engem” 
(5Móz 3:26).

A nehézségek és megpróbáltatások minden egyes alkalmával az izraeliták készek 
voltak Mózest vádolni azért, mert kivezette őket Egyiptomból, mintha Istennek semmi 
része nem lett volna ebben. Pusztai vándorlásuk egész ideje alatt szinte mást sem tet-
tek, csak zúgolódtak az útközben keletkezett nehézségek miatt és morgolódtak vezetőik 
ellen. Mózes nyíltan megmondta nekik: „[...] az Úr ellen gyülekeztetek össze; mert Áron 
micsoda, hogy ő ellene zúgolódtok?” (4Móz 16:11). „[...] Nem mi ellenünk van a ti zú-
golódástok, hanem az Úr ellen” (2Móz 16:8). Ám elhamarkodott szava a kősziklánál: 
„Avagy e kősziklából fakasszunk-e néktek vizet?” tulajdonképpen elismerése volt a nép 
vádjának és így megerősítette őket hitetlenségükben és igazolta lázadozásaikat. Az Úr 
azonban örökre el akarta távolítani a nép elméjéből ezt a benyomást azzal, hogy meg-
tiltotta Mózesnek az ígéret földjére való belépést. Ez félreérthetetlen bizonyítéka volt 
annak, hogy Izrael népének a vezetője tulajdonképpen nem Mózes volt, hanem az a 
hatalmas Angyal, akiről az Úr azt mondta: „Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy 
megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. Vi-
gyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenve-
di el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne” (2Móz 20-21).

Mózes azt mondta népének: „Még én reám is megharaguvék az Úr miattatok” (5Móz 
1:37). Egész Izrael Mózesre tekintett, akinek bűne árnyékot vetett Istenre, aki népe ve-
zérének választotta ki őt. Mózes bűne ismert volt az egész gyülekezet előtt. Ha Isten 
könnyedén elnézte volna e bűnt, akkor az egész népnek az lett volna a benyomása, 
hogy a hitetlenség, a türelmetlenség mentséget találhat, bocsánatot nyerhet azoknak 
az életében, akik felelősséggel teljes pozíciót töltenek be. Mikor azonban megkapták 
azt az isteni kijelentést, hogy Mózes és Áron egyetlen egy bűn miatt nem léphet Kánaán 
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földjére, akkor a nép megértette, hogy Istennél nincs semmiféle személyválogatás és ő 
kivétel nélkül megbünteti mindazokat, akik bűnt követtek el.

Izrael történetét Isten a következő nemzedékek tanulságára és figyelmeztetésére je-
gyeztette fel. Az eljövendő korszakok embereinek a menny Istenét részrehajlás nélküli 
uralkodónak kellett és kell megismernie, aki minden esetben kárhoztatja, de sohasem 
igazolja a bűnt, bárki követte is azt el az emberek közül. Kevesen fogják fel a bűn kima-
gaslóan súlyos voltát. Az emberek azzal áltatják magukat, hogy Isten túl jó ahhoz, hogy 
megbüntesse a vétkest. A Biblia történetének világosságában azonban nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy Isten jósága és szeretete éppen arra kötelezi, hogy úgy foglalkozzék a bűnnel 
mint valami végzetes gonosszal, amely állandóan veszélyezteti a világegyetem békéjét 
és boldogságát.

Kétségtelen igazságossága és hűsége sem volt elegendő ahhoz Mózesnek, hogy el-
fordítsa magáról bűne megtorlását. Isten megbocsátotta a nép nagyobb vétkeit, de nem 
kezelhette úgy a vezetők bűneit, mint azokét, akiket éppen ők vezettek. Mózest minden 
más földön élő embernél jobban tisztelte és becsülte Isten. A dicsőségét is kijelentette 
néki és törvényeit is Mózes útján közölte Izraellel. Az a tény azonban, hogy Mózes ilyen 
nagy világossággal és ismerettel rendelkezett, csak még súlyosabbá tette bűnét. A múlt-
ban gyakorolt hűség nem engeszteli meg Istent egyetlen egy bűnös cselekedetért sem. 
Isten minél nagyobb világossággal és kiváltsággal ajándékoz meg valakit, annak annál 
nagyobb a felelőssége, annál súlyosabbak a kudarcai és fájdalmasabbak a büntetései.

Mózes nem valami nagy bűntény elkövetésében volt vétkes, ha emberi szempontból 
nézzük és mérlegeljük az ügyet. Mózes bűne egyike volt a megszokott eseteknek. A zsol-
táríró azt mondja, hogy „[...] gondtalanul szólt ajkaival” (Zsolt 106:33). Emberi megítélés 
szerint ez csekély vétségnek látszhat. Isten azonban szigorúan foglalkozik ezzel a bűnnel 
leghűségesebb és legmegbecsültebb szolgája esetében és nem bocsátja meg ezt a bűnt 
másoknak sem. Az önfelmagasztalás lelkülete és hajlamunk testvéreink elítélésére nem 
kedvesek Isten előtt. Azok, akik belemerülnek ezekbe a gonoszságokba, kétségbe vonják 
Isten minden munkáját és mentséget adnak a kételkedőknek a hitetlenségre. Minél fon-
tosabb valakinek az állása, a beosztása, és minél nagyobb a befolyása, annál nagyobb 
szüksége van a türelem és az alázatosság gyakorlására.

Ha Isten gyermekeit, különösképpen azokat, akik felelős állásban dolgoznak, rá lehet 
venni arra, hogy maguk számára szerezzék meg azt a dicsőséget, amely egyedül Istent 
illeti, akkor Sátán örvendezik és ujjong. Győzelmet aratott. Maga Sátán is így bukott el. 
Mások megkísértésében ebben a legeredményesebb, így buktatja el és teszi tönkre a 
legtöbb embert. Isten elővigyázatossá tesz bennünket Sátán eszközeivel és fogásaival 
szemben: azért sok leckét ad szavában, hogy megóvjon az önfelmagasztalás veszedel-
métől. Természetünknek nincs semmiféle olyan indítéka, elménknek olyan képessége 
vagy szívünknek olyan hajlandósága, amelynek ne lenne pillanatról pillanatra szüksége 
Isten Lelkének ellenőrzésére, felügyeletére és kormányzására. Nincs olyan áldás, amely-
lyel Isten ne ajándékozná meg az embert és nincs olyan próbatétel, amelynek megta-
pasztalását Isten meg ne engedné. Sátán azonban mindkettőt csak azért ragadja meg, 
hogy megkísértse, zaklassa és elpusztítsa az ember lelkét. Azért bármilyen nagy legyen 
is valakinek a lelki világossága, bármilyen nagymértékben élvezze is Isten kegyelmét és 
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áldását, törekedjék arra, hogy alázatosan járjon az Úr előtt, és hittel arra kérje őt, irányít-
sa minden gondolatát és minden szándékát ellenőrizze.

Mindazok, akik vallást tesznek kegyességükről, a legszentebb elkötelezettséggel őr-
ködjenek lelkük felett és gyakorolják az önfegyelmet, különösképpen akkor, amikor leg-
inkább ingerlik őket. A Mózesre helyezett teher igen nagy volt. Kevés embert próbálta 
meg olyan keményen az élet, mint őt, de mindez nem lehetett mentség bűnére. Isten 
bőségesen gondoskodott népéről, ezért mindaddig, amíg erejére támaszkodtak, nem 
kellett a körülmények játékszerévé válniuk. A legnagyobb kísértés sem lehet mentség a 
bűn elkövetésére. Bármilyen nagy nyomás nehezedik is az emberre, az elkövetett bűn 
mindenkor saját cselekedetünk. Sem a föld, sem a pokol összes hatalma nem képes 
bárkit is a bűn elkövetésére kényszeríteni. Sátán mindig a leggyengébb ponton támad-
ja meg az embert, de azért nem kell legyőznie bennünket. Bármilyen keménynek vagy 
váratlannak tűnik is Sátán támadása, Isten gondoskodott számunkra segítségről, és az ő 
erejével győzhetünk.

<<< vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 389-401. (VÁNDORLÁS EDOM KÖRÜL)

Izrael táborhelye Kádesnél már csak kis távolságra volt Edom határától. Mózes éppen 
úgy, mint a nép, nagyon szeretett volna ezen az országon átvezető úton eljutni az ígéret 
földjére. Isten rendelkezésének megfelelően üzenetet küldtek az edomiták királyához.

[...] Ezt mondja a te atyádfia az Izráel: Te tudod mindazt a nyomorúságot, amely mi 
rajtunk esett: Hogy a mi atyáink alámentek Egyiptomba, és sok ideig laktunk Egyiptom-
ban, és hogy nyomorgatának minket az egyiptombeliek, és a mi atyáinkat. És kiáltottunk 
az Úrhoz, és meghallgatta a mi szónkat, és angyalt külde és kihozott minket Egyiptom-
ból; és íméKádesben vagyunk a te határodnak végvárosában. Hadd mehessünk át a te 
földeden! Nem megyünk át sem mezőn, sem szőlőn, és kútvizet sem iszunk; az ország-
úton megyünk, és nem térünk sem jobbra, sem balra, míg általmegyünk a te határodon 
(4Móz 20:14-17).

Erre az udvarias kérésre fenyegető és elutasító választ adott Edom: „[...] Nem me-
hetsz át az én földemen, hogy fegyverrel ne menjek ellened!” (4Móz 20:18).

Izrael vezetői meglepődtek ezen az elutasító válaszon. Egy második kérést küldtek 
a királyhoz és kérésüket ezzel az ígérettel toldották meg: „[...] A járt úton megyünk fel, 
és ha a te vizedet isszuk, én és az én barmaim, megadom annak az árát. Nincs egyéb 
szándékom csak hogy gyalog mehessek át” (4Móz 20:19).

„[...] Nem mégy át” - hangzott a válasz. Az edomiták fegyveres seregei máris meg-
szállták a nehezen járható hágókat. Így lehetetlenné vált bármiféle békés előrenyomulás 
ebben az irányban. Az erőszakhoz folyamodást Mózes megtiltotta a hébereknek. Így az 
Edom körüli hosszú vándorlást kellett választaniuk.
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Ha a nép Istenbe vetette volna bizodalmát megpróbáltatásaik közepette, akkor most 
a Seregek Ura átvezette volna őket Edomon és olyan félelem telepedett volna az or-
szág lakosaira, hogy ellenséges magatartás helyett jóindulatot tanúsítottak volna Izrael 
iránt. Az izraeliták azonban nem cselekedtek mindjárt úgy, ahogy Isten mondta nekik. 
Miközben lázongtak és zúgolódtak Mózes, Áron és Isten ellen, a kedvező alkalmat elsza-
lasztották. Mikor végre hajlandók lettek arra, hogy kérésüket benyújtsák az edomiták 
királyához, akkor az már megtagadta annak teljesítését. Egyiptom elhagyása óta, Sátán 
állhatatosan akadályokat és kísértéseket állított útjukba, hogy ne örökölhessék Kánaánt. 
ők pedig hitetlenségükkel ismételten kitárták az ajtót előtte, s ellenállást szított Isten 
tervével szemben.

Nagyon fontos, hogy higgyünk Isten szavának, és azonnal engedelmeskedjünk pa-
rancsának, addig, amíg Isten angyalai várakoznak, hogy segíthessenek nekünk. A gonosz 
angyalok is készek viaskodni minden lépésért. Amikor Isten gondviselése azt parancsolja 
gyermekeinek, hogy menjenek előre; amikor Isten kész arra, hogy nagy dolgokat vigyen 
véghez övéiért, akkor Sátán arra igyekszik rávenni őket, hogy habozásukkal és késleke-
désükkel bosszantsák az Urat. Sátán igyekszik lángra gyújtani a viszály, a civódás lelkü-
letét, felkelteni a zúgolódást, a hitetlenséget és így megfosztja Isten gyermekeit azoktól 
az áldásoktól, amelyekkel Isten meg akarja ajándékozni őket. Isten szolgáinak a percek 
embereinek kell lenniük, akik - amilyen gyorsan csak lehet - mindig készen állnak az 
indulásra és az előrehaladásra, amint az isteni gondviselés megnyitja előttük az utat. 
Bármiféle késlekedés részükről időt ad Sátánnak vereségük előkészítésére.

