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BEVEZETÉS
 
 
Az emberiség történetében még 
soha nem volt  akkora  szükség  
arra, hogy a családra olyan nagy je-
lentőséggel és értékkel tekintsünk, 
mint napjainkban.
A család Isten által létrehozott pil-
lér, amelynek célja a személyes és 
társadalmi fejlődés és gyarapodás, 
annak tudatában, hogy minden-
kinek vállalnia kell a felelősséget 
az Isten által létrehozott értékek 
és elvek megvalósításában, mint 
a védelem és a boldogság eszköze. 
Napjainkban láthatjuk, hogy a csa-
lád Sátán célpontjává vált, amely 
antibiblikus eszméket és kultúrá-
kat teremtett, amelyek befolyásol-
ják a védelem fejlődését. Istennek 
sürgősen szüksége van arra, hogy 
a családok ugyanabban a hitben, 
ugyanabban a szellemben egye-
süljenek, és az I. Korinthus 13. része 
alapján a szeretet alapelvei szerint 
vezérelve legyenek.
Szeretetnek kell lennie minden 
család felépítésének alapkövében. 
A belső harcunk, amely nagy kihí-
vásokat hoz, sok család esetében 
megszakad a szeretet és a megbo-
csátás hiánya miatt. Istennek ma 
nagyobb szüksége van az egyesült 
családokra, mint valaha. Szüksé-

günk van arra, hogy békében és 
harmóniában legyünk a szeret-
teinkkel! Holnap lehet, hogy késő 
lesz. A holnap nem a miénk, ma 
van itt az ideje, hogy újjáépítsük 
otthonainkat, ma van itt az ideje, 
hogy megmentsük gyermekeinket, 
mert amikor Isten kegyelmében 
szeretünk, bármi lehetséges. A ke-
gyelemben való szeretet által nagy 
csodákat tapasztalhatunk meg az 
elveszettnek vélt családok helyre-
állításában. A kegyelemben való 
szeretet a legmagasztosabb szere-
tet, amely arra sarkall minket, hogy 
megértsük, hogy ez az isteni elv egy 
feltétel nélküli elv, ahol részt vehe-
tünk a megbocsátásban és a sok 
seb helyreállításában, amit életünk 
során elszenvedtünk.
A helyreállítás, felemelkedés és az 
emberség a családban kezdődik; a 
társadalom a családokból áll, és az 
lesz, amit a családfők tesznek velük. 
Az élet a szívből fakad (Példabeszé-
dek 4:23.), és a család a társadalom 
szíve. Az egyház sikere a család be-
folyásától függ (MC 0269.1). A Gene-
rál Konferencia Családi Osztálya azt 
kívánja, hogy ezek az olvasmányok 
nagy áldássá váljanak az Önök csa-
ládjai és gyülekezetei számára. 
 
A Generál Konferencia  
Családi Osztálya
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“Az otthon Isten intézménye. Isten 
úgy tervezte, hogy a családi kör, 
apa, anya és gyermekek mint egy 
szent Létesítményben éljenek ezen 
a világon” (36. kézirat, 1899).

A CSALÁD PUSZTULÁSA ÉS 
SZÉTESÉSE

A Sátán az Édenből indította táma-
dását, mert az otthon Isten intéz-
ménye volt. És a támadás sikeres 
volt. Láthatjuk az eredményt, és 
ugyanez a helyzet Koreában is.
A koreai társadalomban sok csalá-
dot fenyeget a pusztulás és széte-
sés veszélye. A fiatalok a társadalmi 

trendeknek megfelelően kerülik a 
házasságot, és nem szívesen vállal-
nak gyermeket a házasság után. A 
család és a barátok áldásával induló 
párok válási aránya is magas szintet 
ér el. A helyzetet tovább súlyosbítja, 
hogy ennek következtében egyre 
több gyermeket bántanak és hagy-
nak el.
A családon belül még nagyon sok 
bünözések fordulnak elö, mint gyil-
kosság, hűtlenség, az erőszak és a 
diszkrimináció is ugyanúgy csalá-
don belül történnek. Emellett egyre 
nő az idősek száma, akik a családta-
gok társasága és gondozása nélkül, 
egyedül élnek. Felismerve, hogy a 

REJTETT ELLENSÉGEK

Woonsan Kang, Ph.D (Gyülekezeti vén)

MÁJUS 7

Olvasmány
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család a társadalmi építkezés egy-
sége és az állam alapja, ez a jelen-
ség súlyos válságot jelent. Még Isten 
egyházán belül is sajnos, hasonló 
családrombolással találkozhatunk.

A CSALÁD ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK 
SZÜKSÉGESSÉGE

A család elpusztítására tett minden 
kísérlet, kihívás az Isten által létre-
hozott rend ellen. Sátán mindent 
megtesz, hogy elpusztítsa a csalá-
dot és a szombatot. A világi értékek 
szerint az emberek lekicsinylik a 
házasság szentségét, és képtelenek 
szabadulni az énközpontúságtól. 
Ennek eredményeként a házassá-
got és a válást emberi döntésnek 
tekintik, amelynek semmi köze Is-
tenhez. A család elpusztítására irá-
nyuló mozgalom a modern korban 
még inkább felgyorsult. Az egyedül-
állók és az élettársi kapcsolatok, az 
egyszülős családok és a válás miatt 
egyedül élő idősek számának növe-
kedése csak néhány következmény, 
és példa erre. A modern család ki-
alakulása, a család hagyományos 
felfogásától eltávolodva, igen vál-
tozatos és komoly formává alakul 
át. Ennek a rendezetlen családnak 
a tagjai még Isten gyülekezetétöl is 
eltávolodnak. Így, a családi válság, 
egyben az egyház válsága is.
A családok pusztulásának követ-
kezményei nem korlátozódnak az 
egyedülálló és az élettársi kapcso-
latban élő családokra, a válás miatt 
egyszülős családokra és az egyedül 
élő idősek számának növekedésére. 
A családtagok közömbösségében, 
az egyház és annak tagjai iránti kö-

zömbösségben, valamint a bizalom 
csökkenésében is megnyilvánul.
Ellen White figyelmeztet bennün-
ket írásaiban: “A korrupció korában 
vett szabadságjogok nem lehet kri-
térium Krisztus követői számára. A 
divatos bizalmatlankodásnak ezek a 
megnyilvánulásai nem létezhetnek 
a halhatatlanságra méltó kereszté-
nyek között. Ha a bujaság, a szenny, 
a házasságtörés, a bűnözés és a gyil-
kosság a mindennapok rendje azok 
körében, akik nem ismerik az igaz-
ságot, és nem hajlandók Isten igé-
jének elvei szerint irányítani magu-
kat, mennyire fontos, hogy Krisztus 
követőinek vallásos osztálya, amely 
szoros kapcsolatban áll Istennel és 
az angyalokkal, megmutassa nekik 
a jobb és nemesebb utat! Mennyire 
fontos, hogy tisztaságukkal és eré-
nyességükkel szembeszökő ellen-
tétben álljanak azzal az osztállyal, 
amelyet az alacsonyabb szenvedé-
lyek irányítanak! “- 2T 459.

A CSALÁD ÚJJÁÉPÍTÉSÉ-
NEK KEZDETE

A család újjáépítése a Krisz-
tussal való kapcsolatunk 
újjáépítésével kezdődik. 
Azért használjuk az új-
jáépítés szót a helyreál-
lítás szó helyett, mert 
ez nem csak egy egy-
szerű helyreállítás, 
hanem egy szilárd 
kapcsolat, amelyet 
nem lehet megsza-
kítani. Az otthon 
újjáépítése a csa-
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lád minden tagjának Krisztushoz 
való közeledését jelenti. Más szóval, 
a család minden tagjának szemé-
lyesen kell egyesülnie Krisztussal.
“A családokban és az egyházban a 
széthúzás és a viszály oka a Krisz-
tustól való elszakadás. Krisztushoz 
közeledni azt jelenti, hogy egymás-
hoz is közeledünk. A gyülekezetben 
és a családban az igazi egység titka 
nem a diplomácia, nem az irányí-
tás, nem a nehézségek leküzdésére 
irányuló emberfeletti erőfeszítés, 
bár ebből is sokat kell tenni, hanem 
a Krisztussal való egyesülés. Kép-
zeljünk el egy nagy kört, amelynek 
széléről sok vonal fut a középpont 
felé. Minél közelebb kerülnek ezek a 
vonalak a középponthoz, annál kö-
zelebb vannak egymáshoz is. Így van 
ez a keresztény életben is. Minél kö-
zelebb kerülünk Krisztushoz, annál 
közelebb kerülünk egymáshoz is. 
Isten akkor dicsőül meg, amikor az 
Ő népe harmonikus cselekvésben 
egyesül.” A keresztény otthon, 1904.
“Az ember nagy veszélye, hogy be-
csapja önmagát, önállóságba merül, 
és így elszakad Istentől, erejének 
forrásától. Természetes hajlamaink, 
hacsak Isten Szentlelke meg nem 
javítja őket, az erkölcsi halál magvait 
hordozzák magukban. Ha nem kap-
csolódunk életbevágóan Istenhez, 
nem tudunk ellenállni az önimádat, 
az önszeretet és a bűnre való kísértés 
szentségtelen hatásainak. “- MH 455.

A CSALÁD ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK 
REJTETT ELLENSÉGE

A COVID-19 egy vírus. A vírus látha-
tatlan, de két év alatt sok mindent 

megváltoztatott a világban. Sok 
szerettünk veszett oda, és a gazda-
sági kár óriási.
Még a családi rekonstrukcióban is 
vannak ellenségek, amelyek látha-
tatlanul rejtőznek és akadályoznak. 
Van egy szó a Bibliában, amely arra 
utasít bennünket, hogy legyünk ré-
sen az ellenséggel szemben, amely 
vírusként várakozik és rejtőzködik.
“Mert istentelenek vannak az én 
népem között; guggolva fülelnek, 
mint a madarászok; tört hánynak, 
embereket fogdosnak.” (Jer 5,26).” 
Sebzö nyíl a nyelvük, álnokságot 
beszél; szájával békességesen szól 
barátjához, a szívében pedig lest 
hány.” (Jer 9:8.)
A láthatatlan ellenség rejtőzködik 
és várakozik, és végül felfedi, hogy 
ki is ő valójában. Olyan, mint a Co-
vid 19, amely akár két hétig tartó 
lappangási időszakon megy keresz-
tül, majd a tüdőgyulladás tüneteit 
okozhatja, és veszélyes is lehet. A 
család újjáépítésének rejtett ellen-
sége egy vírus, amely félelmete-
sebb, mint egy fizikai vírus, ez egy 
lelki vírus. Ahogyan a kukacok (fér-
gek) felfalják az ember testét, úgy 
az ember teste és lelke is súlyosan 
leépül, és alapvetően lehetetlenné 
teszi a család újjáépítését.

PANASZ A CSALÁDTAGOK 
KÖZÖTT

Krisztus azt tanítja, hogy ne plety-
káljunk, vagyis azt mondja, hogy ne 
panaszkodjunk. Jézus válaszolt, és 
így szólt hozzájuk: “Ne zúgolódjatok 
egymás között” (János 6:43).
Pontosabban E. White testvérnö azt 
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mondta: “Sokan azok közül, akik azt 
vallják, hogy Krisztussal találkoz-
nak, igazából eltávolodnak tőle. Ezért 
olyan gyenge az egyház. Sokan sza-
badon átadják magukat a kritikának 
és a vádaskodásnak. A gyanakvás-
nak, a féltékenységnek és az elége-
detlenségnek hangot adva a Sátán 
eszközévé teszik magukat” (COL 340).
Ez az elv a családok között is érvé-
nyes. Ha családi sérelmek merülnek 
fel, azok megoldásához közvetlen 
párbeszédre van szükség. Néhány 
esetben azonban ez nem így van. En-
nek eredményei nem jelennek meg 
olyan gyorsan. Ha azonban az ered-
mények egyszer elhangzanak, nehéz 
helyreállítani.
Szeretném elmesélni a saját tapasz-
talatomat. Nagyon nehéz kapcsola-
tom volt a feleségemmel még régeb-
ben. Valójában a családunk majdnem 
összeomlott. A legnagyobb hiba, amit 
akkoriban elkövettem, hogy nem be-
széltem közvetlenül. Ha egy hozzád 
közel álló személyen keresztül be-
szélsz, például egy barátodon keresz-
tül, anélkül, hogy közvetlenül ahhoz 
a személyhez szólnál, akivel beszél-
ni szeretnél, szinte mindig kudarcot 
vallasz. Amikor azonban személye-
sen találkoztunk, és megpróbáltuk 
megérteni egymás álláspontját, a 
problémáink megoldódtak, és cso-
dával határos módon a feleségem 
Isten Egyházát, a Maradékot válasz-
totta. Feleségem mindenféle rábe-
szélés vagy tanítás nélkül, magától 
elfogadta a Reform Mozgalmat (SMI), 
és most ő a legnagyobb támogatóm. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
minden egyes morgással és zsörtö-
lődéssel otthonunk a sírba száll.

