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1. EGÉSZSÉG-E A FÉLELEM?
„Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek
előtte jár az alázatosság.” Péld 15,33
Egyszer, egy vihar és égzengés közepette, egy édesanya letette a
gyermekét aludni, szépen betakargatta, majd eloltotta a lámpát. A
gyermek félt a mennydörgéstől, ezért megkérdezte az édesanyját:
„Anyuci, itt alszol velem?” Az anyuka megölelte a gyermeket és így
szólt: „Nem tehetem, gyermekem. Apukával kell aludnom.” S mialatt
az édesanya elhagyta a szobát, a gyermek megjegyezte: „Hát ezt az
aput valóban elkényeztették!”
A félelem valóságos. De mindig rossz. A 2Kró 17,3-10-ig terjedő
szövegrészben a jó, pozitív félelemről olvasunk, amely megakadályozta
a szomszédos országokat, hogy háborút indítsanak Júda ellen. Hogy
jött létre bennük ez a félelem? „Az Úr igen megrettentette a földnek
minden országait, amelyek Júda körül voltak, annyira, hogy nem
mertek Jósafát ellen hadakozni” (10. vers)
Az istenfélő Jósafát király a népet is istenfélelemre akarta tanítani,
ezért az első helyre tette a nép megtanítását Isten Szavára. Tudta, hogy
ha a nép istenfélelemmel közeledik a mindenható Isten felé, akkor
az ő királyi parancsainak is alázatosan fog engedelmeskedni. ’Ha azt
tesszük, amit helyes, Júda fejlődni fog, és akkor a szomszédos országok
is tisztelni fogják’, gondolkodott.
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Salamon Példabeszédeinek 15. fejezetében olvastuk: „Az Úrnak
félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az
alázatosság” (33. vers). Akik félik Istent, azok bölcsen viselkednek.
Odaadóan engedelmeskednek a parancsolatainak, mert megbíznak
Benne.
Az igazi félelem (az istenfélelem) visszatart bennünket a rossztól.
Az Isten házában időzve, tanuljunk Isten nagyságáról és hatalmáról,
csodálva az Ő alázatosságát és tisztelve magasztos pozícióját.
2014. 4. 12.
2. HIHETETLEN HŐSÖK
„Akkor az Úr bírákat támasztott nekik, és kiszabadította őket
elnyomóik kezéből.” Bírák 2,16
A Bírák könyve egy jelentés Isten népéről, amely lelki közömbösség
és lázadás állapotába jutott. Miután Józsué meg a munkatársai
meghaltak, a következő nemzedék tagjai „elhagyták az Urat, atyáik
Istenét, aki kivezette őket Egyiptom földjéről, és más isteneket
követtek” (Bírák 2,12).
Az odaadás és a lojalitás hiányának szomorú beszámolója
keretében aligha akad az ember lelki hősökre, de mégis, van négy
hithős: Gedeon, Bárák, Sámson és Jefté (a 4.-től a 16. fejezetig),
akikről a Zsidók könyve is említést tesz (11,32). Noéval, Ábrahámmal
és Mózessel együtt, hitükért és odaadásukért dicsérik őket.
A Bírák könyve azonban úgy mutatja be őket, mint tévedésre
hajlamos embereket, akik mégis válaszoltak az isteni hívásra a
népük lelki sötétségének idején. A Biblia a hitüket dicséri, nem a
tökéletességüket. Ők is éppen úgy isteni kegyelemben részesültek,
ahogy ma mi.
Isten minden nemzedékben talál embereket, akik ragaszkodnak
Ő hozzá és az Ő Szavához. Életük nem azért értékes, mert mentes a
tévedésektől, hanem mert jelen van benne Isten irgalmas megbocsátása
és bizalma, hogy elfogadják az Ő hívását és engedelmeskedni fognak.
Isten győztesei mind kiváló hősök, mert a Krisztusba vetett hit az
egyszerű embert is hatalmas hőssé teszi.
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Minden szombat egy újabb lépés lehet olyan emberek elképesztő
átalakulásában, akik teljes bizalommal vannak Isten iránt.

2014. 4. 19.
3. A VALLÁSOSSÁG, VAGY KRISZTUS?
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek
van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne
kérkedjék.” Eféz 2,8-9
Mária nagyon igyekszik a munkahelyén, mert szeretné, ha a főnöke
értékelné a munkáját, és megemelné a fizetését. Nevenka szereti a
munkáját, és a vállalatának a termékei jó piacon vannak. A vállalat
tulajdonosa iránti odaadásból egyre jobban törekszik arra, hogy a
termékek minőségesek legyenek.
