Köszöntő szavak

A szombatiskolai vezető számára 2010/III

I. negyedév

1. NAGY AZ ISTEN SZERETETE ÉS HATALMA
Már az általunk ismert univerzum mérete is megdöbbentő nagyságú. Bár a Föld elég nagy, mégis oly kicsi, amikor összehasonlítjuk
egy átlagos méretű Nap körül keringő bolygókkal. Naprendszerünk
egy áltagos méretű galaxis szélén található és még legalább 100 millió
csillag található benne, melyek közül a legtöbbnek van saját naprendszere. Ma már tudjuk, hogy az ismert univerzumban, több milliárd
galaxis van. Ez azt jelenti, hogy mi vagy nagyon-nagyon fontosak,
vagy teljesen jelentéktelenek vagyunk.
Amikor azt látjátok, hogy bolygónk könnyen elveszik a világegyetem végtelen térségében, akkor természetesen arra gondoltok, hogy
biztosan egészen jelentéktelenek vagyunk. Azonban a Jelenések 12.
fejezetét olvasva egészen más benyomást nyertünk. Elkezditek megérteni, hogy az itt zajló események biztosan sokkal fontosabbak minden más univerzumbeli eseménynél.
A Jelenések 12,4. azt mondja, hogy a sárkány „a farka utána
vonszá az ég csillagainak harmadrészét“. Szimbolikus történetről
lévén szó, világos, hogy nem szó szerinti csillagokat és galaxisokat
kell értenünk alatta. A Jelenések 1,20 a csillagra azt mondja, hogy
angyal, és így megértjük, hogy a sárkány (a sátán) konfliktust váltott
ki a mennyben (a menny a világegyetem központja, nem számít, hogy
hol van), melynek következményeként az angyalok egyharmadát a
bolygónkra dobták. Szóval, a bolygónk a mennyben valaha régen
elkezdődött konfliktusok színhelyévé vált.
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Ez a végső válasz arra a kérdésre, hogy honnan van a gonoszság,
a fájdalom és a szenvedés a Földön. Nem kétséges, hogy a mennyben
maradt angyalokban felmerült a kérdés, vajon a sátán lázadása
igazolható-e bármivel? A kereszt minden kérdésükre megadja
a választ. Bízhatunk Istenben, aki nem habozott meghalni a
teremtményeiért, mindig azt fogja tenni, ami helyes és igazságos.
Legyen a mai szolgáltunk is a szeretetünk, a tiszteletünk és a hálánk
kifejezése mindazért, amit Isten értünk tett.

2. A MEGVÁLTÓ ÍGÉRETE
„És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te
magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig
annak sarkát mardosod.“ (1Móz 3,15)
Ádám és Éva tökéletesen elégedett lehetett volna az Istenről és
az Ő teremtményeiről szerzett ismerettel, meg az angyaloktól kapott
tanításokkal. A magas fokú ismeret, amelyet a tiltott fa gyümölcsének
evésével reméltek megszerezni, vetette őket a bűn és a bűntudat
romlottságába.
A bűn űzte ki Ádámot és Évát a paradicsomból. A bűn miatt tűnt
el Éden a Földről. Isten Törvényének áthágása miatt vesztették el a
paradicsomot. Az Atya Törvénye iránti engedelmesség és Isten Fia
békéltető vérébe vetett hit által a paradicsom visszaszerezhető.
A sátán gőgösen örvendezett. Miután sikerült legyőznie Ádámot
és Évát, azt állította, hogy az ő édeni otthonuk most már az övé.
