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Ted N. C. Wilson

K

özvetlenül a mennybemenetele előtt Jézus Krisztus fontos megbí
zást adott a követőinek: érjék el a világot az evangéliummal (lásd
Mt 28:18–20).
Témánk erre a hétre a következő: „Érd el a világot! – Hűséges keresz
tény életmód”. Mi köze van a keresztény életvitelnek ahhoz, hogy elér
jük a világot Krisztus számára? Nagyon sok. Ugyanis az, hogy milyen
keresztények vagyunk, abban mutatkozik meg, ahogyan élünk. Mik az
értékeink és a prioritásaink? Hogyan töltjük el az időnket, és mire hasz
náljuk az erőforrásainkat? Milyen életet élünk?
„Mit jelent kereszténynek lenni? Azt, hogy olyanok vagyunk, mint
Krisztus” – jelentette ki Ellen White.* Ő a mi példaképünk, és csak az
Ő kegyelmének és hatalmának segítségével tudunk
hűek maradni az elhíváshoz, miközben teljes mér
tékben Krisztusra és az Ő Igéjére hagyatkozunk.
Ezen a héten nagyon fontos témákat fogunk fel
fedezni, kezdve a Biblia tanításaival, ami a keresz
tény életvitel alapjául szolgál. Áttekintjük, hogyan
hatják át keresztény életünket Isten országának ér
tékei, és miként lesznek a keresztény erények éle
tünk iránymutatói. Az egészség a keresztény életvi
tel egyik nagyon fontos tényezője. Ha Krisztust te
kintjük követendő példának, az igazán ösztönző és
motiváló hatással lesz ránk. A keresztény életvitel és a média, valamint
a szexualitás kapcsolata szintén említésre kerül majd. Ezt a különleges
hetet Ellen White írásával zárjuk, amelynek címe: „A végidőben élni: ke
resztény életmód és az utolsó napok eseményei”.
Remélem, hogy csatlakozol majd hozzánk, miközben felfedezzük,
milyen kapcsolat van a keresztény életstílus és aközött, hogy elérhetjük
a világot Krisztusnak. Imádkozzunk alázatosan a Szentlélek megígért
késői esőjéért és az erőért, amit csak Ő adhat nekünk azáltal, hogy se
gít érte élni!

1. * Ellen G. White: Manuscript Releases [Válogatott kéziratok]. Silver Spring, MD., 1990,
Ellen G. White Intézet, 9. köt., 230. o.
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Első péntek este

Az igazi élet
jó illata
Hitélet és küldetés
GEORGEL PÎRLITU

E

ltelt még egy év, Isten szeretetének egy újabb bizonyítéka.
Kegyelem az, hogy megéltünk még egy imahetet. Hatalmas
előjog, hogy imában egyesülhetünk, önvizsgálatot tarthatunk, új döntéseket hozhatunk, de különösen az, hogy új életet kezdhetünk.
Imahetünk központi témája a keresztény élet és az embertársainkért végzendő missziómunka. Ellen G. White írta: „Isten terve
az volt, hogy jellemét kinyilatkoztatva Izrael népének, az embereket Önmagához vonzza” (Pátriárkák és próféták). Az előttünk álló
héten próbáljuk megérteni, hogy a mélységes lelki élet milyen hatással lehet küldetésünkre. Rendelkezhetünk a beszéd ajándékával,
hatalmas összegeket költhetünk a misszióra, időt áldozhatunk, de
ha erőfeszítéseinket nem kíséri igazi keresztény élet, fennáll a kudarc veszélye. Az a keresztény, aki azt hiszi, hogy a keresztény élet
és küldetés két különálló dolog, nemcsak nagyot téved, hanem az
isteni világosság visszatükrözése helyett csupán egy gyenge láncszeme Isten szeretetének.
Meghívlak, fedezzük fel, milyen szoros kapcsolat van a keresztény élet és a missziómunka között, az igazi élet jó illata és egy személy azon döntése között, hogy követni fogja az Urat. Ezt figyelhetjük meg annak az asszonynak a történetében, aki élete tragédiái
közepette is Isten felé, a választott nép és a mennyei elvek felé fordult, miközben emberi szempontból e bálványimádó személynek
semmi esélye sem volt arra, hogy elfogadja a héberek hitét.

EGY ASSZONY DRÁMÁJA
Ruth könyvének első fejezete egy
átlagos család – Elimélek (az apa),
Naómi (az anya), Mahlon és Kiljon
(a fiaik) – érzelemdús, drámai történe
tét mutatja be. A Júda Betleheméből
származó efrataiak egy közel 40.000
férfit számláló törzshöz tartoztak. Eli
mélek élete a család körül forgott.
A többi betlehemi férfival ellentétben
megpróbált megoldást találni az éh
ségre. Leleményes, bátor férfiként vál
lalta az idegen országba való költö
zéssel járó kockázatot és kényelmet
lenséget. Számolt azzal, hogy Móáb
földjén marad, míg hazájában elmúlik
az éhség (Rut 1:1).
Ők négyen elhagyják szülőföldjü
ket, letelepednek Moáb földjén (Rut
1:2), és új hazájuk jólétének örven
denek. Addigi sokszínű életük akkor
sötétül el, amikor Elimélek hirtelen
meghal. Nem ismerjük halálának okát,
és azt sem, hogy volt-e köze a költö
zéshez. Az biztos, hogy az az ember,
aki családját kimentette az éhségből,
most hirtelen befejezte az életét.
Elimélek halála óriási csapásként
érte Naómit. Nem volt felkészülve
erre a nehezen elviselhető csapásra.
Úgy tűnik, hogy már idős volt, ami
még nehezebbé tette özvegységét.
Helyzete némileg enyhül, amikor a
fiai megházasodnak. Moábita lányo
kat vettek feleségül: Orpát és Ruthot.
Nagyjából húsz évvel Eli
mé
lek ha
lála után Naómit újabb csapás éri. Fiai,
Mahlon és Kiljon, apjukhoz hasonlóan
túl korán fejezik be életüket. Naómi
mindent elveszített. Nem véletlenül
mondja a Biblia: „Marada az asszony
az ő két fia és férje nélkül” (Rut 1:5).
Az újonnan kialakult helyzetben
Naóminak döntenie kell. Egyedül már
nem maradhat idegen földön. Betle
hemre gondol, rokonságára, a bizton
ságra, amit ott találhatna meg. Idő
közben megtudja, hogy az éhség is
már a múlté, és elméjében rengeteg
megválaszolatlan kérdés kavarog.
Készen áll arra, hogy visszatérjen oda,
ahol a helye, viszont nem tudja elvi
Adventszemle
2020. október

3

selni a gondolatot, hogy annak ide
jén négyen hagyták el Betlehemet, és
most egyedül kell visszatérnie.
RUTH HAJTHATATLANSÁGA
Naómi felfogta, hogy a menyei is
hozzá hasonló drámát élnek át, ezért
arra kéri Orpát és Ruthot, hogy tér
jenek vissza a családjukhoz. Amikor
először említi nekik ezt a lehetőséget,
mindketten szabadkoznak: „Bizony mi
veled együtt térünk a te népedhez!”
(Rut 1:10). Amikor másodjára is java
solja, Orpa úgy dönt, hogy visszatér
családjához, Ruth azonban hajthatat
lan. Anyósa harmadszorra is próbálja
lebeszélni, de Ruth nem enged, ezért,
eltökéltsége láttán Naómi végül elfo
gadja, hogy együtt térnek haza.
Esküvő alkalmával számos lelki
pásztor idézi Ruth szavait – „Hova te
mégy, oda megyek” –, és nem téved
nek, hiszen e szavak igazi hűségesküt
képeznek. Nem szabad azonban elfe
lejtenünk, hogy ezeket Ruth az anyó
sának mondta. Egy fiatal lány szívesen
mond ilyet a jóképű, kedves fiatalem
bernek, akivel az életét szeretné leélni.
Ruth azonban egy idős asszonynak –
az anyósának – mondta e szavakat.
Milyen jövőt nyújthat neki ez az idős
nő? Milyen lesz az élete Betlehemben,
ahonnan ez a család hajdan az éhség
elől menekült el? Mindezek ellenére
kész az anyósával tartani.
Talán nem volt, hová mennie? Nem
voltak szülei vagy testvérei? Nem vol
tak rokonai vagy barátai? Nehéz el
hinni, hogy nem lett volna, hová men
nie. Ám valószínű, hogy érzékeny lelkű
nő lévén jobban aggódott az anyósá
ért, mint önmagáért. Így bezárni a jö
vőd előtt az ajtót csak azért, hogy egy
idős asszony ne maradjon egyedül?
Ilyen magatartással évszázadokon át
csak egyszer találkozik az ember. Nem
véletlen, hogy a bibliai könyv nem
Naómiról kapta a nevét, hanem Ruth
kiváló magatartásának állít emléket.
Ruth könyve e fiatal nő anyósa iránt
tanúsított már-már természetellenes
magatartását dicséri.
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Az igazi élet
és az egységes
család ma is erő
teljes érv Isten
létezésére és
elvei érvényes
ségére vonat
kozóan.

NAÓMI ÉLETE ÉS CSALÁDJA
Túl a Ruth iránti elismerésünkön,
nem szabad szem elől tévesztenünk
Naómit sem. Ruth váratlan döntése,
mely szerint anyósával tart, az ő népé
hez csatlakozik és az ő Istenét imádja,
szoros összefüggésben áll Naómi
magatartásával. Nem tudjuk, milyen
gyakran beszélt a menyeinek Isten
ről, arra viszont következtethetnünk,
hogy élete ékesszólóan tett bizonysá
got Istenről.
Bármennyire lett volna Ruth ér
zékeny, alázatos és engedelmes, ha
Naómi kényeskedő, túlzottan igé
nyes, kibírhatatlan, részrehajló és vi
lágias felfogású, Ruthnak elegendő
oka lett volna visszatérnie a családjá
hoz. Naómi életmódja azonban képes
volt olyan erős lelki kapcsolat kiala
kítására a menyével, hogy Ruth nem
dönthetett másként.
A könyv már az első versektől em
lítést tesz Naómiról, aki a férje mellett
állt, amikor az elköltözést tervezték
Betlehemből, ami azt igazolja, hogy
családi életüket egység és békesség
jellemezte. Valószínű, hogy Ruthnak
lehetősége volt meglátni a különb
séget régi családja és házasság révén
szerzett új családja között. Naómi csa
ládja erőteljes érv volt abban, hogy
Isten mellett döntsön.

A MI ÉLETÜNK ÉS CSALÁDUNK
Elérkezett az ideje, hogy felte
gyünk magunknak néhány kérdést a
családunkra vonatkozóan, mivel sok
kal fontosabb, hogy valójában mi tör
ténik a családunkban, mint az, hogy
az emberek mit tudnak a családunkról.
Férjként megtanultam-e a szerete
tet, gyöngédséget, önmegtagadást
és az Istentől való függőséget? Fele
ségként megtanultam-e az engedel
mességet, tiszteletet, keresztény jó
indulatot és jóságot? Szülőként meg
tanultuk-e a türelmet, az alázatot és a
megbocsátást? Ha mindezekből sike
rült valamit elsajátítanunk, azt jelenti,
hogy családi életünk Istenről tesz bi
zonyságot, ha pedig nem tanultunk
semmit, akkor itt az ideje kérnünk
Istent, hogy segítsen tanulni Tőle.
Az igazi élet és az egységes csa
lád ma is erőteljes érv Isten létezésére
és elvei érvényességére vonatkozóan.
Életünk és küldetésünk szoros kap
csolatban van egymással. Az igazi hit
élet jó illata ma is embereket vezet
Istenhez. Segítsen az Úr, hogy „mint
nappal, ékesen járjunk”, és az életün
ket látva Istenhez térjenek azok is,
akik nem ismerik Őt, és a maguk so
rán ők is átéljék ezt a szép tapaszta
latot.

Gondolatok
az imádsághoz:
1. Köszönjük meg Istennek a kegye
lemidőt, aminek még örülhetünk.
2. Adjunk hálát, hogy olyan szemé
lyeknek köszönhetően vagyunk
most az egyházban, akik az éle
tükkel nyertek meg bennünket
Istennek.
3. Kérjük az Urat, segítsen meg,
hogy életünk és családunk
tegyen bizonyságot az isteni
igazságról és jóságról.

Georgel Pîrlitu, a Romániai Unió titkára

Első szombat délelőtt

Lábam
előtt
mécses
a te Igéd
A Biblia, mint
a keresztény
életvitel alapja
TED WILSON

E

gy nagy döntés ideje érkezett el az
életemben. Miután elballagtam az
egyesült államokbeli Takoma Akadémiáról (Maryland állam), úgy döntöttem, hogy a tanulmányaimat a La Sierra
Egyetemen folytatom Kaliforniában, több
mint 4100 km-rel (2600 mérföld) messzebb.
Miután elindultam életem ezen új és fontos
szakaszán, édesapámtól kaptam egy levelet,
amelyben egy jegyzetlapon a saját kezével
írt idézet állt:
Adventszemle
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„Minden reggel első dolgotok le
gyen magatokat Istennek felajánlani.
Összes terveteket néki rendeljétek alá,
hogy megvalósítsátok vagy feladjá
tok, ahogy gondviselése akarja. Így
adjátok át, ajánljátok fel Istennek nap
ról napra életeteket, hogy az mindin
kább átalakuljon és hasonlóvá legyen
Krisztus életéhez.”1
Nemcsak az időt és a törődést ér
tékeltem nagyra, amit édesapám mu
tatott azáltal, hogy megosztotta ezt
velem, de az is nagyon sokat jelentett
számomra, hogy ilyen erőteljes lelki
útmutatást kaphattam a Prófétaság
Lelke írásából. Ettől kezdve szerettem
meg Ellen White műveit.
Ezt a kézzel írt idézetet a Bibliám
ban tartottam évekig, míg az a nagy
becsben tartott Bibliám el nem veszett.
Megkértem édesapámat néhány éve,
hogy írja le nekem újra ugyanezt az
idézetet, és a mai napig a Bibliámban
őrzöm ezt a második verziót. Nagyon
értékes számomra ez az írás, mindig
emlékeztet arra, mennyire törődött
édesapám azzal, hogy rendben legyen
a lelkem. Soha ne érezd szükségte
lennek a gyermekeid lelki életére való
összpontosítást és az arra fordított
időt! A Szentlélek befolyása és hatalma
által ennek bőséges jutalma lesz!
ISTEN SZAVÁNAK EREJE
Ahogy odaszenteljük magunkat Is
tennek, és alárendeljük neki a tervein
ket mindennap, nagyon fontos, hogy
időt szánjunk arra, hogy meghalljuk,
amint a Biblián keresztül szól hozzánk.
„Az én lábamnak szövétneke a te igéd,
és ösvényemnek világossága” (Zsolt
119:105).
A mai világban, amikor nagyon sok
emberközpontú filozófiai irányzat ver
senyez a figyelmünkért, nagyon kön�
nyen sötét útra tévedhetünk. De Isten
Igéjének megbízhatósága bizonyított.
Megvilágítja az utunkat, és megbíz
ható, isteni útmutatást ad. Biztosítja
az alapot a Jézus Krisztussal való kap
csolat kialakításához és fenntartásá
hoz, hogy megtanuljuk, mit jelent azt
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az életet élni, amit nekünk szán. Ez
Krisztus élő Igéje – időtlen igazság,
ami túllép minden emberi kultúrán,
és a menny felé irányít minket.
Amikor Sátán szembeszegült vele,
Jézus bátran kijelentette: „Nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem min
den igével, amely Istennek szájából
származik” (Mt 4:4). A Szentírás min
den része fontos. És még ha nem is
állítjuk, hogy Isten szóról szóra ledik
tálta a Bibliát, azt elfogadjuk, hogy
teljes egészében az Ő lelke ihlette azt.
Péter világossá tette számunkra: „És
igen biztos nálunk a prófétai beszéd
[is], amelyre jól teszitek, ha figyelmez
tek, mint sötét helyen világító szövét
nekre, míg nappal virrad, és hajnal
csillag kél fel szívetekben; tudván elő
ször azt, hogy az írásban egy prófétai
szó sem támad saját magyarázatból.
Mert sohasem ember akaratából szár
mazott a prófétai szó, hanem a Szent
lélektől indíttatva szólottak az Isten
nek szent emberei” (2Pt 1:19–21).
ALAPVETŐ IGAZSÁG
Miközben a tanítványaiért (és ér
tünk) imádkozott, Krisztus kiemelte
az Ige erejét: „Szenteld meg őket a te
igazságoddal: a te igéd igazság” (Jn
17:17).
Egy olyan világban, ahol az igazsá
got viszonylagosnak tekintik az egyé
nenként megélt tapasztalatokra ala
pozva, Krisztus bátran hirdeti, hogy az
Ő Igéje, a Biblia szilárd, megváltoztat
hatatlan igazság. Az Ő Szentlelke ere
jének segítségével ez az igazság mun
kálkodik a szívünkben, megváltoztat
és megszentel minket.
Éppen ezért tekinthető a Biblia
alapvető fontosságúnak a keresztény
életvezetésben. Meghatározza szá
munkra, hogy mit jelent Krisztus kö
vetőjének lenni (lásd Máté 5). Isteni
példaképeket ad nekünk, és meg
mutatja, hogy „a hűtlenek útja saját
romlásukat okozza” (Péld 13:15, RÚF).
Időtlen bölcsességet biztosít, „bölc�
csé tehet téged az üdvösségre” (2Tim
3:15), és mégis, elég egyszerű ahhoz,

A Szentíráson
és az imádságon
keresztül
megismerhetjük
Istent.