Azokban a rendelkezésekben, amelyeket Isten először adott Mózesnek az Edomon 
való átmenetellel kapcsolatban, az Úr megtiltotta népének, hogy az edomiták tőlük való 
félelmét előnyükre kihasználják. Mivel Isten hatalma közbelépett népéért, és az edo-
mitákat a félelem Izrael könnyű zsákmányává tette volna, ezért a hébereknek meg volt 
tiltva a fosztogatás. Isten ezt a parancsot adta nekik: „[...] jóllehet félnek tőletek, mind-
azáltal igen vigyázzatok! Ne ingereljétek őket, mert nem adok az ő földjükből néktek egy 
talpalatnyit sem; mert Ézsaúnak adtam a Szeir hegyét örökségül” (5Móz 2:4-5). Az edo-
miták Ábrahám és Izsák leszármazottai voltak és az ő kedvükért Isten kegyelmességet ta-
núsított Ézsaú gyermekei iránt. Tulajdonul nekik adta a Szeir hegységet. Nem volt szabad 
őket mindaddig tulajdonukban zavarni, míg bűneikkel át nem lépték Isten irgalmának 
határát. A hébereknek ki kellett fosztaniuk és el kellett pusztítaniuk Kánaán lakóit, akik-
nek gonoszsága már felülmúlt minden mértéket; de az edomiták még kegyelemidő alatt 
voltak és mint ilyenekkel irgalmasan kellett bánni. Isten gyönyörködik az irgalmasságban 
és ítéletének meghozatala előtt irgalmát nyilvánvalóvá teszi minden népen és nemzet-
ségen. Mielőtt felszólította volna Izraelt az Úr Kánaán lakóinak megsemmisítésére, arra 
figyelmeztette őket, hogy Edom népét kíméljék meg.

Edom és Izrael ősei testvérek voltak. Ezért testvéri szeretetnek és udvariasságnak 
kellett volna lenni közöttük is. Az izraelitáknak Isten megparancsolta, hogy Edomon sem 
akkor, sem a jövőben ne álljanak bosszút azért a sérelemért, hogy nem engedte átvo-
nulni őket országán. Arra sem volt szabad számítaniuk, hogy valamikor majd elfoglalják 
az ország egy részét és birtokolni fogják azt. Mint Isten választott és kiváltságos népének 
ügyelniük kellett azokra a korlátokra, amelyekkel Isten körül vette őket. Isten jókora 
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örökséget ígért nekik, de nem volt szabad azt érezniük, hogy egyedül az övék minden jog 
a földön, hogy egyedül ők az egész föld urai és minden más népet kiszoríthatnak. Isten 
megparancsolta nekik, hogy az edomitákkal való minden kapcsolatukban őrizkedjenek 
az igazságtalanságtól. Kereskedniük kellett velük, tőlük kellett megvásárolniuk mindazt, 
amire utánpótlásuk kiegészítése céljából szükségük volt és azonnal pénzzel kellett fizet-
niük mindazért, amit kaptak. Bátorításként Izrael számára, hogy bízzanak Istenben és 
engedelmeskedjenek szavának, Isten a következőkre emlékeztette őket; „Mert az Úr, a 
te Istened megáldott téged [...] nem szűkölködtél semmiben” (5Móz 2:7). Nem függtek 
az edomitáktól, mert olyan Istenük volt, akinek gazdag erőforrásai voltak. Ezért nem volt 
szabad nekik semmit elvenniük az edomitáktól sem erőszakkal, sem csalással, hogy azt 
megszerezzék maguknak. Minden kapcsolatukban szemléltetniük kellett az isteni tör-
vény alapelvét: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (3Móz 19:18).

Ha úgy vonultak volna át Edomon, amint Isten eltervezte, akkor ez az átvonulás áldás 
lett volna nemcsak a maguk, hanem az ország lakói számára is, mert megismerhették 
volna Isten népét, Isten imádását, tiszteletét és tanúi lehettek volna annak, hogy Jákób 
Istene hogyan áldotta meg azokat, akik szerették és félték őt. Mindezt azonban meg-
akadályozta Izrael hitetlensége. Isten vizet adott a népnek válaszul zúgolódásukra, de 
ugyanakkor megengedte nekik, hogy hitetlenségükkel maguk munkálják büntetésüket. 
Ismét át kellett kelniük a kietlen pusztaságon és a csodálatosan keletkezett forrásból 
kellett oltaniuk szomjúságukat, amire nem lett volna soha többé szükségük, ha bíztak 
volna Istenben.

Ezt követően Izrael népe ismét déli irányba fordult. Útjuk kietlen pusztán vezetett 
át, amelyet az Edom hegyein és völgyeiben levő zöld növényzet látványa után még sivá-
rabbnak találtak. Erre a komor pusztára letekintő hegyláncból emelkedik ki Hór hegye, 
amely Áron halálának és temetésének helye lett. Mikor az izraeliták eljutottak ehhez a 
hegyhez, Isten ezt a parancsot intézte Mózeshez:

„Vedd Áront és Eleázárt, az ő fiát, és vezesd fel őket a Hór hegyére. És vetkeztesd le 
Áront az ő ruháiból, és öltöztesd fel azokba Eleázárt, az ő fiát; mert Áron az ő népéhez 
takaríttatik, és meghal ott” (4Móz 20:25-26).

Ez a két idős férfi és a fiatalabb együtt kapaszkodott fel a hegy tetejére. Mózes és 
Áron feje olyan fehér volt, mintha hajukat százhúsz esztendő telének hava festette vol-
na fehérre. Hosszú és eseményekben gazdag életüket a legmélyebb megpróbáltatások 
és legnagyobb megtiszteltetések jellemezték, amelyekben valaha is része lehetett egy 
embernek. Rendkívüli, természetes képességekkel felruházott emberek voltak. Minden 
hatalmukat, erejüket a végtelen Istennel való közösségük fejlesztette ki, magasztalta fel 
és tette tisztelettel parancsolóvá. Életüket Istenért és embertársaikért végzett önzetlen 
munkálkodásban, szolgálatban töltötték el. Arcvonásaik nagy szellemi erőről, határo-
zottságról, nemes lelkületről és mély érzelmekről tett bizonyságot.

Mózes és Áron sok-sok éven át egymás mellett álltak a gondokban és a szolgálat-
ban. Számtalan veszedelemmel szálltak szembe és küzdöttek meg együtt. Megosztották 
egymással Isten emlékezetes áldásait. Most azonban ütött számukra az egymástól való 
elválás órája. Nagyon lassan lépkedtek felfelé a hegy lejtőjén. Minden perc, amit még 



131Pátriárkák és Próféták, 389-401. (Vándorlás Edom körül)

egymás társaságában tölthettek, értékes volt számukra. A hegyoldal meredek volt és a 
megmászása fáradságos. Mikor néha-néha megálltak megpihenni, ilyenkor tanácskoz-
tak egymással, elbeszélgettek a múltról és a jövőről. Előttük - ameddig a szem ellátha-
tott - terült el pusztai vándorlásuk színtere. Alant a síkon táboroztak Izrael óriási seregei, 
akikért ezek a választott férfiak életük legjavát leélték; akik jólétéért mély és nagy fe-
lelősséget éreztek, és akikért igen nagy áldozatot hoztak. Valahol Edom hegyei mögött 
húzódott az az ösvény, amely az ígéret földjéhez vezetett, ahhoz a földhöz, amelynek 
áldásait Mózes és Áron nem élvezhették. Szívükben nem talált magának helyet ezért a 
tényért semmiféle Isten ellen lázadó érzés; semmiféle zúgolódó kifejezés nem hagyta el 
ajkukat; orcájukon azonban ünnepélyes szomorúság jelent meg, mikor megemlékeztek 
arról a bűnükről, amely kizárta őket atyáik örökségéből.

Áron befejezte Izraelért végzett munkáját. Negyven esztendővel előbb, nyolcvanhá-
rom éves korában hívta el őt Isten, hogy Mózessel együtt vegyen részt nagy és fontos 
missziójában. Testvérével szorosan együtt munkálkodott Izrael gyermekeinek Egyiptom-
ból való kivezetésében. ő tartotta felemelve Mózes karját, amikor a héber seregek az 
amálekiták ellen harcoltak. Isten megengedte neki, hogy Mózessel együtt ő is felmehes-
sen a Sinai hegyre és ott lehessen Isten jelenlétének közelségében, hogy megláthassa 
az isteni dicsőséget. Az Úr Áron családjára ruházta a papság tisztségét, és őt magát a 
főpappá szentelés szent szertartásával a főpapi tisztséggel tüntette ki. Isten megtartot-
ta Áront ebben a tisztségében az isteni ítélet szörnyű kinyilatkoztatása által is, amikor 
Kórét és társait elpusztította. Áron közbenjárása útján szűnt meg a táborban a csapás. 
Amikor két fia elégett, mert nem vették figyelembe Isten kifejezett parancsát, Áron nem 
lázadt fel Isten ellen, még csak nem is zúgolódott. Nemes életéről szóló feljegyzés sze-
rint mégis tett valami olyat, ami foltot ejtett életén. Áron nagy és súlyos bűnt követett el. 
A Sinai hegynél engedett a nép lármás követelőzésének és aranyborjút öntött számukra. 
Azután akkor is vétkezett Isten ellen, amikor Miriámmal együtt ő is irigykedett Mózesre 
és zúgolódott is ellene. Kádesben pedig Mózessel együtt bántotta meg az Urat azzal, 
hogy nem engedelmeskedett parancsának, és nem szólt a kősziklának, hogy adjon vizet.

Istennek az volt a szándéka, hogy népe nagy vezetői Krisztus képviselői legyenek. 
Áron Izrael nevét hordozta a mellén. Isten akaratát ő közölte a néppel. Az engesztelés 
napján ő lépett be a szentek-szentjébe, „nem vér nélkül”, az egész Izraelért közben-
járóként. Szolgálata elvégzése után előjött, hogy megáldja a gyülekezetet, amiképpen 
Krisztus is azért jön majd el, hogy megáldja várakozó népét, miután véget ér majd az 
érettük végzett engesztelő munkája. Éppen ennek a szent tisztségnek magasztos jellege, 
hogy Áron a mi nagy Főpapunk képviselője volt, tette bűnét még súlyosabbá Kádesben.

Mózes mély szomorúsággal vette le Áronról a szent öltözetet és adta rá azokat Ele-
ázárra, aki isteni kiválasztás alapján utóda lett apjának. Kádesben elkövetett bűnéért 
Isten megtagadta Árontól azt a kiváltságot, hogy Kánaánban is ő szolgáljon Isten főpap-
jaként, ő mutassa be az első áldozatot az ígéret földjén és így ő szentelje fel Izrael örök-
ségét. Mózesnek egyedül kellett tovább hordoznia népe vezetésének terhét egészen 
Kánaán határáig. Messziről megláthatta Kánaánt, de határát nem léphette át. Mennyire 
más lett volna Isten ezen szolgáinak jövője, ha Kádesben a kőszikla előtt morgolódás 
nélkül kiállták volna azt a próbát, amelynek Isten alávetette őket! Egyetlen bűnös cse-
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lekedetet sem lehet többé meg nem történtté tenni. Megeshet, hogy egy egész élet 
munkája sem hozhatja helyre azt, ami elveszett a kísértés vagy a meggondolatlanság 
egyetlen rövid pillanatában.

A két nagy vezető távolléte a táborból és az a tény, hogy Eleázár is csatlakozott hoz-
zájuk, akiről mindenki jól tudta, hogy ő lesz apja utódja a szent tisztségben, rossz előér-
zetet keltett az emberek szívében és aggódva várakoztak visszatérésükre. Mikor körül-
néztek gyülekezetükben, megállapították, hogy azok a felnőttek, akik egykor Egyiptomot 
elhagyták, majdnem valamennyien elpusztultak a pusztai vándorlás során. Ekkor rossz 
sejtés lett úrrá rajtuk, mert visszaemlékeztek a Mózes és Áron felett kimondott ítéletre. 
Néhányan ismerték a Hór-hegycsúcsára vezető titokzatos út célját. A vezetőikért való 
féltő szeretetüket és aggályukat csak még jobban fokozták keserű emlékeik és az önvád.

Végül meglátták Mózes és Eleázár alakját, ahogy lassan ereszkedtek alá a hegy ol-
dalán, de Áron nem volt velük. Áron fián, Eleázáron voltak a papi öltözethez tartozó 
ruhadarabok. Ezek mutatták, hogy ő követte apját a szent tisztség betöltésében. Mikor 
a nép nehéz szívvel összegyülekezett körülöttük, Mózes megmondta nekik, hogy Áron 
meghalt a karjaiban. Hór-hegyén, ahol ők ketten el is temették. A gyülekezet mély gyász-
ba kezdett, mert Áront mindnyájan nagyon szerették, bár sokszor okoztak néki szomo-
rúságot. „És látá az egész gyülekezet, hogy meghalt vala Áron, és siratá Áront harminc 
napig Izráelnek egész háza” (4Móz 20:29).

Izrael főpapjának temetéséről a Szentírás csak néhány szóval tesz említést: „Ott halt 
meg Áron, és ugyanott el is temetteték” (5Móz 10:6). Milyen kiáltó ellentétben áll ez a 
temetés a mai idők temetési szokásaival! Áron temetését Isten kifejezett parancsa sze-
rint vezették le. A modern időkben egy magas állást betöltő ember temetési szertartása 
gyakran ezt az alkalmat hivalkodó és szertelen, sőt tékozló bemutatóvá teszi. Mikor Áron 
meghalt, - aki egyike volt azoknak a kiváló és híres embereknek, akik valaha is a föld 
színén éltek - csak két legközelebbi rokona volt tanúja halálának, és az eltemetéséről is 
csak ők ketten gondoskodtak. Áron magányos sírja a Hór-hegyén örökre rejtve maradt 
Izrael népének szeme elől. Istent nem tisztelik meg azokkal a látványos temetésekkel, 
amelyeket oly gyakran rendeznek ma a halottnak, nagy költségbe verve magukat a gyá-
szolók, amikor hozzátartozójuk testét visszaadják a föld porának.