Büszkén dicsekedett azzal, hogy az Isten által teremtett világa az ő
uralma alá került. Miután legyőzte Ádámot, e világ urát, az emberi
faj tagjai az alattvalóivá váltak, most még csak Édent kell hozzá
megkapnia, és akkor megalapítja lakhelyét. A mennyben azonban
azonnal lépéseket tettek az ügyben, hogy a sátán ne vihesse végbe
a tervét. A mennyben tanácsot tartottak, melynek eredménye az
Isten Fiának kezdeményezése volt, hogy legyőzve a sátánt megváltsa
az emberiséget az átokból és Ádám vereségének szégyenéből. Ó,
mily csodálatos méltóságtétel! A mennyei Felség, a bűnös emberi
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nemzet iránti szeretettől és együttérzéstől indítva, javasolta, hogy a
helyettesük és záloguk legyen. És így is történt. A hazatérés útja már
biztosított.

3. ISTENNEK TETSZŐ
„Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére.“ (Kolossé 1,10)
A prédikátor elmondott egy anekdotát, amely akkor történt,
amikor szónokként megnyitotta az ünnepséget az egyetemen. Azt
mondta, hogy a szertartás alatt át kellett adnia a kitüntetést annak
a diáknak, akinek a tanulmányai teljes időtartama alatt a legjobb
osztályzatai voltak. Minden diplomás nagyon várta a pillanatot,
amikor kihirdetik a győztest. Egy speciális dobozból elővették a
kitűntetést és átadták a legjobb tanulónak. A felszólalás és a zenés
program után a győztes diák elindult a hátsó sorok felé, ahol egy
nagyon szegény, de szépen öltözött házaspár ült. A fiatalember
lehajolt hozzájuk, a kitüntetést az anyja kezébe tette, és megcsókolta
az arcát. A prédikátor, aki a történetet elmesélte, látta, ahogy az
édesanya gyenge keze, melyben a medált tartotta, megszorította az
édesapa durva és munkától meggyötört kezét. A prédikátor hallotta,
ahogy odasúgta neki: „Ugye, hogy minden igyekezetet megért?”.
Sugárzó arcuk elárulta, mennyire örülnek a fiuk sikerének. Jól tanult,
mert kedveskedni akart a szüleinek, akik sok áldozatot hoztak azért,
hogy ő a legjobb oktatásban részesülhessen.
Nekünk, keresztényeknek is teljesen „Isten tetszésére” kellene
élnünk, mindazért, amit megtett értünk. És ha így cselekszünk,
mekkora örömet okozunk Neki! Krisztus golgotai áldozatára való
tekintettel, az Istennek való tetszés kellene, legyen a legnagyobb
motivációnk. A mai istentiszteletünk fejezze ki Isten iránti hálánkat
mindazért, amit elviselt értünk.
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4. BIZTONSÁGBAN
VII. Edward király, 1902-es megkoronázásának eseményét az
indiai Nagbhe maharadzsája valamilyen különleges tettel szerette
volna megörökíteni. Megvett tehát egy földterületet Delhi közelében,
rengeteg pénzt befizetett a helyi pénztárba, amellyel beláthatatlan
időre kifizette az adót. Attól fogva a polgárok, akiknek nem volt
pénzük, ezen a földterületen ingyen lakhattak. Minden adó és
járulék előre ki volt fizetve a számukra; az embereknek nem kellett
félniük attól, hogy letartóztatják őket, ha nem fizetik ki időben az
állami adókat.
Keresztényekként, hasonló módon, Jézus Krisztusnak köszönhetően, mi is élvezhetjük az üdvbizonyosságot. Amikor meghalt a
kereszten, Ő kifizette a bűneink büntetését, melyek soha többé nem
üldöznek bennünket. Mert Jézus természete és cselekedetei bűntelenek voltak. Soha senki nem róhatta fel neki, hogy valamilyen cselekedetével engedetlen volt Isten iránt. És mert nekünk adta az Ő
igazságát, nem esünk ítélet alá.