ENGEDETLENSÉG

A második láthatatlan ellenség az 
engedetlenség. Ez a legfertőzőbb 
láthatatlan dolog. Ha elhalasztjuk 
az imádságot, a reggeli és esti isten-
tiszteleteket, az nagyon gyorsan át-
terjed az egész családra. És amikor 
a család egyes tagjai megszegik és 
nem engedelmeskednek az Isten-
től kapott elveknek, az hihetetlenül 
gyorsan terjed. Előfordulhat, hogy 
gyermekeink az iskola és a munka 
miatt nem engedelmeskednek Is-
ten elveinek és tanításainak. Ilyen-
kor a családnak egyértelműen arra 
kell buzdítania őket, hogy engedel-
meskedjenek, még akkor is, ha ez a 
halált jelenti.
Izrael tapasztalata azt tárja fel elöt-
tünk, hogy nem engedelmeskedtek 
Isten parancsolatainak mivel Ben-
jámin törzsei nem űzték ki a jebuze-
usokat, Manassé, Efraim, Zebulon, 
Áser és Naftali törzsei is megfertő-
ződtek, és a Bibliából megtudhat-
juk, hogy nem engedelmeskedtek 
Isten parancsának.
“És Benjámin fiai nem űzték ki a 
jebuzeusokat, akik Jeruzsálemben 
laktak, hanem a jebuzeusok Benjá-
min fiaival együtt laknak Jeruzsá-
lemben mind a mai napig” (Bírák 
1:21).
Világosnak kell lennie számunkra, 
hogy az engedetlenség a kiválasz-
tottságunk láthatatlan ellensége. 
Még a legkisebb gyermekeket is 
meg kell tanítani az engedelmes-
ségre, ha a család Istent akarja di-
csőíteni. Íme a próféta szavai. “Nem 
tudjuk, milyen nagy érdekek fo-
roghatnak kockán Isten próbáján. 
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Csak akkor vagyunk biztonságban 
ha az Isten szavának való szigorú 
engedelmességet követjük. Minden 
ígérete a hit és az engedelmesség 
feltétele, és ha nem tartjuk meg pa-
rancsolatait, akkor a Szentírás gaz-
dag rendelkezései nem teljesülnek. 
Nem szabad az indulatokra hall-
gatnunk, vagy az emberek ítéleté-
ben bíznunk; Isten kinyilatkoztatott 
akaratára kell tekintenünk, és az 
Ő határozott parancsa szerint kell 
járnunk, függetlenül a körülöttünk 
lévő körülményektől. Isten majd 
gondoskodik az eredményekről” 
(PP 618).

KÖZÖMBÖSSÉG

A család egyik legnagyobb látha-
tatlan ellensége a közöny. Vigyáz-
nunk kell egymásra. Még ha vannak 
is problémák a családban, a család 
csak akkor lehet boldog, és csak ak-
kor tud talpra állni, ha érdeklődnek 
egymás iránt.
“Vegyétek füleitekbe és halljátok 
szavam, figyeljetek és hallgassátok 
beszédem.” (Ézsaiás 28:23).
Fel kell ismernünk a közömbös-
séget, és félnünk kell töle. A Biblia 
szerint Dávid nagyon szerette Ab-
salont, és soha nem haragudott rá. 
De Dávid közömbössége Absalon 
iránt a fia engedetlenségét eredmé-
nyezte, ami a legnagyobb szégyen 
volt egy olyan világban, ahol a fiú 
és az apa karddal hadba szállt. Újra 
kell gondolnunk, hogy mekkora be-
folyással bírhat az érdeklődés. Ha 
nyilvánvaló aggodalmat mutatok, 
az érintett kapcsolat természetes 
módon rendeződik. Ha törődöm és 

szeretetet adok, az érintett személy 
nem fog folyton kerülni engem. Ha 
törődést mutatsz, a lelked meggyó-
gyulhat, és a családod újra felépül-
het egészséges és boldog módon.
Hallgatnunk kell a családunkra, 
ahogyan Istenre is hallgatnunk kell. 
Így megszabadulhatsz a közömbös-
ségtől. Ezért szándékosan kell időt 
töltenünk a családunkkal, és gon-
doskodnunk kell arról, hogy törőd-
jünk egymással.
A szülőknek le kell vetniük hamis 
méltóságukat, megtagadva ma-
guktól egy kis önfeledt időtöltést 
és szabadidőt, hogy elvegyüljenek 
a gyermekek között, együtt érezve 
velük kis problémáikban, a szeretet 
erős kötelékeivel a szívükhöz kötve 
őket, és olyan befolyást gyakorolva 
fejlődő elméjükre, hogy tanácsukat 
szentnek fogják tartani. ‘-ST 1877. 
december 6.

HOGYAN GYÖZZÜK LE A 
LÁTHATATLAN ELLENSÉGET

Mindannyiunknak fel kell ébred-
nünk. Ahogy a vírus megelőzése 
érdekében erös immun rendszerre 
van szükségünk, úgy kell tudatában 
lennünk a láthatatlannak, és éber-
nek kell lennünk. Figyelemmel kell 
lennünk arra a gondolva, hogy a 
férjem, a feleségem és a gyermeke-
im megengedhetik egy láthatatlan 
ellenség behatolását.
“Legyetek józanok, legyetek éberek, 
mert ellenfeletek, az ördög, úgy jár-
kál körülöttetek, mint ordító orosz-
lán, keresve, kit emészthet meg” 
(1Péter 5:8).
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Harcolnunk kell a család újjáépíté-
séért. A missziós munka fontos szá-
munkra, de több időt és erőfeszítést 
kell fordítanunk a saját családunk-
ra. Isten elveit otthon kell tanulmá-
nyozni a férjekkel, feleségekkel és 
gyermekekkel. A tanulásnak otthon 
kell történnie, nem csak az egyházi 
vezetőkön keresztül a gyülekezet-
ben.
A családtagoknak imádkozniuk kell. 
Reggel és este, és időről időre össze 
kell jönnünk, hogy együtt imádkoz-
zunk. Az Úr minden tanítást meg-
adott nekünk a család újjáépítésé-
hez. Csak éppen nem veszünk róla 
tudomást. Talán sürgetőbb lenne, 
ha az egész család reggel és este 
együtt imádkozna, ahelyett, hogy a 
prédikáció helyett szemináriumot 
tartanának. A próféta arra buzdít 
minket, hogy imádkozzunk.
“A Szent Isten adott nekünk a szabá-
lyokat, hogy mindenki eligazodjon. 
Ezek a szabályok képezik azt a mér-
cét, amelytől nem lehet eltérni. A 
szentség alapelveit még nem tanul-
ták meg naponta, de erre kell szok-
nunk, és akkor Isten akarata lesz 
a legfontosabb. Istenben megáll-
hatsz, Istenben harcot folytathatsz, 
bemutatva az igazságot, ahogyan az 
Jézusban van... Legyen Isten a bizal-
mad. Imádkozzatok, imádkozzatok, 
imádkozzatok, imádkozzatok hittel. 
Bízd tehát lelked őrzését Istenre, Ő 
majd megőrzi azt, amit arra a nap-

ra Neki bíztál. ... Bízzatok teljesen és 
rendületlenül Istenben” (126. levél, 
1895).
Az otthonnak kell lennie a legna-
gyobb harci erőnek a Sátán ellen. 
Akkor az egyház természetesen 
szilárdan meg fog állni. Le kell győz-
nünk a zúgolódást, az engedetlen-
séget és a közömbösséget, amely 
most uralkodik Isten maradék egy-
házában. Ezáltal rendet kell terem-
teni az otthonban. Az egymás iránti 
szeretet, valamint Isten és az egy-
ház előtérbe helyezésének rendjét 
a gyermekektől kezdve a felnőttekig 
meg kell teremteni.
“Istennek nem tetszik a rendetlen-
ség, a hanyagság és az alaposság 
hiánya bárkiben. Ezek a hiányossá-
gok súlyos gonoszságok, és hajla-
mosak arra, hogy elválasszák a férj 
és a feleség szeretetét. Fontos hogy 
szeressük a rendet, a fegyelmezett 
gyermekeket és a rendezett ott-
hont. Egy feleség és anya nem teheti 
az otthont kellemessé és boldoggá, 
ha nem rendelkezik a rend szerete-
tével, nem őrzi meg méltóságát és 
nem jó a kormányzása; ezért mind-
azoknak, akik ezekben a pontokban 
kudarcot vallanak, azonnal el kell 
kezdeniük nevelni magukat ebben 
az irányban, és éppen azokat a dol-
gokat kell művelniük, amelyekben a 
legnagyobb hiányt szenvedik.” - 2T 
298, 299.
Ámen
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Hogy vagytok? Örülök 
hogy veletek lehetek 
ebben az órában, és 
ma a következö üzene-
tet szeretném nektek 

átadni: “A szeretetet nem lehet eröl-
tetni, hanem kiérdemelni”. Milyen 
jó a családdal együtt lenni, ugy-e? 
Remélem, hogy együtt élvezhetjük 
ezt az üzenetet.

BEVEZETÉS

Egyszer elgondolkodtam azon, 
ahogy az egyik unokám édesanyja 
megöleli és megcsókolja az unoká-
mat, abban a pillanatban a kicsi is 

megölelte és megcsókolta az édes-
anyját. Akkor volt az, amikor úgy 
éreztem, hogy a szeretetet ki kell 
érdemelni, nem pedig eröltetni.
A 18. században uralkodott Frigyes 
porosz király, aki idős korában 
gyakran sétált egyedül Berlin utcá-
in. Az alattvalói elmenekültek előle.
Azt mondják, hogy az egyik ilyen 
sétán egy polgár meglátta őt, és 
megpróbált elmenekülni az ural-
kodó elől egy ajtón keresztül.
- Mit gondolsz, hová mész?
- A házamba, felség - válaszolta 
idegesen a férfi.
- Ez a te házad? kérdezte Federico.
- Nem, felség.

A SZERETETET NEM
LEHET ERÖLTETNI, HANEM

KIÉRDEMELNI

Prédikátor: Rosas Calderón (Peru)

MÁJUS 12

Olvasmány

- 2 -
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- Akkor miért próbálsz meg bejutni 
oda?
- Nos, felséged elismerte a férfi, 
aggódva, hogy tolvajnak bélyegzik, 
csak nem akartam találkozni veled.
- Miért? kérdezte a király.
- Mert félek Öntől, felség.
Frederick felemelte a sétapálcáját, 
és a férfira mutatva azt mondta: 
- “Nem kellene félned tőlem, te 
szarházi. Szeretned kellene engem.
- Senkit sem lehet kényszeríteni a 
szeretetre. A szeretetet ki kell ér-
demelni, és nem lehet ráerőltetni. 
Mondta a férfi.
Az emberek ritkán követnek olyas-
valakit, akivel nem jönnek ki jól.

I. A SZERETET FOGALMAI

A szeretet hatalom. Van egy ihletett 
nyilatkozatunk a szeretetről: “Ez 
az elv lelki és erkölcsi erőt testesít 
meg. ... a tiszta szeretet kiválósága 
és értéke abban áll, hogy hatéko-
nyan tesz jót, és csakis jót. Bármi, 
amit tiszta szeretetből teszünk, 
bármilyen kicsi vagy megvetendő is 
az emberek szemében, teljes mér-
tékben gyümölcsöző. A bizonyság-
tételek ékkövei 1:207, 208 (1868). 
1MCP89 210.3
Akkor megértjük, hogy a szeretet 
fogalma olyan elv, amely lelki és er-
kölcsi erőt tartalmaz; és ha ez egy 
elv, akkor ez az alap, amely az em-
bert arra készteti, hogy egyesüljön 
Istennel és embertársaival, és hogy 
azáltal, hogy ezt az elvet a szeretet 
szerzőjével való kapcsolat révén 
napról napra jobban megismeri, 
fejleszti, az ember tényleges erköl-
csi tulajdonságokkal rendelkező 

emberré válik.
Igen, barátom és testvérem, azzal 
az igénnyel születtünk, hogy sze-
ressenek minket, szeretjük, hogy 
megvédjenek és elismerjenek, sze-
retünk, mert a szeretet boldogságot 
ad. A szeretetet mindig egy keresés 
lesz, amit néha úgy érezzük, hogy 
nagyon nehéz megtalálni, olyan, 
mintha egy labirintusban lennénk. 
Miért olyan nehéz megtalálni az 
igazi szeretetet? Mert talán a szere-
tetet csak személyes szükségletre 
keressük, a szeretetet azért keres-
sük, hogy jól érezzük magunkat, és 
nem azért, hogy a szeretett személy 
jól érezze magát. Talán a szeretetet 
társadalmi kötelességből keressük, 
és nem tiszta szívböl mint Krisztus 
tette. Vagy talán a szeretetet azért 
keressük, hogy kijussunk egy ér-
zelmi válságból, de nem azért, hogy 
szolgáljuk és megvédjük azt, akit 
szeretünk. 