Jóllehet Áron halálát az egész gyülekezet gyászolta, de senkinek sem volt oly fájdal-
mas a veszteség, mint Mózesnek. Áron halála erőteljesen arra emlékeztette, hogy saját 
életének vége is közel van. De bármilyen rövid időt kell is neki még itt töltenie ezen a 
földön, mégis mélyen átérezte azt a veszteséget, amelyet állandó társának eltávozása, 
halála jelentett számára. Áronban olyan valakit veszített el, aki hosszú éveken át meg-
osztotta vele örömeit, szomorúságait, reménységeit és félelmeit. Mózesnek most egye-
dül kell folytatnia munkáját. Tudta azonban azt, hogy barátja és szövetségese Isten, aki 
semmilyen bajban, megpróbáltatásban nem hagyja magára, segítség nélkül.

Hamarosan a Hór-hegyi távozás után Izrael vereséget szenvedett Aradtól. Arad a ka-
naániták egyik királya volt. Mivel azonban nagyon komolyan kérték Istentől a segítsé-
get, ezt meg is kapták, és teljes vereséget mértek ellenségeikre. Győzelmük azonban 
ahelyett, hogy hálával töltötte volna be szívüket és az Istentől való függőségük felisme-
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résére vezette volna őket, inkább dicsekedőkké és elbizakodottakká tette a hébereket. 
Csakhamar beleestek régi rossz szokásukba és zúgolódni kezdtek. Most azért voltak elé-
gedetlenek, mert nem vonulhattak be Kánaánba már negyven évvel ezelőtt, közvetle-
nül a kémek beszámolójakor kitört lázadásuk után. Véleményük szerint a hosszú pusztai 
vándorlás szükségtelen késlekedés volt. Azt állították, hogy már akkor is éppen olyan 
könnyen legyőzhették volna ellenségeiket, mint ahogyan azt most tették.

Amint vándorlásukat déli irányban tovább folytatták, útjuk forró, homokos völgyön 
vezetett át, amely híján volt minden árnyéknak és növényzetnek. Ezt az utat hosszúnak 
és nehezen megjárhatónak találták; sokat szenvedtek a fáradságtól és a szomjúságtól. 
Ismét nem tudták elviselni hitük és türelmük próbáját. Azzal, hogy tapasztalataiknak 
szüntelenül csak a sötét oldalát idézték emlékezetükbe, egyre távolabbra és távolabbra 
kerültek Istentől. Szem elől veszítették azt a tényt, hogy ha Kádesben nem zúgolódtak 
volna, amikor a vizük elfogyott, akkor megkímélhették volna magukat az Edom körüli 
vándorlástól. Isten ennél jobb tervet készített számukra. Szívüknek hálával kellett volna 
inkább megtelnie Isten iránt, hogy bűnükért ilyen enyhén büntette őket. Ehelyett be-
képzelték maguknak, hogy ha Isten és Mózes nem léptek volna közbe, akkor most már 
régen birtokában lehetnének az ígéret földjének. Miután maguk hozták magukra a bajt, 
sorsukat sokkal keményebbé tették, mint amilyenné Isten szándékozott azt tenni. Min-
den szerencsétlenségüket, ami bűneik miatt érte őket, Isten számlájára írták. Szívükben 
keserű érzéseket tápláltak Isten velük való bánásmódjával kapcsolatban és végül min-
dennel elégedetlenekké váltak. Egyiptomot ragyogóbb és kívánatosabb helynek látták, 
mint a szabadságot és azt a földet, amely felé maga Isten vezette őket.

Mivel az izraeliták átadták magukat az elégedetlenség lelkületének, hajlamosak let-
tek arra, hogy még a kapott áldásokban is hibát keressenek. „És szóla a nép Isten ellen 
és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? 
Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt utálja a mi lelkünk” (4Móz 21:5).

Mózes őszintén a nép elé tárta nagy bűnüket. Egyedül Isten hatalma volt az, amely 
megőrizte őket „[...] a tüzes kígyóknak, skorpióknak, és szomjúságnak nagy és rettene-
tes pusztáján, amelyben víz nem vala; aki vizet ad néked a kemény kősziklából” (5Móz 
8:15). Vándorlásuk minden napján az isteni irgalom csodája tartotta meg őket. Minden 
úton, amelyen Isten vezette őket, találtak vizet szomjúságuk oltására, kenyeret a meny-
nyből éhségük csillapítására, békességet és biztonságot az árnyékot nyújtó felhő alatt 
nappal, és tűznek oszlopát éjjel. Angyalok szolgálták őket a sziklás magaslatok megmá-
szása közben, vagy amikor a puszta göröngyös ösvényeit taposták. A nehézségek elle-
nére, amelyeket elhordoztak, beteg vagy gyenge nem akadt soraikban. A lábuk nem 
dagadt meg a hosszú vándorlás közben és a ruhájuk sem vált avulttá. Isten megfékezte 
előttük a zsákmányra éhes ádáz vadállatokat, az erdők és a puszta mérges csúszómászó-
it. Ha Isten szeretetének mindezen jelei ellenére a nép tovább folytatja panaszkodásait, 
akkor az Úr visszavonja tőlük védelmét mindaddig, amíg el nem jutnak irgalmas gondos-
kodásának értékelésére, megbecsülésére, és bűnbánattal, megalázkodással vissza nem 
térnek hozzá.

Mivel az isteni hatalom pajzsként védelmezte Izraelt, ezért számtalan veszedelmet, 
amely folyamatosan körülvette őket, nem is fogtak fel és nem is ismertek meg. Hálátlan-
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ságukban és hitetlenségükben előre jelezték, sőt siettették halálukat és most az Úr meg-
engedte, hogy a halál rájuk törjön. A mérges kígyókat, amelyek elárasztották a pusztát, 
tüzes kígyóknak nevezték marásuk szörnyű következményei miatt. A marás magas lázat, 
heves gyulladást és gyors halált okozott. Most, amikor Isten elvette védelmező kezét 
Izraelről, ezek a veszedelmes, mérges állatok sok embert megtámadtak és megmartak.

Rettegés és zavar kerítette hatalmába az egész tábort. Majdnem minden sátorban 
volt már halott vagy haldokló. Senki sem volt biztonságban. Gyakran átható kiáltások 
törték meg az éjszaka csendjét, amelyek újabb áldozatokról adtak hírt. Mindenki a szen-
vedők ápolásával volt elfoglalva vagy kétségbeesett igyekezettel próbálták megoltal-
mazni azokat, akiket még nem martak meg a kígyók. Most semmiféle morgolódás nem 
hagyta el ajkukat. Mikor összehasonlították jelenlegi szenvedésüket előző nehézségeik-
kel és megpróbáltatásaikkal, úgy találták, hogy az előzőek még említésre sem méltók az 
utóbbiak, az újabbak mellett.

A nép most megalázkodott Isten előtt. Mózeshez mentek vallomásaikkal és esedezé-
seikkel: „[...] Vétkeztünk” - mondták - „mert szólottunk az Úr ellen és te ellened” (4Móz 
21:7). Röviddel ezelőtt azzal vádolták Mózest, hogy ő a legnagyobb ellenségük és ő az 
oka minden nyomorúságuknak és szenvedésüknek. De amikor a szavak már az ajkukon 
voltak, tudták, hogy vádjuk hamis. A valódi baj bekövetkeztekor azonnal odamenekültek 
hozzá, mint ahhoz az egyetlen egyhez, aki közben tudott járni értük Istennél. „[...] imád-
kozzál az Úrhoz” - könyörögve kérték -, „hogy vigye el rólunk a kígyókat” (4Móz 21:7).

Mózes azt az isteni utasítást kapta, hogy csináljon sárgarézből az élő kígyókhoz ha-
sonló érckígyót és emelje azt magasba a nép között. Mózes úgy tett, ahogy Isten meg-
parancsolta neki. A jó hír szárnyra kelt és arról beszéltek az egész táborban, hogy mind-
azok, akiket a kígyók megmarnak, feltekinthetnek az érckígyóra és életben maradnak. 
Közben már sokan meghaltak, és amikor Mózes az érckígyót feltette egy magasba emel-
kedő rúdra, néhányan nem hitték el, hogy az ércből készített képmásra való puszta felte-
kintés meggyógyíthatja őket. Ezek az emberek elvesztek hitetlenségükben. Sokan voltak 
azonban, akik hittek abban a gondoskodásban, amit Isten nyújtott nekik. Apák, anyák, 
fitestvérek és nővérek buzgón igyekeztek a kígyók által megmart szeretteik szenvedésén 
úgy segíteni, hogy a félig ájultak, már haldokló bágyadt szemét az rézkígyóra irányítot-
ták. Ha sikerült ezt elérniük, akkor a megmartak tökéletesen meggyógyultak.

A nép jól tudta, hogy az érckígyóban nem volt semmiféle hatalom és gyógyító erő és 
nem az érckígyó okozott ily csodálatos gyógyulást azoknál, akik feltekintettek rá. A gyó-
gyító erő egyedül Istentől származott. Bölcsességében Isten ezt a módszert választotta 
hatalmának bemutatására. Ezzel az egyszerű eszközzel értette meg a néppel, hogy ezt 
a csapást saját bűneik hozták rájuk. Isten azonban arról is biztosította őket, hogy amíg 
engedelmeskednek néki, addig nincs semmi okuk a félelemre, mert ő megőrzi őket.

Az érckígyó felemeléséből fontos leckét kellett megtanulni Izraelnek. Nem tudták 
ugyanis magukat megmenteni a sebeikbe került méreg végzetes hatásától. Egyedül Is-
ten volt képes arra, hogy meggyógyítsa őket. Isten azonban megkövetelte tőlük, hogy 
higgyenek abban a gondoskodásban, amelyet elkészített számukra és ezt a hitüket mu-
tassák is meg. Fel kellett nézniük az érckígyóra, hogy éljenek. Ez a hit volt elfogadható 
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Isten számára. Azzal, hogy felnéztek az érckígyóra, megmutatták hitüket. Tudták, hogy 
magában az érckígyóban nem volt semmi gyógyító erő, de azt is tudták, hogy ez az 
érckígyó Krisztus jelképe volt. A Krisztus érdemeiben való hit szükséges voltát Isten így 
véste be elméjükbe. Eddig sokan mutatták be áldozataikat Istennek azt gondolván, hogy 
ezzel a tettükkel bőséges jóvátételt adtak Istennek bűneikért. Nem bízták rá magukat az 
eljövendő Megváltóra, akire ezek az áldozatok jelképekként utaltak. Az Úr meg akarta 
tanítani őket, hogy áldozataik önmagukban nem rendelkeztek több hatalommal, mint az 
érckígyó. Céljuk ugyanaz volt, mint a rézkígyónak, hogy gondolataikat az Isten által előre 
rendelt nagy bűnáldozatra, Krisztusra irányítsák.

„És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának 
felemeltetnie. Hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 
3:14-15). Mindazok, akik valaha is éltek a föld színén, megérezték halálos fullánkját ama 
régi kígyónak, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak (Jel 12:9). A bűn végzetes hatását 
csak az Isten által létesített óvintézkedés távolíthatja el. Az izraeliták azzal mentették 
meg életüket, hogy felnéztek a felemelt érckígyóra. A feltekintés hitüket jelentette. 
Azért éltek, mert elhitték Isten szavát, és bíztak abban az eszközben, amelyet Isten a 
gyógyulásukra rendelt. Így tekinthet fel a bűnös Krisztusra, és élhet. Bocsánatot kap 
Istentől Krisztus Jézus engesztelő áldozatába vetett hite által; azonban az élettelen jel-
képpel ellentétben Krisztusnak elegendő hatalma és ereje van önmagában ahhoz, hogy 
meggyógyítsa a bűnbánó bűnöst.

Jóllehet a bűnös nem képes megmenteni önmagát, mégis hozzájárulását kell adnia 
ahhoz, hogy Isten üdvözíthesse „[...] azt, aki hozzám jő” - mondja Krisztus -, „semmikép-
pen ki nem vetem” (Jn 6:37). Igen, de nekünk oda kell mennünk hozzá, és ha megbán-
juk bűneinket, akkor el kell hinnünk, hogy elfogad bennünket, és megbocsát nekünk. A 
hit Isten ajándéka, de a mi dolgunk, hogy gyakoroljuk ezt az ajándékot. A hit az a kéz, 
amellyel a lélek megragadhatja azt a kegyelmet és irgalmat, amit Isten felajánl nekünk.