Az Ószövetség különböző módon tükrözi a Krisztusban való
üdvbizonyosságot. Noé és családja biztonságban lehetett a bárkában,
amikor a vízözön Isten haragjának következményeként beborította a
földet, és megsemmisítette a romlott emberiséget. Ugyanígy, amikor
a halál angyala áthaladt Egyiptomon, az izraeliták biztonságban
voltak otthonaikban, mert házaik ajtófélfáját bekenték a bárány
vérével. A vörös fonal megóvta Ráhábot a haláltól, amikor az
izraeliták elfoglalták Jerikót.
Krisztus követőiként az ellenség mindenféle vádjától szabadok
lehetünk. A bűn büntetése valóságos és félelmetes, de nem éri utol
azokat, akik elrejtőztek Krisztusban. Istennek legyen hála, hogy e
dolgokat illetőleg biztonságban élhetünk. Legyen ez egy örömmel és
hálával teljes istentisztelet, a bizonyosságért, amely Istenben van.
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5. MIFÉLE BŰNÖSÖKET?
„Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus
azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első
vagyok én.“ (1Tim 1, 15.)
Abban a gyülekezetben, amelyhez az ismert William Colgate
tartozott (a fogkrémet is róla nevezték el), evangéliumi előadásokat
tartottak, melyeken megtérésre szólították az embereket. Egy
prostituált is eljárt az előadásokra, és eldöntötte, hogy teljesen
átadja magát Krisztusnak, miközben hangosan megvallotta a bűneit.
Zokogott és arra kérte Istent, hogy mentse meg. Megkérdezte a
presbitereket, csatlakozhat-e a gyülekezetükhöz?
A lelkész csendben álldogálva várta a hívők javaslatait, de a csend
egy idő után szinte elviselhetetlenné vált. Végül felállt egy hívő és
javasolta, hogy a nő felvételét a gyülekezeti tagok közé halasztják el egy
időre. Abban a pillanatban felállt Mr. Colgate, a híres gazdag ember,
és egy csipetnyi iróniával a hangjában, kijelentette: „Úgy gondolom,
hogy durva hibát követünk el, amikor azért imádkozunk, hogy Isten
mentse meg a bűnösöket. Elfelejtjük ugyanis megmondani, hogy
milyen bűnöst kell neki megmentenie. Talán meg kellene kérnünk,
hogy bocsássa meg nekünk ezt a mulasztást. A Szentlélek már
megérintette a szívét ennek a nőnek, aki őszintén megbánta a bűneit,
de nyilvánvalóan Isten nem érti, hogy ő nem az a személy, akit mi
szeretnénk, hogy megmentsen”.
A gyülekezetben sokan érezték a feddést ezekben az elhangzott
szavakban. Vétkesek voltak, mert elítéltek másokat, úgy viselkedve,
mint a farizeus a templomban: „A farizeus megállván, ily módon
imádkozék magában: Isten! Hálákat adok néked, hogy nem vagyok
olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy
mint ím, e vámszedő is” (Lukács 18,11). Ezt követően a gyülekezet
híveinek a hozzáállása megváltozott, és felvették ezt a nőt a
gyülekezetbe.
Nem számít, mennyire bűnösök vagyunk, Jézus kész elfogadni és
megmenteni minket, ha hajlandóak vagyunk bűnvallomást tenni és
az Ő segítségével elhagyni a bűneinket. Legyen ez a mai istentisztelet
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is a belé vetett hitünk és az Ő nagy szeretete miatti örömünk újabb
kifejezése.

6. PONTOK ÉS LYUKAK
„Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. (Zsolt 103, 2.)
Miközben a prédikátor beszédet tartott a hallgatók egy
csoportjának, vett egy darab papírt, és a közepén rajzolt egy fekete
pontot. Aztán eléjük tartotta a papírt, és megkérdezte őket, mit
látnak. Valaki azonnal válaszolt: „Látok egy fekete pontot. „Helyes”,
válaszolta a lelkész. „Mit láttok még?” Síri csend lett. „A fekete
ponton kívül mást nem láttok?” A hallgatók nemmel válaszoltak.
„Önök tehát nem látják a legfontosabbat – ezt a nagy ív papírt!”