II. A SZERETET NEM 
ERŐLTETETT

Mindannyian szeretni akarunk, de 
nagyon kevesen tudják, hogyan kell 
ezt tenni. A szeretet a legmagasz-
tosabb és legtiszteletreméltóbb elv, 
amit az embernek meg kell tapasz-
talnia, és amikor úgy érezzük, hogy 
nem szeretnek minket, akkor a ma-
nipuláció, a fenyegetés módszereit 
keressük, mások pedig erőszakot 
alkalmaznak, hogy szeretve legye-
nek. Sok fenyegető kommuniká-
ció hallható a családi konfliktusok 
során; ha elhagysz, véget vetek az 
életemnek, ha nem szeretsz, nem 
hagyom, hogy mást szeress, ha el-
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ezzel azt sugallja, hogy ezek által 
kötelesek lesznek őt szeretni, és 
idővel csalódnia kellett, nem ka-
pott semmi pozitívumot, hanem a 
gyermekei lázadoztak a szüleikkel 
szemben. Szülők, a gyermekeitek 
szeretetét nem lehet pénzzel vagy 
erőszakkal megnyerni, mert akkor 
a lehetetlent teszitek. Szeretnünk 
kell tiszta szívböl a gyermekeinket 
ha azt akarjuk hogy ök is szeresse-
nek bennünket. 
Ismertem egy férjet, aki erőszakkal 
akarta ráerőltetni a felesége sze-
retetét, feláldozta magát, hogy a 
feleségének meglegyen mindene, 
tele volt mindenféle dolgokkal, és 

hagysz, mást keresek. Ha nem sze-
retsz, kivonulok a hitből és a világba 
megyek, ha nem szeretsz, megha-
lok. Ezek a szavak és még sok más 
olyan kifejezés, amelyeket naponta 
hallunk minden családi konfliktus-
ban, mert úgy érezzük, hogy a sze-
retet fizetség az egoizmusnak és a 
büszkeségnek, amely a testi termé-
szetünkben uralkodik. Úgy érezzük, 
hogy szeretni kell, mert mi vagyunk 
a ház tekintélye, az anyagi javaim 
miatt, a szépségem miatt, vagy ta-
lán azért, mert elég jónak érzem 
magam ahhoz, hogy megérdemel-
jem, hogy szeressenek.
“Ahol az értelem, a tekintély vagy az 

erő erejét alkalmazzuk, és a 
szeretet jelenléte nem nyilvá-
nul meg, ott azoknak az érzelmei 
és akarata, akiket el akarunk érni, 
védekező és lázadó magatartást 
vesznek fel, és ellenállásuk meg-
erősödik. Jézus a béke fejedelme 
volt. Azért jött a világba, hogy az el-
lenállást és a hatalmat alárendelje 
önmagának. Lehetett bölcsessé-
ge és ereje, de az eszköz, amelyet 
a gonosz legyőzésére használt, a 
szeretet bölcsessége és ereje volt.” 
A bizonyságtételek ékkövei 1:208 
(1868). 1MCP89 214.3
Nagyon közelről ismerek egy apát, 
aki úgy próbálta elnyerni gyerme-
kei szeretetét, hogy kényeztette 
szeszélyes vágyaikat, vásárolt ne-
kik dolgokat és ajándékokat, hogy 

látszólag szükségletek nél-
kül, de egy nap, amikor beszél-

tem vele, azt mondta, hogy nagyon 
aggódik, de nem azért, mert ruha 
vagy akármilyen más tárgy hiá-
nyozna neki, hanem mert hiányzik 
a férje szeretete. Férjek vigyázza-
tok, lehet, hogy a családotok elvesz-
tésének szélén álltok. Ezt tanácsol-
ja Pál apostol. Kolossé 3:19 “Férfiak, 
szeressétek feleségeteket, és ne le-
gyetek durvák velük.”
Sok olyan fogalom van, amely 
helytelenül avatkozik be a szeretet 
területébe. Az erőszak, a manipu-
láció, a fenyegetés, a zsarolás és a 
visszaélés alkalmazása a szeretet 
érdekében súlyos bűn Isten előtt. 
Szörnyű gonoszságot hordozunk 
magunkban, amikor a gyermeke-
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ink azt látják, hogy a szeretetet ütle-
geléssel, kiabálással és ráerőltetés-
sel keressük. Sátán azt akarja, hogy 
így szeressük egymást. Sokan ilyen 
séülésekkel nönek fel, mert a szüle-
ik megalázták és megverték őket, és 
ezt a családi mintát folytatták, egé-
szen addig a pontig, hogy bántották 
a gyermekeiket, söt vannak esetek 
amikor még a házastársukat is. És 
ez sajnos családról családra folyta-
tódik. 
Isten másképp látja a szeretetet. Az 
isteni ihlet azt mondja: Isten olyan 
könnyen elpusztíthatta volna Sá-
tánt és szimpatizánsait, mint ahogy 
mi egy kavicsot a földre dobunk, de 
nem tette. A lázadást nem lehetett 
erőszakkal legyőzni. Csak a sátáni 
kormányzat folyamodik kénysze-
rítő hatalomhoz. Az Úr elvei nem 
ilyen rendűek. Az Ő tekintélye a jó-
ságon, irgalmasságon és szereteten 
nyugszik; és ezen elvek bemutatá-
sa az az eszköz, amelyet Ő használ. 
Isten kormányzása erkölcsi, és az 
igazság és a szeretet lesz az uralko-
dó erő. (Jézus élete 706-707. oldal). 
Hogyan kormányozod a családo-
dat? Mi az az erő, amivel szeretve 
vagyunk: a nyelv ereje vagy a fizikai 
erő? Mint a juhok pásztora, láttam 
már sátáni erővel irányított ottho-
nokat, amelyeket az egyház előtt 
szelíd juhoknak mutattak be. A sze-
retetet képmutatásba és hazugság-
ba öltöztették. Amikor az ellenség 
eszközeit használjuk, hogy szeretve 
legyünk, a menny elutasít minket, 
mert ez nem a szeretet útja. Amikor 
ugymond szeretünk és kárt teszünk 
a családban, akkor az egy Istentől 
idegen hatalom, mert amikor sze-

retünk és szenvedést okozunk, az 
hamis szeretet. Amikor ugymond 
szeretünk, de nem használjuk az 
irgalmat és a kedvességet, akkor az 
Istentől idegen hatalom. 
A szeretet nem kényszerített vagy 
erőltetett, éppen ellenkezőleg, a 
szeretet szabad, és éppen ebben 
rejlik ennek az ajándéknak az alap-
ja.
Ezek az eröltetett tulajdonságok 
meggátolják az embert a szeretet-
ben, vannak zavarba ejtő helyzetek, 
amikor nem tudjuk, hogyan visel-
kedjünk, vagy hogyan reagáljunk 
erre a kényszerre. A férfiaknak fi-
gyelembe kell vennünk, hogy a női 
nem nagyon gyorsan megbántódik, 
és az igaz szerelem mélyen el tud 
távolodni, és a legrosszabb, hogy 
amikor megbántuk a tettünket, 
nem vagyunk képesek azt monda-
ni, hogy “bocsánat”. És inkább szen-
vedünk, sírunk, súlyosbítunk egy 
kapcsolatot, amíg az helyrehozha-
tatlanná nem válik.
Barátom, a szeretetet nem követe-
lödzik, nem parancsol, nem eről-
tet... A szeretet, a maga valódi di-
menziójában értelmezve, döntés, 
transzcendens, és nem egy “idővel 
szeretni fogom”. Isten is csak idövel 
szeret bennünket?
Amikor a szerelem követeléssé vá-
lik, az már nem igazi szeretet, ki-
derül, hogy mindkettőjük számára 
kényelmetlen és igazságtalan, az 
árnyék alatt épül, és a hazugság, 
amelyre épül, előbb-utóbb ösz-
szeomlik, mert az alapja homok. A 
szeretet alapja a “másikért való lét” 
és nem a «magunkért való lét». Bol-
dog, elkötelezett odaadás, és nem 
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egy fájdalmas áldozat, amit “meg 
kell hozni, hogy tetszeni/szeretni 
tudjunk”.
Kedves testvérnöm, óvakodj attól, 
hogy szeretetet színleljünk, és hogy 
szeretetet kényszerítsünk ki. Sen-
ki sem követelheti ki, hogy szeres-
sünk egy férfit vagy egy nőt, mint 
ahogy nekünk sincs jogunk arra 
kényszeríteni senkit sem, hogy sze-
ressen minket.
Barátom, a szeretet nem egy “ma 
igen, holnap nem”. Ez azt jelenti, 
hogy napról napra szeretni önma-
gunkat, ez azt jelenti, hogy boldog-
nak lenni, mert a másik boldog, ez 
lemondás és önátadás. Ez minde-
nekelőtt az önmagunkkal szembeni 
méltóságvállalás, Krisztus szerete-
tére tekintve.
Gondoljatok arra, amit mondani 
fogok most nektek, nem számít, 
mennyire is próbálunk szeretni va-
lakit, mert végülis a szívet nem le-
het becsapni.

III. A SZERETET KIÉRDEMELT

Hallgassunk meg egy családi ta-
nácsadó tanácsát, Péter apostol ta-
nácsát 1 Péter 3:7. “A férfiak hason-
lóképen, együtt lakjanak értelmes 
módon feleségükkel, az asszonyi 
nemnek, mint gyöngébb edénynek, 
tisztességet tévén, mint a kik örö-
kös társaik az élet kegyelmében; 
hogy a ti imádságaitok meg ne hiú-
suljanak.”
Az apostol itt arra utal, hogy a fér-
jeknek bölcsen kell élniük a fele-
séggel, Jézus pedig mint az egész 
emberiség kiváló tanítója ezt az uta-
sítást adja nekünk: “Mindazt, amit 

akartok, hogy az emberek veletek 
tegyenek, ti is úgy cselekedjetek ve-
lük”. Máté 7:12. Az ilyen magatartás 
gyümölcseként áldott eredmények 
lesznek láthatóak. “Adjatok, néktek 
is adatik; jó mértéket, megnyomot-
tat és megrázottat, színig teltet ad-
nak a ti öletekbe. Mert azzal a mér-
tékkel mérnek néktek, a melylyel 
ti mértek.” Lukács 6:38. Ezek azok 
az erőteljes indítékok, amelyeknek 
arra kell kényszeríteniük bennün-
ket, hogy tiszta szívvel és buzgó-
sággal szeressük egymást. Krisztus 
a mi példánk. Jót cselekedett. Azért 
élt, hogy mások javát szolgálja. A 
szeretet megszépítette és megne-
mesítette minden cselekedetét. 
1MCP89 211.3
A szeretet kegyelmet, illendőséget 
és méltóságot kölcsönöz a birto-
kosának. Megvilágítja az arcot és 
lágyítja a hangot; finomítja és fel-
emeli az egész lényt. Evangelical 
Workers, 129 (1915). 1MCP89 213.1

Ha van szeretet, akkor az élet tele 
van kegyelemmel, ami a tettekben 
is megmutatkozik: a házastársak 
arca örömtől ragyog, a szeretet és 
a megbecsülés lágy szavait mond-
ják egymásnak. Mondja a férfi min-
dig azt, hogy feleségem szeretlek, 
mindig melletted akarok lenni. A 
feleség felhívja őt onnan, ahol van, 
hogy azt mondja, hogy szeretlek, 
melletted leszek, mondja neki. Ha 
magányosnak érzed magad, emlé-
kezz, hogy a feleséged vagyok, vagy 
a férjed vagyok, hogy együtt hor-
dozzuk a bánatunkat és a szomo-
rúságot, vagy ha öröm van, osszuk 
meg és élvezzük együtt.
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Mindig lepje meg a feleségét, vi-
gyen neki egy szép csokor virágot, 
nagyon boldognak érzik magukat, 
ha vannak ilyen gesztusok, menje-
nek ki együtt a természetbe szem-
lélődni, vagy csak sétálni kézen fog-
va. Péter apostol azt mondja, hogy 
legyünk bölcsek, legyünk mindig fi-
gyelmesek, ha stresszes, segítsünk 
neki, fogjuk a seprűt, hogy seper-
jen, vagy segítsünk neki főzni, szán-
junk időt arra, hogy vele legyünk.
Emlékszem, amikor egy nap a fele-
ségemmel kézen fogva sétáltunk a 
járdán, hogy a gyülekezetbe men-
jünk, és miközben sétáltunk a jár-
dán, egy személy, akinek bodegája 
volt, az ajtóban állt, és bámult min-
ket, és amikor odaértünk az ajtajá-
hoz, azt mondta, hogy milyen cso-
dálatos, mert így is lehet élni. Majd 
amikor beszélgettünk vele, meg-
említette, hogy problémái vannak 
az otthonában; de csak azzal, hogy 
látott bennünket, hogy kézen fogva 
sétálunk, reményt adtunk neki. Sok 
család és otthon várja, hogy lássa, 
hogy elhiggye, hogy lehet boldogan 
is élni.
Apák, ha a gyermekeitek mellet-
tetek vannak, mondjátok el nekik, 
hogy szeretitek őket, és ha messze 
vannak, hívjátok fel őket minden 
nap, mindig hallani akarják a han-
gotokat, és soha ne hagyjátok abba, 
hogy azt a varázsszót mondjátok 
nekik, hogy szeretlek. Számom-
ra furcsa, ha nem hívom fel az öt 
gyermekemet, mindig meg akarom 
hallgatni őket, és ők is biztosan meg 
akarnak hallgatni engem.
Ez a szeretet, amely a lélekben la-
kozik, meglágyítja az egész életet, 