Semmi más, csak Krisztus igazságossága jogosíthat fel bennünket a kegyelmi szö-
vetség áldásainak elfogadására. Sokan vannak, akik hosszú ideig vágyakoztak ezekre az 
áldásokra, és törekedte rá, de nem érték el, mert azt képzelték, nékik is tenni kell vala-
mit azért, hogy méltókká váljanak elnyerésére. Nem vették le a szemüket önmagukról, 
és nem hitték, hogy Jézus tökéletes Megváltó. Nem szabad azt gondolnunk, hogy saját 
érdemeink mentenek majd meg bennünket. Üdvösségünk egyedüli reménye Krisztus. 
„És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt 
más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4:12).

Ha teljesen hiszünk Istenben; ha csak Jézus érdemeire támaszkodunk, mint bűnt 
megbocsátó Üdvözítőre, akkor mindazt a segítséget megkapjuk, amit csak kérünk. Senki 
se tekintsen úgy magára, mintha hatalma volna önmaga megváltására. Jézus azért halt 
meg érettünk, mert mi magunk képtelenek voltunk ezt megtenni. Krisztusban van a mi 
reménységünk, megigazulásunk és igazságosságunk. Ha meglátjuk, felismerjük és beis-
merjük bűnös voltunkat, akkor nem kell többé kétségbeesnünk és félnünk attól, hogy 
nincs Megváltónk, vagy attól, hogy Krisztus nem kegyelmes irántunk. Éppen ebben az 
időben és tehetetlenségünkben hív bennünket, hogy menjünk hozzá és ő megment 
minket.
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Az izraeliták közül sokan semmiféle segítséget sem láttak abban az orvosságban, 
amelyet a menny kínált számukra. Mindenfelől halottak és haldoklók vették körül őket, 
és tudták azt, hogy isteni segítség nélkül elkerülhetetlen a végzetük. Mégis tovább foly-
tatták jajveszékelésüket fájdalmaik és biztos haláluk tudatában, amíg erejük el nem 
fogyott és szemük meg nem üvegesedett, miközben egy pillantással azonnal meggyó-
gyulhattak volna. Ha tudatában vagyunk szükségleteinknek, akkor ne a panaszkodásra 
fordítsuk minden erőnket. Miközben rájövünk, hogy Krisztus nélkül milyen tehetetlen 
állapotban vagyunk, ne engedjük át magunkat az elkedvetlenedésnek, a csüggedésnek, 
hanem támaszkodjunk a megfeszített és feltámadott Üdvözítőnk érdemeire. Nézz reá és 
élsz! Szavát adta, hogy ő mindazokat megmenti, akik hozzá mennek. Bár milliók vetik el 
felajánlott irgalmát, akiknek gyógyulásra lenne szükségük, de azok közül, akik bizodal-
mukat az ő érdemeibe vetik, egyetlen egyet sem hagy elveszni.

Sokan nem hajlandók elfogadni Krisztust, míg az üdvösség tervének egész titkát nem 
teszik egyszerűvé és világossá előttük. Nem hajlandók arra, hogy a hit szemével nézze-
nek fel Krisztus keresztjére, bár látják, hogy azok az ezrek, akik ezt tették, azonnal meg-
érezték az onnan sugárzó erő teljességét. Sokan a filozófia útvesztőjében barangolva 
azokat az észokokat és bizonyítékokat keresik, amelyeket sohasem fognak megtalálni, 
miközben elvetik azokat a bizonyságokat, amelyeket Isten az ő jóságában megadott. 
Visszautasítják Istennek azt a kérését, hogy járjanak az Igazság Napjának világosságá-
ban, míg e nap fényének okát meg nem magyarázzák nekik. Mindazok, akik kitartanak 
ezen az úton, soha nem jutnak el az igazság ismeretére. Isten elegendő bizonyítékot ad 
nekünk, amelyre mint alapra építhetjük hitünket. Aki ezt a bizonyítékot nem fogadja 
el, lelkileg sötétségben marad. A mi kötelességünk az, hogy először tekintsünk fel arra 
a Krisztusra, akit a felemelt érckígyó jelképez. Tekintsünk fel a hit szemével, mert ez ad 
életet nekünk.

<<< vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 402-407. (BÁSÁN BEVÉTELE)

Az izraeliták, miután elérték Edom déli részét, északnak fordultak és arcukat ismét az 
ígéret földje felé irányították. Útjuk most tágas fennsíkon vitt át, amelyen a hegyekről 
jövő hűvös, friss szellő söpört végig. Ez kellemes változást jelentett a kiszáradt völgyön 
átvezető vándorútjuk után. Élénkebben és reménykedve haladtak előre. Miután átkel-
tek Záred patakján, Moáb földjének keleti határa mellett mentek el. Igen, mert Isten ezt 
a parancsot adta Mózesnek: „[...] Ne hadakozzál Moáb ellen, és ne ingereld azt hadra, 
mert nem adok az ő földjéből néked semmi örökséget; mert a Lót fiainak adtam azt 
örökségül” (5Móz 2:9). Isten ugyanezt az utasítást ismételte meg az ammoniták felől is 
Mózesnek, akik szintén Lót leszármazottai voltak.

Tovább haladtak előre észak felé és Izrael seregei hamarosan elérték az emoreusok 
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országát. Ez az erős és harcias nép eredetileg Kánaán földjének déli részét foglalta el. Mi-
vel azonban számuk megszaporodott, átkeltek a Jordánon háborút indítva a moábiták 
ellen, és miután legyőzték őket, országuk területének egy részét birtokukba vették. Itt 
letelepedve uralkodtak az Arnon és a tőle északra lévő Jabbok folyó közötti területen. A 
Jordánhoz vezető út, amelyhez az izraeliták menni vágytak, közvetlenül ezen a területen 
vonult át. Ezért Mózes barátságos üzenetet küldött Szihonhoz, az emoreusok királyához, 
a fővárosba. Békességes beszéddel ezt üzente neki: „Hadd menjek át a te földeden! 
Útról-útra megyek, nem térek le se jobbra, se balra. Eleséget pénzen adj nékem, hogy 
egyem; vizet is pénzen adj nékem, hogy igyam; csak gyalog hadd megyek át” (5Móz 
2:27-28). A válasz azonban határozottan elutasító volt. Sőt az emoreusok összehívták 
hadaikat a benyomulók megállítására. Ez a félelmetes hadsereg rémületbe ejtette az 
izraelitákat, akik szegényesen voltak felkészülve arra, hogy megütközzenek a jól felfegy-
verzett és jól kiképzett hadsereggel. Ami a hadviselésben való jártasságot és ügyességet 
illette, ellenségeik ebben is előnyben voltak. Minden emberi számítás szerint ennek a 
csatának nagyon gyorsan Izrael döntő vereségével kellett végződnie.

Mózes azonban tekintetét a felhőoszlopra függesztette és azzal a gondolattal báto-
rította a népet, hogy Isten jelenlétének jele még velük van. Ugyanakkor arra utasította 
őket, hogy tegyenek meg mindent, amit emberi erővel meg lehet tenni és így készül-
jenek fel a harcra. Ellenségeik égtek a harci vágytól és biztosak voltak abban, hogy a 
felkészületlen izraelitákat elsöprik országuk földjéről. Azonban a minden ország Urától 
meghatalmazás érkezett Izrael vezetőjéhez: „Keljetek fel azért, induljatok, menjetek át 
az Arnon patakán; lásd: kezedbe adtam Szihont, Hesbonnak királyát; az Emoreust, és 
annak földét; kezdj hozzá, foglald el azt, és hadakozzál ő ellene. E napon kezdem rábo-
csátani a népekre, hogy féljenek és rettegjenek tőled az egész ég alatt, és akik híredet 
hallják, rendüljenek meg és reszkessenek te előtted” (5Móz 2:24-25).

Ezeket a Kánaán határain élő népeket megkímélte volna az Úr, ha nem helyez-
kednek szembe szavával, és nem kísérlik akadályozni Izrael előrenyomulását. Az Úr 
hosszútűrő, kegyelmes és irgalmas volt ezekhez a népekhez, annak ellenére, hogy 
pogányok voltak. Mikor Isten látomásban megmutatta Ábrahámnak utódai sorsát, 
hogy Izrael gyermekei idegenek, jövevények lesznek egy idegen országban négyszáz 
évig, akkor ezt az ígéretet adta neki: „Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert 
az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be (1Móz 15:16). Az emoreusok bálvány-
imádók voltak, akik gonoszságukkal az életüket már eljátszották. Isten négyszáz évig 
mégis megkímélte őket, mert félreérthetetlen bizonyítékát akarta adni nekik, hogy ő 
az egyedüli igaz Isten, az ég és a föld Alkotója. Isten mindazon csodái, amelyekkel Izra-
elt kihozta Egyiptomból, ismeretesek voltak előttük. Isten elegendő bizonyítékot adott 
nekik, amelyből megismerhették volna az igazságot, elfordulván a bálványimádástól 
és kicsapongó életmódjuktól. De elvetették maguktól az Isten által felkínált világossá-
got, és továbbra is bálványaikon csüngtek.

Mikor az Úr másodszor is elvezette a népet Kánaán határáig, hatalma további bizo-
nyítékával ajándékozta meg az ott letelepedett pogány nemzeteket. Meglátták, Isten 
Izraellel volt, mikor győzelmet aratott Arad királya és a kánaániták felett, és amikor cso-
dálatos módon megmentette azokat, akik egyébként elpusztultak volna a kígyók mará-
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sától. Ámbár az izraelitáknak nem engedték meg az átkelést Edom földjén és így arra 
kényszerültek, hogy egy hosszú és nehéz utat tegyenek meg a Vörös-tenger vidékén, és 
elmenjenek Edom, Moáb és Ammon földje mellett, ennek ellenére nem tanúsítottak 
ellenséges magatartást egyik néppel szemben sem és kárt sem tettek tulajdonukban. 
Miután eljutottak az emoreusok földjének határához, ezt a népet is csak arra kérték, 
hogy engedje őket átvonulni országukon. Megígérték nekik, hogy figyelembe veszik és 
megtartják mindazokat a szabályokat, amelyeket más népekkel való érintkezésükben 
már alkalmaztak. Amikor azonban az emoreusok királya visszautasította ezt az udvarias 
kérelmüket és kihívóan harcra gyűjtötte seregeit, akkor a gonoszság, a bűn pohara be-
telt és Isten az emoreusok legyőzését, megsemmisítését határozta el.

Az izráeliták átkeltek az Arnon patakján és előnyomultak az ellenséges sereg irányá-
ba, megütköztek velük. A csatában Izrael hadseregei győztek. Megszerzett előnyüket 
kihasználták és hamarosan birtokukba vették az emoreusok országát. Az Úr volt az, aki 
legyőzte népének ellenségeit. Ugyanezt megtette volna már harmincnyolc évvel előbb 
is, ha akkor és ott Izrael reá bízta volna magát.

Reménységgel és bátorsággal megtelve Izrael hadserege buzgón nyomult előre és 
még mindig észak felé vándoroltak. Hamarosan elérték azt az országot, amely megpró-
bálta bátorságukat és Istenbe vetett hitüket. Előttük terült el a hatalmas és népes Básán 
királysága, amely tele volt kőből épült nagy városokkal. Ezekkel a városokkal Básán a 
mai napig kivívta magának a világ csodálatát. „[...] hatvan várost [.,..] magas kőfalakkal, 
kapukkal és zárokkal, kivévén igen sok kerítetlen várost” (5Móz 3:4-5). A házak hatalmas 
fekete kövekből készültek és olyan elképesztően nagy méretűek voltak, hogy teljesen 
bevehetetlennek tűntek bármiféle katonai erő és hadi eszköz számára, amelyeket abban 
az időben felvonultathattak ellenük. Ezenkívül az ország tele volt félelmetes barlangok-
kal, mély szakadékokkal, magas hegycsúcsokkal és sziklás erődítményekkel, hágókkal. A 
föld lakói pedig az óriásokból álló nemzetség leszármazottai, maguk is csodálatos mére-
tű és erejű emberek voltak, akiktől kegyetlenségük és erőszakosságuk miatt a körülöttük 
élő népek rettegtek. Királyuk, Óg pedig még a saját óriásokból álló népe között is feltű-
nően óriás termetű és igen vitéz férfiú volt.

A felhőoszlop azonban tovább haladt előre és vezetését követve a héber sereg elju-
tott Edreihez, ahol az óriás király várta érkezésüket hadseregével. Óg ügyesen válasz-
totta meg a csata helyét. Edre városa a síkságból meredeken kiemelkedő és szaggatott, 
vulkánikus sziklákkal borított fennsík szélén feküdt. A fennsíkot csak szűk ösvényeken, 
meredek és nehezen járható kapaszkodókon lehetett megközelíteni. Vereség esetén 
haderői menedéket találhattak a sziklákkal borított pusztaságban, ahová az idegenek 
képtelenek lettek volna követni őket.