hogy akár egy gyermek is megértse.
A történelmen és a próféciákon ke
resztül láthatjuk, ahogy Isten a múlt
ban vezette népét, és biztosít minket
arról, hogy aminek meg kell lennie, az
be is fog teljesedni (Józs 21:45; 2Kor
1:20). A Szentírás lapjait olvasva tanu
lunk az eredetünkről és a sorsunkról
(1Móz 1:1; Jel 21:1, 7; Jel 22:17).
A Szentíráson és az imán keresz
tül ismerhetjük meg Istent. „Ha meg
akarjátok ismerni az Üdvözítőt, kutas
satok a Szentírásban!”, olvashatjuk a
Jézushoz vezető útban. „Töltsétek meg
a szíveteket Isten igéivel! Ez az élő víz,
mely égető szomjúságotokat csilla
pítja; ez a mennyei élő kenyér.”2
Ellen White így magyarázza: „A Bib
liát nem csupán a tanult emberek
részére írták, ellenkezőleg: a népnek
szánták. Az üdvösség ismeretéhez
szükséges nagy igazságok oly vilá
gosak, mint a déli napfény; senki sem
veszhet el, kivéve azok, akik Isten vilá
gos akarata helyett saját véleményü
ket követik.”3
Ezután figyelmeztet: „Ne hallgas
sunk emberi véleményre a Szentírás
tanait illetőleg, hanem kutassunk ma
gunk Isten szavában!”4
A BIBLIA ÖNMAGÁT MAGYARÁZZA
Ezt a módszert a biblikus-törté
nelmi (vagy biblikus-nyelvtani) bib
liaolvasó megközelítés támogatja,
ahogy a világegyház által megsza
vazott, „A bibliatanulmányozás mód
szerei” című dokumentum leírásában
található. Ez az alaposan kidolgozott

bibliatanulmányozó módszer engedi,
hogy a Biblia legyen önmaga magya
rázója, nem az egyén vagy a kultúra,
amire a bibliatanulmányozás kritikai
módszerei bátorítják az olvasókat.
Ezt a módszert Ellen White jobban
kifejti A nagy küzdelem című köny
vében:
„A Bibliát, amikor nem szimbólu
mokban vagy képekben, hanem vilá
gosan beszél, szó szerint kell érteni…
Ha az emberek szó szerint vennék a
Bibliát, ha nem volnának hamis taní
tók, akik félrevezetik és elbizonytala
nítják őket, olyan munkát lehetne vé
gezni, ami megörvendezteti az an
gyalokat, és Krisztus nyájába tévely
gők ezrei jönnének.”5
Évszázadokon át hűséges férfiak
és nők jelentős kockázatot vállaltak
amiatt, mert elfogadták a Biblia szó
szerinti értelmezését. Néhányan az
életüket is feláldozták a Szentírás iránt
tanúsított hűségükért. Maga a könyv
készen elérhető. Minden évben több
mint 100 millió Bibliát nyomtatnak,
a YouVersion nevű letölthető Biblia-
alkalmazás pedig már több mint 100
millió leöltéssel rendelkezik.6 Ehhez
hozzáadódik a többi online elérhető
verzió is.
HINNI ISTEN SZAVÁBAN
Természetesen sok ember gondolja
úgy, hogy fontos Bibliával rendelkezni,
de vajon hányan gondolják, hogy fon
tos olvasni, elmélkedni rajta, és követni
az útmutatását?
A béreai zsidók mindenképpen így
vélekedtek. „Ezek pedig nemesebb
lelkűek valának a Thessalonikabeliek
nél, úgymint kik bevevék az igét teljes
készséggel, naponként tudakozva az
írásokat, ha úgy vannak-é ezek” (Ap
Csel 17:11).
Mi is tehetünk így. A napi szintű
bibliaolvasás imádkozással párosítva
lelki élményeink alapja. Ha nem ápo
lunk kapcsolatot a mennyel, nem nö
vekedhetünk lélekben (lásd: 2Pt 3:18).
De milyen kiváltság, hogy abban a tu
datban érhetjük el Istent mindennap,

hogy tudjuk: vágyik a velünk való kö
zösségre!
Próbálok minden egyes napot az
zal kezdeni, hogy térdre borulok, ami
kor felkelek az ágyból. Isten kezébe
helyezem magam, és bölcsességet,
valamint a Szentlélek jelenlétét ké
rem az életembe. Az Úr sosem hibázik
a rólunk való gondoskodásban. Ezen
kívül igyekszem módszeresen olvasni
a Bibliából a „Higgyetek az Ő prófétái
nak!”7 olvasási tervet követve, tanul
mányozom a Biblia egyéb szakaszait
is, majd a Prófétaság Lelkének írásai
ból olvasok. Igen hasznosnak talál
tam még a felnőtt szombatiskolai ta
nulmányokat és egyéb forrásokat is
olvasni, amelyek erősítik az Úrral való
kapcsolatomat.
Mindig imádkozom, mielőtt Isten
Igéjéből olvasnék, hiszen a Bibliát ta
nulmányozni sohasem lenne szabad
imádkozás, a Szentlélek vezetésének
kérése nélkül. Nagyon hálás vagyok
az „írott Igéért”, ami az „élő Ige” – Jé
zus Krisztus – írásos megtestesítője.
Hetednapi adventistaként soha ne
engedd senkinek, hogy eltántorítson
az Isten által ihletett, írott Ige napi ta
nulmányozásától. Szívd magadba a
Szentírás mély igazságait és az útmu
tatást, amit a Prófétaság Lelkében ta
lálsz! Lelki életed várakozásaidat felül
múlva fog gazdagodni. Ahogy Isten
nel közösségre lépünk, Ő át fog min
ket formálni, amint Énókkal is tette,
ha úgy döntünk, hogy mindennap
vele járunk.
„Tevékeny, munkás élete közepette
Énókh állandóan közösségben volt Is
tennel. Minél nagyobb és sürgetőbb
volt a munkája, annál kitartóbban
és buzgóbban imádkozott. […] Egy
időre magányba vonult, mert éhezett
és szomjúhozott arra a tudományra,
amelyet csak Isten adhat. Az Istennel
bensőségesen társalgó Énókh egyre
jobban tükrözte Isten képmását.”8
„Nekünk is Istennel kell járnunk.
Amikor ezt tesszük, arcunkat Isten je
lenlétének fénye fogja beragyogni
[…] az Ő hatalmáról fogunk beszélni,

mondván: Dicsérjük Istent! Jó az Úr,
és áldás az Úr szava. […] Az idők leg
végén is azokat ragadja el az Úr, akik
a földön most Istennel járnak.”9
Milyen csodálatos kiváltságban
van részünk, hogy mindennap kö
zösségben lehetünk Istennel olyan
eszközök segítségével, amelyeket Ő
adott nekünk! És micsoda öröm tudni,
hogy egy nap eljön, hogy hazavigyen
minket!

Gondolatok
az imádsághoz:
1. Hogyan tudnánk a személyes
bibliatanulmányozást vonzóbbá
tenni? Találj öt kreatív módszert,
amit Isten Igéjének tanulmányo
zásához használhatsz!
2. Hogyan birkózhatunk meg
a Szentírás bonyolultabb részei
vel? Jézus milyen megközelítést
alkalmazna?
3. Hogyan adhatjuk át az Isten Igéjé
vel való kapcsolódás fontosságát
az adventisták következő generá
ciójának?

1. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest,
2013, Advent Kiadó, 52. o.
2. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 2013,
Advent Kiadó, 65. o.
3. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 2013,
Advent Kiadó, 66. o.
4. Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 2013,
Advent Kiadó, 66. o.
5. Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest,
1985, H. N. Adventista Egyház, 533. o.
6. „29 Good Bible Sales Statistics”, Brandon
Gaille Small Business & Marketing Advice,
https://brandongaille.com/27-good-biblesales-statistics/.
7. www.believehisprophets.org. magyarul:
http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.
com/
8. Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Buda
pest, 1983, Advent Kiadó, 59. o.
9. Ellen G. White: Sons and Daughters of God.
Washington, D.C., 1955, Review and Herald
Pub. Assn., 20. o.

Ted. N. C. Wilson, a világszéles Hetednapi
Adventista Egyház elnöke
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Első szombat délután

Amikor
az akácfa
ragyogni
fog
A frigyláda-szív
EMIL JIGĂU

V

allási életünk szorosan kapcsolódik az imádat helyéhez,
hisz az a mennyel való találkozás, a testvéri közösség helye, amelynek mélységes lelki jelentősége van.
Az ókorban is hasonlóképpen álltak a dolgok. A Templom nem csak egy zsidó kuriózum volt, hanem a megváltás pedagógiáját is jelképező építmény. Közvetlenül a mennyből kapott terv
szerint kellett elkészíteni: „A hajlékot pedig azon a módon állítsd
fel, amint néked a hegyen mutattatott” (2Móz 26:30).
Az ótestamentumi Szentély legfontosabb tárgya a frigyláda
volt, amivel az Újtestamentumban egy új, élő szövetség formájában találkozhatunk: „Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe,
és az ő elméjükbe írom be azokat” (Zsid 10:16). Ebben rejlik vallásos, „keresztény életünk” lényege (Ted Wilson). Szívünk Isten szent
lakhelye, a magasságos Isten frigyládája, Isten háza, égő szeretetének és erényeinek forrása. Az Ótestamentumban a frigyláda Isten
jelenlétét jelképezte népe között, az Újtestamentumban viszont
a frigyláda egy élő, konkrét személy. Isten elhatározta, hogy egy
személyben, egy szívben fog lakozni. Mint tudjuk, a frigyládában
őrizték a mózesi törvény két kőtábláját, mely Isten azon akaratát
fejezte ki, hogy megőrzi a szövetséget népével, és rámutat az isteni
szövetség iránti hűség feltételeire.
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Zsidók 10:16 verse szerint a szív az,
amely befogadja Jézust, az élő Igét,
Isten teljes akaratát és igazságát, és
ezáltal lesz az ember és az Isten kö
zötti szövetség frigyládájává, ami Jé
zus Krisztus áldozata által válik lehet
ségessé.
FRIGYLÁDA-SZÍV
Hogyan valósulhat meg ez a men�
nyei csoda? Figyeljük meg 2Mózes 25:
10–22 verseit. Minden apró részlet lel
ki töltettel rendelkezik. A látható dol
gok rendeltetése a transzcendentális
elemek kifejezése. Ezért létfontossá
gú a terv tiszteletben tartása és a jel
képek megértése. A hit emberei min
dig is igyekeztek meglátni az anya
gon túli dolgokat, hiszen ha önma
gában csak az anyag a cél, az már bál
ványimádást jelent. Ábel az áldozati
bárányban a világ Megváltóját fedezi
fel, Ábrahám repes az örömtől, látva
az Úr napját, Mózes pedig az Egyip
tom nyújtotta előnyökön túl az örök
előnyöket is látja.
„Csináljanak egy ládát.” Egyedi da
rabról van szó, mely nem emberi elme
szüleménye. Az üdvösséget az egyedi
Üdvözítő által nyerjük fentről. Az igaz
ság egyedi, semmit sem változtatha
tunk azon. Luther mondotta: „Ne nyúl
janak az Igéhez!”
Milyennek képzeljük el a frigylá
dát? Szuper-számítógépnek? Nem,
egy egyszerű ládáról van szó. Minden,
amit Isten teremtett, egyszerű, ter
mészetes, viszont mélységes jelentő
séggel bír. A szerény és törékeny ibo
lya jelenlétéről természetes és átható
illata árulkodik. Az igazságról csak

egyszerűséggel beszélhetünk ékes
szólóan.
Az egyediség arra is utal, hogy em
beri lényekként egyediek vagyunk,
akikben Isten gyöngéden, fokozato
san, nagy türelemmel munkálkodik
személyiségünknek megfelelően,
hogy átalakíthasson országa állam
polgáraivá.
„Sittim fából” (akácfából). Furcsa vá
lasztás. Engedetlen faanyag, a puszta

A mennyei
közösségre
Krisztus
igazságának
felöltözése
tesz méltókká
bennünket.
„lakója”, görcsös, nehezen feldolgoz
ható, alig készíthető a törzséből ép
szál deszkadarab. Tökéletes jelképe
a testi embernek, aki földből szüle
tett, méltatlan, és folyamatosan ön
magával harcol (Róm 7:18–24). A ga
lileai Asztalos mindannyiunk fölé ha
jol, hogy elvégezze az átalakítás hatal
mas munkáját.
„Borítsd meg azt tiszta arannyal.”
A lemezborítás nehéz művelet. A fa
és az arany az egymástól különböző
két természetet jelképezi: az embe
rit és a mennyeit (Jel 3:18). Amikor rá
nézel az arannyal bevont fára, csak az
aranyat látod, a deszka rejtve marad.
„Megváltónk elénk jön, átölel bennün
ket, igazságának fehér ruháját adja
ránk, és így vezet bennünket az Atyá
hoz. Istennél értünk könyörög: »Kér
lek, ne erre a tévelygő gyermekre te
kints, hanem énrám!«” (Ellen G. White,
Gondolatok a Hegyibeszédről, 8. o.).
„Belül is, kívül is megborítsd azt.”
Ez a nehéz folyamat belül kezdődik el
és kifelé irányul, amit a Biblia az újjá
születés tapasztalatának nevez. A ra
gyogás is belülről árad kifelé. Csak az
újjászületett szív képes a szentség
cselekedeteivel teljes életre. A fa a
borítás után nyer új értéket. A men�
nyei közösségre Krisztus igazságának
felöltözése tesz méltókká bennünket.
„Használjuk fel azon kegyelmi eszkö
zöket, melyeket Isten előrelátásából
rendelt részünkre, hogy átalakuljunk
az Ő képmására, visszahelyeztessünk
a szolgáló angyalok társaságába, tel
jes összhangba és közösségbe az Atyá

val és a Fiúval” (Ellen G. White, Jézus
„Csinálj két kérubot is aranyból…
hoz vezető út, 22. o.).
a fedélnek két végére.” Ez az a hely,
„És a bizonyságot tedd a ládába.” ahonnan a kegyelem is és a törvény
Minden vallásnak megvannak az imá is látható. A tekintet ráláthat Isten jel
dott tárgyai. Itt azonban nem a tárgy lemének két alapvető tulajdonságára:
a legfőbb érték, hanem a tartalom igazságosságára és szeretetére.
– a Bizonyság.
„Ott jelenek meg néked.” Isten a
A Bizonyság (avagy a Tízparancso kegyelem szintjéről beszél hozzánk.
lat) Isten ajándéka, mely vallást tesz Ó, micsoda szeretet! Itt kapjuk meg
arról, hogy milyenek a menny lakói, vagy a szabadulást, vagy az ítéletet.
és milyenekké kell válnunk nekünk is. Az igazság minden esetben a leg
„Imaheti témánk: Érd el a világot! – Hű felsőbb fórumnál keresendő. Addig
séges keresztény életmód. Milyen kap nem nyugszunk, míg nem jutunk el
csolat van a keresztény élet és a Krisz ide. Azonban, ha már ide jutottunk,
tusért végzett munka között? Nagyon akkor vagy elfogadjuk a megváltást,
szoros, mivel életmódunk árulja el, vagy elutasítjuk azt.
milyen keresztények vagyunk, milyen
értékeink és prioritásaink vannak, mi AMIKOR AZ AKÁCFA KÍVÜL IS,
vel töltjük az időt, és hogyan használ BELÜL IS RAGYOGNI FOG
juk fel erőforrásainkat? Milyen életet
Belső és külső küzdelmekkel szem
élünk?” (Ted Wilson).
besülünk. A történelem végéhez kö
Csak az aranyba öltözöttek élete zeledve ezek a csaták egyre heve
tartalmazza az erkölcsi törvényt. A lá sebbek lesznek. Honnan fogunk erőt
zadó, testi fát előbb aranyba kell öl nyerni az előre haladáshoz? Hogyan
töztetni, hogy tartalmazhassa és kife fogjuk tudni teljesíteni a parancsot
jezhesse a törvény előírásait.
– „Menjetek el széles e világra!”? Hová
„Csinálj fedelet is.” A fedélnek vé rejtőzzünk az ellenség dühe elől? Az
delmező szerepe van. Miért van szük aranyba (a feddhetetlenségbe), a fe
ség védelemre? A fedetlenül hagyott dél (az engesztelés) alá, míg véget ér
frigyláda veszélyezteti a világ ös� a harc. Az arannyal bevont és az en
szes akácfáját, a kárhozatra ítélt vi gesztelés fedele alá rejtőzött ember
lágot. Tehát védelemre van szükség. nek biztosított az üdvösség. Íme a
Az akácfa sorsa a törvény előtt ítélet, hit harca és a győzelem csúcspontja:
enyészet. Kit érint a törvény? Jézus amikor az akácfa kívül is, belül is ra
magára vette a törvény ítéletét (Ésa gyogni fog!
53). Ezért kell bevonni arannyal, és
ezért van szükség a fedélre is. Ha nem
lenne az engesztelés fedele, mi tör
Gondolatok
ténne ezzel a világgal?
az imádsághoz:
„Csinálj fedelet is tiszta aranyból.”
A fedél nem arannyal bevont fából ké
1. Miért fontos, hogy az élet meg
változása belülről kifelé történjen?
szült, hanem tiszta aranyból. A kegye
lem Krisztusé. A mennyei kegyelem
2. Képes vagy azonosítani szíved
ben a kegyelem eredményezte
ben nincs semmi, ami emberi eredetű!
változásokat?
Itt a kegyelem és a törvény közti,
3. Milyen jelentősége van számodra
jól meghatározott viszonnyal találko
a következő kijelentésnek: „Öltöz
zunk. A kettő kölcsönösen erősíti egy
zétek fel az Úr Jézus Krisztust”
mást. A törvény elítél, de ezzel egy
(Róm 13:14)?
időben keresi a kegyelmet, a kegye
lem pedig eleget tesz a törvénynek.
A király elítél vagy felment, de sosem
változtatja meg a törvényt.
Emil Jigău, a Romániai Unió kincstárnoka
Adventszemle
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ELHÍVÁS A HŰSÉGRE
A Jézushoz, mint Úrhoz való hű
ség kritikus a bizonyságtételünk meg
bízhatósága szempontjából. A hűtlen
élet teljes lelki bukást jelent.
Ellen White megfigyelte: „Megta
gadjuk Jézust Krisztust, aki elvette a
világ bűneit, ha az igazság elfogadása
után nem mutatjuk ki a világ felé az
igazság megszentelő erejét a saját jel
lemünkön keresztül. Ha nem vagyunk
jobb férfiak és nők, ha nem vagyunk
jószívűbbek, könyörületesebbek, ud
variasabbak, gyengédséggel és szere
tettel teljesebbek, ha nem nyilvánítjuk
ki mások felé a szeretetet, ami Jézust
a világra vezette kegyelmi küldetésé
ben, akkor nem vagyunk Jézus Krisz
tus hatalmának bizonyságtevői a világ
előtt.” 1
Vasárnap

A menny
értékei és
a keresztény
élet
AUDREY ANDERSSON

A

hetednapi adventisták a világ legtöbb országában jelen
vannak. Jelenések könyve 14:12 verse elmondja nekünk,
miért. Ez az apokaliptikus részlet két jelentős értéket és
igazságot ír le, amik a keresztény hit mércéi. Megőrzik
a hitet Jézusban, az emberiség egyetlen Megváltójában, és engedelmeskednek Isten parancsolatainak. Ezek az örök értékek békét,
örömöt és boldogságot teremtenek az emberi életben.
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EGY KEDVES PÉLDA
Nem oszthatjuk meg meggyőzően
Jézus szeretetét másokkal addig, míg
mi magunk meg nem tapasztaltuk azt.
Nem oszthatunk meg valamit, amivel
nem rendelkezünk. A világ tele van
szeretetet és elfogadást kereső em
berekkel, akik békére és boldogságra
vágynak. Gyorsan észreveszik, ha nem
vagyunk hitelesek, az őszinteség vi
szont sok szívet megnyer.
Tom keresztény szülők gyermeke
volt. 15 évesen keresztelkedett meg a
barátaival együtt. Mindenki ezt várta
el tőle. Azonban nem tért meg iga
zán. Összeházasodott egy gyönyörű
keresztény nővel, de ez nem tartotta
vissza attól, hogy azokhoz csatlakoz
zon, akik a széles úton járnak, ami
a pusztulás felé vezet. Évekkel később
a felesége meghívott egy lelkészt,
hogy tartson bibliaórát a házukban.
Tom nem érdeklődött, de nem is el
lenkezett, mert ő és a lelkész barátok
voltak.
Tom titokban a szomszédos szobá
ból hallgatta a bibliaórákat. Néhány
hét elteltével csatlakozott a csoport
hoz, feltűnés nélkül, az ajtóhoz közel
ült le. Tanúja volt annak, milyen vál
tozások következnek be a felesége és