és mindenütt érezteti hatását. Ha 
birtokában vagyunk, nem tehetünk 
mást, mint hogy boldogok vagyunk, 
akár kedvez nekünk a sors, akár el-
lenünk fordul. 1MCP89 213.3
Ha talán azt gondolod, hogy a sze-
retet már eltűnt vagy már elveszett, 
akkor csak cselekedned kell, és ha 
látod, hogy hiányt szenvedsz, kér-
dezd meg a szeretet szerzőjét, aki 
Isten, és ő megadja neked a szüksé-
ges bölcsességet, hogy a szeretetet 
és a ragaszkodást cselekedetekben 
való megnyilvánulását a gyakorlat-
ba ültesd.
Jézust meghívták a galileai Kánában 
tartott esküvöre, és éppen akkor fo-
gyott el a bor. Mária javaslatára, el-
mentek, hogy pótolják a bor iránti 
igényt, és Jézus megparancsolta, 
hogy töltsék meg a vizes kancsó-
kat vízzel. Majd ezután hamarosan 
megtörtént a csoda, a víz borrá vál-
tozott, és a lakoma örömmel foly-
tatódott. Lehet, hogy az öröm és a 
boldogság az otthonodban véget ér, 
és úgy gondolod, hogy nincs meg-
oldás, ha ez történik veled, hívd be 
Jézust az otthonodba, és mondd el 
neki, hogy mi történik veled, és Ö 
csak annyit fog mondani, hogy te-
gyél vizet a kancsóba, és mit jelent 
ez? Ő csak azt akarja, hogy csele-
kedj, a csoda azonnal jön; de ha 
nincs cselekvés, akkor nincsenek 
csodák. Jézus szereti az otthonodat, 
és a legnagyobb csodákat is hajlan-
dó megtenni azért, hogy boldog há-
zasságod legyen.
A feleségem müködtet egy webol-
dalt, ami egy segítséget nyújt az ott-
honokba. Egy nap felhívta egy ecua-
dori testvérnö, és elmondta neki, 
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hogy az otthona reménytelenül 
tönkrement. Amikor meghallgat-
tuk és beszélni tudtunk a férjével, 
azt tanácsolták nekik, hogy lepjék 
meg egymást ajándékkal, és adja-
nak egymásnak egy kis időt, hogy 
egyedül sétálhassanak. Lehet, hogy 
a megoldás olyan egyszerű volt, de 
jó érzés volt látni az örömtől és a 
boldogságtól életre vágyó arcukat. 
Olyan könnyű volt számunkra, hogy 
kiutat adtunk nekik, és rendkívüli 
eredménnyel. Igen, kedveseim, a 
szeretetet ki kell érdemelni, nem 
pedig eröszakolni.
A szeretet a tettek által él. A szeretet 
nem élhet tettek nélkül, és minden 
tett növeli, erősíti és kiterjeszti azt. 
A szeretet győzelmet fog aratni ott, 
ahol az érvek és a tekintély erőtle-
nek. A szeretet nem nyereségért 
vagy jutalomért dolgozik. Isten ki-
nyilvánította, hogy a szeretet min-
den munkájának biztos eredménye 
nagy nyereség lesz. A természete 
az, hogy terjed, és csendesen mű-
ködik, bár célját tekintve nagy go-
noszságok leküzdésére is képes. 
Hatása megérinti és átformálja, és 
a bűnösök életét megragadva, ak-
kor is hatással van a szívükre, ami-
kor más eszközökkel nem lehetett 
volna sikerrel járni. 1MCP89 214.2

KÖVETKEZTETÉS

A szeretet mennyei növény, amelyet 
ápolni és táplálni kell. A szeretettel-
jes szívek, az igaz és szeretetteljes 
szavak boldog családokat teremte-
nek, és felemelő hatást gyakorolnak 
mindenkire, aki kapcsolatba kerül a 
befolyási körükkel. 8. Bizonyságté-

telek az egyházért 4:548. CJE 31.4
Szeretni, kedves testvéreim, Krisz-
tus keresztjén való tanulás. A sze-
retet a kereszténység lényege, tud-
hatsz sok próféciát, lehetsz kiváló 
magyarázó, lehet nagyon jó híred 
a gyülekezetben, de ha nem tudod, 
hogyan kell szeretni, hiábavaló a hi-
ted, hiábavalóak a cselekedeteid a 
keresztény közösségedben. Ha nem 
tudod, hogyan kell szeretni, üres 
vagy, sértett, neheztelő és keserű. 
Ha nem tudod, hogyan kell szeretni, 
mindig bántani fogod azokat, akik 
szeretnek téged. Ha nem tudjuk, 
hogyan kell szeretni, férfiként vagy 
nőként, akkor nem ismertük meg 
Jézus Krisztus tiszta evangéliumát, 
mert Isten a szeretet, és minden, 
amit szeretet nélkül teszünk, értel-
metlen. A fizikai erő vagy a vallási 
erő kényszerítő erejét használva, 
szeretni olyan pszichológiai és fi-
zikai visszaélés, hogy ha ezeket az 
eseteket a földi bíróságok elé vin-
nék, szigorú ítéletet kapnánk.
A bizonyságtételeket soha nem sza-
bad “botként” használni, hogy egy 
testvért vagy testvért arra kénysze-
rítsünk, hogy pontosan úgy lássa a 
dolgokat, ahogyan mi látjuk. (Taná-
csok a gyülekezetnek 56. oldal)
Sok szülö és gyermek van, akiket 
nagy meglepetés ér majd az ítélet 
napján, mert a gyermekek elítéltet-
nek, mert erőszakkal, lázadással és 
fenyegetéssel hívták fel a figyelmet 
önző szívükre, ahol Isten megmu-
tatja nekik, hogy soha nem szeret-
ték szüleiket, hanem csak az anyagi 
érdekek miatt álltak közel hozzájuk. 
Sok olyanok lesznek, aki azt mutat-
ták az egyháznak, hogy szeretik a 
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egymást, és amikor kinyittatnak a 
mennyei a könyvek, ki fog derülni, 
hogy mindez csak homlokzat volt, 
amit a vallásosságuk köpenye alá 
rejtettek. Ott látni fogják, hogy hány 
házastárs erőszakot alkalmazott, 
hogy szeressék. Lesznek olyanok 
is, akik megverték a házastársu-
kat, hogy megmutassák a tekinté-
lyüket, és olyan megalázó szavakat 
használtak, amelyek tönkretették a 
házastárs méltóságát. Milyen szo-
morú az a kép, amelynek tanúi le-
szünk a Királyok Királya és az Urak 
Ura előtt. 
Kedves testvéreim, szívemből szó-
lok hozzátok, és elmondhatom 
nektek, hogy sokan vannak, akik 
romantikus könyvek olvasásával 
próbálnak megtanulni szeretni, 
tele lépésekkel és szabályokkal, 
hogy megtalálják a szerelmet, de 
semmi és senki nem taníthat meg 
minket a szeretet igazi jelentésé-
re, mint Jézus. Aki nem ismeri iga-
zán Jézust, az soha, soha nem tanul 
meg szeretni. Aki nem szeret any-
nyira, hogy készen legyen meghal-
ni másért vagy Krisztusért, az nem 
tanult meg szeretni. Aki szeret és 
nem szolgálja a másikat, az nem 
tanult meg szeretni. Aki szeret és 
nem bocsát meg 70-szer 7-szer, az 
nem tanult meg szeretni. Aki ked-
vesség és irgalom nélkül szeret, az 
nem tanult meg szeretni. Aki nem 
ismeri a szeretetet, az nem ismeri 
Istent, és aki nem ismeri Istent, az 
nem fogja megismerni az örökké-
valóságot sem. Jó vallásosnak lenni 
nem jelenti azt, hogy jó keresztény 
vagy, csak a hovatartozás azonosít-

ja, hogy kinek a gyermeke vagy.
Ma arra hívlak benneteket, hogy bo-
ruljatok térdre, alázzátok meg ma-
gatokat Isten előtt, és mondjátok: 
Uram, bocsáss meg nekem, mert 
testi szívem szerint szerettem, ahol 
csak erőszakkal követeltem ma-
gamnak a figyelmet. Bocsáss meg 
Uram, mert igyekeztem, hogy a 
családom féljen tőlem, mert a cse-
lekedeteim mindvégig fenyegetőek 
voltak, Uram, taníts meg szeretni, 
ahogyan Te szeretsz engem. Ámen!

FELHÍVÁS

Ma arra hívok minden házasság 
képviselőit, hogy ez alkalommal 
újítsátok meg házassági fogadal-
matok. Ön és a házastársa fogadal-
mát. Együtt fogjuk mondani Isten-
nek: “Uram, köszönjük a tervedet az 
életünkkel és a családunkkal kap-
csolatban. Tudom, hogy valaki azt 
gondolja: “Lehet, hogy elméletben 
azt mondod, hogy ez egy szép do-
log, de a mi házasságunkban nem 
működik. Ez a szerelmünk vége! Ta-
lán azt hiszed, hogy a kapcsolatod 
teljesen megromlott, hogy a szere-
lemnek vége, de szeretném elmon-
dani neked, hogy Isten a csodák 
szakértője. Isten szakértője annak, 
hogy mindent megjavítson és újjá 
tegyen az életedben. Isten erőszak 
nélkül akarja nekünk ajándékozni a 
szeretetet. Meghívom mindazokat, 
akik szeretnék azt a szeretetet, amit 
csak Isten ad, és hogy valójában Is-
ten áldást árasszon a házasságo-
tokra. Isten áldjon meg benneteket!
Amen
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“Az igaz ajak örökké megmarad, a 
hazug nyelv pedig csak egy pillana-
tig” Példabeszédek 12:19.

Kérlek, ne hazudj nekem! Ez több 
mint egy kérés, ez egy olyan ember 
szívéből jövő könyörgés, aki nem 
akarja, hogy megbántsák. A hazug-
ság fájdalmat okoz, sért, megtöri a 
bizalmat, és rombolja a békét és a 
harmóniát. Káros hatással van az 
üzleti kapcsolatokra, a barátságok-
ra, de különösen a párkapcsolatok-
ra és a házassági kapcsolatokra.
Milyen kellemes az emberek sze-
mébe nézni, anélkül, hogy kel-
lemetlenül éreznénk magunkat, 

mert hazudtunk nekik. Ha az őszin-
teség és a becsületesség kellemes, 
és kellemes légkört is biztosít bará-
taid, munkatársaid körében, meny-
nyivel inkább garantálhatják ezek 
az erények a boldogságot, békét és 
harmóniát a házaséletedben és ott-
honodban is?

A HITELESSÉG HIÁNYA

Salamon figyelmeztet bennünket, 
hogy az igaz ember örökre megőrzi 
megbízhatóságának hírnevét, a ha-
zug azonban csak egy pillanatra.
A hazugság fenntartásához még 
több hazugsághoz kell folyamod-

SZERETET HAZUGSÁG
NÉLKÜL

Prédikátor Juan Quezada / Chile

MÁJUS 13

Olvasmány

- 3 -



20

nia, ami miatt nem lesz hiteles, és 
még ha igazat is mond, lesznek 
olyanok, akik nem fognak bízni az 
illetöben. Ebben az esetben ne ha-
ragudj azokra, akik nem hisznek 
neked, hanem inkább szomorkodj 
azon, hogy megbízhatatlan lettél, és 
őszinte imával kérd Istent, hogy se-
gítsen neked újra megbízható em-
berré válni. 

MÁR NEM HISZEK NEKED

Sok oka lehet annak, hogy egy tár-
skereső vagy házastársi kapcsolat 
felbomolhat, de sok ilyen oknak 
az eredete egy hazugságban rejlik, 
ami kezdetben talán jelentéktelen-
nek tűnő vagy apró hazugságnak 
minősült, de aláásta a bizalmat. Ne 
feledd, kedves barátom, hogy a leg-
keményebb igazság mindig jobb 
lesz, mint a legédesebb hazugság. 
Isten tanácsa: “A hazugság szavától 
térj el...” II. Mózes 23:7.

EMPÁTIA ÉS ARANYSZABÁLY

Kedves barátom, ha a hazugság és 
a megtévesztés rendszeres gya-
korlattá vált, vagy kísértésbe estél, 
hogy ezt gyakorold, keresztényi 
szeretettel és ragaszkodással meg-
hívlak egy gyakorlatra, amely segít 
megértened, hogy ez nem jó gya-
korlat.
Fel kell tenned magadnak a kér-
dést: mi lenne, ha én lennék az, aki 
elszenvedné a hazugságot vagy a 
csalást? Mit éreznék? Mi lenne a 
reakcióm? Mekkora lenne a fájdal-
mam és a csalódottságom?... bizto-
san nem akarsz még csak gondolni 

sem erre a lehetőségre, mert senki 
sem akar ilyen élményt átélni. Ak-
kor itt az ideje, hogy gyakoroljuk az 
empátiát, ami nem más, mint az a 
képesség, hogy megértsük és meg-
osszuk mások érzéseit és tapaszta-
latait.
Hányan visszariadnának a hazug-
ságtól vagy a csalástól, ha elvégez-
nék ezt a gyakorlatot, hogy annak a 
személynek a helyébe képzelik ma-
gukat, akit el akarnak árulni vagy 
becsapni.
Urunk Jézus Krisztus, aki az egész 
emberiség iránti nagy szeretetét 
azzal mutatta meg, hogy életét adta 
az emberiség megmentéséért, a 
hegyi beszédben megtanította ne-
künk az aranyszabályt, amelyet 
soha nem szabad elfelejtenünk: 
“Amit akartok, hogy az emberek ve-
letek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük, mert ez a tör-
vény és a próféták”. Máté 7:12. 
Mennyire más lenne minden, ha ezt 
az egyszerű, de értékes tanácsot, 
amely bölcsességet, óvatosságot, 
tiszteletet és empátiát tartalmaz, a 
gyakorlatban is megvalósítanánk. 
Mennyi fájdalmat és válást lehet-
ne elkerülni, mennyi békét és bol-
dogságot lehetne megsokszoroz-
ni, hány gyermek nőne fel boldog 
otthonokban, szüleik egészséges 
és stabil vezetése alatt. Ó, ha ezt az 
aranyszabályt betartanánk, meny-
nyire más lenne a világunk.