Győzelme biztos tudatában a király roppant hadseregével jelent meg a nyílt síkságon, 
miközben kihívó kiáltások hangzottak a felettük elterülő fennsíkról, ahol láthatók voltak 
harci vágytól égő lándzsásaik ezrei. Mikor a héberek meglátták az óriások királyának a 
sereg közül is kiemelkedő hatalmas alakját, és a királyt körülvevő seregeket, megpillan-
tották a bevehetetlennek látszó erődöt, amely mögött még láthatatlan ezrek sáncolták 
el magukat, az izraeliták közül sokak szíve remegett a félelemtől. Mózes azonban nyu-
godt és szilárd maradt, mert emlékezetében tartotta azt, amit az Úr mondott neki Básán 
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királyáról: „[...] Ne félj tőle, mert a te kezedbe adtam őt és minden ő népét és földjét; és 
úgy cselekedjél vele, amint cselekedtél Szihonnal, az Emoreusok királyával, aki Hesbon-
ban lakik vala” (5Móz 3:2).

Vezetőjük nyugodt hite Istenben való bizalommal töltötte el a népet. Mindent rábíz-
tak az ő mindenható karjaira és Isten nem hagyta őket cserben. Sem a hatalmas óriások, 
sem a kőfallal körülvett városok, sem a jól felfegyverzett seregek, sem a sziklás erődít-
mények nem tudtak megállni az Úr seregének fejedelme előtt. A hadsereget maga az Úr 
vezette. Az Úr verte meg az ellenséget. Az Úr győzött Izrael nevében. Az óriás király és 
hadserege megsemmisült és az izraeliták hamarosan elfoglalták az egész országot. Isten 
így törölte el a föld színéről ezt a különös népet, amely a gonoszságnak és a bálványimá-
dás utálatosságának adta át magát.

Gileád és Básán meghódítása idején sokan idézték vissza emlékezetükbe a negyven 
esztendővel előbb Kádesben lejátszódott eseményeket, mely Izraelt még hosszú ideig 
tartó pusztai vándorlásra ítélte. Most már belátták, hogy a kémek jelentése, beszámo-
lója az ígéret földjéről sok tekintetben igaz volt. A városok valóban nagyok és kőfallal 
körülkerítettek voltak és olyan óriások laktak bennük, hogy a velük való összehasonlí-
tásban a héberek csak sáskáknak látszottak. Most azonban azt is belátták, hogy atyáik 
végzetes tévedése az volt, hogy nem bíztak Isten hatalmában. Egyedül ez akadályozta 
meg őket abban, hogy azonnal nem vonulhattak be Kánaánba.

Amikor először készültek bevonulni az ígéret földjére, akkor ezt a vállalkozásukat sok-
kal kevésbé találták nehéznek, mint most. Hiszen Isten akkor is megígérte nekik, az ő 
népének, hogy ha engedelmeskednek szavának, akkor előttük jár majd és harcolni fog 
érettük; sőt lódarazsakat is küld majd, hogy kiűzzék előlük e föld lakóit. A népek között 
ekkor még nem volt általános az izraelitáktól való félelem és nem sok előkészületet tet-
tek annak érdekében, hogy szembehelyezkedjenek előnyomulásukkal. Most azonban, 
amikor az Úr azt parancsolta Izraelnek, hogy törjön előre az ígéret földje felé, már éber 
és hatalmas ellenfeleket kellett megtámadniuk és nagy számú, jól képzett hadsereggel 
kellett megütközniük, amelyeket felkészítettek előnyomulásuk feltartóztatására.

Az Óggal és Szihonnal való küzdelemben a népnek ugyanabban a próbában kellett 
megállnia, amelyben atyáik elbuktak. A próbatétel azonban most sokkal keményebb 
volt mint akkor, amikor Isten először parancsolta meg Izraelnek, hogy induljanak előre. 
Útjuk közben a nehézségek megszaporodtak; azóta, hogy nem voltak hajlandók előre-
nyomulni az Úr nevében, amikor erre parancsot kaptak. Így teszi próbára Isten ma is 
az ő népét. Ha elveszítik türelmüket, akkor ugyanarra a pontra viszi őket vissza, és má-
sodszorra ez a próba még alaposabb és keményebb lesz, mint amilyen az előző volt. Ez 
addig folytatódik, míg vagy megállják a próbát vagy ha még mindig lázadoznak, Isten 
visszavonja tőlük világosságát és sötétségben hagyja őket.

A héberek most megemlékeztek arról az esetről, amikor egyszer korábban a seregeik 
harcba mentek, de vereséget szenvedtek és ezreket öltek meg közülük. Akkor azonban 
Isten egyenes parancsa ellenére vonultak ki, Isten által választott vezérük, Mózes nél-
kül, az Isten üzenetét jelképező felhőoszlop és a szövetség ládája nélkül. Most azonban 
Mózes velük volt és a reménység, a hit szavaival erősítette szívüket. A felhőoszlopba zárt 
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Isten Fia ment előttük és mutatta nekik az utat. A szövetség szent ládája is csatlakozott a 
sereghez. Ennek a tapasztalatnak az a tanulsága számunkra, hogy Izrael hatalmas Istene 
a mi Istenünk is. Bízhatunk benne! Ha pedig engedelmeskedünk parancsainak, követel-
ményeinek, akkor éppen olyan feltűnő módon munkálkodik majd érettünk, mint ahogy 
munkálkodott ősi népéért. Mindenkit, aki igyekszik a kötelesség ösvényét követni, időn-
ként megtámadja a kételkedés és a hitetlenség. Útját néha olyan akadályok torlaszolják 
el, amelyek látszólag leküzdhetetlenek. Ezek az akadályok elcsüggesztik azt, aki átadja 
magát a csüggedésnek. Isten azonban éppen neki mondja: Indulj előre! Bármi áron tel-
jesítsd kötelességedet! Azok az akadályok, nehézségek, amelyek olyan félelmeteseknek 
látszanak, hogy szívedet, lelkedet félelemmel, rettegéssel töltik meg, eltűnnek, ha előre 
indulsz az engedelmesség ösvényén, alázatosan Istenben bízva.

<<< vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 423-431. (HITEHAGYÁS A JORDÁNNÁL)

Izrael győztes seregei örömteli szívvel és Istenben megújult hittel tértek vissza Bá-
sánból. Már értékes területet vettek birtokba, és biztosak voltak Kánaán közvetlen be-
vételében. Az ígéret földjétől csak a Jordán választotta el őket. A folyó túloldalán pálma-
fáktól árnyékolt gazdag síkság terült el, amelyet zöldellő növények borítottak és bővizű 
forrásokból eredő folyók öntöztek. A síkság nyugati határánál Jerikó tornyai és palotái 
emelkedtek, így pálmafa-ligeteitől övezve „pálmafák városának” nevezték (5Móz 34:3).

A Jordán keleti partján a folyó és a magas fennsík között - amelyen már átvonultak -, 
több kilométer széles síkság terült el a folyó mentén. E védett völgy forró égövi éghaj-
latú volt; itt virult a sittim vagy akácfa, amelyről a völgyet Sittim völgyének nevezték. Itt 
táboroztak az izraeliták és a folyó mentén húzódó akácliget megfelelő nyugalmat bizto-
sított nekik.

De e vonzó környezetben oly bűnnel találkoztak, amely a felfegyverzett hatalmas 
seregnél, vagy a puszták vadállatainál is veszedelmesebb volt. E természet adta előnyök-
kel rendelkező vidéket tisztátalanná tették lakói. Főistenük a Baál nyilvános tiszteletein 
állandóan a legromlottabb és a leggonoszabb jeleneteket mutatták be. Mindenfelé he-
lyeket jelöltek ki a bálványimádásra és kicsapongásra, maguk a nevek is a nép erkölcste-
lenségének és romlottságának sugalmazóivá lettek.

Ez a környezet Izrael népére fertőző hatással volt. Kényelmes és tétlen életük létre-
hozta az erkölcsromboló hatásokat és Istentől öntudatlanul elpártolva olyan állapotba 
jutottak, amellyel a kísértés könnyű prédájává váltak.

A Jordán melletti táborozás ideje alatt Mózes megtette az előkészületeket Kánaán 
elfoglalására. A nagy vezetőt teljesen lefoglalta ez a feladat, de a nép számára a bizony-
talanság és a várakozás ideje megpróbáltatást jelentett. E néhány hét eltelte előtt, tör-
ténelmüket tönkretette az erénytől és a becsületességtől való eltávolodás.
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Izrael először alig érintkezett pogány szomszédaival, de idővel midiánita nők lopa-
kodtak be a táborba. Megjelenésük nem keltett riadalmat, nyugodtan folytathatták ter-
vüket úgy, hogy ez Mózes figyelmét sem keltette fel. E nők célja az volt, hogy a zsidókkal 
való kapcsolatukkal őket Isten törvényének áthágására csábítsák, figyelmüket a pogány 
szertartásokra és szokásokra irányítva bálványimádásra késztessék. Indítékaikat a barát-
ság leple alá rejtették, úgyhogy még a nép felügyelői sem gyanakodtak.

Bálám tanácsára a moábiták királya isteneik tiszteletére nagy ünnepséget rende-
zett és titokban megbeszélték, Bálám vegye rá az izraelitákat a részvételre. Nem volt 
nehéz számára a cél elérése, miután őt Izraelben is Isten prófétájának tartották. A nép 
nagy része vele ment az ünnepség megtekintésére. Tiltott területre merészkedtek s 
így Sátán hálójába kerültek. Zenétől és tánctól mámorosan, a pogány papnők szép-
ségétől elbűvölve, megszegték Isten iránti hűségüket. Amint egyesültek a mulatság-
ban és lakomában, a bor fogyasztása eltompította értelmüket. A szenvedély úrrá lett 
felettük, s miután lelkiismeretüket ily módon beszennyezték, a moábiták rábeszélték 
őket a bálványok előtti meghajlásra. Áldozatot vittek pogány oltárokra és részt vettek 
a szertartásokon.

Nemsokára a méreg halálos fertőzésként terjedt Izrael táborában. Azok, akik a harc-
ban legyőzték ellenségeiket, legyőzettek a pogány asszonyok ravaszsága által. A nép 
megbabonázottnak látszott. Vezetői és fejedelmei jártak elől a törvényszegésben és a 
nép közül sokan bűnösök voltak abban, hogy a hitehagyás nemzetivé lett. „És odasze-
gődék Izráel Bál-Peórhoz” (4Móz 25:3). Amikor Mózes felfigyelt erre és észrevette a go-
noszságot, az ellenség annyira eredményes volt, hogy az izraeliták már nemcsak részt 
vettek Peór hegyeinél a féktelen imádatban, hanem saját táborukban is kezdték gyako-
rolni a pogány szertartásokat. Az ősz vezető felháborodott és Isten haragja fellobbant.

Gonosz mesterkedésük megtette azt, amit Bálám minden varázslása sem tudott el-
érni - elválasztották őket az igaz Istentől. A gyorsan bekövetkező ítélet rádöbbentette a 
népet szörnyű bűnére. Borzasztó pestisjárvány tört ki a táborban, melynek hamarosan 
tízezrek estek áldozatul. Isten elrendelte, hogy e hitehagyás vezetőit a bírák öljék meg. 
A parancsnak azonnal engedelmeskedtek. A bűnösöket megölték, azután holttestüket 
az egész nép szeme láttára felakasztották, hogy - látván a vezetőkkel való ily szigorú 
bánásmódot - a gyülekezet érezhesse Istennek bűneiktől való undorát és irántuk való 
haragjának borzalmát.

Mindnyájan érezték a büntetés igazságosságát, s a nép a szent sátorhoz sietett, sírva 
és mély alázattal vallotta be vétkét. Mialatt ők Isten előtt sírtak a sátor ajtajánál, és a csa-
pás még szedte halálos áldozatait, s a bírák rettenetes megbízatásukat hajtották végre; 
Zimri, az előkelő izraeliták egyike merészen jött a táborba egy midiánita parázna nő „a 
midián fejedelem leánya” társaságában, aki őt sátorába kísérte. Sohasem volt a bűn me-
részebb vagy konokabb. Bortól felhevülten, Zimri bűnével „Sodoma módjára” kérkedett 
(Ésa 3:10)) és gyalázatát dicsőítette. A papok és vezetők fájdalmukban és megalázottsá-
gukban sírva borultak le „a tornácz és az oltár között” (Jóel 2:17). Remegő szívvel kérték 
Istent, kímélje meg népét és ne hagyja szégyenben örökségét, amikor Izrael eme feje-
delme az egész gyülekezet szeme láttára kérkedik bűnével, mintha kihívná Isten bosz-
szúját és gúnyolná a nemzet bíráit. Fineás, Eleázár pap fia felkelt a gyülekezet közül és 
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dárdát ragadván „beméne az izraelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjüket” 
(4Móz 25:8). Így megszűnt a csapás, s ezért a papot, aki végrehajtotta az isteni ítéletet, 
egész Izrael előtt tisztelték és néki és egész házának örökre megerősítetett a papság.