Mária olyan, mint azok az emberek, akik úgy hiszik, hogy
Isten egyszer majd megjutalmazza őket a jó cselekedeteikért és a
vallásosságukért. Az ilyen emberek a jó cselekedeteik számának
köszönhetően remélnek a mennybe jutni.
Nevenka olyan személyt jelképez, aki Istenben bízik, aki őt majd
befogadja a mennybe. Az ilyen emberek hálából és az Isten iránti
szeretetből cselekszenek jót.
A vallásos ember hihet, eljárhat az imaházba, templomba,
imádkozhat, kedves lehet másokhoz, és mások szemében jó embernek
tűnhet. Ilyen vallásos embereknek lehet sok jó vonásuk és erényük, a
vallás azonban nem helyettesítheti az Istenbe vetett bizalmat.
A hit emberei Krisztus bűnbocsánatában bíznak. Biztosak, hogy
egy nap a mennybe jutnak, ezért naponta igyekeznek Krisztusra
hasonlítani. Pál apostol elmondta, hogy csakis kegyelemből tartatunk
meg – hit által. Nem cselekedetekből, hanem Isten ajándékaként (Eféz
2,8-9).
A mennyei Atyához csak a Jézus Krisztusba vetett hit által jutunk
el, ha megbízunk az Ő üdvözítő kegyelmében, hogy bennünket,
megtérő bűnösöket, elfogad.
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„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki
sem mehet az Atyához, hanemha én általam“ (Ján14,6).
A menny felé nem vezethet sok út, mert a Biblia csak egy útról
beszél. „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz…”

2014. 4. 26.
4. GONDOK A „KIS RÓKÁKKAL”
„Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat
csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.” 1Ján 1,8
Nagy-Britannia lakóinak nagy gondjaik vannak a rókákkal. Ezek
a kis, ravasz teremtések belopakodtak a városokba, és nagy gondokat
okoznak. Felforgatják a szemetes kannákat, ellopják az udvarban
hagyott cipőket, megvámolják a kerti veteményeket, és még szörnyű
bűzt hagynak maguk után. Mivel a városok terjeszkednek a mezők és
az erdők felé, a kis „kártevők“ meg inkább alkalmazkodnak, mintsem
elmenekülnek. Ezért sok városlakó nagy bajban van.
Ti is gondolkodjatok el a „kis rókákról”, amelyek nagy bajba
juttathatják Krisztusnak azon követőit, akik igyekeznek Őt tisztelni és
dicsőíteni. Amit talán „apró és veszélytelen” bűnnek tartunk, az akár
a bukásunkat is okozhatja. Az „igazság kibővítése”, például, nem más,
mint hazugság. A rágalmazás nem más, mint önmagunk jellemének
a rombolása. Az a baj, hogy a kis bűnök nagy bűnökké növekednek.
S még mielőtt ezt megtapasztalnánk, tennünk kell valamit: be kell
ismernünk és meg kell bánnunk minden kis bűnünket, hibánkat.
Ha valamilyen „kis rókák” már belopakodtak az udvarotokba,
vagy a lelki életetek kertjébe, azonnal cselekedjetek. A Szentlélek
segítségével nevezzétek meg ezeket a bűnöket. Valljatok meg Istennek
minden „kis bűnt” és váljatok meg tőlük, még mielőtt tönkre teszik az
életeteket, mert a leghalálosabb bűn nem közvetlenül támad, hanem
ravaszul lopakodik be az életünkbe.
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2014. 5. 3.
5. LASSÍTSATOK
„Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet
alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától,
amelyet alkotott vala.” 1Móz 2,2
Olyan világban élünk, amelyben sokféle munka foglal le
bennünket. Egyre nehezebbnek tűnik leegyszerűsíteni ezt a
komplikált életet! Nemde ti is úgy érzitek, hogy még ezt vagy azt
el kell végeznetek, és nincs időtök a pihenésre? Válaszoljátok meg
becsülettel a következő kérdéseket, amelyekből megállapíthatjátok,
hogy szükségetek van-e pihenésre: Stresszesnek érzitek-e magatokat
a mindennapi tevékenységeitek közepette? Nehezen tudtok-e örülni?