A HAMISSÁG EREDETE

Nem az emberi szívből ered, bár 
gyakran gyakorolják. Az Úr Jézus 
leleplezte a Sátánt, mint a hazugság 
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atyját: “Ti a ti atyátoktól, az ördögtől 
vagytok, és atyátok kívánságait cse-
lekszitek. Kezdettől fogva gyilkos 
volt, és nem maradt meg az igaz-
ságban, mert nincs benne igazság. 
Amikor hazugságot beszél, a saját 
természetéből beszél, mert hazug 
és a hazugság atyja.” János 8:44.
Ebből az állításból megállapíthat-
juk, hogy ha valaki hazudik, az a Sá-
tán gyermekévé és követőjévé válik, 
akit Jézus a hazugság atyjaként és 
kezdeményezőjeként jelöl meg.

HAZUGSÁGOK ÉS 
KÖVETKEZMÉNYEIK

A gleiwitzi incidens. 1939. augusz-
tus 31-én éjjel a náci hierarchák 
végrehajtották az úgynevezett 
“hamis zászlós” átverést, amelyben 
a gleiwitzi német rádióállomás el-
leni lengyel támadást szimuláltak. 
Foglyokat és ártatlan személyeket, 
saját maguk által megölt embe-
reket használva, akik a német 
rádióállomást megtámadó lengyel 
katonáknak adták ki magukat. 
Másnap kitört a véres második 
világháború, amely több mint het-

venmillió emberéletet követelt. A 
gleiwitzi rádióállomás elleni táma-
dás egy hazugság volt, amelynek 
nagyon nagy ára volt. *
A hazugság következményeit 
gyakran figyelmen kívül hagyják, 
de nem számít, milyen kicsi a ha-
zugság, az eredmények mindig saj-
nálatosak lesznek. Hány házasság, 
amely boldog lehetett volna, vég-
ződött válással egy hazugság vagy 
megtévesztés miatt. Hány ember 
vetett véget az életének, mert nem 
tudott vagy nem akart megbirkóz-
ni az árulás vagy hazugság okozta 
fájdalommal. Hány gyermeknek 
kellett gyászolnia azt a szerencsét-
lenséget és fájdalmat, hogy egy 
hazugság miatt nem nőhetett fel és 
nem élhetett mindkét szülőjével. 
Hány ember élt évekig bánatban 
és fájdalomban, depresszióba 
süllyedve egy hazugság miatt. A 
hazugság szomorú és pusztító 
hatását azonban nem mindig csak 
az szenvedi el, aki a hazugság áldo-
zata volt. Hány ember él ma a lelki-
ismeret nyomasztó súlya alatt egy 
olyan hazugság miatt, amelyet nem 
tudtak vagy nem akartak megval-
lani. Sokan közülük úgy kerülnek 
a sírba, hogy szomorú és komor 
életet éltek. “Nem lakhat házam-
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ban az, aki csalárdságot müvel; aki 
hazugságot szól, nem állhat meg 
szemeim elött.” Zsoltárok 101:7.

ISTEN TANÁCSA

“Továbbá atyámfiai, amik csak 
igazak, a mik csak tisztességesek, 
a mik csak igazságosak, amik csak 
tiszták, a mik csak kedvesek, a 
mik csak jó hírüek; ha van valami 
erény és ha van valami dícséret, 
ezekröl gondolkodjatok.” Filippi 4:8. 
Isten azt tanácsolja, hogy legyünk 
őszinte és megbízható emberek, 
így elkerülve, hogy fájdalmat és 
gyötrelmet okozzunk másoknak, 
ami békét fog eredményezni a 
szívünkben.

AMIKOR A HAZUGSÁG 
LECSAP RÁNK

Bizonyára az életed egy pontján, va-
lamilyen formában már találkoztál 
hazugsággal vagy megtévesztéssel. 
Ez nem volt kellemes élmény, és va-
lószínűleg küzdöttél fájdalommal 
és gyásszal, vagy talán kísértésbe 
estél, hogy hazugságot és megté-
vesztést gyakorolj. Talán meg ma is 
szenvedsz a következményektől. De 
ne essetek kétségbe, Istenben van 
megoldás. 
Az Úr Jézus az általa tanított min-
taimában megmutatja nekünk, ho-
gyan győzzük le a hazugság vagy a 
megtévesztés okozta fájdalmat és 
bánatot. Hogyan tegyünk jóvátételt 
és hogyan nyerjük vissza a hibák és 
hazugságok miatt elvesztett békét. 
Milyen fontos hogy buzgón keres-
sük a megbékélést embertársaink-

kal, különösen házastársunkkal és 
Istennel.
Jézus azt ajánlja, hogy imáinkba és 
gyakorlatunkba foglaljuk bele a kö-
vetkező mondatot, amely magában 
foglalja a békét és a kiengesztelő-
dést: “És bocsásd meg a mi vétkein-
ket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek.” Máté 
6:12. Mennyi békét lehetne elérni, 
mennyi megbékélést lehetne elér-
ni, mennyi otthont lehetne újjáépí-
teni, hány gyermek tapasztalhatná 
meg azt az örömöt, hogy szüleit 
újra együtt láthatja harmóniában, 
ha megfogadnánk ezt a tanácsot, 
amelyet az adott, aki maga a szere-
tet és a jóság.
Először is, Jézus azt tanítja nekünk, 
hogy a hibáink és bűneink elisme-
résének magatartását kell tanúsí-
tanunk: “bocsásd meg a mi vétke-
inket”, bizonyára úgy gondoljátok, 
hogy ez nem könnyű, de szükséges. 
A megbocsátás kérésének és az 
alázatos hozzáállásnak a képessé-
ge nem az emberi szív sajátja, de 
Isten képes és hajlandó ezt megad-
ni, ha erre kérjük Őt. De nemcsak 
arra kell, hogy képesek legyünk 
bocsánatot kérni ha hazudtunk 
vagy elárultunk, hanem Jézus azt is 
tanítja, hogy hajlandónak kell len-
nünk megbocsátani azoknak, akik 
hazugsággal vagy árulással meg-
sértettek minket, vagy fájdalmat 
és bánatot okoztak nekünk. A tág 
értelemben vett megbocsátás ké-
pessége sem illik az emberi szívhez, 
inkább hajlamosak vagyunk hara-
got, haraggal és bosszúval táplálni, 
ami még jobban fáj nekünk. Így a 
problémák megoldása helyett még 
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több gyötrelembe és szenvedésbe 
kerülünk, ami biztosan testi és lelki 
betegségeket vált ki. A vidám szív jó 
orvosság, de a szomorú lélek meg-
szárítja a csontokat” Példabeszédek 
17:22.
Kérnünk kell Istent, hogy adja meg 
nekünk a megbocsátás képességét, 
ahogyan Ő is megbocsát nekünk, és 
kérjünk bocsánatot, ha fájdalmat és 
szenvedést okoztunk felebarátunk-
nak. Különösen annak, akit szere-
tünk, és akivel úgy döntöttünk, hogy 

összekötjük az életünket. Ez lesz a 
békés és harmonikus élet kezdete. 
A hatások csodálatosak lesznek az 
életedben és az otthonodban.
Kívánom és imádkozom, hogy Is-
ten áldja meg az életedet, segítsen, 
hogy igaz ember legyél, és hogy bé-
kében élj Istennel és embertársaid-
dal, különösen otthonodban.
*Dennis Whitehead “TheGleiwitz-
Incident” after theBattle magazine-
number 142 (2009. március).
Amen. 
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“Színről színre szólott veletek az Úr 
a hegyen, a tűz közepéből.” 5 Mózes 
5:4.

Felidézek egy történetet egy kis-
lányról, aki szerette megfigyelni a 
virágokkal teli rétet, annak bősé-
ges és gazdag illatával, és a termé-
szet lenyűgöző panorámájával. Egy 
nap,ez a kislány azt a hírt kapta, 
hogy ezt a földet eladták, és hogy 
egy városi környezetet fognak rá-
építeni. Nagyon hamar megérkez-
tek a teherautók és a buldózerek, 
és a természet minden gyönyörű 
öröme eltűnt. Amikor az apa látta 
a lánya szemében a csalódottságot, 
felvetett egy ötletet: “Van egy ötle-

tem. Miért nem keresünk egy darab 
földet? Nem számít, ha kisebb. Majd 
megtöltjük virágokkal, és tovább-
ra is élvezzük Isten teremtésének 
szépségét!” A kislány el volt ragad-
tatva, és együtt kezdtek el keresni 
egy megfelelő telket. Amint enge-
délyt kaptak a telepítésre, azonnal 
munkához láttak, és hamarosan 
minden készen állt; a füvet elültet-
ték, és a virágok gyönyörűen kezd-
tek virágozni. Ekkor határozták el, 
hogy “kertnyitó” partit rendeznek, 
és meghívták a szomszédokat erre 
a különleges eseményre, amelyet a 
virágoskertben tartottak volna. De 
valami váratlan dolog történt. Több 
napon át zuhogni kezdett az eső, és 
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az eső elöntötte és megrongálta a 
kertet. Amikor látták a katasztro-
fális eredményt, az aggódó kislány 
megkérdezte az apját: “Mit fogunk 
csinálni a “kertnyitó” ünnepség-
gel?”. Az apa azt válaszolta: “Ne 
aggódj! Majd találunk megoldást. 
Helyrehozzuk a károkat, és aztán 
megrendezzük a “Kertnyitó” partit, 
ahogy terveztük”. És így is történt. 
Együtt visszatértek a munkához, 
kicserélték a sérült növényeket, és 
még olyan részleteket is hozzáad-
tak, amelyek korábban nem voltak 
ott. Mire végeztek, a kertben már 
volt egy szökőkút, és még szebb 
volt, mint az árvíz előtt. Mindenki, 
aki eljött a “Kertnyitó” partira, cso-
dálkozott a természeti szépségen, 
amit látott, és a kert mindannyiuk-
nak örömet szerzett.
Otthonaink és házasságaink is 
olyanok, mint ez a történet. Van-
nak gyönyörű napjaink, gyönyörű 
hónapjaink és gyönyörű éveink. 
De jönnek kihívások is, és váratlan 
problémák, amelyek megpróbál-
ják befolyásolni a boldogságun-
kat. A történetben szereplő apa 
nagyon pozitívan és nagy hittel 
nézett szembe a helyzettel. Min-
dig reményt adott a lányának. Arra 
összpontosított, hogy megoldást 
találjon, és azzal, hogy kilépett a 
komfortzónájából, következetesen 
törekedett arra, hogy elérje azt a 
magas célt, amely hozzájárulhat a 
lánya boldogságához. Bár úgy tűnt, 
hogy más nehézségek győzedel-
meskednek, ő nem adta fel, és a 
kert még szebb lett, mint amilyen 
egykor volt.

Az otthon virágai

Melyek azok a virágok vagy deko-
ratív befejező érintések, amelyeket 
a háztartás tagjai a legjobban 
élveznek? Nem a kedvesség szavai, 
a szeretet cselekedetei és Krisztus 
szeretetének illata, amikor Ő ural-
kodik az otthonban? Mikor volt az 
utoljára, hogy a kritizáló és szidó 
szavak helyett egy meleg mosolyt 
és egy szeretetteljes szót osztottál 
meg, vagy szenteltél egy kis időt 
gyermekednek vagy házastársad-
nak? Legyünk jobban tisztában 
gyermekeink vagy házastársunk 
szükségleteivel és vágyaival. Ami-
kor kifejeznek egy szükségletet 
vagy vágyat, az valószínűleg azt je-
lenti, hogy már jó ideje gondolkod-
tak rajta és értékelték a szívükben. 
Amikor ezeket a dolgokat kifejezik, 
komolyan kell vennünk, és nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk. 
Természetesen nem tehetünk ele-
get minden kívánságnak vagy ké-
résnek, de tegyünk meg mindent, 
hogy kifejezéseinkkel, szavainkkal 
és tetteinkkel szeretetet osszunk 
meg a családtagjainkkal. Gondol-
juk át, hogyan járulhatunk hozzá a 
boldogságukhoz és a lelki, érzelmi, 
szellemi és fizikai fejlődésükhöz.

Kompetensek Krisztusban

Pál apostol azt mondja nekünk a 2. 
Korinthus 3:2-ben, hogy nyílt levél 
vagyunk. Ez a levél azért nyitott, 
hogy mások reményt találjanak, és 
elolvassák bennünk Krisztusról és 
az evangélium jó hírének üzenetét, 
“nem tentával, hanem az élő Isten 
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Lelkével írva; nem kőtáblákra, ha-
nem a szívnek hústábláira” (3. v.), “A 
ki alkalmatosokká tett minket arra, 
hogy új szövetség szolgái legyünk, 
nem betűé, hanem léleké; mert a 
betű megöl, a lélek pedig megele-
venít.” (6. v.).
Isten az egyetlen, aki képes ben-
nünket alkalmassá tenni apákká 
és anyákká, és segíteni bennünket 
abban, hogy az evangéliumot meg-
elevenítsük otthonunkban! Az élő 
Isten segítségére van szükségünk! 
Nem szabad alávetnünk magunkat 
a Sátán terveinek. Nem szabad 
alávetnünk magunkat a saját haj-
lamainknak és bűneinknek sem. 
Jézusnak megvan a hatalma, hogy 
segítsen fenntartani egy olyan 
hozzáállást, amely megszépíti az 
életünket, az otthonunkat, és di-
csőíti Istent.
“Hála pedig az Istennek, a ki 
mindenkor diadalra vezet minket 
a Krisztusban... Mert Krisztus jó 
illatja vagyunk Istennek, mind az 
üdvözülők... élet illatja életre”. 2 
Korinthus 2:14-16.

Ne ájulj el!