A hivatásnak is
csak akkor van
meggyőző ereje,
ha a való életben
is megélik.

a többi csoporttag életében. Tomnak
tetszett az őszinteség, ahogyan beval
lották hibáikat, és változtattak az éle
tükön. Egyik este sírni kezdett. Nem
átlagos könnyeket hullatott, hanem
az öröm és megbánás könnyeit. Be
vallotta: „Sosem értettem az adventi
üzenetet. De ahogy ezeket az órákat
hallgattam, új fényben láttam meg
Jézust. Isten adott nekem egy máso
dik esélyt! Most már másképpen lá
tom a dolgokat!”
Újra megkeresztelkedett, mert egy
olyan megnyerő szeretetet fedezett
fel, ami őszinte és ragályos volt.
GYÓGYÍTÓ ENGEDELMESSÉG
Az engedelmesség sokat vitatott
és félreértett igazság. Az Isten pa
rancsolatainak való engedelmesség
végső soron az emberiség gyógyulá
sához vezet, és mindig az egyén elő
nyére szolgál, aki gyakorolja azt. Va
lódi kifejeződése Jézus iránt érzett
szeretetünknek. János ezt írta: „Mert
az az Isten szeretete, hogy megtartjuk
az Ő parancsolatait; az Ő parancsola
tai pedig nem nehezek” (1Jn 5:3).
Egy fiatal, 18 éves lány elköltözött
otthonról, hogy egyetemre menjen.
Az első héten rájött, hogy az egyik
órája péntek este van, naplemente
után. Megkereste az óraadót, és elma
gyarázta neki, hogy hetednapi adven
tistaként megtartja a szombatot, mint
hetedik napot, és nem fog tudni részt
venni a péntek esti órákon. Az oktató
kifejezte csalódottságát, de nem volt

hajlandó módosítani az időponton.
Világunk megtört és zavaros. Ez
Ahelyett, hogy elbizonytalanodott igaz minden helyre, ahol hetednapi
volna a bonyolult helyzet miatt, a fia adventisták élnek. Ahhoz, hogy a hi
tal lány Isten elé vitte problémáját.
tünket meg tudjuk élni nyilvánosan,
Egy héttel később az oktató tájé először fel kell készülnünk, és fejlesz
koztatta az osztályt, hogy áthelyezte tenünk kell azt magányunkban. Is
az óra időpontját péntek reggelre. ten próbára tette Jeremiást, hogy
A lány nem tudott róla, de a tanár kap „járja Jeruzsálem utcáit”, és keressen
csolatba lépett az egyház vezetősé egy embert, aki törvénye szerint él,
gével, és megkérdezte: „Tényleg igaz, és igazságra törekszik (Jer 5:1). Isten
hogy a hetednapi adventisták a szom ma is ilyen embereket keres: olyano
batot péntek napnyugtától szom kat, akik őszintén kezelik az üzenete
bat naplementéig számítják?” Amikor ket, amiket Isten írott Igéjében talál
megtudta, hogy ez így igaz, módosí nak, akik megélik az igazságot, hisz
totta az órája időpontját.
nek Jézusban, és az Ő parancsolatai
Az eredmény többszörös áldás volt. szerint járnak.
Megerősítette a fiatal nőt a hitében;
Mindannyian pozitívan válaszol
hatással volt az oktatójára, aki ezáltal hatunk a hívására: „Drága Uram, én
megismerkedett az adventista hittel leszek az a hűséges ember! Segíts ne
és életvitellel; a lány pedig végső so kem, hogy azzá válhassak, akinek igaz
ron kivívta tanára tiszteletét.
keresztényként lennem kellene!” Vá
laszunk lehetőséget teremt Istennek,
AMIKOR LEHETŐSÉGEKET TEREM- hogy megáldjon minket és azokat,
TÜNK AZ ÁLDÁSOKNAK
akiket megérintünk. Ez a mi örömünk
Isten országa értékeinek és igaz hetednapi adventistákként.
ságainak nincs hatalmuk arra, hogy
áldásokban részesítsék azokat, akik
ismerik őket, és hatással legyenek
Gondolatok
azokra, akik nem tudnak róluk, amen�
az imádsághoz:
nyiben az egyház tagjai nem élik meg
azokat örömteli módon, és az áldá
1. Hogyan élhetjük az életünket oly
sok nem mutatkoznak meg a viselke
módon, hogy az a hitünket tük
désükben. A hivatásnak is csak akkor
rözze?
van meggyőző ereje, ha a való élet
2. Mit kell megváltoztatnunk az
ben is megélik. Amikor azt tesszük,
életünkben, hogy a bizonyság
tételünk hiteles legyen mások
ami helyes, őszinte és igaz, és kiállunk
számára?
Isten országának bibliai értékeiért, le
hetőséget teremtünk Istennek nem
3. Csakis a Szentlélek munkája
képes megjavítani az életünket.
csupán arra, hogy értünk tevékeny
Miként találhatjuk meg a bátor
kedjen, de arra is, hogy más embere
ságot, hogy szabadságot adjunk
ket is megérintsen.
neki, hogy pontosan ezt tegye?
Fontoljuk meg a zsoltáros kérdé
Mi gátolhat abban, hogy válaszol
junk neki?
sét: „Uram, kicsoda tartózkodhat sá
torodban, kicsoda lakozhat szent he
gyeden?” (Zsolt 15:1). A válasz világos:
„Aki tökéletességben jár, igazságot
cselekszik, és igazat szól az ő szívében. 1. Ellen G. White: That I May Know Him [Hogy
Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz megismerjem őt]. Washington, D.C., 1964,
Review and Herald Pub. Assn., 306. o.
rosszat felebarátjának, és nem szerez
gyalázatot rokonainak. A megbélyeg
zett utálatos az ő szemeiben, de az Audrey Andersson, a Hetednapi Adventista
Egyház Transzeurópai Divíziójának titkára
Urat félőket tiszteli (Zsolt 15:2–4).
Adventszemle
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Hétfő

A szent élet
tanulása
A keresztény életstílus
és a Lélek gyümölcse
ALAIN CORALIE

V

an olyan, hogy „Adventista Bankrablók Egyesülete”? Mondhatnánk, hogy ez a kérdés nevetséges, ugyanis bizonyos
életformák nem összeegyeztethetőek az adventizmussal.
Hogyan élhetjük meg tehát a hitünket? Ez a kérdés bibliai
választ kíván, mégis sok a tévedés.

HA ROSSZUL FOGJUK FEL: KÉT SZEMBETŰNŐ TÉVEDÉS
Vannak, akik számára a jellegzetes keresztény életstílus mit sem
számít, ugyanis nem hajlandók meglátni az összefüggést a hit és az
életvitel, a tantétel és a viselkedés között. Aztán vannak azok, akik
csak a szabályokra és megkötésekre összpontosítanak, és Krisztust
vallásos élményeiken kívülre helyezik.
Pál apostol hasonló helyzettel találta magát szemben Galáciában. Néhány keresztény úgy gondolta, hogy a Krisztusban való szabadság mentesít az etikus élet alól (Gal 5:13–6:10). Voltak olyanok
is, akik azt hitték, hogy Isten kedvében tudnak járni, ha követik az
idejétmúlt ószövetségi előírásokat, beleértve a körülmetélést is
(Gal 1:1–5:12).
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Pál mindkét oldalt próbára tette.
Azoknak, akik úgy gondolták, hogy a
cselekedetek nem fontosak, az apos
tol azt hangsúlyozta, hogy Isten a cse
lekedetek alapján ítéli meg népét (Gal
6:7–8). Azoknak pedig, akik úgy hitték,
hogy cselekedeteikkel kiérdemelhetik
Isten kegyét, Pál azt emelte ki, hogy
„az ember nem igazul meg a törvény
cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisz
tusban való hit által” (Gal 2:16). Az
apostol azt állítja, hogy ha a keresz
tény életvitel nem az evangéliumban
gyökerezik, legjobb esetben olcsó ke
gyelem, legrosszabb esetben pedig
tökéletességre való igény (perfekcio
nizmus) válik belőle.
A keresztény élet kulcsa Pál tanítá
sai alapján a Krisztusban való radikális
elköteleződésben rejlik a Szentlélek
mélyreható jelenléte és hatalma által.
Gal 5:22–23-ban a „Lélek gyümölcse”
kifejezést használja, amivel azokra az
erényekre vagy jellemvonásokra utal,
amiket a Szentlélek segít elő. Pál ki
lenc erényt sorol fel, amik a „Lélek
gyümölcsét” alkotják. Ezek a követ
kezők: „szeretet, öröm, békesség, bé
ketűrés, szívesség, jóság, hűség, sze
lídség, mértékletesség” (Gal 5:22–23)1.
Mindezek az erények Krisztus jellemét
mutatják be, melyeknek bennünk is
– mint követőiben – meg kell mutat
kozniuk.
Ahogyan a kifejezés sejteti, a Lélek
gyümölcse nem ember alkotta ter
mék, hanem Isten ajándéka. Ahogy az
almafák nem teremhetnek banánt, és
a disznók nem tudnak repülni, a bű
nös embereknek sem lehetséges ma
guktól isteni erényeket szerezni. Csak
Isten képes arra, hogy létrehozza és
kifejezésre juttassa jellemét bennünk.
Ebből következik a kérdés: a keresz
tény életvitel bibliai képét mutatjuk-e
életünkben? Az igazság az, hogy nem
tudjuk Krisztust anélkül magasztalni
a családunkban, gyülekezeteinkben,
közösségeinkben, hogy olyan voná
sok, mint a „szeretet, öröm, békesség,
béketűrés, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, és mértékletesség” szerves

A Lélek gyümöl
cse nem ember
alkotta termék,
hanem Isten
ajándéka.
részévé ne válnának keresztény jelle
münknek és életvitelünknek.
HA HELYESEN FOGJUK FEL:
HÁROM LÉTFONTOSSÁGÚ
IGAZSÁG
Ezek után pedig felvetődhet a kér
dés: Hogyan teremhet meg a Lélek
gyümölcse a szívünkben, és nyilvánul
hat meg a mindennapi életünkben?
Gal 5:24–25-ben Pál három – egymás
sal összefüggő – módot mutat be,
ahogyan a keresztény életvitelünket
gyümölcsöző tanítványokként érvé
nyesíthetjük.
Először is úgy érvényesíthetjük
igaz keresztény életvitelünket gyü
mölcsöző tanítványokként, hogy rend
szeresen emlékeztetjük magunkat
arra, hogy „mi pedig Krisztus Jézuséi
vagyunk” (Gal 5:24). Ahhoz, hogy gyü
mölcsöt hozhassunk, naponta kap
csolatot kell teremtenünk Krisztussal
(lásd Jn 15:5). Valójában keresztény
nek lenni többet jelent, mint hinni bi
zonyos hitelvekben és betartani egyes
szabályokat; a szív radikális átalakulá
sát jelenti, ami az Istennek való, hit ál
tali engedelmességhez vezet.
Vegyük észre, hogy Pál a szerete
tet helyezi az erények felsorolásának
élére, mert ez a legfőbb erény, amit
a hiteles keresztény életstílus döntő
bizonyítékának tekint. Máshol így inti
a galáciabelieket: „Szeretettel szolgál
jatok egymásnak” (Gal 5:13). A lényeg
a következő: hétköznapi életünk ké
pes erőteljesen hirdetni az evangéliu
mot. Ellen White így fogalmazza ezt
meg: „Minden ékesszólásnál ékeseb
ben beszél az igaz, őszinte keresztény

csendes, következetes, tiszta élete.
Az ember nagyobb befolyást áraszt
a lényével, mint azzal, amit mond…
Az evangélium ügye mellett a legna
gyobb érv egy szerető és szeretetre
méltó keresztény”.2 A valódi keresz
tény élete Krisztus-központú.
Másodszor, akkor érvényesíthetjük
igaz keresztény életvitelünket gyü
mölcsöző tanítványokként, amikor
„megfeszítjük bűnös természetünket
annak szenvedélyeivel és kívánsá
gaival együtt” (24. vers). Keresztény
ként nem merülhetünk el a test cse
lekedeteiben (19–21. vers), és állíthat
juk, hogy méltók vagyunk a mennyre.
Meg kell halnunk az énünknek. Diet
rich Bonhoeffer ezt írta erről: „Amikor
Isten elhív egy embert, akkor tulaj
donképpen ajánlatot tesz neki, hogy
jöjjön, és haljon meg”. Hívőként fele
lősséget vállalunk azért, hogy kiirtsuk
az összes gyomnövényt, ami fenyege
tést jelent lelki életünkre, hogy a Lé
lek gyümölcse virágozhasson. Gya
korlati értelemben ez azt jelenti, hogy
bármilyen szokást, gyakorlatot vagy
kicsapongást, ami a régi énközpontú
és élvezetet kereső életet táplálja, ki
kell végeznünk. Az igazi keresztény
életvitel önmegtartóztató.
Harmadszor pedig, akkor érvé
nyesíthetjük igaz keresztény életvite
lünket gyümölcsöző tanítványokként,
amikor „a Lélek szerint is járunk” (Gal
5:25). A Lélek szerint járni azt jelenti,
hogy a Szentlélek irányít minket éle
tünk minden területén, a legbensőbb
gondolatoktól és érzésektől kezdve
a mindennapos kapcsolatokon át
egészen addig, hogy hogyan viszo
nyulunk másokhoz. Ebbe beletartozik,
hogy az Ige, ima, dicsőítés, közösség
és szolgálat formálnak minket, és ezek
szolgálnak erőforrásul. Fontos emlé
kezni arra, hogy az a keresztény élet,
amit nem a Szentlélek vezérel, csúfos
bukásra van ítélve. Miközben tartjuk
a lépést a Szentlélekkel, meg kell hoz
nunk a tudatos döntést, hogy kiéhez
tetjük az óemberünket, és kiműveljük
a Lélek gyümölcsét.

Isten hatalma által azt fogjuk ten
ni, ami helyes. Életünk értékei nem
a népszerű szokásokat fogják tük
rözni, nem azokhoz fognak igazodni.
Amikor a Szentlélek meggyőz min
ket helytelen döntéseinkről (a beszé
dünk
ben, énekünkben, szórakozá
sunkban stb.), alázatosan megbocsá
tást fogunk keresni. Ezzel ellentétben,
amikor fejlődést tapasztalunk, tartóz
kodunk attól, hogy ítélkezve, kritiká
val viszonyuljunk azokhoz a zarán
doktársainkhoz, akik nehézségeket
tapasztalnak az Istennel való kapcso
latukban. Egy valódi keresztény élet
vitele a Szentlélektől vezérelt.
ÖSSZEFOGLALVA: EGY IRÁNYELV
A Lélek gyümölcse, ha minden
nap a gyakorlatban használjuk, be
emeli Krisztust a gondolatainkba, ér
zéseinkbe és viselkedésünkbe. Csak
a Krisztussal való, élő kapcsolat képes
arra, hogy a létezés olyan módját ala
kítsa ki, ami Istent dicséri, és embe
reket vonz közelebb hozzá. Mindent
összevetve, a következők alkotják az
igaz keresztény életstílust: gyümöl
csöző tanítványnak lenni, aki jellemé
ben és viselkedésében Krisztust tük
rözi. Legyen nekünk is ilyen élmény
ben részünk!

Gondolatok
az imádsághoz:
1. Miért fontos megteremni a Lélek
gyümölcsét?
2. Eszedbe jutnak olyan konkrét
életmódbeli változtatások,
amikre a Szentlélek ösztönöz,
hogy valósítsd meg őket?
3. Milyen lenne az életed, ha
a Szentléleknek teljes körű
hatalmat adnál az életedben?

1. Károli fordítás.
2. Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán.
Budapest, 2001, Advent Kiadó, 339. o.
Alain Coralie, a Hetednapi Adventista Egyház
Kelet-közép-afrikai Divíziójának titkára
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A BŰNBEESÉS
Az Édenkertben Ádám és Éva úgy
döntött, eltérnek attól az élettől, ame
lyet Isten tervezett nekik. Tetteik saját
létezésüket és a teremtés többi részt
vevőjét is elképzelhetetlen fájdalom
ba és szenvedésbe taszították. Ha
hallgattak volna Istenre, és hűségesek
lettek volna hozzá, az összes gonosz
ság, ami ezt követte, elkerülhető lett
volna. De ők magukban hittek Isten
helyett, és az ördögre hallgattak. Az
óta az emberiség története nem szól
másról, mint az Isten tervével szem
beni hűtlenségről, a vele szembeni bi
zalmatlanságról, fájdalomról, szenve
désről és halálról.

Kedd

A teljes élet
öröme
Isten egészségügyi
elvei szerint élni
TORBEN BERGLAND

E

gy jobb világra, egy jobb életre lettünk teremtve. Amikor
Isten megalkotta ezt a világot, és az emberiséget mindennek a közepébe helyezte, „látta, hogy minden, amit teremtett, ímé, igen jó” (1Móz 1:31). Isten úgy tervezte a világot,
és benne az életet, hogy tökéletesen jó legyen. Olyan életre lettünk
teremtve, amelynek minden tevékenységében, gondolatában és érzésében Isten jóságát tükrözzük, hirdetjük, ünnepeljük és élvezzük.
Ez volt, és a mai napig is ez Isten szándéka és vágya az életünkre
nézve ebben a világban.
De valami elromlott.
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A MEGVÁLTÁS
Isten azonban nem hagyott min
ket magunkra, hanem folyamatosan
próbál elérni minden embert a vilá
gon. Szándéka és vágya, hogy a jóság
uralkodjon ebben a világban, a mai
napig változatlan, de a gonosznak az
a küldetése, hogy megtámadjon min
dent, ami az Istené – mindent, amit
teremtett, mindent, ami jó, mindent,
ami élet. E nagy küzdelem közepette
élünk Krisztus és Sátán, a jó és a go
nosz, az élet és a halál között. Krisz
tus arra törekszik, hogy megmentsen,
míg az ördög arra, hogy pusztítson.
Mindannyian voltunk már áldozatai
a gonosz támadásainak. Mindannyian
tévelyegtünk már és jártuk a magunk
útját (Ésa 53:6). De a gonosz bárhova
megy, hogy romboljon, Isten már ott
van, hogy megkeressen és megtart
son (Lk 19:10). Isten nem hagyott ma
gunkra sem minket, sem a világot.
„Én azért jöttem, hogy életük le
gyen és bővelkedjenek” (Jn 10:10)1,
mondta Jézus. Küldetése az volt, és
ma is az, hogy szembeszálljon és le
győzze az ördög gonoszságát, aki
„csak azért jön, hogy lopjon, öljön és
pusztítson” (10. vers). Krisztus külde
tése ezen a földön az élet, sőt a bő
velkedő élet megteremtése. A gonosz
célja a halál. Nincs élet a gonoszság
ban. A gonoszságban csak halál van.