Aztán elmondta nekik a tanulságot. Az életben sokszor félrevezetnek
bennünket a kis, fekete pontokkal, amelyek csalódottságot és
fájdalmas tapasztalatokat jelentik, ezért hajlamosak vagyunk
megfeledkezni az Isten kezéből nyert, számos áldásról. De a papírhoz
hasonlóan, abból, ami jó, sokkal több van, és sokkal fontosabb a
kellemetlenségeknél és a gondoknál, amelyek utolérnek bennünket
és lekötik a figyelmünket.
Ez az egész egy versrészletre hasonlít, amely egy szokatlan
gyakorlati tanáccsal szolgál. Valaki ezt írta: „Az életed útját járva,
mindig ez legyen a célod: a fánkot nézd, ne a rajta levő lyukat”.
Jobb az áldásokra figyelni, mint az élet bajaira. Ezért ezt a
szombatnapot és ezt az istentiszteletet is töltsük el úgy, hogy
közben visszaemlékezünk mindarra a jóra, amit az Úr tett velünk.
Magasztaljuk az Ő nevét és engedjük meg neki, hogy szívünket
betöltse örömmel meg hálával, és áldjon meg bennünket a további
életutunkon.
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7. ÖRÖM ÉS VILÁGOSSÁG
Egy kisfiú, aki végighallgatta a hosszú prédikációt, fintorogva és
szenvedő arckifejezéssel lépett ki az imateremből. Csintalan volt,
ezért az apja az istentisztelet alatt néhányszor meghúzta a fülét. „Mi
van veled, Jancsi?”, kérdezte az egyik diakónus, „szomorúnak látszol”.
A szomorkodó gyerek azonnal rávágta: „Igen, szomorú vagyok.
Tudod, nehéz egyszerre boldognak és szentnek lenni”.
Ez a kisfiú kifejezte sok fiatal keresztény, de még talán sok idősebb
hívő véleményét is. Azt hiszik, hogy ha jól kell viselkedniük, akkor
nem lehetnek boldogok. A XIX. századi afrikai prédikátor, Andrew
Murray, egyszer és mindenkorra korrigálta ez a tévhitet. „Az igazi
boldogsághoz szentségre van szükség. Akartok-e boldogok, lenni és
betelni olyan örömmel, amelyet senki nem vehet el tőletek? Akkor
legyetek szentek. Ha örömteli életet akarunk élni, akkor szenteknek
kell lennünk, ahogy Isten is szent. Ha szent keresztények akartok
lenni, akkor boldog keresztényeknek kell lennetek. Isten felkente
Jézust az „örömnek olajával”, hogy általa mi is részesülhessünk benne.
A szentségre való igyekezetünk alatt a kerekek nehezen forognak
majd, ha nem lesznek megkenve az „örömnek olajával”.
A lelki érettség felé vezető úton haladva a szombat olyan állomás,
ahol pihenőt tartunk és bátorítást nyerünk, szemlélve az Úr nagy
tetteit, amelyeket értünk tett. Használjuk ki a pihenőt, merítsünk
erőt örvendezve az Úrban, mert a hazafelé vezető útnak még egy
jelentős része előttünk áll.