Biztosítatok-e a testetek szemára annyi pihenést, amennyire szüksége
van? Elfáradtok-e mégis?
A teremtés alkalmával Isten felállította a munka és a pihenés
közötti egyensúlyt, amely a hívők számára is példaként áll. Isten hat
napon át munkálkodott, alkotott, rendet teremtett. De a hetedik
napon, munkája végeztével, megpihent. Isten rámutatott vele, hogy a
pihenés elkerülhetetlenül fontos.
Jézus akkor is rámutatott a pihenés jelentőségére, amikor a
hosszú gyaloglás után leült Jákob kútjánál (Ján 4,6), amikor elaludt
a hajó hátulsó részében (Márk 4,38). Akkor is pihenni ment, amikor
otthagyta a sokaságot és a tanítványaival együtt elment egy puszta
helyre (Márk 6,31-32).
Ha Jézus a Föld megteremtése után és a földi szolgálata közben
ugyancsak pihent, nekünk is meg kell pihennünk a mi munkánktól.
Pihenés közben felfrissülünk, felüdülünk és megerősödünk a további
szolgálatra.
2014. 5. 10.
6. A SÁTÁN TITKA
„Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert
nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.” 1Ján 4,4
Miután a rendőrség igazoltatta az egyik autóiskola oktatóját, aki
éppen összekoccant egy tehergépkocsival, és a hajtási engedélyét
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kérte, az oktató nem tudta felmutatni. Negyven éven keresztül oktatta
az autóiskola tanulóit úgy, hogy neki nem volt hajtási engedélye! Soksok évvel korábban nem tette le a vizsgát, és másodszor már nem mert
kimenni a vizsgára. Hosszú évekig titokban tartotta, mert szégyellte,
hogy nem tudott levizsgázni.
A sátán is titkolja a múltbeli dolgait, amelyekről nem akarja, hogy
tudomást szerezzünk. És mi az, amit titkol? Azt, hogy már nincs
hatalma elválasztania bennünket Istentől. Ellenségünk nem akarja,
hogy megtudjuk róla ezt a titkot, mert a nem hívőket fogva akarja
tartani a bűn hatalmában, bennünket, hívőket meg arra ösztönözni,
hogy vétkezzünk.
Igaz, hogy a bűn miatt elidegenedtünk Istentől. De amikor Jézus
meghalt a kereszten, minden bűnünket felvitte magával a „fára”, és
felvállalta a halálbüntetést. Isten azonban feltámasztotta Őt a halottak
közül, és most Ő a Menny és a Föld ura.
Ha bízunk abban, amit Isten tett érettünk, akkor újra kapcsolatot
létesítünk Istennel, és a bűnnek többé nem lesz felettünk hatalma. Pál
apostol írta: „Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok
törvény alatt, hanem kegyelem alatt” (Róma 6,14).
Nem vagyunk többé elválasztva Istentől. Felszabadultunk a bűnnek
való rabság alól (18. vers). Lelepleztük a sátán titkát. Isten még mindig
védőpajzsként áll a hívő keresztény és az ellensége között. Maradjunk
szabadok, és ne engedjünk meg, hogy ismét a bűn rabságába jussunk.
2014. 5. 17.
7. AZ ISTEN, AKI MINDENT LÁT
„És nevezé Hágár az Úrnak nevét, aki ő vele szólott vala: Te
vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a
látomás után?” 1Móz 16,13
Sok olyan elektronikus berendezést dobtak már piacra, amely
felfedezi és jelzi valamilyen elveszett tárgy vagy személy hollétét. E
berendezések forgalmazói azt állítják, hogy meg tudják találni az
időseket, a gyerekeket, a pénztárcákat, a házi kedvenceket, és még az
elrablott személyeket is.
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Bármennyire hasznosak ezek a berendezések, Hágárnak akkoriban
nem sokat jelentettek volna. Úgy látszott, senki sem törődik Hágárral
és a még meg nem született gyermekével. Senkit sem érdekelt, hogy a
sivatagi vándorútján, milyen helyzetbe került. Ezt egyedül csak El Rói
látta, amely héberül azt jelenti: „A látó Isten”.