Csak Isten,
aki létrehozta
az életet,
tudja előírni,
hogy mi a jó.

Az élet csakis Krisztusban rejlik. Élet
csak abban lehet, ami jó. Az élet
– a bővelkedő élet – egyedül úgy ér
hető el, ha hűségesek vagyunk Isten
tervéhez, amit a világnak szánt, és az
általa eltervezett élethez.
Az ördög a kezdetek óta „hazug
és hazugság atyja” (Jn 8:44). Mesteri
ravaszságával meggyőzte a nőket és
férfiakat, hogy amit ő kínál, az jobb,
kívánatosabb, izgalmasabb, kielégí
tőbb. Jónak tünteti fel azt, ami rossz,
bűnös és gonosz. Úgy téveszt meg
minket, hogy elhiteti: amit ő ajánl, az
szabaddá tesz minket, és hozzáad az
életünkhöz, míg amit Isten ad, az kor
látoz, és elvesz az életünkből.
De ez hazugság. Igaz, valódi élet
csak abban rejlik, amit Isten alkotott
és megáldott. Csak az elégíti ki valódi
szükségleteinket és legmélyebb vá
gyainkat, amit Isten ad.
„Nem vonja meg a jót azoktól, akik
ártatlanul élnek” (Zsolt 84:12). Isten az
egyetlen, aki életet adhat, megtarthat
és gyógyíthat. Egyedül Ő, aki létre
hozta az életet, tudja előírni, hogy mi
a jó. A Biblia az Ő kinyilatkoztatása az
emberiség számára arra vonatkozóan,
hogy mi a jó. Az elveket – amikre a
Szentlélek vezet rá, hogy azok alap
ján éljünk, amikor imádságos lélekkel
olvassuk és elmélkedünk a Szentírá
son – Isten pontosan azért írja elő ne
ked és nekem, hogy a legjobb életet

élhessük, ami ezen a földön lehetsé … válaszd azért az életet, hogy élhess
ges. A teremtés történetétől az „új ég mind te, mind a te magod! Hogy sze
és új föld” (Jel 21:1) ígéretéig, Mózes ressed az Urat, a te Istenedet, és hogy
első könyvétől a Jelenésekig „megje hallgass az Ő szavára, és ragaszkod
lentette néked, ó ember, mi légyen jál hozzá, mert Ő a te életed és a te
a jó…!” (Mik 6:8). Semmi jót nem tar életednek hosszúsága; hogy lakoz
tott vissza tőlünk.
zál azon a földön, amely felől meges
Miközben a jó és gonosz közt tom küdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahám
boló konfliktus közepette élünk, és nak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy né
visszaemlékezünk az Édenre, valamint kik adja azt” (5Móz 30:15–20).
vágyódunk a mennybe, nap mint nap
Ma mi is egy másik ígéret földjé
gyógyulásra és megújulásra van szük nek határánál állunk. Az utolsó na
ségünk. Isten előírta, hogyan kellene pokban élünk, mielőtt eljön „egy új
élnünk, Ellen White pedig A nagy Or ég és egy új föld” (Jel 21:1). Mindan�
vos lábnyomán című könyvében en nyiunk számára nap mint nap így szól
nek az életvitelnek az alapelveit fej a kihívás és a kérés: Szeresd az Urat,
tegeti. Ezt írja: „Tiszta levegő, napfény, a te Istenedet, hallgass szavára, és ra
mértékletesség, pihenés, testedzés, gaszkodj hozzá! Ha ezt megfogadjuk,
megfelelő táplálkozás, a víz haszná tudni fogjuk, mi a helyes, és így vá
lata, Isten erejébe vetett hit – ezek az laszthatjuk az életet.
igazi gyógyszerek.”2
Az egészséges élet ezen elveit
azonban sokan támadják. Ellen White
Gondolatok
a következőt tanácsolja: „Minden
az imádsághoz:
olyan szokás bűn, amely rombolja
a testi, szellemi és lelki energiát, ez
1. Életed mely területén érzed leg
inkább a gonosz támadásait?
zel szemben az egészség helyreáll
hat azoknak a törvényeknek való en
2. Milyen változást vár el Isten
az életviteledben, hogy teljesebb
gedelmesség által, amelyeket Isten
életet élvezhess?
az egész emberiség javára alkotott.”3
3. Hogyan kérhetsz erőt Istentől és
Majd így folytatja: „Tegyük világossá,
támogatást a társaidtól, amikor
hogy Isten parancsolatainak útja az
elhatározod, hogy változásokat
élet útja! A természet törvényeit Isten
fogsz bevezetni az életedben?
állította fel, de Isten törvényei nem
önkényes követelmények. A törvény
– mind a fizikai, mind az erkölcsi – min
den egyes »ne tedd!« parancsa egy- 1. Ha másként nem jelöljük, a tanulmány min
den bibliaszövege a Károli fordításból való.
egy ígéretet is rejt magában. Ha en 2. Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán.
gedelmeskedünk, áldás kíséri lépte Budapest, 2001, Advent Kiadó, 79. o.
inket. Isten soha nem kényszerít arra, 3. Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán.
hogy helyesen cselekedjünk, de meg Budapest, 2001, Advent Kiadó, 68. o.
4. Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán.
akar óvni a rossztól, és rá akar nevelni Budapest, 2001, Advent Kiadó, 69. o.
arra, ami jó.”4
Ahogy Izrael népe az ígéret föld
jének határánál állt, Mózes próbára Torben Bergland, M. D., a Hetednapi
Adventista Egyház Generálkonferenciája
tette őket. Megpróbálta rávenni őket Egészségügyi Szolgálatok Osztályának
a helyes döntésre:
társigazgatója
„Mikor én azt parancsolom néked
ma, hogy szeressed az Urat, a te Iste
nedet, hogy járj az ő útjain, és tartsd
meg az Ő parancsolatait, rendeléseit
és végzéseit, hogy élj és szaporodjál
Adventszemle
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A lenyűgöző
Krisztus
Példaképünk a keresztény
életvitelhez
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A

z idős János apostol írta: „Amit hallottunk és láttunk, hir
detjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk,
éspedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jé
zus Krisztussal” (1Jn 1:3).1 Majd hozzátette: „Aki azt mondja,
hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt” (1Jn 2:6) Az
apostol úgy ábrázolja a keresztényeket, mint akik a Krisztusban, vagy
vele egységben élnek. A keresztény élethez hozzátartozik, hogy az
Úrral járunk mindennap.
Ahhoz, hogy Jézusban legyenek, a hívők arra hivatottak, hogy úgy
éljenek, ahogy Krisztus élt. János meghatározása szerint a Krisztusban
való élet a következőkből tevődik össze: közösség az Atyával, a Fiúval,
a Szentlélekkel és a többi hívővel. A keresztény élet alapja a közös va
lóság: Jézus áldozatos halála. De a kereszténységet úgy tudjuk szem
léltetni, ahogyan Istenért és másokért élünk.
Jézus életét átformáló erő jellemezte. Ehhez úgy férhetünk hozzá,
hogy meghalljuk, amit mondott („amit hallottunk”), és azt tesszük,
amit ő tett („amit láttunk”) – más szavakkal, lemásoljuk a beszédét
és a cselekedeteit. Ő a legvégső és legjelentősebb mutatója annak,
ahogy a keresztényeknek élniük kellene – hogy úgy járjanak, aho
gyan Ő járt.

JÉZUS TÖREKEDETT ARRA, HOGY EMBEREKET FORMÁLJON ÁT
Jézus azért jött, hogy gyökeresen megváltoztassa azoknak az éle
tét, akik hallották és látták Őt. Elhívott embereket, hogy legyenek
a tanítványai. A tanítványság nemcsak arról szól, hogy megjegyezzük
a tanításait, hanem hagyjuk, hogy azoknak az ereje létrehozzon ben
nünk egy új életet (lásd Jn 3:1–8). Jézus, Isten erejének kozmikus for
rása, tanítványokat alkotott azáltal, hogy legyőzte a gonosz munkáját
az emberi szívekben, helyette pedig elhívott embereket, hogy köves
sék Őt.
Egy tudós a munkájából adódóan kénytelen volt átutazni a dzsun
gelen. Mivel a sűrű erdőben nem voltak utak vagy ösvények, magával
vitt egy helyi idegenvezetőt. Miután már sétáltak egy ideje, így szólt
a vezetőhöz: „Nem látok egy ösvényt se. Honnan tudja, hogy a helyes
irányban haladunk?”
„Én vagyok az út! – mondta az idegenvezető. – Csak kövessen
engem.”
Hála Istennek, olyasvalakit követünk, aki tudja az utat! Jézus ráné
zett az eltévedt és elveszett emberiségre, és azt mondta: „Én vagyok
az út, kövessetek engem!” (lásd Jn 14:6). Ha követjük Őt, akkor úgy is
kell élnünk, ahogyan Ő élt (1Jn 2:6).
JÉZUS SZAVAI
Talán mondanunk sem kell, hogy Jézus felállította az alapjait annak,
hogy mit jelent kereszténynek lenni. Igéjét, amely Isten országának
értékeit és elveit hirdeti, hallották a városok utcáin, templomok ud
varán, a tengerparton és az utazásai közben. Általa Isten hangja újra
hallható volt az elbukott bolygón, ami utat mutatott az embereknek,
Adventszemle
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Krisztus minden cselekedete
az Ő jellemét tükrözte.
Ezzel bemutatta azok életmódját is,
akik követik Őt, és egyházát alkotják.
és új jelentést adott annak, amit Izrael
népe az Ószövetségből ismert.
A Hegyi Beszédben Jézus azoknak
az életmódját ábrázolta, akik követik
Őt, és meg akarják jeleníteni keresz
tény identitásukat a világnak.
A beszédben Jézus elítéli a gyilkos
ságot, különösen amikor az – átvitt
értelemben – haragos szóval törté
nik (Mt 5:21–22). Megerősítette annak
fontosságát, hogy békében éljünk
másokkal (23–24. vers). Kijelentette,
hogy a paráznaság nemcsak a csele
kedetben érhető tetten, hanem az el
mében is, amikor a kívánság gondo
lata megjelenik. Az internet korában
a vágyak kísértése olyan kihívás, ami
elképzelhetetlen volt azoknak, akik
Jézus idejében éltek (27–30. vers). Újra
kiemelte a házasság fontosságát, és
emlékeztette hallgatóit, hogy a válás
sok fájdalmat és bonyodalmat von
maga után (31–32. vers).
Jézus beszélt az igazságosságról,
és arról, hogy a nagylelkűség kívána
tosabb a megtorlásnál (38–40. vers),
továbbá hogy a szeretet – még az el
lenségeink felé is – az őszinte lelkiség
fémjele, Isten jellemének legtisztább
tükröződése.
Jézus említette a nélkülözők meg
segítését saját önzésünk táplálásá
val szemben (Mt 6:1–4). Emlékeztette
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tanítványait, hogy az igazi kincsek
a mennyben vannak (19–24. vers),
és a lelki életünk minőségét nem az
anyagi javak határozzák meg. Ha ke
ressük az Urat és az Ő országát, leg
szükségesebb lelki, érzelmi és anyagi
igényeinket be fogja tölteni (Mt 6:
25–34).
A depresszió és a szorongás ko
rában meg kell ragadnunk Isten sze
retetét, és bíznunk kell abban, hogy
biztosítja majd legmélyebb szükség
leteinket. Amikor késztetést érzünk
arra, hogy másokat elítéljünk tökélet
lenségeik miatt, Jézus arra kér, hogy
álljunk meg, és vegyük észre, hogy
elsődleges feladatunk az, hogy saját
tökéletlenségeinket orvosoljuk (Mt
7:1–5).
Jézus a tanításait arra tervezte,
hogy életünket jelentőségteljessé, él
vezetessé és hatékonnyá tegye má
sok szolgálatában. A szeretet Isten or
szágának legértékesebb és legfonto
sabb alapelve. Az iránta való szeretet
nemcsak egy újabb parancsolat, ha
nem a ragasztó, ami összetartja lelki
életünket. Az iránta való szeretet az
alapja annak, hogy betartjuk a törvé
nyeit (1Korinthus 13). A szeretet egy
más iránt nemcsak azok felé fejeződik
ki, akiket kedvelünk, hanem az ellen
ségeink irányába is.

Sajnálatos módon sokszor nehe
zünkre esik szeretni másokat, és elő
fordul, hogy a gyülekezetek is konflik
tus és feszültség színterévé válnak,
ami megrontja az egységet és a Krisz
tus-központú azonosságot. János
apostol tudatában lehetett ennek,
mert ezt írta: „Ez az az üzenet, ame
lyet kezdettől fogva hallottatok, hogy
szeressük egymást” (1Jn 3:11).
JÉZUS CSELEKEDETEI
A Biblia szerint a jellem és az iden
titás a tetteinkben fejeződik ki. Jézus
identitása nem volt rejtett és elérhe
tetlen másoknak: emberré vált, hogy
a cselekedetei által bemutathassa
i steni személyét.
Amikor Keresztelő Jánost börtön
be zárták, hírvivőket küldött, hogy
megtudja, Jézus valóban a Messiás-e.
zus felfedte magát János tanítvá
Jé
nyainak, és nemcsak azáltal, amiket
hallottak tőle, hanem legfőképpen
a tettei által, amiket véghezvitt (Mt
11:1–6).
Az ember tettei felfedik jellemét.
Jézus vámszedőkkel és bűnösökkel
evett, ami isteni együttérzéséről ta
núskodott (Mt 9:11–13). Az Atya akara
tának teljesen alárendelt életet élt (Jn
5:19), és e kapcsolatát úgy erősítette,
hogy ima és a Szentírás ismerete által

lépett közösségre az Atyával. Megtar val elmentem egy értekezletre. Utazás
totta a szombat szentségét (Lk 4:16), közben a sofőrt a vallási életéről kér
szerette ellenségeit, és imádkozott ér deztem. Széles mosollyal válaszolta:
tük (Mt 26:51–53; Lk 23–24). Felülkere „Muszlim vagyok”. Meséltem neki né
kedett az ördögön, amikor megkísér hány muszlim barátomról, és meg
tette (Mt 4:1–6), majd legyőzte azáltal, említettem, mennyire elkötelezettek
hogy meggyógyította a betegeket és Allah iránt.
a megszállottakat (Mk 1:32–34).
Ő is kérdezett az én vallásomról, és
Amikor az emberek látták Jézust azt válaszoltam, hogy hetednapi ad
csodákat végrehajtani – a két vak em ventista keresztény vagyok. Boldogan
ber meggyógyítását beleértve –, rá felnevetett, és gyakorlatilag elkiáltot
jöttek, hogy példátlan hatalmát má ta magát: „Sok adventista van a falum
sok szolgálatába állítja (Jn 9:33). Jézus ban, és jobb muszlimok, mint amilyen
minden cselekedete saját jellemét tük én vagyok! Elmennek a mecsetjükbe
rözte. Cselekedeteivel azok életét áb többször egy héten, a szombatot pe
rázolta, akik Őt követik és egyházát al dig dicsőítéssel és jó cselekedetekkel
kotják. Egész élete Isten végtelen sze töltik. Olyan istenfélő emberek, akik
retetének bemutatása teremtményei több mint háromszor imádkoznak
iránt. Keresztre feszítése bűneink meg egy nap, nem esznek sertéshúst, és
bocsátása érdekében Isten szereteté alkoholt sem isznak!”
nek végső megnyilvánulása az embe
Az emberek elsősorban abból is
riség felé (Jn 3:14–16; 1Jn 4:7–10).
mernek meg minket, ahogyan élünk
(a tetteink alapján), és csak azután ab
KERESZTÉNY VAGYOK
ból, amit tanítunk. Jézus vallása nem
Jézus eljött, hogy szavai és tettei csupán intellektuális állítások tárhá
által felfedje, hogy ki is Ő valójában. záról vagy egy teológiai rendszerről
Azonban különösképpen viselkedé szól, hanem az élő igazságról, ami az
sének és magatartásának köszönhe egész személyt hatalmába veszi. Átfor
tően ismerték fel Őt az emberek Isten máló igazság, ami gyökeresen megvál
Fiaként.
toztatja azt, ahogyan gondolkodunk,
Amikor egy olyan országot láto beszélünk és viselkedünk.
gattam meg, ahol muszlimok és ke
Ellen White írta: „Krisztus a mi pél
resztények élnek egymás mellett, taxi daképünk, a tökéletes és szent példa

kép, akit követnünk kell. Soha nem le
hetünk azonosak a példaképpel, de
képességünk szerint követhetjük Őt,
és hasonlóvá válhatunk hozzá.”2
Ez a fajta vallás, amit mások a tet
teink által tapasztalnak meg, ajtót nyit
nekik, hogy halljanak és tanuljanak az
igazságról. Ez pedig abból áll, hogy
úgy járunk, ahogyan Krisztus járt.

Gondolatok
az imádsághoz:
1. Miért állítja a Biblia Krisztust pél
daként számunkra?
2. Miért kell az életünket a Jézusé
hoz igazítanunk? Hogy tökéletes
legyen? Hogy Isten elfogadja?
Hogy másokat szolgáljunk? Vagy
a három kombinációja az igazi?
3. Mit gondolsz, helyénvaló bizo
nyos körülmények között elrejte
nünk adventista identitásunkat?

1. A bibliaversek a Károli fordításból valók.
2. Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok.
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 369. o.