8. NAGY BIBLIAI IGAZSÁG
Sok évvel ezelőtt az oxfordi egyetem kápolnájának ablakát
szép festménnyel díszítették ki. Az ablak külső üvegét ószövetségi
eseményekről készült képek díszítették, míg a belső szárny újszövetségi
jeleneteket ábrázolt. Amikor besüt a nap az ablakon keresztül, a két
ablakszárnyon levő képek egybeolvadnak. A szemlélődő, aki ott áll a
kápolnában és nézi, ahogy a gyenge fény ráesik Ábrahám képére, aki
éppen a fiát, Izsákot készül feláldozni a Mória-hegyén, egy időben
láthatja még a golgotai keresztet is, amely ezt az ószövetségi eseményt
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magyarázza. Ha tehát más szemszögből nézi, akkor az ember még
egy fakaróra feltűzött rézkígyót is lát, amely a Megváltót jelképezi, aki
a mi bűneink miatt függött az átokfán. A jelenet szépen illusztrálja
a létfontosságú kapcsolatot a Krisztus haláláról szóló ószövetségi
próféciák meg azok újszövetségi teljesedése között. Az ügyes művész,
aki létrehozta ezt a remekművet az üvegen, bemutatta a csodálatos
isteni megváltás egységes képét. Sok évvel Krisztus első eljövetele
előtt, feljegyezték az Ő keresztáldozatára mutató eseményeket. Ma,
amikor az evangéliumi jelentéseket olvassuk, azonnal látjuk, hogy az
egész Biblia középpontjában a Jézus Krisztus halála áll, aki feláldozta
magát az egész emberiség bűneiért.
Hogy tévesztheti el valaki az egész Biblián végigfutó, legfőbb
üzenetet: a megváltást! Ahogy Izrael hajdan az oszlopra felemelt
rézkígyóra tekintve remélte elkerülni a mérges kígyók marása okozta
halált, ugyan úgy nekünk is hittel kell feltekintenünk a Golgotára és
a kereszten értünk függő Jézus Krisztusra. Magasztaljuk őt ma is a
szolgálatunk által, hogy új erővel tölthessen be bennünket, meg az
Ő kimeríthetetlen szeretetének és bölcsességének a tanúivá tehessen
minket.

9. ISTEN ÚTJAI
„Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának
mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útjai!“ (Róma 11,33)
Miután Illés próféta nagyon kemény pillanatokat élt át, Isten azt
mondta neki, hogy meneküljön Sareptába, ahol meghúzódhat és
enni is kap. Képzeljétek el mennyire meglepődhetett Illés, amikor
rájött, hogy az özvegyasszony, akinek a dolga lett volna, hogy
gondoskodjon róla, valójában nagyon szegény. Az asszony attól félt,
hogy a fia bármelyik pillanatban éhen halhat.
Isten sokszor okoz nekünk meglepetést a maga különleges
útjaival. A korlátozott istenfelfogásunkat összehasonlíthatjuk a
csodálatos épület falán mászó rovarral. Mit tud a rovar a neves
építész nagyszerű tervrajzáról? Csak töredékét látja a kőnek, amelyen
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mozog. A gyönyörűen kidolgozott díszítések, a csodálatos létesítmény
homlokzatán, áthidalhatatlan hegyeknek és völgyeknek tűnhetnek
előtte, amelyek csak akadályozzák őt az útján és meggátolják abban,
hogy láthassa a teljes épületet.
Mi, keresztények, gyakran csak a közvetlen környezetünket
látjuk, és csupán Isten csodálatos szándékainak csak a villanását
tudjuk felfogni. Az akadály, amely eltakarja előlünk a láthatárt és
akadályozza szándékunk véghezvitelét, az valójában Isten csodálatos
tervének és kegyelmének a része.
Mennyei Atyánk pontosan tudja, mit tesz. Habár az útjai
felfoghatatlanok előttünk, biztosít bennünket, hogy minden jóra
fordul, amennyiben teljesen megbízunk Ő benne.
Adjunk hálát Istennek azért, hogy megmutatta nekünk az utat és
az áldásokért, amelyeket ezen az úton haladva kapunk Tőle. Kérjünk
még ma erőt és segítséget Tőle, hogy mindvégig megmaradhassunk
ezen az úton.

10. AZ ÁRRAL SZEMBEN
„És ne szabjátok magatokat e világhoz.” (Róma 12,2.)
A művészeti egyetem két hallgatója egy nagy képet festett a
kollégium folyosójának falára. A kép a halak egy raját ábrázolta,
amelyek ugyanabban az irányban mozogtak, de volt rajta egyetlen
egy hal, amely az ellenkező irányban mozgott.