„Fineás [...] elfordította az én haragomat Izráel fiaitól” - hangzott az isteni üzenet - 
„[...] Mondd azért: Ímé én az én szövetségemet, a békesség szövetségét adom ő néki. És 
lészen ő nála és az ő magvánál ő utána az örökkévaló papságnak szövetsége; mivelhogy 
bosszút állott az ő Istenéért, és engesztelést végze Izráel fiaiért” (4Móz 25:11-13).

A Sittimnél elkövetett vétkekért az Izraelen végrehajtott ítéletek elpusztították annak 
a nagy seregnek túlélőit, akik ezt megelőzően közel 40 éve magukra vonták az ítéletet: 
„Bizonnyal meghalnak a pusztában” (4Móz 26:65). A Jordán síkságánál való sátorozások 
idején isteni rendelkezésre elvégzett népszámlálás megmutatta, hogy „[...] a Mózestől 
és Áron paptól megszámláltattak közül [...] senki nem maradt meg azok közül, hanem 
csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia” (4Móz 26:64-65).

Isten ítéletet mondott Izrael felett, mert engedett a midiániták csábításának, de a 
csábítók sem menekülhettek meg az isteni igazság haragjától. Az amálekiták, akik meg-
támadták Izraelt Refidimnél rátörve azokra, akik fáradtak és lankadtak voltak a sereg 
mögött, még sokáig nem lettek megbüntetve; de a bűnre vezető midiánitáknak, mint 
veszedelmesebb ellenségnek, azonnal érezniük kellett Isten ítéletét. Isten parancsa ez 
volt Mózeshez: „Állj bosszút Izráel fiaiért a Midiánitákon, azután a te népeidhez taka-
ríttatol” (4Móz 31:2). E rendelkezésnek azonnal engedelmeskedtek. Minden törzsből 
ezer férfiút választottak ki és Fineás vezetésével kiküldték őket. „És harcolának Midián 
ellen, amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózesnek [...] Midián királyait is megölék, 
azoknak levágott népeivel egybe; [...] öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegy-
verrel” (4Móz 31:7-8). A támadó sereg által foglyul ejtett midián nőket, mint az izraeliták 
legveszedelmesebb ellenségét, Mózes szintén leölette.

Ily véget értek azok, akik gonoszt forraltak Isten népe ellen. A zsoltáros mondja: „Be-
süllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak; a hálóban, amelyet elrejtettek, meg-
akadt a lábok.” „[...] nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét! Mert 
igazságra fordul vissza az ítélet.” Amikor az emberek „egybegyülekeznek az igaznak lelke 
ellen”, az Úr „visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el 
őket” (Zsolt 9:16; 94:14-15.21.23).

Mikor Bálámot felszólították arra, hogy átkozza meg Izraelt, varázslata ellenére nem 
tudott gonoszt hozni rájuk, mert az Úr „nem vett észre Jákóbban hamisságot, és nem 
látott gonoszságot Izráelben” (4Móz 23:21). De mikor engedve a kísértésnek áthágták 
Isten törvényét, védelmük eltávolodott tőlük. Míg Isten népe hűséges az Úr parancsola-
taihoz, addig „nem fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izráelen” (4Móz 23:23). 
Ezért Sátán minden ereje és ügyeskedése bűnre csábításukat munkálja. Akik Isten tör-
vénye letéteményeseinek vallják magukat, de előírásainak áthágóivá válnak, azok elvá-
lasztják magukat Istentől és képtelenek megállni ellenségeik előtt.

Az Izraeliták, akiket nem tudott legyőzni a midiániták serege vagy varázslata, a paráz-
nák prédáivá váltak. Ilyen a Sátán szolgálatában igénybevett asszony hatalma, aki lelkek 
tőrbeejtésén és elpusztításán fáradozik. „Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, 
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akik attól megölettek” (Péld 7:26). Ily módon lett Séth fiainak becsületessége megrontva 
és a szent ivadék romlottá. Ily módon lett József megkísértve. Így árulta el erejét - Izrael 
védelmét - Sámson a filiszteusoknak. Ily módon botlott meg Dávid. És Salamon, a kirá-
lyok legbölcsebbje, akit háromszor említenek Isten kegyeltjének, rabja lett e szenvedély-
nek és feláldozta becsületességét ugyanannak az elbűvölő erőnek.

„Mindezek pedig példaképpen estek rajtok: megírattak pedig a mi tanulságunkra, 
akikhez az időknek vége elérkezett. Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne 
essék” (1Kor 10:11-12). Sátán jól ismeri az emberi szív anyagát, amellyel munkálkodik. 
Ismeri minden jellem legkönnyebben sebezhető pontját, mert gonosz igyekezettel ezt 
tanulmányozta évezredek óta; de egymást követő nemzedékeken át azon dolgozott, 
hogy legyőzze a legerősebb embereket, Izrael fejedelmeit ugyanazzal a kísértéssel, 
amely oly eredményes volt Bál-Peórnál. Minden korban voltak jellemroncsok, melyek 
az érzéki engedékenység szikláin hajótörést szenvedtek. Amint az idők végéhez közele-
dünk, s amint Isten népe a mennyei Kánaán határánál áll, Sátán - mint egykor - megket-
tőzött erőfeszítéssel meg akarja akadályozni, hogy Isten népe belépjen abba az ország-
ba. Minden léleknek csapdát állít! Nem csupán a tudatlanoknak és műveletleneknek 
van szükségük védelemre, előkészíti kísértéseit azok számára is, akik a legmagasabb 
tisztségekben és legszentebb szolgálatban vannak. Ha ráveheti őket, hogy jellemüket 
beszennyezzék, általuk sokakat dönthet romlásba. Most is azokat az erőket alkalmaz-
za, mint háromezer évvel ezelőtt. A világi barátság, a szépség varázsa, a szórakozás, 
a gyönyör, a mulatság, a lakoma vagy a borospohár által kísérli meg elérni a hetedik 
parancsolat áthágását.

Sátán kicsapongásra csábította Izraelt mielőtt bálványimádásra vitte volna őket. 
Akik megcsúfolják Isten képét és megfertőzik magukban az ő templomát, azok nem 
haboznak Isten semminemű megcsúfolásától sem, ha az által kielégíthetik romlott szí-
vük kívánságát. Az érzéki bűn gyengíti az elmét, lealacsonyítja a lelket. A szellemi és 
erkölcsi erőket érzéketlenné teszi, és megbénítja az állati ösztönök kielégítésével. Így 
lehetetlen a szenvedélyek rabjának, hogy Isten törvénye szent kötelezettségeit felfogja, 
az engesztelést méltányolja, helyesen értékelje. A jóságot, a tisztaságot és az igazsá-
got, istentiszteletet és a szent dolgok szeretetét, a szent törekvést és a nemes vágyat, 
amely az embert a mennyei világgal összeköti, megemészti az élvezetek tüze. A lélek 
sivár és elhagyott pusztasággá, a gonosz lelkek lakhelyévé és „[...] minden tisztátalan 
és gyűlölséges madárnak tömlöcévé” (Jel 18:2) lesz. Az Isten képére teremtett ember 
állati színvonalra süllyed.

A bálványimádókkal való társulás és ünnepeikbe való bekapcsolódás által a hébe-
rek Isten törvényét áthágták és Isten ítéletét hozták a nemzetre. Így éri el Sátán ma 
is a legnagyobb eredményeket. Ráveszi Krisztus követőit, hogy istentelenekkel barát-
kozzanak és vegyenek részt kedvteléseikben. „Annakokáért menjetek ki közülök, és 
szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek” (2Kor 6:17). Isten ma 
is megkívánja, hogy népe éppen úgy elkülönüljön szokásaiban, erkölcsében és alap-
elveiben a világtól, mint annak idején. Ha Igéjének tanításait hűségesen követik, ez 
a különbség fenn fog állni, ez nem lehet másként. A hébereknek a pogányokkal való 
elvegyülése ellen adott figyelmeztetések éppoly nyíltak és határozottak voltak, mint 
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a keresztényeknek adott tiltások, hogy ne alkalmazkodjanak az istentelenek lelküle-
téhez és szokásaihoz. Krisztus így szól hozzánk: „Ne szeressétek a világot, se azokat, 
amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete” 
(1Jn 2:15). „[...] a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért e világ barátja 
akar lenni, az Isten ellenségévé lesz” (Jak 4:4). Krisztus követőinek el kell különülniük 
a bűnösöktől, társaságukat csak akkor keressék, ha alkalom van a velük való jócseleke-
detre. Így imádkozunk: „ne vígy minket a kísértetbe” (Mt 6:13). Kerüljük el a kísértést, 
amennyire csak lehet.

Az izraelitákat akkor csábították bűnre, amikor külső nyugalomban és biztonságban 
voltak. Nem tartották szüntelen maguk előtt Istent, elhanyagolták az imát és az elbi-
zakodottság lelkületét ápolgatták. A kényelem és a vágyak kielégítése lelkük bástyáit 
őrizetlenül hagyta, s ezért lealacsonyító gondolatok lopakodtak be oda. A falakon belü-
li árulók az elvek erődítményét legyőzték és elárulták Izráelt Sátán hatalmának. Sátán 
még mindig keresi, hogy a lélek romjait körülvegye. Hosszú és a világ előtt ismeretlen 
előkészítő folyamat megy a szívben végbe, mielőtt a keresztény nyilvános bűnt követne 
el. A tisztaságból és szentségből az értelem nem hirtelen zuhan alá a romlottságba, a 
bűnbe és a gonoszságba. Időbe telik, hogy azok, akik az Isten képére lettek teremtve, 
az állati vagy sátáni szintjére süllyedjenek. Szemlélődés által változunk el. A tisztátalan 
gondolatok megtűrése által az ember úgy nevelheti értelmét, hogy az egykor gyűlölt 
bűn kedves lesz számára.

Sátán minden eszközt felhasznál, hogy a bűnt, a gonoszságot, az önzést népsze-
rűvé tegye. Városaink utcáin nem járhatunk anélkül, hogy ne találkozzunk a bűnökre 
való figyelemfelkeltéssel, amit a regényekben és a színházban is bemutatnak. Az al-
jasságot és a gonoszságot követő átkot a nép elé tárják a napilapokban és mindazt, 
ami izgatja a szenvedélyt, izgalmas történetekben mutatják be. Annyi ilyen lealacso-
nyító gonoszságot hallanak és olvasnak, hogy az egykor gyöngéd lelkiismeret, amely 
borzalommal fordult el az ilyen jelenetektől, megkeményedik és a dolgokra nagy ér-
deklődéssel tekint.

Sok szórakozásnak, amely ma népszerű a világban és még azoknál is, akik kereszté-
nyeknek vallják magukat, ugyanaz a célja, mint a pogányoké. Valóban kevés az, amit 
Sátán nem használ fel a lelkek elvesztésére. A színpadi dráma által évszázadok óta mun-
kálkodik, hogy a szenvedélyt felkorbácsolja és magasztalja a bűnt. Az operát, elragadó 
látványosságával és meghökkentő zenéjével, a jelmezes játékot, valamint a játékasztalt 
arra használja fel Sátán, hogy ledöntse az elvek korlátait és ajtót nyisson az érzéki kielé-
gülésnek. Ahol az örömszerzés minden összejövetelén a büszkeséget ápolják, vagy az 
étvágyat elégítik ki, ahol az ember végül Istent is elfelejti, és szem elől téveszti az örök 
érdekeket, ott Sátán kötözi meg láncaival a lelket.

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet” - hangzik a bölcs ember taná-
csa - „mert abból indul ki minden élet” (Péld 4:23). A szívnek isteni kegyelem által kell 
megújulnia, különben hiába törekszik életszentségre. Aki megpróbálja a nemes, erköl-
csös jellemet Krisztus kegyelme nélkül felépíteni, az házát futó homokra építi. A kísér-
tés heves viharában az biztosan ledől. Dávid imája legyen minden lélek kérése: „Tiszta 
szívet teremts bennem, óh isten, és az erős lelket újítsd meg bennem” (Zsolt 51:12). És 
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ha részesei lettünk ennek a mennyei ajándéknak, tovább kell haladnunk a tökéletesség 
felé, „akiket Isten hatalma őriz hit által” (1Pt 1:5).

És mégis tennünk kell valamit, hogy ellenállhassunk a kísértésnek. Aki nem akar Sá-
tán tervének prédájává válni, annak jól meg kell őriznie a lelkéhez vezető utat. Kerül-
nie kell a tisztátalan gondolatokat sugalmazó dolgok olvasását, szemlélését, vagy meg-
hallgatását. Gondolatait még véletlenül sem szabad szabadjára engednie, hogy olyan 
dolgoknál kalandozzanak, amelyet lelkének ellensége sugallhat. Péter apostol mondja: 
„[...] felövezvén elmétek derekait, mint józanok [...] ne szabjátok magatokat a ti előbbi 
kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; Hanem amiképpen 
szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben” (1Pt 1:13-15). Pál 
apostol szavai pedig ezek: „Amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazsá-
gosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek; ha van valami erény 
és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:8). Ez komoly imádkozást és 
szüntelen őrködést kíván. A Szentlélek állandó befolyása kell, hogy támaszunk legyen, 
aki gondolatainkat fölfelé irányítja és rászoktatja arra, hogy tiszta és szent dolgokkal fog-
lalkozzon. És nekünk szorgalmasan kell tanulmányoznunk Isten Igéjét. A zsoltáríró eze-
ket mondja: „Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek 
megtartása által?” És ismét: „Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem 
ellened” (Zsolt 119:9.11).