Néha túl nehéznek tűnik az az áldo-
zat, amit az otthon jólétének meg-
teremtése megkövetel, és úgy érez-
zük, hogy elájulunk, amikor látjuk a 
hosszú listát, ami az otthon harmó-
niájának fenntartásához szükséges. 
De Isten azt mondja nekünk, hogy 
“ne ájuljunk el”!
“Annakokáért, mivelhogy ilyen 
szolgálatban vagyunk, a mint a ke-
gyelmet nyertük, nem csüggedünk 
el;”. 2. Korinthus 4:1. A házasságban 

Istennel kötött szövetség és az Is-
ten által nektek adott gyermekek, 
akiket ti hoztatok a világra, kitartó 
munka és felelősség, amelyet to-
vább kell vinnünk. Nem szabad be-
lefáradnunk abba, hogy a legjobb 
erőfeszítéseinket és a legjobb illa-
tokat adjuk, hogy boldogságot hoz-
zunk az otthonunkba.  
Kihívások, problémák, irritációk, 
legyenek azok nagyok vagy kicsik, 
jelentéktelenek vagy hatalmasak, 
mindig felmerülnek, de szembe kell 
néznünk velük. A kihívás az, hogy 
a megoldást úgy keressük, hogy 
fenntartunk egy magas célt, amely 
Istent dicsőíti, ahelyett, hogy hagy-
nánk, hogy a csüggedés vagy a bűn-
nek való engedés magával ragadjon 
bennünket. Ha a tolvaj körbejárja a 
házadat, mit tegyen a családfő? Búj-
jon el, vagy szálljon szemtől szem-
be vele? Nekünk is szemtől szembe 
kell néznünk a kihívásokkal, min-
den bölcsességgel és megfontolt-
sággal. Krisztus a te oldaladon áll, 
ezért szembe kell nézz a betörőkkel, 
és ne engedd be őket.
“A családi kör tagjai imádkozza-
nak azért, hogy Isten szentelje meg 
nyelvüket, fülüket, szemüket és 
testük minden tagját. Ha a gonosz-
szal kapcsolatba kerülnek, nem 
szükségszerű, hogy az legyőzze 
őket. Krisztus lehetővé tette, hogy 
a jellem jó illatú legyen. Mily sokan 
meggyalázzák Krisztust és félre-
magyarázzák jellemét a családi kör-
ben! Mily sokan nem nyilvánítanak 
ki türelmet, elnézést, megbocsátást 
és igaz szeretetet. Sokan rokon-
szenvvel és ellenszenvvel rendel-
keznek, s úgy érzik, jogukban áll 
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inkább saját romlott természetük 
kimutatása, mint Krisztus akaratá-
nak, cselekedeteinek és jellemének 
kinyilvánítása. Jézus élete telve van 
kedvességgel és szeretettel. Vajon 
belenövünk-e isteni természetébe? 
Egység, szeretet és béke. - Az apák 
és anyák tegyenek ünne-
pélyes ígéretet Isten-
nek - akit szeretnek 
és akinek enge-
delmeskednek -, 
hogy kegyelme 
által nem el-
lenkeznek egy-
mással, hanem 
életük és vér-
mérsékletük azt 
a lelkületet fogja 
képviselni, amelyet 
elvárnak gyermekeik-
től, hogy azt becsben tart-
sák” (AH 177-78.2 angolul).
Nyelvünk, fülünk és szemünk nagy 
áldás lehet társunk és gyermekeink 
számára! De gyakran csalárdsá-
gunk okozói is, és árthatnak má-
soknak, bűnhöz vezethetnek, ha 
engedjük, hogy az ördög éket ver-
jen az elménkbe. 

Szemtől szemben a bűnnel

Isten Igéje ezt ajánlja: “Annakoká-
ért, mivelhogy ilyen szolgálatban 
vagyunk, a mint a kegyelmet nyer-
tük, nem csüggedünk el; Hanem 
lemondtunk a szégyen takarga-
tásáról, mint a kik nem járunk ra-
vaszságban, és nem is hamisítjuk 
meg az Isten ígéjét, de a nyilvánva-
ló igazsággal kelletjük magunkat 
minden ember lelkiismeretének az 

Isten előtt.”. 2 Korinthus 4:1-2.
Dávid királyt elragadták az indula-
tok, és súlyos hibák sorozatát követ-
te el, amikor az ablakából egy nőn 
akadt meg a szeme. Végül szembe 
kellett néznie a helyzettel. Megvár-
ta, amíg lebukik, de mindeneset-

re gondolatainak börtöne 
már figyelmeztette 

volna, hogy egyszer 
szembe kell néznie 

a helyzettel. 
“ És monda Ná-
tán Dávidnak: Te 
vagy az az em-
ber! Ezt mondja 
az Úr, Izráelnek 

Istene: ... Mert te 
titkon cselekedtél; 

de én az egész Izrá-
el előtt és napvilágnál 

cselekeszem azt.”. 2 Sá-
muel 12:7, 12. Isten nagyon jól 

ismerte Dávid hibáit, és Dávidnak 
szembe kellett néznie a bűnével.
Egy asszony mély szavakat osztott 
meg, miután csalódáson ment ke-
resztül a férjével: 
“A hazugság barátságokat, házas-
ságokat és családokat törhet össze. 
Azt mondta, hogy azért hazudott, 
mert félt, hogy elveszít engem, de 
azért veszített el, mert hazudott ne-
kem. Úgy tűnik, könnyebb a szőnyeg 
alá söpörni a dolgokat, elrejteni va-
lódi önmagunkat, hogy ne kelljen 
elfogadnunk, szembesülnünk vagy 
szembenéznünk a kemény igaz-
ságokkal. Egyszer hallottam, hogy 
könnyebb az idő 100%-ában őszin-
tének lenni, mint az idő 98%-ában 
megtartani őket, és ez számomra 
igaznak hangzik, de tudom, hogy az 
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igazi őszinteség nem mindig köny-
nyű. Sok bátorság kell ahhoz, hogy 
sebezhető, átlátható, hiteles legyél, 
és felfedezd az igazi énedet.
Az igazság lesújtó volt, tiszteletle-
nül éreztem magam, szeretetlen-
nek, támogatás nélkülinek és tö-
rődés nélkülinek éreztem magam; 
bolondnak éreztem magam; de az 
igazság tisztaságot hozott a káosz-
ba és a zűrzavarba, amit ez oly so-
káig okozott nekem. Megkönnyeb-
bülés volt. 
Együttérzést éreztem vele, és ez fé-
lelmetes volt. Nem akartam meg-
bízni benne, mert az túl kockázatos 
lett volna. Bár bíztam a megérzé-
semben, a hazugságai megfosztot-
tak attól a szabadságtól, hogy jól 
megalapozott döntéseket hozzak, 
és volt egyfajta felháborodás, ami 
nem hagyott nyugodni, mert úgy 
tűnt, hogy hamis elképzelésem van 
arról, hogy ki vagyok. Nagyra érté-
kelem az igazságot, még akkor is, és 
különösen akkor, ha fájdalmas”.
A Biblia azt mondja nekünk, hogy 
“mondjunk le a rejtett és szégyen-
letes dolgokról”. Ha nem tanulunk 
meg lemondani a rejtettről és a 
szégyenletesről, mert takargatjuk, 
akkor Istennek kell majd mindenki 
előtt és széles napfényben felfednie 
azt. Vannak olyan bűnök az ottho-
nokban, amelyeket elrejtettek, és 
vannak olyan szégyenteljes dolgok, 
amelyeknek nem szabadna létez-
niük az otthonokban. Isten minden 
családot, házaspárt és fiatalt felszó-
lít. Tudjuk, hogy Dávid milyen mé-
lyen szenvedett bűne miatt, és hogy 
egész Izrael népe szenvedett Dávid 
hibája miatt. A bűn mindig utolér 

bennünket. Ezért olyan fontos, hogy 
ma lemondjunk minden rejtett és 
szégyenteljes dologról, nézzünk 
szembe az ellenséggel, és mond-
junk le a szövetségről, amit neki 
ajánlottunk! Hány nyomorúság 
származik rejtett bűnökből, legyen 
szó akár erkölcstelenségről, hazug-
ságról vagy szóbeli bántalmazásról, 
amit elfelejtettünk, és most nehéz 
elengedni! Isten melletted van ba-
rátom, és arra hív, hogy hozd meg 
a döntést, hogy lemondj arról, ami 
tönkreteszi az otthonodat, a kap-
csolatodat és a családodat. Ez pár-
beszédet igényel Istennel, de talán 
párbeszédet a házastársak között, 
valamint a gyermekek és szüleik 
között is. “Valljátok meg bűneite-
ket egymásnak és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok: 
mert igen hasznos az igaznak buz-
góságos könyörgése.” Jakab 5:16. 
Ez a világ nem a Covid-19 miatt vál-
tozott betegkórházzá, hanem azért, 
mert tele van olyan emberekkel, 
akik nem ismerik igazán Istent és 
az Ő igazságait. Az egyetlen mód-
ja annak, hogy valódi szabadságot 
érjünk el, az igazság felemelése. Az 
otthonok elpusztultak. A fiatalok 
elméjét tönkreteszi a bűn azokon a 
dolgokon keresztül, amiket zsenge 
korukban a tévében vagy a közössé-
gi médiában megfigyelnek. Sokan 
különböző forrásokból keresnek 
gyógyírt, de csak Krisztus adhatja 
meg a bűnösnek azt a gyógyírt, ami-
re szüksége van, és adhat neki meg-
békélést. Nem számít, hogy milyen 
kicsi vagy nagy a bűnöd, vagy hogy 
otthonodat mennyire érintette már 
a bűn. Ma van az a nap, amikor Isten 
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azt mondja neked: “ Jőjjetek én hoz-
zám mindnyájan, a kik megfárad-
tatok és megterheltettetek, és én 
megnyugosztlak titeket.” Máté 11:28.

Szemtől szemben a 
boldogsággal

Milyen édesek az ifjú házasok ké-
pei, akik szemtől szembe néznek 
egymásra. Vonzalmat és mélységes 
szerelmet fejeznek ki. Semmi sincs 
közöttük, ami elválasztaná őket. 
Ezek a képek barátságot fejeznek ki. 
Amikor a partnered szemébe tudsz 
nézni, erősíted a bizalmat és kris-
tálytiszta átláthatóságot mutatsz az 
életedben. Azzal, hogy szándékosan 
erőfeszítéseket teszel arra, hogy 
beszélgetéseken keresztül meg-
osztod, ami a szívedet nyomja, az 
akadályok kövei feloldódnak. Minél 
inkább ápoljuk a személyes kom-
munikációt, annál inkább elhal-
ványulnak a félreértések,és annál 
szabadabbnak érezzük magunkat 
egymás szolgálatában. Mindketten 
új ötleteket fognak keresni, hogyan 
tehetnénk élvezetesebbé a háza-
sélet útját. Ha állandóan szemtől 
szembe szembe szemléljük Istent, 
egy napon örülni fogunk annak is, 
hogy áldását kapjuk, ahelyett, hogy 
elítélő szavakat hallanánk. Töre-
kedjünk arra, hogy Isten áldása 
alatt növekedjünk házastársunkkal 
és Istennel való harmóniában.
Ha szemtől szembe nézünk vala-
kivel, az őszinteséget, és a tiszta 
lelkiismeretet fejezi ki. Ha ezt nem 
őszintén közöljük, kísértésnek 
adunk teret, mivel gyakran más 
kommunikációs forrásokat kere-

sünk, olyan forrásokat, amelyeket 
az ördög más arccal álcáz.
Egy cikkben “a személyes kommu-
nikáció ereje a munkahelyen” cím-
mel a következőket írták:
“A digitális csatornák elterjedésével 
és a távmunka térnyerésével a sze-
mélyes kommunikáció fontosabbá 
vált, mint valaha. A vállalatok egyre 
inkább felismerik ezt, és olyan cé-
gek, mint a Google, az Apple és az 
IBM elkezdték visszahozni a dolgo-
zókat az irodába. Számtalan kuta-
tás bizonyította a személyes kom-
munikáció értékét. Kapcsolatot 
építenek, érzelmeket ébresztenek 
és bizalmat építenek. Susan Pinker 
pszichológus, a “The Village Effect” 
című könyv szerzője még azt is ál-
lítja, hogy a szemtől-szembeni kap-
csolat egészségesebbé, boldogabbá 
és okosabbá tesz minket.”
“Sokféleképpen lehet köszöne-
tet mondani valakinek: kártyával, 
e-mailben, vagy akár egy cetlivel az 
asztalán. De még jobb, ha szemé-
lyesen mondjuk el.”
“Amikor az érzelmek hevesek, a 
személyes megszólalás fontos az 
együttérzés kimutatására és a fél-
reértések elkerülésére. A hangszín, 
a testbeszéd és a szavak félreértel-
mezhetők, ha nem személyesen 
látjuk őket. A hatékony és empati-
kus vezető egyik jele, hogy van bá-
torsága láthatóvá válni a nehéz hí-
rek megosztásakor.”
A technológiai és üzleti világ meg-
tanulta azt, amit Isten kezdettől 
fogva gyakorolt gyermekeivel és 
népével. “Az Úr pedig beszéle Mó-
zessel színről színre, a mint szokott 
ember szólani barátjával;” 2 Mózes 
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33:11.
“És nem támadott többé Izráelben 
olyan próféta, mint Mózes, a kit is-
mert volna az Úr színről-színre:” 5 
Mózes 34:10.
”Színről színre szólott veletek az Úr 
a hegyen, a tűz közepéből.” 5 Mózes 
5:4.
Ahhoz, hogy sikereket és harmóniát 
érjünk el a barátságban, őszinte, át-
látható és szemtől-szembeni kom-
munikációt kell fenntartanunk. 
Ádám és Éva gyakorolta a szem-
től-szembe kommunikációt Is-
tennel. Tanuljatok Istentől, aki a 
barátotok akar lenni, és aki kommu-
nikálni akar veletek! Fogadd el Isten 
tanácsát, és tanulj az Ő példájából 
azáltal, hogy így kommunikálsz a 