Angel Manuel Rodríguez a Generál
konferencia Bibliakutató Intézetének
igazgatója volt 2001 és 2011 között.
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Csütörtök

Életet
megváltoztató
találkozások
A keresztény életstílus
és a média
K L AU S P O PA

K

i vagy te, fiam?” (1Móz 27:18)
Kíváncsi vagyok, hogy vajon Jákob számított-e arra, hogy
az apja, Izsák felteszi neki ezt a kérdést. Valószínűleg reménykedett benne, sőt talán még imádkozott is azért, hogy
ne beszélgessenek sokat, és az apja inkább csak némán fogyassza
el az ételt, amit felszolgált neki, majd áldja meg, hogy aztán gyorsan el is hagyhassa a sátrat. Egyszerűen, bonyodalmak nélkül. De
mivel az apja nekiszegezte a kérdést, Jákobnak válaszolnia kellett.
De mit kellene mondania? „Jákob vagyok, a fiad.” Ez lett volna
az őszinte válasz, de így az édesapja rádöbbent volna, hogy meg
akarja téveszteni. És mi történne a kívánt áldással? Átokká változna? Jákob úgy döntött, hogy hazudni fog, és ezt válaszolta: „Én
vagyok Ézsau, az elsőszülötted” (19. vers). Úgy tett, mintha a bátyja
lenne, annak érdekében, hogy megkapja az áldást. Izsákot ez még
nyilvánvalóan nem győzte meg, ezért további lépéseket tett azért,
hogy megtudja, ki szolgálja őt. Végül Jákob sikeresen magára vette
a bátyja személyazonosságát, és Izsák megáldotta őt.
IGAZNAK LENNI
Néhány éve egy egyházi vezetővel beszélgettem a média használatáról az evangelizációban. Az illető személy már körülbelül
húsz évet töltött a média szolgálatban. Beszélgetésünk közben
ezt mondta: „Hetednapi adventistákként mindig úttörők voltunk
a legújabb médiatípusok használatában a nyilvános evangelizációban. Annak érdekében, hogy a hármas angyali üzenetet még
szélesebb közönséggel megoszthassuk, műholdas evangelizációt
alkalmaztunk a kilencvenes években, néhány évvel később pedig
tévécsatornákat indítottunk. Hamarosan a legnagyobb keresztény
televíziós hálózatot fogjuk igazgatni világszerte.
A média különböző eszközeit használva milliónyi emberhez jutottunk el, és további milliókat fogunk elérni a szerető Isten jó hírével világszerte. Milyen hatalmas áldás!” Aztán megállt egy pillanatra.
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„Néha elgondolkozom azon, hogy va
jon hajlamosak vagyunk-e a hitnek
egy olyan gyönyörű és tökéletes vilá
gát közvetíteni, ami nem egyezik az
zal, akik a mindennapokban vagyunk.”
Majd újra megállt. „Legfőképpen
arra összpontosítunk, hogy bemutas
suk, mit kellene hinnünk, és hogyan
kellene gyakorolnunk a hitünket, és
ezzel eltereljük a figyelmünket a hiá
nyosságainkról, szűkölködésünkről és
megtörtségünkről. Nehezünkre esik
bevallani magunknak és másoknak,
hogy közel sem vagyunk olyan jók,
mint amilyenek lenni szeretnénk, vagy
mint amit az »ideális hit«, amit közve
títünk, megkívánna tőlünk.”
Ezek a kérdések személyes választ
igényelnek. Senki sem válaszolhat más
helyett. Sokan nézünk szembe hason
ló jelenséggel, amikor megosztjuk hi
tünket. Hitközösségként annyi em
bernek akarunk segíteni megismerni
Istent, amennyinek csak lehetséges.
Ha észben tartjuk ezt a célt, csábító le
het arra összpontosítani, hogy azt mu
tassuk, ami az ideális, és ne azt, ami
a valóság. Miért?
Először is, mindenki azt kívánja,
hogy elérje, és megtapasztalja azt, ami
az ideális. Másodsorban, az eszmény
kép megosztásának úgy tűnik, na
gyobb hatása van.1 A sikertelenségről
és hiányosságokról szóló történetek
nem olyan meggyőzőek, mint a siker
történetek. Harmadszor, a hit meg
osztásához hozzátartozik Isten törvé
nyének, az egyetemes igazságoknak
és elveknek a tanítása, amik függet
lenek kultúrától, időtől, valamint más
emberektől.2 Negyedjére, végtére is
nem az a lényeg, hogy Istenről, Isten
jóságáról, kegyelméről és az embe
riség megváltásának tervéről szól az
egész, nem pedig rólunk? Végül pe
dig nem szeretnénk, hogy az embe
rek elveszítsék a bizalmukat Istenben,
és feladják a hitüket tökéletlenségünk
miatt. Ezek mind érthető okok, amik
miatt úgy dönthetünk, hogy az esz
ményi hitet és a tökéletes életet mu
tatjuk be műsorainkban.

Ugyanakkor az aggodalmunk vagy
félelmünk, hogy az emberek eltán
torodnak Istentől, amikor meglátják
törékenységünket is, arra vezethet,
hogy elrejtsük a kevésbé kellemes
oldalunkat, és végső soron jobbnak
tüntessük fel magunkat, mint amilye
nek valójában vagyunk. Több figyel
met fordíthatunk arra, hogy pozitív
fényben lássanak, mint arra, hogy mi
lyen emberek is vagyunk valójában.
A hit megosztása könnyen szólhat in
kább a megjelenésről, mint a létezés
ről és a jellemről, inkább az észlelés
ről, mint az őszinte beszélgetésekről
és valódi találkozásokról. A médián
keresztül végzett evangelizáció még
könnyebbé teszi, hogy a hitet tökéle
tes, kívánatos módon jelenítsük meg,
mint amennyire az a személyes talál
kozások alkalmával lehetséges lenne,
ugyanis a médium (TV, rádió, közös
ségi média stb.) az emberek közé áll.
Megtarthatjuk a távolságot a jól meg
világított, vonzó lelki élmény és a va
lóságos, természetes fényben látott
valódi hit élménye között.
AZ ÁTTÖRÉS
A visszautasítástól való félelmünk
lehet ennek a középpontjában – mind
személyesen, mind együttesen, hit
közösségként. Következésképpen, ha
Isten tökéletességére, törvényeire és
egyetemes igazságaira, valamint a tan
tételekre és elvekre összpontosítunk,
az kényelmes elterelés vagy éppen
kifogás lehet az ellen, hogy szembe
nézzünk tökéletlenségeinkkel, és el
fogadjuk, megosszuk azokat. A hit
megosztásának azonban nem az a
célja, hogy elhitesse másokkal, hogy
a hordozója jó és méltó rá, hanem
hogy Isten jó, kedves és irgalmas.
Benne találnak az emberek elfoga
dást, megbocsátást és életet.
Jákob kelet felé tartó útján Isten
felfedte magát neki Üdvözítőként, és
megáldotta őt. Isten ezt nem azért
tette, hanem annak ellenére, aki Jákob
volt. Jákob vágyott az áldásra, de nem
érdemelte meg; azért részesült benne,

mert Isten könyörületes volt hozzá
(1Móz 28:10–12).
Ezek a megfontolások nem csak
azok számára lényegesek, akik a mé
dia segítségével végzik a szolgálatu
kat. A „közösségi média univerzumá
ban”, a szavak, képek, videók állandó
áradatának kellős közepében több
milliárd ember találja magát nyomás
alatt amiatt, hogy a valódi és az inter
neten keresztül közvetített énje közt
különbség van. És ez a helyzet fenn
áll a világ minden pontján. Gondo
san kiépített, jól elrendezett és feldí
szített „szelfiföldön” élünk. Mégis, az
alapvető kérdés, hogy „Ki vagyok én?”,
sokunk számára komoly terhet jelen
tő egzisztenciális kérdés, olyan prob
léma, amit kezelnünk kell. Nagy kihí
vás, hogy amit megosztunk magunk
ról az egész világ felé különböző kö
zösségi oldalakon, az végső soron
valótlan, kifényezett, eltúlzott hamis
ént mutat-e, vagy megengedjük az
embereknek, hogy pontos, valóság
hű képet lássanak rólunk?
20 évvel később Jákob úgy dön
tött, hogy hazatér. Nagy félelemben
és izgalomban készült a találkozásra
testvérével, Ézsauval. Az éjszaka so
rán váratlanul harc bontakozott ki Já
kob és egy idegen között, akiről ki
derült, hogy nem emberi lény. Küz
delmük közepette Jákob azt mondta:
„Nem engedlek el, hacsak meg nem
áldasz.” Ennyi év után még mindig
nem volt biztos az áldásában? „Mi a
neved?” – kérdezte az idegen. Úgy
gondolom, Jákob nagyon meglepő
dött, de még akár meg is rettent, mi
vel az ellenfele ugyanazt a kérdést
tette fel neki, mint az apja 20 évvel
korábban: „Ki vagy te?” Vajon Jákob
eljátssza-e megint, hogy ő valaki más,
hogy megkapja az áldást? Vagy ez
esetben őszinte lesz, a következmé
nyektől függetlenül?
„Jákob” – válaszolta. Végre volt bá
torsága, hogy önmaga legyen. – Já
kob, aki úgy született, hogy a sarkánál
fogta a testvérét, és csalással szerezte
meg, amit akart.

A hit mindig személyes, kapcso
lati rendszerben létező és az életünk
ben gyakorlati módon megnyilvánuló
fontos csoda, amely belengi egész lé
tünket. Az, hogy hitünket és életün
ket annak teljességében osszuk meg
másokkal, igényli, hogy megosszuk
a jót és a rosszat egyaránt, sikereinket
és bukásainkat, küzdelmeinket és ki
hívásainkat csakúgy, mint szeretetün
ket és fájdalmainkat. A Biblia nem fél
a sebezhetőségtől. A Biblia írói nyíltan
és átláthatóan örökítették meg a tel
jes történetet, nem csak a szalonké
pes részeket.
Az Istennel való váratlan találkozás
során Jákobnak szembe kellett száll
nia önmagával. Úgy döntött, hogy be
vallja, ki is ő. Merünk mi is ezen az úton
járni, sebezhetővé tesszük-e magun
kat, hogy mások úgy láthassanak min
ket, amilyenek valójában vagyunk? Is
ten szeretete, jósága és kegyelme biz
tonságos és megváltó közeget terem
tett Jákob számára. Isten hűséges, és
nekünk is ugyanilyen közeget biztosít.

Gondolatok
az imádsághoz:
1. Miért olyan nehéz a valósághoz
hűnek lennünk, és megmutatnunk,
hogy kik is vagyunk valójában?
2. Milyen összefüggés van a média
fogyasztás és a médiában történő
bemutatás között?
3. Hogyan segíthetjük az adventis
ták következő nemzedékét, hogy
egészségesen viszonyuljanak
a médiához?

1. Marketing- és reklámszakemberek minden
nap bebizonyítják, hogy tökéletes mosolyok,
tökéletes testek, tökéletes tengerpartok és
tökéletes naplementék sikeresen eladnak
mindent – fogkrémet, üdítőitalokat, autókat
és még sok minden mást.
2. Pál apostol kijelentette: „A törvény tehát szent,
a parancsolat is szent, igaz és jó” (Róm 7:12).
Klaus Popa a Stimme der Hoffnung,
a Hetednapi Adventista Egyház Európai
Médiaközpontjának vezérigazgatója,
és a németországi Alsbach-Hähnleinben él.
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Péntek

Mindent
szépnek
teremtett
Szexualitás és keresztény
életstílus
G I N A WA H L E N

N

em volt benne biztos, hogyan történhetett meg, de megtörtént. Monica1 hetednapi adventista családban nevelkedett, és természetes volt számára, hogy keresztény elvek
alapján élje az életét. Aztán megismerkedett Markkal, egy
diáktársával az adventista egyetemen. Sok időt töltöttek együtt,
gyakran kettesben, egyik dolog vezetett a másokhoz, amíg intim,
közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatban nem találták
magukat.
Monica tudta, hogy a Biblia mit tanít a házasságon kívüli szexuális aktussal kapcsolatban. Gyakran próbálta elhallgattatni a lelkiismeretét a következő gondolattal: „Hogy lehet valami helytelen,
ami ennyire jó érzés?”
Mark és Monica nincsenek ezzel egyedül. Az USA Egészségügyi
Statisztikai Központjának adatai szerint az Egyesült Államokban
a 15 és 44 év közötti nők 88,8%-a, valamint a 20 és 44 év közötti
férfiak 89,9%-a számolt be arról, hogy részt vett házasság előtti
nemi aktusban2. A nők első szexuális élménye átlagosan 17,3 évre,
míg a férfiaké 17,0 évre tehető3.
Természetesen a házasság előtti szex csak az egyike a Szentírásban tiltott számos szexuális jellegű bűnnek. Mindazonáltal sokan
tűnődnek azon, hogy hogyan lehet valami helytelen, ha jó érzés.
Mi a kapcsolat a szexualitás és a keresztény életstílus között?

A BIBLIA ÚTMUTATÁSA
A Biblia számos helyen beszél a szexről és a szexualitásról, és útmutatóként szolgál az egészséges szerepekhez és kapcsolatokhoz.
A Biblia első öt könyve szabályozza a szexuális aktivitást, és meghatározza a szexuális szerepeket.
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A prófétai irodalom nemi élettel
kapcsolatos metaforákat használ, ami
kor bejelenti Isten ítéletét azok ellen,
akik megtörték szövetségét. A böl
csességirodalom különbséget tesz a
bölcs és a bolond szexuális magatar
tás között, és ezzel kapcsolatos jelké
peket használ a bölcsesség jellemzé
sére. Az evangéliumok Jézus szavai
nak és tetteinek felidézésével formál
ják a Megváltó követőinek szexuális
magatartását és hajlamait. Pál levelei
is foglalkoznak a szexuális élet konkrét
kérdéseivel. A Jelenések könyve szin
tén tartalmaz ilyen jellegű hasonlato
kat és útmutatást.
Ennyi ihletett információval a bir
tokunkban jobban tesszük, ha tanul
mányozzuk útmutatásait, odafigye
lünk a figyelmeztetésekre, és igényel
jük az Istentől származó áldásokat.
A teremtéskor Isten az embereket
jól elkülöníthető nemi identitással ru
házta fel: „férfivá és nővé teremté őket”
(1Móz 1:27). Ádámot a föld porából
alkotta, Évát pedig Ádám bordájából,
felfedve ezzel a közelséget, amiben
osztoztak.
„Ez most már csontomból való csont,
testemből való test. Asszonyember le
gyen a neve: mert férfiemberből véte
tett” – mondta Ádám. –„Ezért elhagyja
a férfi az apját és anyját, ragaszkodik
a feleségéhez, és egy testté lesznek.
És az ember és a felesége mindketten
mezítelenek voltak, de nem szégyell
ték” (1Móz 2:23–25, ÚRK).
„Egy testnek” lenni magában fog
lalja két különálló ember szívének, el
méjének és lelkének egybeolvadását.
Fizikai, mentális, érzelmi és spirituális
egység tartozik hozzá, összhangban
emberi természetünk holisztikus jel
legével.
Jézus megerősíti, hogy a házasság
elválaszthatatlan szövetség egy férfi
és egy nő között (Mt 19:4–6). Ezt a
szövetséget arra rendelte a Teremtő,
hogy örömöt, élvezetet és fizikai tel
jességet biztosítson. És míg a Biblia
beszél a házasság intimitásáról, mel
lette részletezi a szexualitás helytelen

A szexualitás
identitásunk
szerves része.

kifejezési módjait, és azoknak a ne
gatív hatását az emberekre és a tár
sadalomra. Figyelmezteti az embe
reket olyan pusztító szexuális maga
tartásformákra, mint a paráznaság,
házasságtörés, homoszexuális intimi
tás, vérfertőzés és poligámia.4 Mivel
ezek a gyakorlatok felforgatják Isten
csodás célját az emberi szexualitás
sal, figyelmeztet minket, hogy ne ve
gyünk részt bennük (1Thessz 4:3–5;
Róm 1:26–27; 1Kor 6:9–11).
ISTEN ADTA IDENTITÁS
A szexualitás identitásunk szerves
része. „A személyes identitásnak és
a közösségi életnek alapvető szerepe
van a bibliai időkben éppúgy, mint
napjainkban.”5 Az önmagunkról való
tudat elengedhetetlen ahhoz, hogy
másokhoz és a körülöttünk lévő világ
hoz helyesen viszonyuljunk. A Szent
írás tisztán kinyilatkoztatja azt, hogy
kik vagyunk, és hogyan kellene él
nünk.
Az Édenkertben Isten két identitás
jelet adott gyermekeinek: (1) A szom
batot, ami arra emlékeztet minket,
hogy Ő a mi Urunk és Teremtőnk;
(2) a személyiségünket, amit férfinak
vagy nőnek teremtett, Isten képére.
Ezek a jegyek mindig alapvetőek lesz
nek emberi identitásunkban.
David Thomas a „Szexualitás, mint
valami szent dolog” című cikkében
kiemeli: „Mivel a szexualitás része a
belső területnek, ahol szent dolgokat
őrzünk, ezért ha nem tiszteljük eléggé,
és hanyagul, hétköznapi módon bá
nunk vele, az egyén azt érezheti, hogy
értéktelen, megrontott lett.”6

MARADANDÓ HATÁSOK
Ez történt Markkal és Monicával is.
Szenvedélyes románcuk közben izga
lom és érzéki örömök kísérték tiltott
szerelmüket. De később bűntudatot,
megbánást, félelmet, lelkifurdalást ta
pasztaltak, és elváltak útjaik; azonban
olyan sebeket kellett tovább hordoz
niuk, amelyek hatással voltak legbel
sőbb énjükre, károsították az énké
püket és a másokkal való kapcsolatai
kat. A gyógyulás csakis azáltal történ
hetett, hogy megbánták bűneiket, és
visszatértek Istenhez.
A szexuális hűtlenség egy klasszi
kus bibliai példáját találhatjuk Dávid
és Betsabé történetében, 2Sámuel 11.
fejezetében. Isten bőségesen meg
áldotta Dávidot, a királysága pedig
megerősödött. Azonban a vágyako
zás és hűtlenség bűnei miatt, ami
ket gyilkosság követett, Dávid a bá
nat szakadékába zuhant, amiből soha
nem épült fel teljesen, bár mélyen
megbánta bűneit, és el is nyerte Isten
bocsánatát (Zsolt 51:32).
Hasonlítsuk össze Dávid élményét
a Józsefével, aki amikor majdnem el
söprő erejű csábítással találta szem
ben magát, felkiáltott: „Hogy követ
hetném hát el ezt a nagy gonoszsá
got és [hogyan] vétkezném az Isten
ellen?” (1Móz 39:9). Józsefet becsüle
tessége, tiszta lelkiismerete és Istenbe
vetett bizalma átsegítette a sötét na
pokon a megmenekülés, a tisztesség
és megbékélés világosságára.
ISTEN TERVÉNEK KÖVETÉSE
Isten szándéka nem az volt, hogy
megtapasztaljuk a tiltott és termé
szetellenes szexuális kapcsolatokból
származó számos negatív következ
ményt. Arra figyelmeztet, hogy a tisz
tátalan gondolatok is károsak (Mt 5:
28), ahogyan a pornográfia is minden
formájában az (Zsolt 101:3).
„Kerüljétek a paráznaságot” – mond
ja nekünk. – „Minden bűn, melyet az
ember cselekszik, a testen kívül van,
de aki paráználkodik, a maga teste el
len vétkezik” (1Kor 6:18).