Ez a hal jelképesen Jézus Krisztus akarta bemutatni. A kép alá
a következőt írták: „Menj az ár ellen”. A diákotthon igazgatója
véleménye szerint e kép megbotránkoztathatná a keresztényeket,
ezért elrendelte, hogy meszeljék át a képet.
A Mesternek engedelmeskedve nekünk is az ár ellen kell haladnunk, a mai társadalmi tömegek árjával szemben. Jézus Krisztust
követve, az indítékaink, az értékeink és a szokásaink legyenek másmilyenek, mint a nem keresztényeké. Így volt ez az első században,
amikor az első keresztények életmódja meglepte és megfeddte a pogányokat. Pál apostol feljegyezte: „Ami miatt csodálkoznak, hogy
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nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába,
szitkozódván” (1Pét 4,4).
Ha másfajta zene ritmusára lépegetünk, akkor nem tarthatunk
lépést a körülöttünk élőkkel. Ehhez azonban sok bizalomra,
bátorságra és kitartásra van szükség. De Isten segítségével és az Ő
kegyelméből igen is lehetünk másmilyenek, hatékonyan különbözőek.
Ha Istennel járunk, akkor nem tarthatunk lépést a világgal, ám csakis
így tehetünk bizonyságot az élet valódi értékeiről. Segítsen nekünk
Isten, hogy teljes bizalommal lehessünk iránta.

11. A KERESZT
„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi
Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a
világ, és én is a világnak” (Gal 6,14)
Már évszázadokkal Jézus születése előtt a keresztet kínzásra
és kegyetlen kivégzésre használták. Kr. e. 519-ben, I. Dárius,
Perzsa uralkodó, Babilonban, 3000 politikai ellenfelet feszíttetett
keresztfára. Ezt a kivégzési módszer később a rómaiak is elfogadták,
és a rabszolgákat büntették vele meg azokat, akik nem voltak római
állampolgárok. Amikor Jézus felvitte bűneinket a keresztfára, ahogy
azt Péter apostol leírta, (1Pét 2,24), s kereszt új jelentést kapott. A
Megváltó a saját vére által hozott békét és tette lehetővé mindenki
számára, hogy aki hisz Ő benne, megbékélhessen Istennel és
elkerülhesse az örökre szóló büntetést.
Pál apostol megértette a kereszt jelentését és jelentőségét. Sok
olyan dolgot tett, amivel büszkélkedhetett és dicsekedhetett volna
mások előtt, mint ahogy le is írta a 2Kor 11-ben. A Galáciai levelében
nyíltan ezt vallotta: „Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem,
hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem
megfeszíttetett a világ, és én is a világnak“ (Gal 6,14) Amikor
teljességgel megértjük, hogy mit tett értünk Jézus a kereszten, mi
is alázatosak leszünk. A mi igyekezetünk össze sem hasonlítható
az Ő tettével, amely annyira átfogó és egységes, hogy az egész
emberiségnek felkínálhatta benne az üdvösséget.
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A feltámad Megváltó minden embert meghív, hogy alázattal és
hittel járuljon eléje. S amikor elhiszik, hogy helyettük szenvedte el a
kegyetlen kereszthalált, Isten minden bűnüket megbocsát.
Adjunk ma hálát Istennek Krisztus keresztjéért. Dicsőítsük Őt
szavainkkal és énekeinkkel. Engedjük meg az Ő Lelkének, hogy
átformálja szívünket az Ő örök dicsőségére.

12. MEGALAPOZOTT REMÉNYSÉG
Az egyik újságban megjelent egy cikk arról az emberről, aki
különös élvezettel gúnyolta a keresztény hitet. Ebben a cikkben
nyilvánosan kifejezte a meggyőződését, hogy az életnek nincs semmi
értelme, és hogy az emberek megalapozatlanul reménykednek
bármilyen halál utáni dologban. Nyíltan elvetette az Isten létezését
alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, meg a Krisztus feltámadásáról
szóló történelmi feljegyzéseket.