Hágár, az Ábrahám feleségének, Sárának volt a szolgálólánya. Sára
egy gyenge láncszemnek érezte magát az isteni ígéretek láncában,
amellyel Isten Ábrahámnak sok utódot ígért. Sárának nem lehetett
gyermeke, ezért felkínálta férjének a saját szolgálólányát, hogy általa
szerezzenek utódokat. E meggondolatlan ajánlat, amely egy kultúrán
belüli feszültség közepette jött létre, amelyben nagyon fontos szerepe
volt az utódnak, semmi jót nem hozott, csak nagy bajt okozott.
Amikor Hágár terhes lett, kicsúfolta a meddő Sárát. Sára ekkor nagyon
kegyetlenül kezdte kezelni a szolgálólányát, aki emiatt elmenekült tőle.
A pusztában kószálva megtapasztalta a múlt minden nyomorúságát
és a jövő bizonytalanságát, és ekkor összetalálkozott Istennel, Aki
meglátta a nyomorát, és felkarolta őt.
El Rói látja múltbeli keserves helyzetünket, jelenlegi gondjainkat
és bizonytalan jövőnket. Olyan figyelmes, hogy a tudta nélkül még
egy veréb se eshet a földre (Mát 10,29-31). Olyan Isten, aki rólunk is
gondoskodik. Irányítsuk ma figyelmünket Istenre, mert Ő sohasem
veszi le rólunk a tekintetét.
2014. 5. 24.
8. BOLDOGSÁG ÉS SZENTSÉG
„Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget,
amely nélkül senki sem látja meg az Urat.” Zsid 12,14
Az egyik nemzetközi egyetemen kiválaszthatjátok a „boldogságkeresés” elnevezésű tantárgyat. Ez a közkedvelt tantárgy segít a fiataloknak, az előadó tanár szavai szerint: „Megélni a boldogságot”.
Nem rossz ötlet. Még a Biblia is hangsúlyozza néhány helyen,
mennyire fontos a boldogság és az öröm. Bölcs Salamon üzen nekünk
az Istentől kapott öröm előnyeiről. „Ekkor megértettem: nem tehet
jobbat az ember, mint hogy örüljön és élvezze az életét”, olvassuk a
Prédikátor 3,12-ben.
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Néha azonban túl sokat hajszoljuk a földi örömöket. A legfontosabb
eredménynek tartjuk, még azt is elhisszük, hogy a boldogság a
legfelsőbb istenadta célunk. Ekkor azonban minden összezavarodik
bennünk.
Isten Igéje kijelenti: az igazi boldogság az Isten Törvényének
megtartásából származik (Zsolt 1,1-2; Példa 16,20; 29,18).
Isten szentségre hívott el bennünket és olyan szentséget vár el
tőlünk, amellyel kifejezzük az Ő erkölcsi erényeit (1Thess 4,7; 2Pét
3,11). Péter első levelében olvassuk: „Hanem amiképpen szent az, aki
elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben!” (1Pét 1,15-16)
Amikor arról kell döntenünk, hogy mit tegyünk, és hogy éljünk,
akkor mindig Isten parancsolatait kell szem előtt tartanunk. Isten
nem azt mondja, hogy: „legyél boldog”, hanem hogy „legyél szent!”.
Az igazi boldogság és életöröm az Istennek szentelt, azaz szent élet
eredménye.
Szentség nélkül nincs igazi boldogság, Jézus Krisztus nélkül meg
nincs igazi szentség.
2014. 5. 31.
9. A SIKER ÚTJÁN
„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem
gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy
cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a
te útjaidon, és akkor boldogulsz.” Józsué 1,8
A kínai újévi szokásokhoz tartozik a „piros tasak” (hong bao)
ajándékozása. A szülők, egy piros ünnepi borítékba, papírpénzt
csomagolnak, s ezt adják a gyerekeknek, hogy eredményesek, sikeresek
legyenek. Mivel tudják, hogy az őszinte vágy nem elég, emlékeztetik
a gyerekeiket, hogy szorgalmasan kell tanulniuk. A kínaiak eleve úgy
gondolják, hogy a megfelelő oktatás a sikeres élet kulcsa.
Józsué könyvének első fejezetében, Isten elmondta Józsuénak, hogy
a Mózestől átvett vezérszerepben eredményes lesz. De a néppel együtt
neki is bátorságot kellett tanúsítania, amikor szembe kerültek az Ígéret
földjén élő, kegyetlen ellenségeikkel (1,6). Isten azzal a feltétellel ígérte
nekik a sikert, hogy ha megtartják a Törvény parancsolatait (1,8).