Ezért Isten az általunk tanúsított
szeretete és gondviselése folytán is
mertette velünk, hogyan élhetjük a
legteljesebb életet, ezért adott tiszta
útmutatást, bizonyítva, hogy törődik
az életünk e személyes és privát te
rületével. Azzal, hogy tervét követ
jük, befogadóvá válunk minden gyö
nyörre, amit adni szeretne. Azok szá
mára, akik házasok, beletartozik ebbe
a szexuális intimitás öröme is. Azon
ban akár egyedülállók vagyunk, akár
házasok, elégtételt és biztonságot
nyerhetünk annak tudatából, hogy
Isten saját képére teremtett minket;
csodálatos és kielégítő terve van az
életünkre nézve, és a legmélyebb vá
gyainkat is be fogja teljesíteni.

Gondolatok
az imádsághoz:
1. Hogyan kapcsolódik egymáshoz
a személyes azonosságtudat és
a szexualitás?
2. Mi Isten célja az emberi szexuali
tással?

1. A neveket megváltoztattam.
2. National Survey of Family Growth, Natio
nal Center for Health Statistics, www.cdc.gov/
nchs/nsfg/key_statistics/p.htm.
3. Uo.; www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statisti
cs/s.htm#sexualactivity.
4. „Guidelines for the Seventh-day Adventist
Church in Responding to Changing Cultural
Attitudes Regarding Homosexual and Other
Alternative Sexual Practices,” 2014. április
17-én, https://tinyurl.com/https-www-adven
tist-org-arti.
5. Barry L. Bandstra and Allen D. Verhey, „Sex,
Sexuality” International Standard Bible Encyc
lopedia, szerk.
Geoffrey W. Bromiley, rev. kiad. Grand Rapids,
1988, Eerdmans. 4. köt., 429. o.
6. David E. Thomas, „Sexuality as Some
thing Sacred” [A szexualitás: szent]. Adventist
Review, 2013. június 20. 26. o.

Gina Wahlen szerkesztői és projektmene
dzseri munkakörben dolgozik a Hetednapi
Adventista Egyház Generálkonferenciájának
elnökségén (Silver Spring, Maryland, Egyesült
Államok).
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Második szombat délelőtt

Az utolsó időben élni
Keresztény életstílus és az utolsó napok eseményei
ELLEN G. WHITE
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ert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme min
den embernek, amely arra tanít minket, hogy
megtagadván a hitetlenséget és a világi kíván
ságokat, mértékletesen, igazán és szentül él
jünk a jelenvaló világon, várván ama boldog reménységet
és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicső
séges megjelenését; aki önmagát adta miérettünk, hogy
megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson ön
magának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igye
kezőt” (Tit 2:11–14).
Ez a szentírási szakasz egészen más dolgokat tanít ne
künk, mint némelyek szavai, akik vallják, hogy hisznek az
evangéliumban. Arra int, hogy éljünk mértékletesen, iga
zán és szentül ebben a jelenvaló világban, miközben várjuk
a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicső
séges megjelenését.
Néhányan kifogásolták a munkámat, mert azt tanítom,
hogy kötelességünk várni Krisztus személyes megjelené
sét a menny felhőiben. Azt mondták: „White testvérnőt hall
gatva azt hinné az ember, máris itt van az Úr napja, úgy be
szél Krisztus megjelenéséről. Ugyanerről a témáról prédikált
már az elmúlt negyven évben is, mégsem jött még el az Úr.”
Ugyanezt a kifogást fel lehetne hozni magának Jézus
nak a szavaival szemben is. Így szólt szeretett tanítványán
keresztül: „Ímé, hamar eljövök!” – mire János válaszolt: – „Bi
zony, jövel, Uram Jézus!” Jézus figyelmeztetésként és báto
rításként szánta ezeket a szavakat népe számára, miért ne
figyelnénk rá? Az Úr azt mondta, hogy a hűségesek vigyáz
nak és várnak rá…
Krisztus nem nyilatkoztatta ki számunkra eljövetelének
pontos idejét. „Arról a napról és óráról pedig senki nem tud”
– mondta Jézus. Eljövetelének jeleiről viszont beszélt. „Mi
kor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az
ajtó előtt”. Arra intette őket, hogy eljövetelének jeleit látván,
„nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett
a ti váltságotok.”
Mindezek kapcsán az apostol ezt írta: „De ti atyámfiai,
nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lep
hetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok
és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!”
Mivel nem tudjuk Krisztus eljövetelének óráját, éljünk mér
tékletesen és szentül ebben a jelen világban, „várván ama
boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus
Krisztusunknak dicsősége megjelenését”.
Krisztus értünk adta magát, hogy megváltson bennün
ket minden gyarlóságunkból és egy kiváltképpen való né
pet tisztítson meg magának, akik jó cselekedetekre igyekez
nek. Gyermekeinek feladata, hogy Mesterük képviselőiként
őrizzék különleges jellemüket.
Mindenkinek van itt teendője. A gazdagok hozzák a ja
vaikat, a magas tisztségben lévők a befolyásukat, a tanultak
a bölcsességüket, a szegények az erényeiket, ha Isten eredmé

nyes munkatársai szeretnének lenni.
Rendezzék a kapcsolatukat Istennel,
hogy tükrözhessék Isten fényét és di
csőségét, ami Jézus Krisztus arcán ra
gyog.
Olvasunk egy osztályról, akik azt
mondogatták, messze még Jézus el
jövetele, de az ilyenek életében fog
olyan váratlanul érkezni, mint éjjel
a tolvaj, és hirtelen tör rájuk a vesze
delem. Milyen sokan vannak, akik en
gedik, hogy a földi biztonság bölcső
jében elringassák őket, de itt az ideje,
hogy az álomból felébredjünk! Azt
mondja az apostol: „… nem vagyunk
az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is
aludjunk azért, mint egyebek, hanem
legyünk éberek és józanok.”
Ébereknek kell lennünk, hogy felis
merjük az idők jeleit, és figyelmeztes
sük az embereket. Sokan vannak a vi
lágban, akik igyekeznek elhallgattatni
a figyelmeztetést, mondván: „Békes
ség, békesség, és nincs békesség!” (Jer
6:14). Nekünk más irányt kell felven
nünk. Sokan vannak, akik így szólnak
az aggódó emberekhez: „Ne zavartas
sátok magatokat! Éljetek tovább Isten
nélkül, keressétek a magatok dicsősé
gét, szórakozzatok! Nincs még itt az
Úr napja!”
Vajon nem határozott céllal mond
ta Megváltónk, hogy „Ímé, eljövök ha
mar”? Nem látta vajon, hogy egyhá
zának szem előtt kell tartania ezt az
ünnepélyes eseményt? Álljunk be mi
is az utolsó napokat gúnyolók kóru
sába? „Hol van az ő eljövetelének ígé
rete? Mert amióta az atyák elhunytak,
minden azonképpen marad a terem
tés kezdetétől fogva.” Én nem akarok
ebbe az osztályba tartozni. Én fel aka
rom ébreszteni az embereket Krisztus
közeli eljövetelének üzenetével!
NAGY FELELŐSSÉG
Akik ismerik a jelenvaló igazságot,
azoknak nagy felelősségük van a vi
lág felé. Figyelmeztetniük kell az em
bereket az eljövendő ítéletre. Be kell
mutatniuk Krisztust. Ne siránkozzanak
sötétségük miatt, ne búslakodjanak és
Adventszemle
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Beszélj Jézus szeretetéről, beszélj az Ő hatal
máról, így már itt a földön mennyországod
lesz, s majd beléphetsz égi hazádba is.
panaszkodjanak az út nehézségei mi
att, hanem emeljék fel gondolataikat
Istenhez, nyissák meg szívüket Jézus
nak, engedjék be Őt, és Ő bennük fog
lakozni.
Engednünk kell, hogy Krisztus le
gyen szívünk trónján, hogy lelkünk
templomát megtisztítsa minden
szennytől. Megváltónk közeli vissza
térése legyen élő valóság számunkra!
A jelenben a legfontosabb kérdés az,
hogy milyen állapotban van a lelkem.
Törekszem-e arra, hogy idézzem Jézus
szavait? Tanítom-e a gyermekeimnek,
hogy van lelkük, amit Jézus meg akar
menteni; hogy a békesség és a szent
ség életük része kell, hogy legyen?
Tanítom-e nekik, hogy tegyék kezü
ket Krisztus kezébe, hogy vezethesse
őket?
A lehető legkomolyabb munkát
kell elvégeznünk, és nincs időnk arra,
hogy üres ciszternákból próbáljunk
inni, amelyek nem tartják a vizet. Kés
lekedés nélkül jöjjünk Krisztushoz
az élet vizéért! Buzgón kell tanulmá
nyoznunk a Bibliát. A Biblia tanulmá
nyozása létfontosságú számunkra.
A Szentírás teszi bölccsé az embert az
üdvösségre, mégis milyen kevesen ta
lálnak időt az Isten Igéje kutatására!
Férfiak és nők engedik, hogy le
kössék őket a vesztébe rohanó világ
dolgai. Értéktelen alapra építik re
ménységüket, porba írják a nevüket.
Még azok sem hallgatnak Mesterük
parancsaira, akik vallják, hogy Krisz
tus követői…
Isten gazdag áldásokat áraszt ránk,
hogy élvezzük azokat, és várja, hogy
gyümölcsöt hozzunk az Ő dicsősé
gére; de sokan elhanyagolják a rájuk
bízott munkát. Nem rendelik alá aka
ratukat teljesen az Atya akaratának.
Sokan vannak, akik úgy érzik, hogy ha
Istenre és a mennyei dolgokra gon
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dolnak, akkor lehangoltak és csüg
gedtek lesznek, és káros az egész
ségre, ha vallásos tárgyaknál hagyjuk
időzni a gondolatainkat.
Amikor fiatal lány voltam, Isten
megnyitotta a Szentírást elmém előtt,
és világosságot hintett az Ige igazsá
gaira, akkor siettem, hogy hirdessem
másoknak is a megváltás drága öröm
hírét. A bátyám így írt nekem: „Kö
nyörgöm, ne hozz szégyent a csalá
dunkra! Bármit megteszek érted, csak
ne menj el prédikátornak!”
„Szégyent hozok a családra?!” – kér
deztem. – „Szégyent hozhatok a csa
ládra azzal, hogy Krisztust, a megfe
szítettet hirdetem? Ha annyi aranyat
adnál nekem, amennyit csak befogad
a házad, akkor sem hagynám abba,
hogy Istenről bizonyságot tegyek!
Én a megjutalmazásra tekintek. Nem
maradok csendben, mert amikor Is
ten világosságot ad nekem, akkor azt
azért teszi, hogy képességem szerint
árasszam azt másokra.”
Nem az történt, hogy a papok és
főemberek a tanítványokhoz mentek,
és azt parancsolták nekik, hogy hagy
janak fel Krisztus nevének hirdetésé
vel? Börtönbe zárták a hűségeseket,
de az Úr angyala eljött, hogy kisza
badítsa őket, és tovább hirdethessék
az élet igéit az embereknek. Ez a mi
munkánk is…
AZ IGAZSÁG, AHOGY AZ
JÉZUSBAN VAN
Úgy kell hirdetnünk az igazságot,
ahogy az Jézusban van. Krisztus azért
jött el a világba, hogy megmentse
a bűnösöket. Harminc éven át élt itt,
mint példaképünk. Elviselte a bántást,
a gyalázatot, a szégyent, az elutasítást
és a halált; mégis él! Ő az élő Megvál
tónk! Visszament a mennybe, hogy
közbenjárjon értünk.

Keresztre feszítése előtt azért imád
kozott, hogy tanítványai legyenek
egyek Vele úgy, ahogyan Ő egy az
Atyával. Lehetséges, hogy a bűnös,
bukott ember ilyen magasztos kap
csolatba kerüljön Krisztussal? A Krisz
tussal való egység hoz fényt, békes
séget és vigaszt a lelkünknek. Mi
előtt Megváltónk a mennybe emel
kedett volna, így szólt tanítványaihoz:
„…Jobb néktek, hogy én elmenjek:
mert ha el nem megyek, nem jő el
hozzátok a Vigasztaló: ha pedig el
megyek, elküldöm azt ti hozzátok”
(Jn 16:7). Kinek ne lenne Vigasztalója
a próbák idején?
Beszélj Jézus szeretetéről, beszélj
az ő hatalmáról, így már itt a földön
mennyországod lesz, s majd belép
hetsz égi hazádba is. Válaszolj Isten
fényére, és olyan leszel, mint a meg
öntözött kert, gyógyulásod gyorsan
kivirágzik, világosságod feltámad a
sötétségben, és az Úr dicsősége lesz
jutalmad.

Gondolatok
az imádsághoz:
1. Mit jelent „mértékletesen, igazán
és szentül” élni? Ebben az össze
függésben Krisztus eljövetelé
nek közelsége befogadóbbá vagy
kirekesztőbbé tesz bennünket?
2. Miközben Krisztus eljövetelét
várjuk, mely bibliai szakaszok a
leghasznosabbak annak elsajátí
tására, hogy hogyan tükrözhetjük
Krisztus jellemét a körülöttünk
élők számára?
3. Egy 1-től 10-ig terjedő skálán
(ahol a 10-es a legmagasabb
értékelés) mennyire vagy biz
tos abban, hogy üdvözülnél, ha
Jézus Krisztus ma jönne el? Légy
őszinte!

A hetednapi adventisták hiszik, hogy Ellen G.
White (1827–1915) a prófétaság bibliai aján
dékát gyakorolta nyilvános szolgálatának több
mint 70 esztendeje alatt. A fent idézett írás
egy általa megfogalmazott levélből származik,
ami később a Signs of the Times [Az idők jelei]
1889. június 24-ei számában is megjelent.

„Hálaáldozat” Isten dicsőségére

A

z imahét a világon minden a keresztény igazság lényegét képezi,
ütt különleges odaszentelő továbbá annak bizonyítékát, hogy Is
dési alkalom az Adventista ten kegyelme hatással lehet az éle
Egyházban. Mondhatni, az tünkre is (Róm 12:1). Az igazi imádat
egész hét annak megtapasztalása, középpontjában ma is az áldozatho
amit Izrael népe az engesztelés nap zatal áll, mivel nincs imádat áldozat
ján átélt. Az ünnep végén az izraeliták hozatal nélkül.
meggyőződést nyertek arra vonatko
Mit vár el igazából Isten az Ő né
zóan, hogy bűneik megbocsáttattak, pétől? A választ pontosan az említett
és Isten felkínálta nekik az új kezdet zsoltár közepén találjuk meg: „Hálával
kegyelmét. Számos igeszakasz idézi áldozzál az Istennek, és teljesítsd a fel
ennek az ünnepnek a méltóságát, ün ségesnek fogadásidat! És hívj segítsé
nepélyességét, ezúttal azonban áll gül engem a nyomorúság idején, én
junk meg az 50. zsoltárnál. A nép fel megszabadítlak téged és te dicsőítesz
szólítást kap, hogy jelenjen meg egy engem” (Zsolt 50:14-15).
előzetes ítéleten, de nem ítélethirde
Isten három dolgot vár el tőlünk:
tés végett, hanem imádatuk erkölcsi hálát, hűséget és abban való bizodal
és lelki megújulása érdekében. Zajlot mat, hogy Ő válaszol az imáinkra.
tak a templomi szertartások, áldoza
Természetes dolog dicsőíteni Is
tokat mutattak be, mindez azonban tent, amikor tudjuk, hogy ki Ő volta
szomorúsággal töltötte el Istent, mi képpen, mit tett a múltban, mit tesz
vel elveszítették a ceremóniák jelen napjainkban, és mit fog tenni a jövő
tőségét. „Sokan úgy tekintettek az ál ben érettünk. Ezzel szemben a hála
dozatokra, mint a pogányok saját ál nem csupán szavakra korlátozódik,
dozataikra – ajándéknak szánták őket, hanem valami sokkal mélységesebb
mellyel az istenséget kiengesztelhe – igazi áldozathozatal. Régen a „hála
tik. Isten arra vágyott, hogy megér áldozat” által fejezte ki az ember az
tesse velük: az Ő szeretetéből fakad Istentől és a kegyelmétől való teljes
az az ajándék, amely megbékélteti függőségét. Az áldozathozatal lénye
a népet vele” (Ellen G. White, Jézus gét épp az imádkozó ember alázata és
élete, 112. o.).
függősége fejezte ki, amivel elismer
Az Isten természetével és jellemé te, hogy nincs érdeme, hanem min
vel kapcsolatos látásmód megrom dent Istentől kap. Feltétlenül szük
lott, és tisztátalan indítékok vezérel ség van arra, hogy rendet rakjunk az
ték az imádatot. Talán úgy érezzük, Istennel való kapcsolatunkra vonat
hogy mentesek vagyunk a téves teo kozó gondolkodásmódunkban, ami
lógiai értelmezésektől, mivel az áldo kor hálánkat fejezzük ki adományaink
zati rendszer el lett törölve az Üdvö által, vagy épp az imahéten Istennek
zítő golgotai keresztje által. De ne fe felajánlott adomány által. Isten maga
lejtsük el, hogy az áldozathozatal elve beszél hozzánk: „Mert enyém a világ,

és ennek mindene” (Zsolt 50:12). Mit
kínálhatunk fel annak, akinek min
dene megvan? Felkínálhatjuk szere
tetünket, engedelmességünket és
hálánkat. Nem Istennek van szüksé
ge az adományainkra, hanem nekünk
kell konkrétan kifejeznünk áldozat
készségünket és hálánkat mindazért,
amit nekünk adott Fia által.
Visszatekintve a lassan elmúló,
megpróbáltatásokkal teli esztendőre,
elérkezett az ideje, hogy önvizsgála
tot tartsunk, netán hiányosságaink
vannak az Isten dicsőségére felaján
lott „adományok” és „hálaáldozatok”
terén. Meggyőződésem, hogy a tagok
többsége hűségre igyekezett a tized
felajánlásában, még ha elég hosszú
ideig nem is volt alkalmunk a tized és
az adományok által az imaházakban
imádni az Urat. Ellenben mit mond
hatnánk a „hálaáldozatról”? Ezen a té
ren vannak hiányosságaink? Ha úgy
érezzük, hogy most jött el az ideje tel
jesíteni „a felségesnek tett” fogadáso
kat (14. v.), akkor használjuk ki ezt az
alkalmat. Senki sem tudhatja, hogy
lesz-e még ilyen előjogban része. Az
imaheti adományok által, amely vi
lágszéles adomány, kiterjeszthetjük Is
ten országának határait. Ebből az ado
mányból támogatjuk az evangélium
hirdetését világszerte, ahogy erre a
Megváltó utasított mennybemenete
le előtti utolsó szavaival (Mt 28:19–20).
Isten áldja meg mindenki áldozatés adományozó készségét!
Ioan Câmpian, a Sáfárság- és Prófétaság
Lelke Osztály igazgatója, Inter-európai Divízió
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Második szombat délután