Talán eljön az idő, amikor a nagy francia filozófushoz, JeanPaul Sartrehoz hasonlóan, vágyakozni fog egy reménysugár után,
de nem lesz képes megtalálni. 1980-ban, a beteg Sartre ezt írta:
„Ismét kínoz és támad a kétségbeesés. A világ csúnya, visszataszító
és gonosz, teljesen reménytelen. Ezért ez egy öregember kértségbe
esett jajkiáltása, aki kétségek között fog meghalni. Ennek azonban
folyamatosan ellenálltam. Már tudom, hogy reménykedve fogok
meghalni. E reménynek ellenben szilárd alapra van szüksége.”
Egy hónapra rá Sartre meghalt. Nem tudom, hogy rá jött-e
mi a reménység alapja. Isten Szava arra tanít bennünket, hogy a
reménységünk egyetlen szilárd alapja Jézus Krisztus üres sírja és az
Ő feltámadása, ahogy azt az 1Kor 15-ben találjuk leírva.
Isten Jézus Krisztusban erős sziklát adott nekünk, amelyre
reményünket alapozhatjuk. Mivel Jézus feltámadt a halottakból,
egyetlen hívőnek sem kell kétségek közt meghalnia.
Köszönjük az Úrnak a biztosítékot, amelyet az Ő Igéjében adott
nekünk. Az Ő Szava, amelyet ma ismét tanulmányozni fogunk,
erősítsen bennünket ebben a meggyőződésben és bizonyosságban.
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13. FUTNI A GYŐZELEMIG
„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan
futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” (1Kor 9,24)
Gyermekként Mladen mindig csak arról álmodott, hogy egyszer
majd bajnok lesz a műlesiklásban. De a háború alatt egy taposóakna
miatt elvesztette a lábát. Elkezdte utálni az embereket, sőt, Istent is;
részeges lett, kábítószert fogyasztott, és még az öngyilkosságot is
megkísérelte.
Aztán egyszer megismerkedett néhány kereszténnyel, akik
elmagyarázták neki, hogy Jézus Krisztus meg tudja őt változtatni.
Eleinte nem hitt nekik, de végül elfogadta Krisztust, aki segített neki
megváltozni. Később így emlékezett vissza: „Nem kaptam új lábat, de
bennem minden megváltozott.”
Igyekezve megosztani másokkal is a Krisztusban szerzett
tapasztalatokat, barátkozni kezdett a gyerekekkel. „Gyere, fuss
velünk”, kérték őt. Erre így válaszolt: „Nem tudok. Látjátok, hogy
nincs lábam”. „De van tolókocsid”, bíztatták őt. Ez volt a kezdete
a tolókocsis versenyeinek, s elfogadva a kihívást, egyre többször
győzött ma versenyeken. Az emberek most ezt kérdezik tőle: „És a
tolószékes maratoni verseny változtatta meg az életedet?” A válasza
mindig nagyon meggyőző: „Nem, hanem Jézus Krisztus”.
Vesztesnek érzitek magatokat? Vessétek hiteteket Jézus Krisztusba
és fogadjátok el Pál apostol ösztönzését, aki arra bíztat benneteket,
úgy fussatok, hogy jutalmat nyerjetek, méghozzá örök értékű
jutalmat. Jézus a veszteséget nem fordítja nyereségre, de alaposan
megváltoztat benneteket.
A Szentlélek ma is ösztönözzön bennünket arra, hogy újból és
teljesen átadjuk Neki az életünket.
Kiadja: A Keresztény Adventista Egyház Főbizottsága
Belgrád, Radoslav Grujić u. 4.
Előkészítette: A Főbizottság Szombatiskolai Osztálya
Felelős: Igor Bosnić
Sokszorosítva: A kiadó irodájában – 2015
Istentiszteleti használatra
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