házastársaddal, a gyermekeiddel 
és a szüleiddel; hogy személyesen, 
szeretettel, türelemmel, reménnyel 
és örömmel teszed azt.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 
szeretet mosolyát és cselekedeteit 
megosszuk családtagjainkkal. Ne 
hagyjuk abba ezt büszkeség vagy 
más bűn miatt. Ne hagyjuk abba a 
szeretet, a támogatás és a kitartás 
kifejezését az Úr útjain. A “nagyra 
értékellek” és a “szeretlek” szavak 
jobban megváltoztathatják a szívet, 
mint bármely más javítás.
Isten engedje meg nekünk, hogy 
hamarosan szemtől szembe láthas-
suk Megváltónkat! 
Ámen!
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Földművesként nőttem fel 
a Fülöp-szigetek egyik vá-
rosában. És mivel gazdál-
kodó vagyok, gyerekkorom 
óta különböző állatokat 

tartunk. Vannak csirkéink, kecs-
kéink, kutyáink, lovaink és ázsiai 
bivalyaink. Az állatok felnevelése 
sok leckét adott nekem a tisztelet-
ről. Amikor az ázsiai bölényanyánk 
teherbe esett és ázsiai bölénybébit 
szült, apám “PULPO”-nak nevezte 
el. Én voltam az egyik testvér, aki a 
legtöbbet törődött PULPO-val. Min-
den reggel és este kivittem őt és az 
anyját, a bölényt, a legelőre, hogy 
megetessem őket, és kivittem őket 
a folyóhoz fürödni, különösen, ha 

meleg volt, és vizet inni. Azáltal, 
hogy ez mindennapos rutinná vált, 
közel kerültem ezekhez a bivalyok-
hoz, különösen PULPO-hoz, aki úgy 
tűnt, hogy minden nap a barátom. 
Élveztem, hogy etethetem, játszha-
tok vele, és néha leszidhatom, amíg 
egyszer csak egy kicsit goromba 
nem lett. Sokszor még a hátán is lo-
vagoltam, amikor már elég nagy volt 
ahhoz, hogy cipeljen, volt amikor a 
hátára is feküdtem, és néha elalud-
tam a hátán. Minden nap, amikor ki-
mentem a legelőre és szólítottam a 
nevét, odaszaladt hozzám, a nyakát 
a vállamra tette és azt kiáltotta... ma-
aaaaaaaaaa...., mintha üdvözölne, 
ill. köszönne mindig amikor hívtam. 

Tisztelet:
NEM KÖVETELT,
HANEM ADOTT

Prédikátor Joseph Suganob / Fülön szigetek
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Amikor PULPO felnőtt, és apukám 
látta, hogy elég idős ahhoz, hogy a 
mezőgazdasági munkára képezze, 
akkor az apukám megkezdte a ki-
képzését a kukoricaföldünk felszán-
tására. De az apukámnak nehézsé-
get okozott PULPO kiképzése, mert 
nem követte a parancsait. És mivel 
nehezen tudta PULPO-t betanítani 
a szántásra, apám úgy döntött, hogy 
eladja PULPO-t, és vesz egy másik 
ilyen ázsiai bivalyt, amelyet be le-
hetett tanítani szántani. Akkoriban 
az általános iskolába jártam, és egy 
nap amikor hazajöttem az iskolából, 
apukám PULPO eladásának tervét 
mondta el nekem. Megdöbbenve 
hallottam apám tervét, és mérhetet-
len fájdalmat éreztem a szívemben, 
mert PULPO nagyon kedves lett szá-
momra, és nem tudtam elképzelni, 
hogy egy nap elveszítem őt. Ezért 
beszéltem apukámmal, és megkér-
tem, hogy adjon lehetőséget arra, 
hogy PULPO-t kiképezzem a szán-
tásra, és biztosítottam apukámat, 
hogy PULPO nagy segítség lesz a 
szántásunkban. Apukám beleegye-
zett a kérésembe, és másnap nem 
mentem iskolába, csak azért, hogy 
kedves barátomat, PULPO-t beta-
nítsam a kukoricaföld felszántására, 
hogy apukámnak ne kelljen eladnia.
Azon a napon, amikor PULPO-t 
betanítottam a kukoricaföld fel-
szántására, apám ott volt és figyel-
te, hogy mi fog történni velem és 
PULPO-val a kukoricaföldön, és 
mindketten meglepődve láttuk, 
hogy PULPO minden parancsomat 
végrehajtja, és abban a pillanatban, 
amikor rátettem az ekét, nem úgy 
tett ahogy az apukámmal, hanem 

hallgatott rám és követte a paran-
csaimat, és így még aznap PULPO 
megtanulta szántani a földet, és 
ellenállás nélkül megtett mindent, 
amit parancsoltam neki. Apu-
kám úgy döntött, hogy nem adjuk 
el PULPO-t, mert az állatot én és 
az egész család szerette. Apukám 
megkérdezte, hogyan képeztem ki 
PULPO-t, hogy kövessen engem és 
engedelmeskedjen a parancsaim-
nak. Elmondtam apámnak: “Régóta 
minden nap barátok voltunk, ját-
szottam vele, amikor a legelőn volt, 
nem vertem meg, amikor durva 
volt, de hangosan beszéltem hoz-
zá, hogy tudassam vele, hogy amit 
csinál, az nem helyes, így hallgatott 
rám, mert így mutattam meg neki, 
hogy szeretem és tisztelem őt”.
Apukám pedig megölelt az örömtől, 
amit azért érzett, mert jól vigyáztam 
rá. Gyorsan repült az idő, és befejez-
tem a középiskolát. Eztán beléptem 
a bibliamunkási tevékenységeimbe, 
és távoli helyekre helyeztek ki, ahon-
nan néha jártam haza, úgy évente 
egyszer. És minden alkalommal, 
amikor hazamentem, még mindig 
felkerestem PULPO-t, és a nevén 
szólítottam, és ő ugyanolyan sze-
retettel és tisztelettel volt irántam, 
még mindig a vállamra tette a nya-
kát, és “maaaa”-val üdvözölt. Még 
mindig játszottam vele, felmásztam 
a hátára, lovagoltam rajta, és na-
gyon boldognak éreztem magam 
amikor vele voltam, és PULPO is 
szintén nagyon boldog volt. Amikor 
megházasodtam, gyerekeim szü-
lettek, és apám házától távol éltem, 
alig tudtam látni PULPO-t, néha öt 
évbe vagy még többbe is telt, mire 
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találkozhattunk. Azt hittem, hogy 
már elfelejtett, mert olyan sokáig 
nem látott, de egy nap hazamentem 
meglátogatni apukámat, és amikor 
a családommal megérkeztünk apu-
kám házához, ő éppen PULPO-val 
szántotta a földet, és amikor PUL-
PO meghallotta a hangomat, még 
mindig felismert és “maaaa”-val 
üdvözölt engem és a családomat. 
Odamentem hozzá, megöleltem, és 
elkezdtem vezetni, hogy felszántsa 
apukám földjét, és apukám és a bá-
tyám meglepetésére képes voltam 
PULPO-t vezetni, hogy felszánt-
sa apukám farmjának azt a részét, 
amelyet nagyon nehéz felszántani, 
mert ott másmilyen a föld. Apukám 
azt mondta nekem: ha nem te vagy 
az, PULPO nem megy oda, és nem 
engedelmeskedik a parancsunk-
nak, hogy felszántja a gazdaságnak 
azt a nehéz részét. Nagyon örültem, 
hogy a PULPO szeretete és tiszte-
lete irántam az idő múlása ellené-
re is megmaradt. És halála napján 
mindannyian sírtunk, mert az em-
lékek, amiket az életünkben őrzött, 
nagyon sokat jelentettek. Apukám 
és a testvéreim pedig egy mély sírba 
temették halála után, de az emléke a 
szívemben maradt mindmáig.
A szeretet és tisztelet leckéi, melye-
ket PULPOval tanultam meg, arra 
késztettek, hogy elgondolkodjam, 
milyen csodálatos lehetne a vilá-
gunk, ha a társadalomban sok sze-
retet és tisztelet lenne, családok 
és barátok között. És arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy egy ilyen 
légkört, amelyben a szeretet és a 
tisztelet mindenütt jelen van, az 
Isten által teremtett, az állatokénál 

magasabb intelligenciával rendel-
kező emberi lények képesek elérni. 
Lássuk, mennyire fontos a tisztelet 
a társadalom különböző területein.

TISZTELET A KÖZÖSSÉGBEN

Társadalmunk jelenlegi helyzete 
világos képet ad arról, hogy mi lesz 
a biztos kimenetele annak, ha a kö-
zösségben elveszik a tisztelet. A po-
litikusok erőszakkal és befolyással 
próbálnak békét és rendet teremte-
ni a különböző közösségekben, de 
ez mégsem sikerül. Naponta látunk 
háborúkat, gyilkosságokat, nők és 
gyermekek elleni erőszakot, fel-
keléseket és a bűnözés különböző 
formáit, annak ellenére, hogy a tár-
sadalom különböző területein rend-
őrségi és katonai erők vannak jelen. 
Feltehetjük a kérdést, hogy miért 
történik ez, amikor a különböző or-
szágokban az emberek többsége 
hisz abban, hogy a béke megvalósít-
ható, amikor az ottani vezetők erős 
politikai akarattal rendelkeznek, és 
a hadsereg és a rendőrség támogat-
ja őket abban, hogy sikerrel járjanak 
ezen a területen. A válasz abban rej-
lik, hogy az emberek nem tisztelik a 
közösség vagy az ország különböző 
vezetőit. A politikusok, a katonák 
és a rendőrök arra használják befo-
lyásos pozíciójukat, hogy az embe-
rek és beosztottjaik lelkiismeretét 
arra kényszerítsék, hogy kövessék 
parancsaikat, mert félnek a bünte-
téstől vagy börtöntől, ha ellenállnak 
nekik. Ez valamennyire működik, 
de van különbség, amikor az aláve-
tettséget erőszakkal irányítják, és a 
tiszteletből, ill. szeretetböl fakadó 
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alávetettség kö-
zött. A Biblia megadja 
nekünk a békés kö-
zösség titkát. Az 1 Pé-
ter 5:2,3,5-ben ez áll: 
“Legeltessétek az Isten 
nyáját, amely közöttetek van, gon-
dozva azt, nem kényszerből, hanem 
szívesen; nem piszkos haszonért, 
hanem készséggel; nem úgy, mint-
ha uralkodnátok a rátok bízottakon, 
hanem mintha példát mutatnátok 
a nyájnak...... Hasonlóképpen, ifjak, 
engedelmeskedjetek a véneknek 
is; és mindnyájan, egymásnak en-
gedelmeskedve, alázattal öltözze-
tek fel: Isten ellenáll a kevélyeknek, 
és kegyelmet ad az alázatosoknak.” 
Itt foglalható össze a “tisztelet” szó, 
amelyre nagy szükség van a társa-
dalomban, és itt van a béke alapja, 
amelyre ezeknek a kaotikus közös-
ségeknek szükségük van. Egy olyan 
csoportban, amely sok különböző 
etnikumú, kultúrájú, temperamen-
tumú, életmódú és iskolai vég-
zettségű egyénből áll, a tiszteletre 
nagyon nagy szükség van, hogy a 
közösségben béke legyen. Az erő, a 
hatalom és a befolyás kis mértékben 
hozhat átmeneti békét, de a tisztelet 
és a szeretet sokkal nagyobb mér-
tékben hozhat békét, mint az erő, a 
hatalom és a befolyás, amelyek nem 
képesek rá.

TISZTELET A 
MUNKAHELYEN

Ha egy vállalatnál másodlagos ki-
szolgáló alkalmazottként dolgozol, 
akkor a legalacsonyabb szinten lé-
vőnek és nem tiszteletre méltónak 

tartanak ill. tarthatnak. A vezetők 
és a vezérigazgatók (bár nem mind) 
hajlamosak tiszteletlenül bánni a 
dolgozóikkal, azt gondolva, hogy 
a nekik dolgozók nem jogosultak 
ugyanarra a bánásmódra, mint a 
magasabb pozícióban lévők. Sok-
szor előfordul, hogy a közszolgál-
tatások dolgozóira nagy munkater-
heket rónak, és néha még arra sincs 
idejük, hogy rendesen étkezzenek, 
csak azért, hogy eleget tegyenek 
főnökeik parancsának. Jézus szol-
gálata idején megdorgálta azokat, 
akik így bánnak más lényekkel. A 
Máté 23:4-ben Jézus azt mondta: 
“Mert ök nehéz és elhordozhatatlan 
terheket kötöznek egybe, és az em-
berek válaira vetik; de ök az ujjukkal 
sem akarják azokat illetni.” Jézus el-
ítélte ezt a fajta bánásmódot, amit 
valaki az embertársaival szemben 
tanúsít.  Akár közszolgálati dolgo-
zók, akár egy bizonyos vállalat ve-
zetői, mindannyian megérdemlik, 
hogy mások tiszteljék őket, mert 
Isten teremtményei. Van egy ba-
rátom, akinek volt egy kis élelmi-
szeripari vállalkozása. Minden dol-
gozójával egyformán bánt, tisztelte 
őket, megértette őket botlásaikban 
és hibáikban, és az eredmény figye-
lemre méltó, a dolgozói szerettek 
neki dolgozni és jól végezni a mun-
kájukat. A munkásai tisztelték őt, 
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és őszinték lettek vele, és az üzlete 
folyamatosan növekszik.