Tisztánlátás
a vég idején
A U R E L N E AȚ U
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apjainkban gyorsan terjed kori idők egyik álhíre volt. Ezt oly fon
nek a hírek. Sosem rendel dorlatosan terjesztették, hogy még
keztünk ennyire naprakész ma is érezteti káros hatását. Az Úr ki
információkkal az időjárás jelentését a templom lerombolásáról
ról, külföldre távozott barátainkról, és újjáépítéséről szintén félremagya
vagy bizonyos eseményekről. Ennek rázták (Mk 14:56–59). Hangoztatták,
ellenére Jézus közeli visszajövetelé hogy Galileából sosem támadt pró
nek híre mégsem jutott el az egész féta, pedig Jónás próféta szintén ga
világra. A modern kommunikációs lileai származású volt.
eszközök sem igazán segítettek ezen
Amikor a feltámadás első csodáit
a téren.
tette, a farizeusok álhíreket kezdtek
Ennek egyik oka, hogy az álhírek terjeszteni róla, de Lázár feltámadása
sokkal gyorsabban terjednek az igaz után rájöttek, hogy „ilyen bizonyíté
ságnál. A szakemberek arra figyelmez kot semmilyen ravaszsággal nem le
tetnek, hogy az igazságot mellőző hí het félremagyarázni” (Ellen G. White,
rek hatszor gyorsabban terjednek a Jézus élete, 537. o.). Földi élete végé
korrekt információknál. A hatos szám hez közeledve, a nép egyre nagyobb
ismerős az Isten Igéjét értők és a vég szimpátiával fordult Jézus felé. Ellen
idei eseményeket tanulmányozók szá ségei hazaárulással vádolták, állítva,
mára. Az ördög, a hazugság atyja va hogy ha a dolgok így maradnak, „eljő
lótlanságok terjesztésével foglalja le nek majd a rómaiak” (Róm 11:48), és
az embereket, aminek az a következ megsemmisítik a nemzetet és az or
ménye, hogy „eltávozott a jogosság, szágot. De a félretájékoztatás Jézus
és az igazság messze áll, mivel elesett feltámadása után is folytatódott. Az
a hűség az utcán, és az egyenesség elöljárók és a katonák azt híresztelték
nem juthat be” (Ésa 59:14).
– „mind e mai napig” –, hogy a tanítvá
Tisztánlátásra van ma szükségünk, nyok ellopták az Üdvözítő holttestét
ami elengedhetetlen a „Jákob szo (Mt 28:15).
rongattatásának éjszakájára” készü
lők számára. Legyünk szilárdak a hit MINDENKI ÉRINTETT LEHET
ben, álljunk ellen az ördögnek, mivel
Nehogy azt higgyük, hogy az Úr
kételyt és viszályt akar kelteni az em követői mentesültek a kitalációktól
berek és főként a választottak között!
vagy az igazság elferdítésétől. Egyik éj
szaka Péter megpillantotta az Urat, és
„JÖNNEK MAJD A RÓMAIAK”
azt hitte, hogy kísértetet lát. Csodára
Tanuljunk Üdvözítőnktől! Szemé volt szükség, hogy megbizonyosod
lyét és tanításait jól irányzott támadá jon az igazságról (Mt 14:25–21). A fel
sok érték, amelyek célja a nyilvános támadás után ugyanazok a félelem
gyűlöletkeltés volt. Sátán azt akarta, mel telt tanítványok egy lelket véltek
hogy az emberek ne ismerjék el Krisz látni. Amikor meglátták a sebhelye
tus messiási voltát, és ügynökei révén ket, öröm töltötte ugyan el a szívüket,
különböző álhíreket terjesztett: ami mégsem hittek, csak nagyokat „cso
kor majd eljön, az emberek nem fog dálkozának”. Jézus előttük evett, hogy
ják tudni, honnan való (Jn 7:27); Jézus végre meggyőzze őket (Lk 24:36–43).
Galileából származik, nem pedig Bet
Úgy tűnik, természetesebb a ha
lehemből (Jn 7:40–43); paráznaság zugságot elhinni, mint az igazságot.
ból született (Jn 8:41), utalva ezzel a Később a tanítványok közül néme
születése körüli vitákra (Mt 1:19). Ké lyek abban hittek, hogy János apostol
sőbb az a hír járta, hogy a Megváltó örökké élni fog (Jn 21:23). Még a kirá
nem járt iskolába, és nem tiszteli a vé lyok is önmagukat csapták be, amikor
nek hagyományait. Mi több: áthágja emberi képzelgéseknek adtak hitelt,
a szombat parancsolatát, ami az ak mint például Heródes, aki azt állította
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Tisztánlátásra van
ma szükségünk,
ami elengedhe
tetlen a „Jákob
szorongattatásá
nak éjszakájára”
készülők számára.

szolgáinak, hogy Jézus tulajdonkép
pen a halottaiból feltámadt Keresz
telő János (Jn 14:2; egy ótestamen
tumi eset: 2Sám 13:30).
AZ ÖRDÖGHÖZ LÁNCOLVA
A Zsidókhoz írt levél szerzője sze
rint nem könnyű megkülönböztetni a
jót a gonosztól. A jó és a gonosz tudá
sának világában csak azok ismerik fel
a hamis információt, akik folyamato
san gyakorolnak, tanulnak. Az apos
tol kijelenti: „Az érett korúaknak pe
dig kemény eledel való, mint akiknek
mivoltuknál fogva gyakorlottak az
érzékeik a jó és rossz között való kü
lönbségtételre” (Zsid 5:14).
Hogyan fejleszthetjük magunk
ban a tisztánlátás képességét annak
érdekében, hogy meg tudjuk külön
böztetni a polyvát a búzától? A válasz
különösen hasznos lehet, mivel Ellen
G. White is előrelátta, hogy a vég ide
jén Isten népe belső és külső félretájé
koztatásnak lesz kitéve. A belső táma
dás alattomos módon valósul meg, és
nagyon sokakat érinteni fog.
„Az ellenség szeretné belesodorni
Isten maradék népét a világra váró
általános romlásba. Ahogy Krisztus
eljövetele közeleg, Sátán egyre eltö
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kéltebben erőlködik, hogy elveszítse
őket. Férfiak és nők állnak majd elő,
akik azt állítják, hogy új világosságot,
új kijelentést kaptak. Azzal a céllal te
szik ezt, hogy megingassák a régi tájé
kozódási pontokba vetett hitet. Téte
leiket nem vetik alá Isten Igéje vizsgá
latának, mégis akadnak majd olyanok,
akiket félre tudnak vezetni. Hamissá
gokat terjesztenek, és többen bele
esnek majd ebbe a csapdába. Kósza
értesüléseknek adnak hitelt, majd to
vábbadják a rémhíreket, s ezzel a lánc
cal a csalók fejedelméhez kapcsolják
magukat. Ez a lelkület nem mindig Is
ten üzeneteinek nyílt elutasításában
fog megmutatkozni, hanem sokféle
képpen kifejeződő, tartós hitetlenség
ben. Minden egyes hamis állítás táp
lálja és erősíti a kételyt, amely miatt so
kan helytelen irányba fordulnak majd”
(Bizonyságtételek, 5. köt., 295. o.).
Szintén ebben a könyvben olvas
hatjuk az alábbi tanácsot is, amely
megmenthet az álnok kísértésektől:
„Ha vannak a gyülekezetben olyanok,
akik Jézus irántuk tanúsított szerete
tével és önzetlen jóindulatával ellen
kezve félrehúzódnak testvéreiktől, ak
kor a megbízható hívek foglalkozza
nak velük bölcsen, lelkükért munkál
kodva. Azonban vigyázzanak, nehogy
e tagok példája másokat is megront
son, s nehogy helytelen útra vezes
sék a gyülekezetet elhidegülésükkel
és hazug pletykáikkal. Vannak önelé
gült testvérek, és olyanok is, akik azt
gondolják, hogy a gyülekezet néhány
tagja igaz ugyan, de a többiek min
den tettét kikezdik, hibát találva ben
nük. Nem szabad engednünk, hogy az
ilyen emberek veszélyeztessék a gyü
lekezet jólétét. A gyülekezet erköl
csiségének emelése érdekében min
denki tartsa kötelességének, hogy
a bibliai elvek szigorú alkalmazásá
val ápolja lelkét, mintha a szent Isten
előtt állna” (480. o.).
AZ UTOLSÓ TÁMADÁS
Az egyházzal szembeni második
ördögi támadás azokat fogja érinteni,

akik meg tudtak állni az első táma
dás alatt. Egyházunk prófétanője ki
fejti A nagy küzdelem című könyvé
ben, hogy az adventistákról álhíre
ket fognak terjeszteni, pontosan úgy,
ahogy a zsidó elöljárók Krisztus ellen
is lejárató hadjáratot indítottak. Ellen
G. White a következő szavakkal beszél
a jövőről: „Az emberek azzal vádol
ják Isten törvényének tisztelőit, hogy
csapásokat hoznak a világra. A termé
szet félelmes háborgásáért, az embe
rek viszálykodásáért, a vérontásért és
a mérhetetlen szenvedésért – őket
okolják. Az az erő, amely az utolsó
figyelmeztetést kíséri, felbőszíti a go
noszokat. Haragjuk fellángol azok el
len, akik elfogadták az üzenetet, és
Sátán még jobban elmélyíti a gyűlö
let és az üldözés szellemét” (614. o.).
Azonban örömmel tölt el a tudat,
hogy ez az idő éppen az igazak meg
mentése érdekében lesz rövidre szab
va. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a vég
idején tisztánlátással rendelkezzünk!
Már mostantól kezdve meg kell tanul
nunk megkülönböztetni az igazságot
a hamisságtól.

Gondolatok
az imádsághoz:
1. A gyakorlatban mit tehetsz
annak érdekében, hogy fejleszd
a tisztánlátás képességét, amire
oly nagy szükség lesz a vég
idején?
2. Hogyan értelmezed az Úr Jézus
Mt 5:11 versében tett kijelen
tését?
3. Hogyan segíthet az 1Tim 4:6–7
verseiben található tanács akkor,
amikor a körülöttünk levő való
sággal kapcsolatosan különböző
elméletekkel ostromolnak ben
nünket, amelyeknek ráadásul
semmi közük egyházunk külde
téséhez?

Aurel Neațu, a Romániai Unió elnöke

FELOLVASÁSOK GYEREKEKNEK

Hűséges
kereszténység
Írta: LINDA MEI LIN KOH,
a Generál Konferencia
Gyermekosztályának igazgatója.
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Első szombat

Egy furcsa
könyv
Aranyszöveg: „A teljes írás
Istentől ihletett és hasznos
a tanításra, a feddésre, a meg
jobbításra, az igazságban való
nevelésre.” (2Timótheus 3:16)

K

eke belépett ebbe a fur
csa „keresztény iskolába,
ahová azért íratták, hogy
megtanuljon angolul. Az ameri
kai tanárok nagyon kedvesek és
türelmesek voltak vele. Úgy tűnt,
hogy mindig ugyanabból a fekete
könyvből tanítanak.
– Uram, miért annyira különle
ges ez a fekete könyv? – kérdezte
Keke kíváncsian. – Eddig még
sose láttam ilyet.
– Ez a Biblia! Isten Szava, amely
megtanít jónak lenni – válaszolta
Thompson lelkész.
– Valóban? El kell olvasnom.
Lehet, hogy segít megváltoznom
és jónak lennem, aminek édes
anyám biztosan nagyon örven
dene” – kiáltott fel Keke csillogó
szemmel.
Amikor Keke befejezte házi
feladatait, kinyitotta a Thomp
son lelkésztől kölcsönkért fekete
könyvet. „Tudnom kell mi van
benne” – mondta magában.
– Ne olvasd azt a fekete köny
vet, Keke! – kérte az édesanyja. –
Ne vedd át a keresztények furcsa
gondolkodását! Ne feledd, mi
buddhisták vagyunk! – figyelmez
tette ingerülten.
– Tetszik nekem ez a könyv,
mert rengeteg érdekes és vidám
gondolat van benne! Azt írja,
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legyek kedves az ellenségeimmel,
ha megütnek jobb felől, tartsam
oda a bal felem is, gondoljak elő
ször másokra és csak azután ma
gamra, ne sírjak, ha valaki meghal,
és szüntelen imádkozzak. Hűha!
El sem tudom képzelni, mit mon
danak majd a barátaim! – kiáltott
fel Keke.
– Mi lett veled? – horkantak fel
Keke barátai. – Elhagytál minket,
már nem is játszol velünk! Nincs
több átverés, megviccelés! Nem
eszel disznóhúst! Nincs többé
móka! – panaszkodtak.
Hónapokkal később Keke
szokatlan kérdéssel lepte meg
tanárát.
– Thompson lelkész, most
azonnal beszélni szeretnék veled!
Hiszek Jézusban, a Bibliában, és
mindenben, ami ebben a könyv
ben áll. Szeretnék megkeresztel
kedni! – jelentette ki Keke határo
zottan.
– Áldott legyen az Úr neve! –
kiáltott fel Thompson lelkész.
ÁSS MÉLYRE!
• Hogyan segített a Biblia eddigi
életedben, otthon és az iskolá
ban?
• Melyik bibliaszöveg szólt külö
nösen a szívedhez?
• Kihívásnak tartod a folyamatos
bibliaolvasást? Miért?
• Lehetséges úgy élni, ahogy
a Biblia tanít?
TAPASZTALD MEG!
Írj egy verset vagy egy éne
ket a Bibliáról és annak értékei
ről, majd oszd meg gyülekezeti
és iskolai barátaiddal!
Készíts egy személyes időbe
osztást a naponkénti bibliaolva
sásról.

Vasárnap

Megbocsá
tani apának
Aranyszöveg: „Elszenvedvén
egymást és megbocsátván
kölcsönösen egymásnak, ha
valakinek valaki ellen panasza
volna; miképpen a Krisztus is
megbocsátott néktek, akkép
pen ti is.” (Kolossé 3:13)

J

uni éppen lefekvéshez készü
lődött, amikor meghallotta
apja nehéz lépteit a lépcsőn.
Azonnal reszketni kezdett a féle
lemtől, és gyorsan bebújt az ágy
alá. Hirtelen érezte, hogy erős ke
zek húzzák ki az ágy alól.
– Segítség! Segítség! – kiabálta
torka szakadtából, miközben
megpróbálta kiszabadítani magát
apja kezének szorításából. – Kér
lek, ne bánts! Kérlek, ne bánts!

Mielőtt azonban elmenekül
hetett volna, az apja megverte.
– Ha! Ha! Ha! Nehogy azt gon
dold, hogy megszabadulhatsz tő
lem, vagy elmenekülhetsz előlem.
Pont olyan vagy, mint az anyád!
Rossz asszony! Rossz asszony! –
kiáltozott az apja, majd feldőlt, de
túlságosan ittas volt ahhoz, hogy
ez egyáltalán érdekelje. – Te rossz
fiú! Rossz fiú!
Másnap, miután kijózanodott,
sajnálta, hogy megverte Junit.
Nyugodt volt, de Juni félt még a
közelébe is menni. Felesége távo
zása után Juni apja az alkoholba
fojtotta bánatát. Azt hitte, hogy
ezzel elfedheti a felesége elvesz
tése okozta fájdalmat, de az alko
hol nem segített. Ezért minden
este megverte Junit. Szegény fiú!
– Lolo, Lola, kérlek, engedjétek
meg, hogy hozzátok költözzek!
Nem bírom tovább! Nemsokára
megöl engem! – könyörgött Juni.
– Szegény fiú. Ki kell szabadí
tanunk téged apád kezei közül!
– mondta Lolo és Lola vigasztaló
hangon.
Juni hálás volt, hogy serdülő
évei hátralevő részét Lolóval és

Lolával tölthette. Nincs több ve
rés! Nincs több rettegés! Nincs
több bántalmazás, kék folt és hor
zsolás!
Az évek teltek, és Juni elvé
gezte tanulmányait. Egy nap
a nagyszülei furcsa kéréssel for
dultak hozzá.
– Juni, nem mondtuk neked
mostanáig, de apukád börtönben
van, és nagyon beteg. Nem men
nél el, hogy meglátogasd? – kérte
Lolo és Lola őszintén.
– Tessék? Azt akarjátok, hogy
meglátogassam? Szó sem lehet
róla! Ő nem az apám! – válaszolta
Juni mérgesen.
– Függetlenül attól, hogy mit
tett, ő az apád. Csak akkor kez
dett el inni, amikor édesanyád el
ment és elhagyta őt – magyarázta
kedvesen Lolo. – Kérlek, bocsáss
meg neki!
– Imádkozunk érted, hogy
Isten segítsen megbocsátani –
tette hozzá Lola, majd ennek
bizonyítékaként a kezébe vette
a Bibliát.
Végül, hónapokig tartó belső
küzdelem után elérkezett a nap,
amikor Juni meglátogatta az ap

ját a börtönben. Amikor találkoz
tak, kölcsönösen megölelték egy
mást és sírva fakadtak.
– Annyira sajnálom, fiam,
mindazt a sok fájdalmat amit ne
ked okoztam! – sírt az édesapja.
– Megbocsátok neked, apa!
Megbocsátok neked! – mondta
könnyes szemmel Juni. Valóban
örömteli találkozás és kibékülés
volt! A megbocsátás csak Jézus
Krisztus által lehetséges.
ÁSS MÉLYRE!
• Hogy értette Jézus, hogy het
venszer hétszer is bocsássunk
meg (Máté 18:21–22)?
• Miért jó nekünk megbocsátani,
még ha nehezünkre is esik?
TAPASZTALD MEG!
Imádkozzatok barátaitokért és
osztálytársaitokért, akik csúnyán
viselkednek veletek az iskolában,
hogy tanuljátok meg megked
velni őket!
Írjatok egy bátorító levelet
valakinek, akit nem annyira ked
veltek!
Adventszemle
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Hétfő

Jézus kis
misszioná
riusa
Aranyszöveg: „De a Léleknek
gyümölcse: szeretet, öröm,
békesség, béketűrés, szíves
ség, jóság, hűség, szelídség,
mértékletesség.” (Galácia
5:22)

Ó

, anya, a környezetünk
ben olyan sok gyermek
van, aki semmit sem tud
Jézusról! – sóhajtott fel Elena. –
Tehetnék valamit értük? Jézus
a föld minden gyermekét szereti
– folytatta izgatottan.
– Ez csodálatos ötlet! – vála
szolta az anyukája. – Mit szeretnél
tenni?
– Épp most kaptam meg a Be
szélő Hátizsákom.* Összegyűjthe
tek egy kis csoportot, és megoszt
hatom velük a jó hírt. Taníthatok
nekik énekeket Jézusról, és
mondhatok bibliai történeteket –
mondta Elena lelkesen. – Kezdjük
el máris! Minden péntek estére
idehívom a barátaimat – folytatta.
Elena meghívta egy különle
ges barátnőjét, aki a maga során
további barátokat hívott meg,
és így tovább. Első este 12 gye
rek jött Elenáék házához. Bib
liai történeteket mesélt nekik, és
mindenkinek ajándékozott egy
kitűzőt „Jézus szeret téged” fel
* Beszélő Hátizsák (Talking Backpack),
az Inter-amerikai Divízió kezdeménye
zése. További információkért keresd fel
a www.interamerica.org/project/the-tal
king-backpack/ honlapot.
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irattal. Segített édesanyjának sü
teményeket sütni a vendégeknek.
Micsoda öröm és bátorítás Elena
számára!
– Anya. Olyan sok gyerek jön
hétről hétre. Már nem is tartom
számon, hányan vannak, de
mindannyian nagyon szeretik
a Jézusról szóló bibliai történe
teket. Imádkozni fogok, hogy
egy nap mindannyian különle
ges barátjukká fogadják Jézust –
mondta Elena boldogan.
Egy év elteltével a gyerekek
egy része elfogadta Jézust és
megkeresztelkedett. Elena szívét
nagy öröm töltötte el!
ÁSS MÉLYRE!
• A Lélek gyümölcsei közül me
lyiket tudod a legnehezebben
gyakorlatba ültetni életedben?
Miért?
• Napjainkban, amikor az erő
szakosság, a rettegés, a terro
rizmus uralkodik, tudunk még
békés szívvel élni? Keress egy
olyan bibliaszöveget, amely
megtanít, hogyan találhatod
meg a békességet.
• Lehetséges szeretni ellensége
inket, vagy valakit, aki bántott
vagy megsértett? Miért igen,
vagy miért nem?
TAPASZTALD MEG!
Beszélgess szüleiddel vagy
szombatiskolai tanítóddal olyan
tervekről, amelyeket te is megva
lósíthatsz, hogy kimutasd a nálad
kevésbé szerencsések iránt érzett
szeretetedet és kedvességedet.
Imádkozz azokért a gyereke
kért, akiknek a szülei börtönben
vannak. Találj néhány ilyen csalá
dot, és küldj nekik bátorító képes
lapokat.