Izráel Bál-Peórban elkövetett bűne Isten büntetését hozta a nemzetre. És bár ugyan-
azt a bűnt ma nem büntetik meg olyan gyorsan, megtorlása bizonyosan nem marad el. 
„Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten” (1Kor 3:17). A ter-
mészet borzalmas büntetéssel sújtja ezeket a vétkeket, amelyet előbb-utóbb kirónak 
minden áthágójára. Minden másnál inkább e bűnök okozzák az emberiség elfajulását, 
azokat a betegségeket és nyomort, amelyek átokként nehezednek a világra. Az emberek 
embertársaik előtt palástolhatják bűneiket, de bizonyára learatják annak eredményét, 
a szenvedést, a betegséget, a gyengeelméjűséget, vagy a halált. Ez életen túl ott áll az 
ítélet bírói széke, az örök büntetés ítéletével. „Akik ilyeneket cselekesznek, Isten orszá-
gának örökösei nem lesznek”, de Sátán és a gonosz angyalok része a „tűznek tava”, mely 
a „második halál” (Gal 5:21; Jel 20:14).

„Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye. De 
annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr” (Péld 5:3-4). „Távoztasd el attól 
utadat, és ne közelgess házának ajtajához, Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és 
esztendeidet a kegyetlennek; Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te 
keresményed más házába ne jusson. Hogy nyögnöd kelljen életed végén, amikor meg-
emésztetik a te húsod és a te tested” (Péld 5:8-11). „Mert a halálra hanyatlik az ő háza 
[...] Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg” (Péld 2:18-19); „[...] és a pokol mélyébe 
esnek az ő hivatalosai” (Péld 9:18).

<<< vissza a 12. tanulmányhoz
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13. Tanulmány javasolt olvasmányok

 PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 439-448. (MÓZES HALÁLA)

Istennek népével való minden bánásmódja, melyet szeretete és kegyelme hat át, 
szigorú és pártatlan igazságosságának legszembetűnőbb bizonyítéka. Ezt szemlélteti a 
héber nép története. Isten nagy áldást adott Izraelnek, irántuk való gyengéd szeretetét 
az Ige meghatóan ábrázolja: „Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti 
felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket: Egymaga vezette őt az Úr” (5Móz 
32:11-12). És mégis mily gyors és szigorú büntetéssel látogatta meg őket bűneikért!

Isten végtelen szeretete nyilvánult meg egyszülött fia ajándékában, hogy megváltsa 
az elveszett emberiséget. Krisztus, Atyja jellemének kinyilatkoztatására jött a földre, és 
élete isteni gyengédség és könyörületesség cselekedeteivel volt teljes. És mégis Krisztus 
maga kijelenti: „Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből 
egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik” (Mt 5:18). Ugyanaz a hang, amely tü-
relmes, szerető esedezéssel hívja a bűnöst, jöjjön hozzá, hogy megbocsátást és békét 
találjon, az ítéletben kegyelme megvetőinek ezt parancsolja: „Távozzatok tőlem, ti át-
kozottak” (Mt 25:41). A Biblia Istent nemcsak gyöngéd atyának, hanem igaz bírónak is 
bemutatja. Bár gyönyörűsége telik a kegyelem gyakorlásában és „[...] megbocsát hamis-
ságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül” (2Móz 34:7).

A nemzetek nagy uralkodója kijelentette, hogy Mózes nem vezeti be Izrael gyüleke-
zetét az ígéret földjére, és Isten szolgájának buzgó könyörgése sem változtathatta meg 
ítéletét. Mózes tudta, hogy meg kell halnia. Ennek ellenére egy pillanatra sem szűnt meg 
gondoskodni Izraelről. Hűségesen igyekezett a közösséget előkészíteni a megígért örök-
ségbe való bevonulásra. Isteni parancsra Mózes és Józsué a sátorhoz ment, miközben a 
felhőoszlop megállt az ajtó felett. Itt a népet ünnepélyesen Józsué gondjaira bízták. Mó-
zesnek, Izrael vezetőjének munkája befejeződött, de azért még most is belefelejtkezett 
népének ügyébe. Az egybegyűlt tömeg jelenlétében Mózes Isten nevében utódjának 
a szent öröm szavait mondja: „Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a 
földre, amely felől megesküdtem nékik; és én veled leszek” (5Móz 31:23). Azután a nép 
véneihez és vezetőihez fordult, ünnepélyes feladatul adta nékik, hogy hűségesen enge-
delmeskedjenek az Istentől adott utasításoknak.

Amint a nép az éltes férfiúra nézett, aki nemsokára elvétetik tőlük, mély elismeréssel 
emlékezett vissza atyai gyengédségére, bölcs tanácsaira és fáradhatatlan munkásságára. 
Amikor bűnük Isten igazságos ítéletét hívta ki, Mózes imái mily gyakran győzedelmesked-
tek az ő megmaradásukért! Fájdalmukat a lelkifurdalás csak növelte. Keserűen gondoltak 
arra, hogy saját romlottságuk vitte Mózest arra a bűnre, amely miatt meg kell halnia.

Szeretett vezérük elvétele sokkal keményebb rendreutasítás volt Izraelnek, mint bár-
mi más, amit kaphattak volna, ha élete és feladata folytatódik. Isten éreztetni akarta 
velük, hogy jövendő vezetőjük életét ne nehezítsék úgy, mint Mózesét. Isten megadott 
áldások által beszél népéhez és ha azokat nem értékelik, visszavonja áldásait, hogy így 
bűneik felismerésére vezethesse őket és teljes szívből visszatérjenek hozzá.
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Még aznap parancsot kapott Mózes: „Menj fel [...] a Nébo hegyére, [...] és nézd 
meg a Kanaán földét, amelyet én Izráel fiainak adok örökségül. És halj meg a hegyen, 
amelyre felmégy, és takaríttassál a te népedhez” (5Móz 32:49-50). Isteni parancsnak 
engedelmeskedve Mózes gyakran hagyta el a tábort, hogy tanácskozzék Istennel. Most 
azonban új és titokzatos megbízatással kellett eltávoznia. El kellett mennie, hogy életét 
Teremtője kezébe tegye le. Mózes tudta, hogy magányosan kell meghalnia; egyetlen 
földi barátjának sem volt megengedve, hogy utolsó óráiban vele legyen. Az előtte álló 
eseményt titok és félelmetes ünnepélyesség vette körül, melytől szíve visszariadt. Leg-
nagyobb küzdelmet a gondoskodásának és szeretetének középpontjában álló néptől 
való eltávozás jelentette - attól a néptől, amellyel élete oly sokáig összekapcsolódott. De 
megtanult bízni Istenben és feltétlen hittel ajánlotta magát és népét az ő szeretetébe és 
kegyelmébe.

Utoljára állt Mózes népe gyülekezetében. Isten Lelke ismét megnyugodott rajta, fen-
séges és meghatott szavakkal mondott minden törzsre áldást és végül az egész népet 
megáldotta: „Nincs olyan, mint a Jesurun Istene!

Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön.¤n¤ Hajlék az örökké-
való Isten, alant vannak örökkévaló karjai: elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: 
Pusztítsd!¤n¤ És bátorságban lakozik Izráel, egymaga lesz Jákób forrása a gabona és a 
bor földén, és az ő egei harmatot csepegnek.¤n¤ Boldog vagy Izráel!¤n¤ Kicsoda olyan 
mint te?¤n¤ Nép, akit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa [...]” (5Móz 33:26-29).

Mózes elfordult a gyülekezettől és csendben, egyedül indult útnak a kijelölt hegy-
csúcs felé. „És felméne Mózes [...] a Nébó hegyére, a Piszga tetejére” (5Móz 34:1). E 
magányos csúcson állt és tiszta tekintettel szemlélte az elébe táruló képet: messze nyu-
gaton a nagy tenger vize kéklett; északon a Hermon hegye emelkedett az égre; keleten 
Moáb fennsíkja és a mögött Izrael győzelmeinek színhelye, Básán feküdt és délen hosszú 
vándorlásuk pusztája terült el.

E magányban Mózes áttekintette küzdelmes, nehéz életét, amióta udvari méltósá-
gától és Egyiptom jövendő királyságától elfordult, hogy Isten választott népével sorskö-
zösséget vállaljon. Emlékezetébe idézte a Jethró nyájával a pusztában eltöltött hosszú 
éveket; az Angyal megjelenését az égő bokorban, és elhívását Izrael megszabadítására. 
Ismét szemlélte Isten erejének hatalmas csodáit, amelyeket Isten az ő népének érdek-
ében tett; csodálta az ő hosszútűrését és irgalmát, melyet a vándorlás és zúgolódás 
hosszú évei alatt irántuk tanúsított. Mindezek mellett amit Isten értük tett, saját imái 
és munkái ellenére az Egyiptomot elhagyó nagy seregben levő felnőttek közül csak ket-
ten találtattak oly hűségeseknek, hogy beléphessenek a megígért földre. Amikor Mózes 
áttekintette munkájának eredményét, küzdelmes és áldozatos élete majdnem hiábava-
lónak látszott.

Mégsem sajnálta azt a terhet, amit viselt. Tudta, hogy küldetését és munkáját maga 
Isten rendelte el. Amikor elhívta az Úr, hogy Izraelt a rabságból kivezesse, visszariadt a 
rá váró felelősségtől, de amióta magára vette a munkát, nem tette le terhét. Amikor az 
Úr javasolta, hogy felmenti őt és elpusztítja a lázadó Izraelt, Mózes nem tudott bele-
egyezni. Bár nehéz küzdelmei voltak, de Isten jóindulata különleges jelének örvendhe-
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tett. A pusztai tartózkodás idején gazdag tapasztalatokat nyert, amikor Isten hatalma és 
dicsősége kinyilatkoztatását látta és szeretetének közösségében élt; úgy érezte, bölcsen 
cselekedett, amikor inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a 
bűnnek ideig-óráig tartó gyönyörűségét.

Amint visszatekintett Isten népe vezetőjeként végzett szolgálatának tapasztalataira, 
egyetlen rossz tett vetett árnyékot élettörténetére. Úgy érezte, ha azt a vétket ki lehetne 
törölni, most nem rettegne a haláltól! Bizonyságot nyert, hogy a bűnbánat és a megígért 
áldozatba vetett hit az, amit Isten kíván, és Mózes ismét megvallotta bűnét és Jézus ne-
vében bocsánatért könyörgött!

És most az ígéret földjének körképszerű látványa jelent meg előtte. Nem homályosan 
és bizonytalanul ködös távlatban, hanem tisztán, világosan és szépen kirajzolódva, gyö-
nyörűséges látomásban tárult fel előtte az ország minden része. E jelenet nem az akkori 
állapotokban mutatta be, hanem amilyenné Isten áldásával Izrael birtokában lesz. Úgy 
tűnt neki, mintha egy második Édent nézne. Libanoni cédrusokkal borított hegyek, olaj-
fákkal és illatos szőlőtövekkel borított halmok, tágas zöld mezők színpompás virágokkal 
és bő terméssel; itt trópusi pálmák, amott ringó búza- és árpatáblák, napsugaras völ-
gyek, amelyekben a patakcsobogás madárdallal vegyült; pompás városok, szép kertek, 
„a tenger kincsözöne” (Ésa 60:5). Tavak, lankákon legelésző nyájak, sőt még a sziklák 
között is a vadméhek rejtett kincsei. Ez valóban olyan ország volt, amelyet Mózes, Isten 
Lelkétől ihletve írt le Izraelnek: „Áldott az Úrtól [...] az égnek kincseivel, a harmattal és 
az alant elterülő mélységes vizekkel; A nap érlelte drága terméssel, [...] és az ős hegyek 
javaival, [...] a földnek drágaságaival és bőségével” (5Móz 33:13-16).

Mózes látta a választott népet Kánaánban letelepedve és minden törzset saját tulaj-
donában. Bepillantott az ígéret földjén való letelepedés utáni történetükbe, a hiteha-
gyás hosszú, szomorú eseményeibe, feltárult előtte annak megbüntetése is. Látta őket 
bűneik miatt a pogányok között szétszórva; látta miként távozik el Izraeltől a dicsőség, 
látta szép városaikat romokban és a népet fogolyként idegen országokban. Látta őket 
atyáik országába visszahelyezve és végül Róma uralma alatt.