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A hívőknek ma is az Isten Szavában található utasítások és
parancsok szerint kell élnie, amennyiben lelki eredményességre vágyik.
A Biblia nem csak arra vonatkozólag ad utasítást, hogy mit „szabad”
és mit „nem szabad” az életben, hanem azoknak az embereknek az
élettapasztalatait is feljegyzi, akik Isten kedve szerint éltek, vagy pedig
elvetették Isten.
Józsuéhoz hasonlóan, ígéretet kaptunk Istentől, hogy mindig velünk
lesz (Józsué 1,9; Máté 28,20). Ez erősítsen és bátorítson bennünket,
amikor szembe kerülünk azokkal a bajokkal és gondokkal, amelyek
felmerülnek életünkben, mialatt Isten kedve szerint igyekszünk élni.
2014. 6. 7.
10. A LEGJOBB FELFEDEZÉS
„A törvénykönyvet megtalálám az Úr házában. És adá Hilkia a
könyvet Sáfánnak.” 2Kró 34,15
1987-ben a Zahrtmanns házaspár, kiárusításon megvett négy
könyvet. Meglepődve fedezték fel, hogy két könyv John Newton
(1725-1807), lelkész és költő írásait és prédikációit tartalmazza. John
Newton írta például az Amazing grace (A csodálatos kegyelem) címen
ismert ének szövegét. Két könyv pedig John Newton azon prédikációit
tartalmazta, amelyek Händel Messiás-oratóriumán alapultak.
Nemzedékről nemzedékre adva őket, Newton családja megőrizte
ezeket az írásokat. Időközben, 1840 körül, az örökösök ezeket az
írásokat átvitték Amerikába.
De még ennél is nagyobb felfedezést jegyeztek fel a 2Kró 34,15-ben.
Jósiás, Júda királyának uralkodása idején, aki a Templom felújítását
elrendelte, Hilkiás főpap megtalálta a Törvénykönyvet azokkal a
parancsolatokkal, amelyeket Isten Mózesnek adott. Amikor Jósiás
meghallotta „a törvény beszédeit” (19. vers), nagyon szégyellte, hogy
Júda helytelenül cselekedett, ezért később kiállt a nép elé, és fogadalmat
tett az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és
rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a
szövetség igéit (31. vers).
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A Biblia még mindig a legjobb, felfedezésre váró könyv. Belőle
megtudjuk, mit vár el tőlünk Isten, hogyan cselekedhetünk a kedvére,
amely a mi javunkat szolgálja.
2014. 6. 14.
11. A FAL, AMELY EGYESÍT
„És építők a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.” Neh 4,6
A falak elválasztják az embereket. Ezért is építik őket. A kínai nagy
falat azért építették, hogy így tartsák távol maguktól az ellenséget. Ez
a nagy védőfal 6000 kilométer hosszan húzódott, s nagy része még ma
is megvan. Ezzel ellentétben a Berlini fal az embereket meggátolta a
város elhagyásában. Amikor 1989-ben lerombolták, ismét egy néppé
egyesítette a két ország népét, amit nagy örömmel ünnepeltek meg.
Sok-sok évszázaddal korábban, egy másik fal felújításának
eseménye ismét egyesítette a népet. Isten azt üzente Nehémiásnak,
hogy Jeruzsálem kőfalait fel kell újítani. A fal a honvédelem fontos
részét jelentette, amit a babiloni invázió idején leromboltak. A zsidók
ellenségei a fal felújítását nem nézték jó szemmel, és állandóan azon
voltak, hogy meghiúsítsák a tervüket (5-6 versek). S mialatt a nép fele
dolgozott, a nép másik fele őrködött.
Amellett, hogy oltalmat biztosított, a fal még az egység és az
együttes munka hatékonyságát is bizonyítja (Nehémiás 3). Akik
részt vettek a munkában, a tudásukkal és a képességeikkel, mind
hozzájárultak a felújítás eredményességéhez, egyesítve őket, hogy
sokkal többet elérhessenek, mint egyen egyenként.
Ennek ma is így kellene lennie a gyülekezetekben. Talentumaink
Isten ajándékai, amelyekkel az Ő országát kell építenünk.
Eredményesebbek leszünk, amennyiben együtt dolgozunk, egy cél
érdekében.
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2014. 6. 21.