Kedd

Álom
szuszék
Aranyszöveg: „Nem tudjátok-é,
hogy ti Isten temploma vagytok,
és az Isten Lelke lakozik ben
netek? Ha valaki az Isten temp
lomát megrontja, megrontja
azt az Isten. Mert az Istennek
temploma szent, ezek vagytok
ti.” (1Korinthus 3:16-17)

K

– Megpróbálunk változtatni
ezen – biztosította anya a tanár
nőt.
– Katrina, nagyon csalódott
vagyok a tanárnőd értékelése
miatt – jelentette ki anya szomo
rúan. – Tudod, hogy a tested Isten
temploma? Ha tönkreteszed az
éjszakázással, elveszíted a gon
dolkodásra szükséges erőd és
energiád. Napi három-négy óra
alvás nem elegendő a szervezet
nek – magyarázta anya.
– Sajnálom, anya. Megpróbá
lok ezután korábban lefeküdni.
Kérlek, imádkozz értem – kérte
Katrina.
– Igen, kérnünk kell Jézus se
gítségét egy megfelelő napi idő
beosztás elkészítésére. Így a házi
feladataid elvégzése után még
marad időd a barátaiddal is cse
vegni. Ezután minden este, lefek
vés előtt elveszem a telefonodat –
mondta anya.
– Ezt nem teheted meg! –
ellenkezett Katrina. – De azt hi
szem nincs más választásom,
ugye?
– Nincs – válaszolta anya mo
solyogva.

atrina Foster, tudod, hány
óra van? Azonnal menj az
ágyba! – parancsolta anya.
– Mindjárt megyek, csak be kell
fejeznem a projektemet. Ne aggódj.
Jól vagyok – válaszolta megnyugta
tóan Katrina.
– Ó, kedvesem, nagyon aggó
dom miattad. Tönkreteszed így az
egészségedet!” – idegeskedett anya.
– Jól vagyok – mondta Katrina.
– Nem tudtad volna korábban
elkezdeni a projektet? Az egész dél ÁSS MÉLYRE!
után a rendelkezésedre állt, de túl
sok időt töltöttél az Instagramon
• Miért mondta Pál, hogy testünk
és a barátaiddal való csevegéssel” –
Isten temploma (1Korinthus 3)?
folytatta anya ingerülten.
• Miért nem jó testünknek az
– Rendben vagyok, anya. Az
alváshiány?
anyukák a semmiért is aggódnak! –
• Miért aggódik Isten gyermekei
morgolódott Katrina.
egészségéért?
Teltek a hetek, és Katrina né
hányszor órák közben is elaludt az
iskolában. Négyszer is megtörtént
TAPASZTALD MEG!
egy héten. A tanára, Bouchettné,
Készíts egy napirendet iskola
aggódott miatta.
utáni
tevékenységeidről, és pon
– Fosterné, ellenőriznie kell Kat
tosan
tartsd be az előre elterve
rina alvásóráit. Csak ezen a héten
négyszer aludt el órán. Morcos volt, zett beosztást. Szüleid segítségé
vel tervezz meg egy hétre előre
és gyakran odacsapott az osztály
egy egészséges étrendet.
társainak – mondta a tanárnő Kat
rina édesanyjának.
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Szerda

Legyünk
Jézus
keze!
Aranyszöveg: „Szeresd az Urat,
a te Istenedet teljes szívedből
és teljes lelkedből és minden
erődből és teljes elmédből;
és a te felebarátodat, mint
magadat.” (Lukács 10:27)

A

nya, készíthetnénk va
lami ételt a gyülekezet
körül csavargó utcagye
rekeknek? – kérdezték az ikrek,
Larinee és Sarinee.
– Kitűnő ötlet, lányok! – kiál
tott fel anya. – De vajon mennyi
pénzből tudnánk annyit készíteni,
hogy mindeniküknek jusson? –
tűnődött.
– Megkérhetnénk a gyülekezet
tagjait, hogy adakozzanak hozzá
valókat a főzéshez. Biztos vagyok
benne, hogy ők is szeretnének
segíteni – mondták az ikrek szinte
egyszerre.
– Nem ezt kérte tőlünk Jézus?
Melyik szövegben írja, hogy
segítsünk másokon? – kérdezte
Larinee.
– Igen. Máté 25. fejezetében
Jézus azt mondta, hogy amikor
másokon segítünk, ételt adunk
a szegényeknek, meglátogat
juk a foglyokat és imádkozunk
értük, tulajdonképpen Érte tes�
szük. Jézus a legjobb példaké
pünk a másoknak való szolgálat
ban – magyarázta apa.
A következő két nap Larinee
és Sarinee felhívták telefonon
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a gyülekezet tagjait, és gyümöl
csöt, zöldséget kértek különleges
tervük megvalósításának támo
gatására.
– Janu úr, a következő szom
baton tudna adományozni zöld
séget és más élelmiszert, hogy
főzhessünk az utcagyerekeknek?
– kérdezték az ikrek, amikor felhív
ták a gyülekezet presbiterét.
– Ez ragyogó ötlet, lányok!
Örömmel támogatom a projek
teteket! Megkérem a feleségem,
hogy a főzésben is segítsen nek
tek – javasolta a presbiter felcsil
lanó szemmel.
Vasárnap Larinee és Sarinee,
segítségeikkel, anyával, Januné
val és más nőkkel a gyülekezet
ből nyolc nagy fazék levest főztek.
Apa, néhány gyülekezeti vén és
diakónus pedig segítettek kiszál
lítani az ételt a parkba, ahol ezek
a hajléktalan gyerekek tartózkod
tak. Milyen csodálatos nap volt!
– Köszönjük, Jézus, hogy segí
tettél nekünk! 80 fiatalnak adtunk
ma enni! – mondták az ikrek mo
solyogva. – Szeretnénk olyanok
lenni, mint Jézus!
ÁSS MÉLYRE!
• Olvassátok el Máté 25:31–41
verseit, majd mondjátok el, mi
lyen nehézségekkel találkozunk,
amikor Jézus példáját követjük.
• Az irgalmas szamaritánus pél
dája alapján (Lukács 10:25–37)
hogyan lehetünk modern sza
maritánusok?
TAPASZTALD MEG!
Szüleiddel vagy szombatisko
lai tanítóiddal gondoljátok ki, ho
gyan szolgálhatnátok Jézushoz
hasonlóan közösségetekben.
Egy-két barátotokkal együtt
menjetek el egy imasétára a kör
nyéken, imádkozzatok különböző
vállalkozásokért és családokért.

Csütörtök

Brian
bizonyság
tétele
Aranyszöveg: „Azért akár
esztek, akár isztok, akármit
cselekesztek, mindent az
Isten dicsőségére műveljetek.”
(1Korinthus 10:31)

S

ziasztok, srácok! Láttátok
a legújabb Harry Potter
filmet? – kérdezte izga
tottan Zach. – Igazán elképesztő,
hogy tudnak azok a furcsa teremt
mények repülni.

– Mi a címe? – kérdezte egy
szerre Jamie és Jeannie. – Lehet,
hogy nekünk is meg kellene néz
nünk.
– Azt hiszem, ügyelnünk kellene
arra, hogy mit nézünk – figyel
meztette Brian a barátait. – A fan
tasztikus trükkökre képes, repülő
teremtmények nem valódiak.
– Ez csak móka és szórakozás –
érvelt Zach. – Kell egy kis képze
lőerő – tette hozzá.
– Anyukád mondta, hogy ne
nézd meg ezeket a filmeket? –
kérdezte Jeannie kíváncsian.
– Igen, de nemcsak azért mon
dom. A Biblia is írja – magyarázta
Brian határozottan. – Ha megtölt
jük elménket ezekkel a varázs
lókról és boszorkányokról szóló,
valótlan mesékkel, nemsokára
jobban hiszünk majd bennük,
mint Jézus erejében.
– Azt hiszem, Briannak igaza
van! A Bibliában Pál valahol,

a korinthusiaknak írt levélben
azt mondta, hogy minden, amit
nézünk, olvasunk vagy teszünk,
Isten dicsőségére kell, hogy
legyen – mondta Jamie. – Gyer
tek, keressük meg a szöveget!
– Én is tudom ezt, barátaim! –
bólintott helyeslően Zach. – Ezek
a fantáziafilmek nagyon meg
kapóak, utána meg nem tudod
abbahagyni a nézésüket.
– Rendben, akkor imádkoz
zunk egymásért, hogy jó köny
veket olvassunk, jó filmeket
nézzünk, és egészséges számító
gépes játékokat játsszunk, Isten
tiszteletére! – egyezett meg
a négy jó barát.
ÁSS MÉLYRE!
• Mit jelent mindent Isten di
csőségére tenni (1Korinthus
10:31)? Azonosítsatok néhány
ilyen dolgot.

• Könnyű dolog jó kereszténynek
lenni otthon, az iskolában vagy
a gyülekezetben?
• Mire utalt Pál apostol, amikor
Isten teljes fegyverzetének
felöltését javasolta? (Efézus
6:10-18)
TAPASZTALD MEG!
Tartsatok egy nyári szobataka
rítási napot. Szabaduljatok meg
a nem üdvös filmektől, könyvek
től, amelyek nem segítenek ke
resztény életmódotokban.
Egy vagy két barátotokkal
együtt írjatok egy listát jó video
játékokról, jó könyvekről, jó tévé
műsorokról, amelyek nézése és
olvasása biztonságos számotokra.
Majd imádkozzatok együtt, kérve
Isten segítségét a döntéshoza
talban.
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Péntek

Nagy
takarítás
az agyban
Aranyszöveg: „Öldököljétek
meg azért a ti földi tagjaitokat,
paráznaságot, tisztátalan
ságot, bujaságot, gonosz
kívánságot és a fösvénységet,
ami bálványimádás.”
(Kolossé 3:5)

A

nya és apa éppen esti
áhítatra hívta a családot,
amikor észrevették, hogy
Raymond még mindig a számító
gépnél ül.
– Ray, nem tudod hány óra
van? – kérdezte anya türelmetle
nül. – Mindannyian rád várunk.
– Rendben, rendben, jövök! –
válaszolta Ray.
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A családi áhítat végeztével
apa megkérte a gyerekeket, hogy
maradjanak még egy keveset az
asztalnál. Valami fontosat akart
mondani.
– Mi a gond, Ray? Látom, hogy
sok időt töltesz a számítógép
előtt… – kérdezte kamasz fiától
apa.
– Lehet, hogy azokat a pucér
lányokat nézi – jegyezte meg
a húga, Joni. – Ezért figyelmez
tetett a tanárnő a pornográfia
veszélyeire.
– Rendben, Ray és Joni. Beszél
jünk egy kicsit erről, hogy meg
értsétek, miről is van szó, és miért
káros ez számunkra – kezdte apa.
– Tudjátok, mi a pornográfia? –
kérdezte komolyan apa a gyer
mekektől, amire mindketten
megrázták a fejüket.
– A pornográfia képek és fil
mek hiányosan öltözött, vagy
teljesen meztelen emberekről.
Olyan dolgokat és cselekménye
ket mutatnak be, amelyeket az
embereknek nem mások előtt
kellene tenniük. Ők mindezt pén
zért teszik, nyilvánosan – magya
rázta apa.
– Mennyire szégyenletes! –
mondta Joni.

– Tudjátok, miért veszélyes ez
a gyerekekre nézve? – kérdezte
apa. – Azért, mert nem valódi sze
retetet, szerelmet vagy intimitást
mutatnak be. Tárgyként keze
lik a férfiakat és a nőket. Ha ilyen
képeket néztek, függővé váltok.
Olyan, mint a kábítószer.
– Nem tudtam, hogy ez en�
nyire káros, apa! – mondta Ray. –
Azt hittem, csak egy pár képről
van szó.
– Pál azt tanácsolja, hogy csak
jó, tiszta, igaz, szép és nemes
dolgokról gondolkodjunk. – Apa
emlékeztette a gyerekeket Filippi
4:8 versére: – „Továbbá, atyámfiai,
amik csak igazak, amik csak tisz
tességesek, amik csak igazságo
sak, amik csak tiszták, amik csak
kedvesek, amik csak jó hírűek;
ha van valami erény és ha van
valami dicséret, ezekről gondol
kodjatok.
– A gonosz mindenhol jelen
van, hogy tisztátalan dolgokkal
kísértse meg az embereket, még
a gyermekeket is – mondta apa.
– Köszönjük, hogy elmondtad
ezt nekünk, apa! Kérünk, imád
kozz értünk, hogy elég erősek
legyünk elfordulni a tisztátalan
képektől – mondta Ray.

ÁSS MÉLYRE!
• Tanulmányozzátok Márk 9:47
versét. Jézus konkrétan azt
kéri, hogy szúrjuk ki egyik sze
münket, ha tisztátalan képek
nézegetésére késztet? Mit je
lent valójában ez, és mit mond
a gyakorlati keresztény életről?
• Milyen szexuális jellegű kísér
tésekkel kellett eddig szembe
néznetek? Hogyan tudtatok
győztes keresztényként ellen
állni ezeknek?
TAPASZTALD MEG!
Írj egy beszédet vagy esszét
a pornográfia veszélyeiről, majd
mutasd be az osztálytársaidnak.
Dolgozz együtt a tanároddal ezen
a projekten.
Kölcsönözz jó könyveket az
egészséges, keresztény szexuális
életről, majd olvasd el őket. Azo
nosítsd, hogyan segítenek ezek
a könyvek a szexualitással kap
csolatos kérdéseid megválaszolá
sában. Beszéld meg ezt a kérdést
a szüleiddel.

Második szombat

Újra
életben
Aranyszöveg: „Ímé eljő a fel
hőkkel; és minden szem meg
látja őt, még akik őt által sze
gezték is; és siratja őt e föld
nek minden nemzetsége. Úgy
van. Ámen.” (Jelenések 1:7)

A

nya, Carlo nagytatája na
gyon beteg, és azt hiszik,
már nem fog sokáig élni –
mondta szomorúan Paulo.
– Igen, drágám, a halál borzal
mas dolog – mondta anya. – Szo
morú dolog elveszíteni szeret
teinket.
– Látom, hogy Carlos és Belen
sokat sírnak, amikor nagyapjuk
ról beszélnek – magyarázta Paulo
anyának.
– Ne légy ennyire szomorú!
Mindannyiunk számára van re
mény! – folytatta anya. – Mondd
el a barátaidnak is!
– Milyen remény lehet, miután
már meghalt az illető? – kérdezte
Paulo kíváncsian.
– A Biblia szerint Jézus vis�
szatér, hogy feltámassza azokat,
akik az Ő hitében haltak meg. Ke
ressük ki 1Thessalonika 4:16–17
verseit, és olvassunk többet erről
a csodálatos ígéretről.
– Rendben, anya. Szeretném
megosztani ezt a reményt Car
losszal és Belennel – mondta
Paulo izgatottan.

– Itt azt írja, hogy azok támad
nak fel először, akik Krisztusban
haltak meg, és akik élnek, fele
meltetnek, hogy találkozzanak
Jézussal a levegőben! – olvasta
Paulo.
– Akkor Carlos és Belen nem
kell, hogy sírjon többet – jegyezte
meg Paulo bizakodva.
– Menj és oszd meg a barátaid
dal ezt a csodálatos hírt! – bátorí
totta az édesanyja mosolyogva.
ÁSS MÉLYRE!
• Hasonlítsátok össze 1Thessalo
nika 4:16–17 verseit 1Korinthus
15:51–52 és János 5:28–29 sza
kaszaival. Miért annyira fontos
nekünk Jézus második eljöve
tele a halállal kapcsolatban?
Ezt az ígéretet azok is szívesen
elfogadják, akik nem hisznek
Benne?
• Lukács 21:34-36 verseiben mi
lyen figyelmeztetést kaptunk
azzal kapcsolatban, hogy mi
ként éljünk az utolsó időben,
Jézus második eljövetelét meg
előzően?
TAPASZTALD MEG!
Imádkozz együtt szüleiddel
vagy barátaiddal a gyászolókért,
hogy bízzanak Jézus ígéretében
szeretteik viszontlátásával kap
csolatban.
Díszítsetek ki öt vagy hat ké
peslapot (7,5 cm × 12,5 cm) a fel
támadás ígéretéről szóló biblia
szövegekkel! Osszátok meg olyan
személyekkel, akik elveszítették
szeretteiket!
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