Végignézhetett az idők romlásán és megláthatta Megváltónk első eljövetelét. Látta a 
csecsemő Jézust Betlehemben. Hallotta az angyali sereg hangját felcsendülni: „Dicsőség 
Istennek és e földön békesség.” Látta az égen a keleti bölcsek Jézushoz vezérlő csillagát, 
és nagy világosság töltötte be értelmét, amint visszaidézte a prófétai szavakat: „Csil-
lag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből” (4Móz 34:17). Látta Krisztus 
alázatos életét Názáretben, szeretetének, együttérzésének szolgálatát, gyógyítását, és a 
büszke, hitetlen nemzettől való megvetését. Megdöbbenve figyelte, miként magasztal-
ják kérkedve Isten törvényét, de ugyanakkor megvetették és visszautasították őt, aki a 
törvényt adta. Látta Jézust az Olajfák hegyén, amint sírva búcsúzott szeretett városától. 
Amint Mózes a menny által oly gazdagon megáldott nép végső elvetését látta, - ame-
lyért munkálkodott, imádkozott, feláldozta magát és amelyért kész volt, hogy saját ne-
vét kitöröljék az élet könyvéből - és amint hallotta a vészjósló szavakat: „Ímé, pusztán 
hagyatik néktek a ti házatok” (Mt 23:38), szívét fájdalom gyötörte és keserű könnyek 
hullottak szeméből Isten Fia fájdalmával való együttérzéseként.
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Követte a Megváltót a Gecsemánéba, látta a kertben lelki gyötrelmét, az elárulást, 
a kigúnyolást, megkorbácsolást és a keresztre feszítést. Mózes látta, hogy amiképpen 
ő felemelte az érckígyót a pusztában, akképpen kell Isten Fiának felemeltetnie, „[...] 
hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:15). Mózes 
szívét fájdalom, felháborodás és iszonyat töltötte be amint látta a zsidó nemzet kép-
mutatását és sátáni gyűlöletét Megváltójuk, ama hatalmas Angyal ellen, aki atyáik előtt 
járt. Hallotta Jézust haláltusájában így kiáltani: „Én Istenem, én Istenem, miért hagyál el 
engemet?” (Mk 15:34). Azután arimathiai József új sírboltjában látta őt feküdni. Ekkor 
úgy látszott, reménytelen kétségbeesés sötét fellege borítja be a földet. De újból odate-
kintve győzőként látta őt diadalmasan előjönni és a halálból megszabadult foglyok és az 
őt imádó mennyei angyalok kíséretében bevonulni a mennybe. Látta a fogadására meg-
nyíló ragyogó kapukat és hogy a mennyei seregek győzelmi énekkel fogadják parancs-
nokukat. Kinyilatkoztatták neki, hogy ő - Mózes - is egyike lesz azoknak, akik szolgálnak 
a Megváltónak és megnyitják neki az örökkévaló kapukat. Amint e jelenetet látta, orcája 
szent fényben ragyogott. Mily csekélynek látszott élete, küzdelme és áldozata, amikor 
összehasonlította azt Isten Fiáéval és milyen csekélynek ellentétben az „igen-igen nagy 
örök dicsőség”-gel (2Kor 4:17). És örvendezett, mert ha csekély mértékben is, - részese 
lehetett Krisztus szenvedéseinek.

Mózes látta Jézus tanítványait, amint elvitték az evangéliumot a világnak. Látta, hogy 
a test szerinti Izrael elhibázta magasztos küldetését, melyre Isten elhívta; hitetlensége 
miatt elmulasztotta, hogy a világ világossága legyen. Bár Isten kegyelmét megvetették 
és elveszítették a választott népnek járó áldást - Isten mégsem vetette el Ábrahám mag-
vát; a dicsőséges célnak, amit Izraellel végre akart hajtani, teljesülni kell! Mindenki, aki 
Krisztus által a hit gyermekévé lesz, Ábrahám magvához tartozik. ők a szövetség ígére-
teinek örökösei - mint Ábrahám -, elhívattak, hogy őrizzék és a világ számára ismertté 
tegyék Isten törvényét és Fiának evangéliumát. Mózes látta az evangélium világosságát 
Jézus tanítványai által a „sötétségben ülők”-re (Mt 4:16) kisugározni és, hogy a pogá-
nyok országaiból ezrek sereglenek annak ragyogó fényéhez. Ezt látva örvendezett Izrael 
növekedésének és felvirágzásának.

Ezután más jelenet tárult szeme elé. Isten megmutatta néki Sátán munkáját: miként 
vezette félre a zsidókat, hogy Krisztust elvessék, mialatt vallják, hogy az Atya törvényét 
tisztelik. Most a keresztény világot látta hasonló tévedésben: vallják Krisztus elfogadá-
sát, de elvetik Isten törvényét. Hallotta a papok és vének őrjöngő kiáltását: „El vele!” 
„Feszítsd meg! Feszítsd meg!” és most magukat a kereszténység tanítóinak vallóktól 
hallotta a kiáltást: „El a törvénnyel!” Látta, hogy a szombatot lábbal tiporják és helyébe 
hamis szokást iktatnak be. Mózes ismét ámulattal és rémülettel telt el. Hogyan tudják 
azok, akik hisznek Krisztusban, megvetni a törvényt, amelyet saját szavával hirdetett ki a 
szent hegyen? Aki az Istent féli, hogyan teheti félre törvényét, amely mennyen és földön 
uralmának alapja? Mózes örömmel látta, hogy néhány hűséges ember még mindig tisz-
teli és magasztalja Isten törvényét. Látta a földi hatalmak utolsó nagy igyekezetét, hogy 
elpusztítsák a törvén megtartóit. Előretekintett arra az időre, amikor Isten felkel, hogy 
gonoszságukért megbüntesse a föld lakóit, és azokat, akik félték az ő nevét, betakarja 
és elrejti haragjának ama napján, Hallotta Isten békeszövetségét törvénye megtartóival, 
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amikor szent hajlékából kibocsátja hangját és a menny és a föld megrendülnek. Látta 
Krisztus második eljövetelét dicsőségben, az igazak halhatatlan életre való feltámadá-
sát, az élő szentek elváltozását anélkül, hogy meglátnák a halált, és együttes, boldog 
énekléssel való felemelkedésüket Isten városába.

Még más jelenet is kibontakozott szemei előtt - az átoktól megszabadult föld szebb 
az imént látott ígéret földjénél. Ott nincs bűn és oda a halál sem hatol be. Örök otthont 
nyernek rajta a megváltottak nemzetei. Kimondhatatlan örömmel néz Mózes a jelenet-
re, mely dicsőbb szabadulásnak a beteljesedése, mint amit legmerészebb vágyaiban 
valaha is elképzelt. Földi vándorlásuk örökre véget ért, Isten Izraele végre belépett az 
ígéret földjére.

A kép lassan elhomályosodott előtte és szeme a messzeségben elterülő Kánaán föld-
jén nyugodott meg. Azután mint egy fáradt vándor, lefeküdt pihenni. „És meghala ott 
Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr szava szerint. És eltemeté őt a völgyben, 
a Moáb földén, Béth-Peórral átellenben; és senki sem tudja az ő temetésének helyét e 
mai napig” (5Móz 34:5-6). Sokan, akik életében nem voltak hajlandók Mózes tanácsára 
figyelni, bálványimádást vittek volna véghez holtteste felett, ha ismerték volna temeté-
sének helyét. Ez okból volt az emberek elől elrejtve. De Isten angyalai eltemették hűsé-
ges szolgájának testét és őrködtek a magányos sír felett.

„És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, akit ismert volna az 
Úr színről-színre: Mindazokban a jelekben és csudákban, amelyekért küldötte vala őt az 
Úr, [...] És mindama hatalmas erőben, és mindama nagy rettenetességben, amelyeket 
véghez vitt Mózes az egész Izráel szemei előtt” (5Móz 34:10-12).

Ha Mózes életén az az egy folt nem esik a bűn miatt, amikor Kádesben vizet fakasztva 
a kősziklából elmulasztott Istennek dicsőséget adni, akkor bemehetett volna az ígéret 
földjére, azután halált nem látva ragadtatott volna el! De nem sokáig maradt a sírban! 
Krisztus maga jött le a mennyből azokkal az angyalokkal, akik eltemették Mózest, és 
előhívta az alvó szentet. Sátán örvendezett, amikor sikerült Mózest Isten elleni bűnre 
vinnie, amely által a halál uralma alá került. A nagy ellenség kinyilatkoztatta, hogy az 
isteni ítélet: „por vagy te és ismét porrá leszesz” (1Móz 3:19) neki adta a halál uralmát. A 
sír hatalmát még sohasem törték meg és mindazokat, akik a sírban vannak, foglyaiként 
követeli, hogy sohase szabadulhassanak sötét börtönükből.

Most először szándékozott Krisztus életet adni a holtnak. Mikor az élet fejedelme és 
a fénylő angyalok a sírhoz közeledtek, Sátán féltette hatalmát. Gonosz angyalaival ott 
állt, hogy vitatkozzék a területére való behatolásról, amelyet sajátjának tekintett. Azzal 
kérkedett, hogy Isten szolgája az ő foglya lett. Kijelentette, Mózes sem volt képes meg-
tartani Isten törvényét, mert jogot formált Jahvét illető dicsőségre, amely a legnagyobb 
bűn, hiszen ő is ezért száműzetett a mennyből, és ezzel a törvényszegéssel Mózes az ő 
hatalmába került. Megismételte az eredeti vádakat, amiket az isteni uralom ellen felho-
zott, és megint kifogásolta Istennek vele szembeni igazságtalanságát.

Krisztus nem bocsátkozott vitába Sátánnal. Felemlíthette volna neki gonosz munká-
ját, amit csalásával idézett elő a mennyben, annak lakói közül sokaknak romlását okoz-
ván, rámutathatott volna édeni hazugságára, amellyel Ádámot és Évát bűnbe vitte és 
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halált hozott az emberiségre; emlékeztethette volna Sátánt hogy saját munkája vitte 
Izraelt zúgolódásra és lázadásra, ami gyengítette vezetőjének türelmét, és ami miatt a 
halál hatalmába került. De Krisztus mindent Atyjára bízott, mondván: „Dorgáljon meg 
téged az Úr!” (Júd 9). Az Üdvözítő nem bocsátkozott vitába ellenfelével, hanem akkor és 
ott megkezdte a bukott ellenfél hatalmát megtörő, valamint a halottat életrekeltő mun-
káját. Itt volt Isten Fia felsőbbségének bizonyítéka, amit Sátán nem vonhatott kétségbe. 
A feltámadás mindörökre bizonyossá lett. Sátántól elragadták a zsákmányt, a megholt 
igazak ismét élhetnek.

Mózes a bűn következtében jutott Sátán hatalmába. Saját érdeme szerint jogos foglya 
volt a halálnak, de mégis feltámadt halhatatlan életre, mert ehhez joga volt a Megváltó 
nevében. Megdicsőülve jött elő sírjából és Szabadítójával Isten városába emelkedett.

Krisztus áldozatának bemutatásáig Isten igazságosságát és szeretetét a legvilágo-
sabban Mózessel való bánásmódja szemlélteti. Isten kizárta Mózest Kánaánból, ami 
által felejthetetlen tanítást adott: ő tökéletes engedelmességet kíván, és azt, hogy 
az ember ne akarja magának tulajdonítani a Teremtőt illető dicsőséget. Mózes buzgó 
könyörgését, hogy részese legyen Izrael örökségének, nem hallgathatta meg, de nem 
felejtette el és nem hagyta el szolgáját! A menny Istene megértette azokat a szenve-
déseket, amelyeket Mózes eltűrt. A küzdelem és a próbák hosszú évei alatt hűséges 
szolgálatának minden tettét feljegyezte. A Piszga tetején Isten hívta el Mózest a földi 
Kánaánnál dicsőbb örökségbe.

A megdicsőülés hegyén ott volt Mózes Illéssel. Az Atya küldte őket a Fiúhoz, a vilá-
gosság és dicsőség hordozóiként. Így teljesedett be végül Mózes imája, amelyet évszáza-
dokkal azelőtt mondott. Ott állt a „jó hegyen” népe örökségén belül, bizonyságot tévén 
róla, akiben Izraelnek minden ígéretei összpontosultak. Az emberi szemnek kinyilatkoz-
tatott utolsó jelenet ilyen a menny által nagyra becsült ember történetében.

Mózes Krisztus előképe volt. ő maga jelentette ki Izraelnek: „Prófétát támaszt néked 
az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!” (5Móz 
18:15). Isten jónak látta a szenvedés és a megaláztatás iskolájában nevelni Mózest, mi-
előtt felkészült volna arra, hogy Izrael seregét a földi Kánaánba vezesse. És bár Isten 
mennyei Kánaánba zarándokló Izraelét olyan fejedelem vezeti, akinek isteni küldetésé-
hez emberi iskoláztatásra nincs szükség, mégis szenvedések által lett tökéletessé. „Mert 
amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértet-
nek” (Zsid 2:18). Megváltónk nem tanúsított emberi gyengeséget vagy tökéletlenséget, 
mégis meghalt, hogy bemenetelt szerezzen nekünk az ígéret földjére.

„Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizony-
ságára, Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a 
bizodalmat és reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk” (Zsid 3:5-6).

<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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