12. A PUSZTÁBAN
„Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és
azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az
ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem
bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Egyiptomra
bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” 2Móz 15,26
Miután Izrael csodálatos módon átkelt a Vörös-tengeren, Isten a
pusztába vezette őket. Milyen érdekes, hogy Isten az ő hatalmának
színhelyéről a csalódás és a szűkölködés helyére vezette őket!
Isten azt akarta tudatni velük, hogy az élet a keserű és az édes
tapasztalatok, a győzelmek és a vereségek színhelye. Amikor Izrael a
Márához ért, a nép zúgolódni kezdett, mivel az ott talált víz keserű volt
(2Móz 15,23). Miután Mózes segítségül hívta az Urat (25. vers), Isten
emlékeztette őket az Ő parancsainak és rendeléseinek megtartására
(26. vers). Ezt követően Élimbe vezette őket, ahol sok, tiszta és jó
ivóvizű forrást találtak (27. vers).
Isten szerette volna tudatni velük, hogy az életútjukon szerzett
minden tapasztalat során az tárul fel, ami a szívükben van. Ez a próba
rámutatott arra, hogy „nem hit szerint járnak, hanem látás szerint”.
Azt is megtanulták, hogy Isten része a mindennapi életüknek és
tevékenységeiknek. Meg akarta értetni velük, hogy Ő nem csak a
sósvizű tengert képes kettéválasztani, hanem ivóvizet is tud adni nekik.
Ismerte mindennapi szükségleteiket, mert Ő volt az útjuk szervezője.
Ha most ti is a csalódás és elkeseredés pusztájába jutottatok,
bízzatok Istenben, mert Ő pontosan tudja, hogy merre jártok, és mire
van szükségetek; valamint, ha figyelmeztek az Ő parancsolataira,
akkor kivezet benneteket a pusztából, és lelki bőséget, gyógyulást,
felüdülést láttat veletek. A szombat pedig bőségesen kínál alkalmat az
új felfedezésekhez, a hit megújulásához és új bátorság merítéséhez.

11

2014. 6. 28.
13. VISSZHANGOZZÉK A SZABADSÁG!
„Hát nem ez-e a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd
az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?” Ésa 58,6
1963-ban, Martin Luther King, a „washingtoni menet a munkáért
és a szabadságért” névvel illetett demonstráción, megtartotta a
leghíresebb szónoklatát, amely a „VAN EGY ÁLMOM” elnevezés alatt
vált ismertté. Kiváló beszédében arra szólított a jelenlevőket, hogy
engedjék visszhangozni a szabadságot az ország minden „csúcsáról”.
Igaz, hogy nagyon magas árat fizetett ezért a felhívásért és azokért,
akik csatlakoztak hozzá és ehhez a szabadságmenethez, de ez után
nemsokára igazi változásokra került sor. Isten ezt a beszédet használta
fel az amerikai nép lelkiismeretének felrázására, hogy harcoljanak az
elnyomottak szabadságáért meg a faji gyűlölet ellen.
Krisztus előtt, a VIII. században, a személyes és nemzeti igazságtalanság közepette, Isten Ésaiás prófétán keresztül igyekezett
felébreszteni az emberek lelkiismeretét. Kétszínű lelkiességük
erőszakosságra ösztönözte őket, és a mások szükségletei iránti
érzéketlenségre. Isten kiválasztott népe elnyomta a szegényeket, és a
helyes, igazságos viselkedést felcserélte az elferdült vallási szokásokkal
(1-5). Isten figyelmeztette őket a próféta révén, és előírta lelki életüket,
amely abban fog megnyilvánulni, hogy Isten előtt őszinte bűnbánatot
tanúsítanak, meg felszabadítják az elnyomott és jogtalanul szenvedő
embereket (6-12).
Ésaiáshoz hasonlóan mi is arra hívattunk, hogy harcoljunk az igazi
szabadság világszerte való hangoztatásáért. A Szentlélektől kapott
erő által, hirdetnünk kell a világban, hogy fel kell szabadítani a lelki
rabokat és elnyomottakat, mert eljött Isten kegyelmének az ideje.
Kiadja: A Keresztény Adventista Egyház Főbizottsága
Belgrád, Radoslav Grujić u. 4.
Előkészítette: A Főbizottság Szombatiskolai Osztálya
Felelős: Igor Bosnić
Sokszorosítva: A kiadó irodájában – 2014
Istentiszteleti használatra
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