TISZTELET A CSALÁDBAN

Sok családban a gyermekeket a 
szülők tulajdonaként kezelik, szinte 
úgy, mint tárgyakat, és nem a csa-
lád részeként. A szülők terveket ké-
szítenek, döntéseket hoznak anél-
kül, hogy a gyermekeiket bevonnák 
a terveikbe és döntéseikbe, aminek 
az a következménye, hogy a gyer-
mekek megbecstelenítik a szülei-
ket, sőt lázadnak ellenük. Sok eset-
ben a gyerekek nem találják meg 
a békét és a boldogságot az ottho-
nukban, és ezt a boldogságot a kül-
világban vagy a barátoknál keresik, 
ami olyan hatásokhoz vezet, ame-
lyek tönkretehetik az életüket. Is-
ten igéje utasítja a szülőket, hogyan 
neveljék gyermekeiket. Az Efézus 
6:4-ben ez áll: “Ti pedig, atyák, ne 
ingereljétek gyermekeiteket, ha-
nem neveljétek őket az Úr nevelése 
és intése szerint.” 
Miközben a gyermekeknek szeret-
niük és tisztelniük kell szüleiket, a 
szülőknek is tiszteletet kell tanúsí-
taniuk gyermekeik iránt. Az a gon-
dolat, hogy a gyermekeknek nincs 
joguk a családi körben való tiszte-
lethez, sok gyermeket tesz prob-
lémássá a társadalomban. Tegye a 
gyerekeket a családban a tervezés 
és a döntéshozatal részévé, és így 
figyelemre méltó módon megta-
nulnak majd bízni, szeretni és tisz-
telni a szüleikben. Ha a szülők és 
a gyermekek iránti szeretetet és 
tiszteletet a családi körben gyako-
rolnák, akkor boldog és békés tár-

sadalmunk lehetne, mert a család a 
társadalom alapegysége.

HOGYAN LEHET 
TISZTELETET TANÚSÍTANI

A tisztelet meghatározása “mások 
érzelmeinek, kívánságainak, joga-
inak vagy hagyományainak kellő 
tiszteletben tartása”. A pszichológu-
sok azt mondják: “A tiszteletet nem 
kérni kell valakitől, hanem szaba-
don adják annak, aki megérdemli”. A 
rendőrök és katonatisztek, politiku-
sok, vezérigazgatók és menedzserek 
tiszteletet kérnek beosztottjaiktól és 
szegény dolgozóiktól, de ők nem haj-
landók megadni nekik a tiszteletet, 
és ez az oka annak, hogy annyi prob-
lémák és káosz van a társadalmunk-
ban. A Biblia az “aranyszabályt” ta-
nítja nekünk: “Tégy úgy másokkal, 
ahogyan azt szeretnéd, hogy veled 
tegyenek”. Ez azt jelenti, hogy sen-
ki sem lehet tisztelettudó anélkül, 
hogy ne mutatna tiszteletet mások-
nak. Az ázsiai bölényünkkel, PUL-
PO-val, és az üzlettulajdonos bará-
tommal szerzett tapasztalataimból 
arra következtethetünk, hogy ab-
szolút tiszteletet akkor lehet adni, ha 
megtanuljuk megadni a tiszteletet 
másoknak, még a buta állatoknak 
is. Ne kérjünk többé tiszteletet má-
soktól, inkább mutassunk tiszteletet 
feléjük, hogy ők is tiszteljenek min-
ket. Erre van szüksége most az egész 
világnak, és ezt nekünk kell elkezde-
nünk magunkban. Áldjon meg min-
ket a jó Isten, és adjon békét a világ-
nak a mindenki iránti tisztelet által.
Amen. 
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Józsuénak Jerikó falainak ostro-
mára és lerombolására vonatkozó 
tervét, amely cselekvési rendszert 
hoz létre az egyének, párok, csa-
ládok, intézmények, sőt nemzetek 
közötti, az előítéletek, a félelem, a 
gyűlölet, a tudatlanság, a negativi-
tás és a gondolatokban megfogal-
mazott, szavakban kifejezett és az 
elutasítás, a megvetés és a fájdalom 
magatartásában megnyilvánuló ér-
zelmek egész sora által okozott el-
választó falak felszámolására.
Azt mondják, hogy egy bizonyos kí-
nai császár, amikor megtudta, hogy 
birodalma egyik tartományában 
felkelés tört ki, azt mondta kormá-
nya minisztereinek és az őt körül-
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Izrael 40 éves zarándokútja a 
sivatagon keresztül véget ért, 
és ahhoz, hogy birtokba ve-
hessék a földet, egy természe-
tes akadályba ütköztek, mint 

például a folyó, amelyen csodával 
határos módon átkeltek, és egy 
másik, ember által létrehozott aka-
dályba. Jerikó városa volt a hódítás 
kezdete, és kolosszális akadálya 
annak, hogy a nép előrehaladjon, 
és beteljesítse az Ábrahámnak és 
az egymást követő pátriárkáknak, 
és most már a 12 törzsnek is meg-
ígért letelepedést.
A kellemetlenségeket kihívásnak, 
az akadályokat pedig lehetőség-
nek tekintve Isten kinyilatkoztatta 
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vevő katonai vezetőknek: “Menjünk. 
Kövessetek engem, hamarosan el-
pusztítom ellenségeimet. Amikor 
a császár és csapatai megérkeztek 
oda, ahol a lázadók voltak, kedvesen 
bánt velük, akik hálából ismét be-
hódoltak neki. Mindazok, akik a csá-
szár kíséretét alkották, azt hitték, 
hogy a császár elrendeli mindazok 
azonnali kivégzését, akik fellázad-
tak ellene; de nagyon meglepőd-
tek, amikor látták, hogy a császár 
emberségesen, sőt szeretettel bánt 
azokkal, akik lázadók voltak. Ekkor 
a miniszterelnök dühösen kérdez-
te a császárt: “Őexcellenciája így 
teljesíti ígéretét? Azt mondta, hogy 
azért jövünk, hogy elpusztítsuk az 
ellenségeit. Ön mindnyájuknak 
megbocsátott, sőt sokukkal még 
szeretettel is bánt”. Erre a császár 
nagylelkűen így szólt: “Megígértem, 
hogy elpusztítom ellenségeimet; és 
mindannyian látjátok, hogy senki 
sem ellenségem többé: Mindannyi-
ukat a barátaimmá tettem”.

1. MEGFIGYELÉS ÉS 
ELEMZÉS

“ Jérikhó pedig be- és elzárkózott 
vala az Izráel fiai miatt, se ki nem 
jöhetett, se be nem mehetett senki.” 
(Józsué 6:1). Két embercsoport állt 
egymással szemben, de egymás-
tól elszigetelve. A város lakossága 
a falak közé szorult, az izraeliták 
pedig a közelben telepedtek le. A 
fal, amely elválasztotta őket, meg-
mutatta különbözőségüket, és erő-
sítette elidegenedésüket, ahogyan 
azt a Józsua 2:9-ből vett idézet is 

kifejezi: “... e földnek minden lakosa 
megolvad előttetek...”. A félelem, a 
bizonytalanság és a bizalmatlanság 
a legfőbb okai annak, hogy falakat 
építsenek, mint védelmi mecha-
nizmust, akár egyének között is. A 
helyzetelemzés, a passzív és/vagy 
agresszív viselkedés, a bántó kije-
lentések és kifejezések megfigye-
lése lehetővé teszi a párkapcsolati, 
a szülők és a gyermekek közötti, 
valamint minden társadalmi, kul-
turális, faji és nemzeti szinten tör-
ténő elkülönülés igazolását. A leírt 
valóság tudatosításának elő kell se-
gítenie egy második lépést a falak 
felszámolására, Isten terve szerint, 
amelyet minden olyan személynek 
követnie kell, aki elő kívánja moz-
dítani a cserét, az egyenlőséget, a 
bizalmat és a tiszteletet.

2. MEGKÖZELÍTÉS ÉS 
KÖVETKEZETESSÉG

A közelség és a következetesség 
érzése létfontosságú értékek a kor-
látok lebontásának második bibliai 
szakaszában. “ Azért járjátok körül 
… egyszer a várost. Így cselekedjél 
hat napon át” (Józsué 6:3). Figye-
lemre méltó Izrael proaktivitása a 
nehézségekkel szemben, hiszen 
láthatóvá tennék magukat, és szisz-
tematikusan, előre meghatározott 
ideig cselekednének. A napi mene-
telés kezdeményezése a város be-
vétele iránti érdeklődésről tanús-
kodott; a cselekvés rendszeressége 
pedig a győzelem bizonyosságát és 
a folyamat hatékonyságát erősítet-
te meg a szilárd ütemtervben. Az 
említett három változónak elő kell 
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mozdítania a város lakosaiban: az 
elgondolkodást, a csodálatot és a 
lehetőséget. Időt, teret és alkalmat 
kell biztosítani az egyének önkén-
tes akadálymentesítésére az isteni 
cselekvés előtt.

3. STRATÉGIA ÉS 
ERŐFORRÁSOK 

“ Először jöttek a harcosok, válo-
gatott férfiak serege, akiknek nem 
képzettséggel, sem vitézséggel, 
hanem az Isten rendelése iránti 
engedelmességgel kellett győzni-
ük. Hét pap kürtökkel követte őket. 
Aztán az Isten dicsőségétől övezett 
frigyláda következett, amit a papok 
hordtak olyan öltözetben, mely 
szent tisztüket hirdette; végül pe-
dig Izrael serege, törzsenként ki-ki 
a maga zászlója alatt. Ilyen volt az 
a menet, amely körüljárta az elítélt 
várost. Semmi hang nem hallat-
szott, csak a hatalmas sereg lépése 
és a kürtök ünnepélyes visszhang-
ja a dombok és Jerikó utcái között. 
A város megkerülését befejezve a 
sereg csendben visszatért sátorá-
hoz és a ládát helyére tették a sá-
torban.” (PP 488.o angolul). Az izra-
eliták által alkalmazott stratégiát 
maga Isten közölte Józsuéval, és 
mindannyiunk számára követen-
dő példaként kellene szolgálnia. Az 
Efézus 6:10-18 szerint a mennyei 
erények páncélját kell viselnünk: 
igazság, igazságosság, békesség 
evangéliuma, hit, üdvösség, Isten 
igéje, imádság, virrasztás, kitartás 
és könyörgés. Az említett elemek 
mindegyike alapvető fontosságú 
a gonosz, a lerombolandó fal el-

leni harcban való védelemhez, és 
mindegyik Isten népe és annak 
minden egyes tagja rendelkezésé-
re áll.

4. DINAMIKA ÉS RENDSZER

Az erőd előtti együttes fellépés, 
amelyet a katonák példáznak, a pa-
pok jelenléte, amely a menet szel-
lemiségét bizonyítja, a láda mint 
a jóváhagyás és az identitás isteni 
pecsétje, valamint Izrael serege a 
hátvédben, a menet isteni - emberi 
kombinációját tárta fel.
“ Hit által omlottak le Jérikónak kő-
falai,...” (Zsidókhoz írt levél 11:30). Az 
izraeliták közötti célegység, Isten 
népének feltétlen engedelmessége, 
valamint Isten tervének végrehaj-
tása során a rend, az ünnepélyesség 
és a pontosság garantálta az isteni 
beavatkozást és a falak ledöntését. 
Ugyanezt a szisztematikus sorren-
det kell végrehajtani minden em-
beri szinten a konfliktusmegoldás, 
a kommunikáció helyreállítása és a 
korlátok lebontása során.

5. KITARTÁS ÉS 
HATÉKONYSÁG

A hat napon keresztül végrehaj-
tott terv a végéhez közeledett, és a 
hetedik vagy utolsó nap bizonyos 
különbségeket tartalmazott: “ a he-
tedik napon azonban hétszer kerül-
jétek meg a várost, a papok pedig 
kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd 
belefúnak a kos-szarvba, ...”. (Józsué 
6: 4, 5). Eddig minden nap csak egy 
kört tettek meg, de az utolsó napon 
hetet fognak tenni, és a papok hosz-
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szan fújják majd a kürtjeiket. Isten 
két időszakot szabott meg Jerikó 
falainak ledöntésére. Először egy 
hatnapos kegyelmi időszakot és egy 
ítéletnapot. Nagyon fontos megér-
teni, hogy a különböző akadályok 
felszámolását, a védekezést, a tá-
madást két szakaszban kell kezelni, 
ami türelmet, kitartást és elszánt-
ságot igényel.

6. EGYIDEJŰSÉG ÉS HATÁS

A falak lerombolásának vágyát vi-
lágosan tudatni és kifejezni kell, 
valamint a várakozás és a befejezés 
idejét határozottan és egybehang-
zóan, ahogyan a Józsué 6:5-ben le 
van írva: “... mihelyt meghalljátok a 
kürtnek szavát, kiáltson fel az egész 
nép nagy kiáltássalm …”. Nagyon 
fontos odafigyelni arra, hogyan 
adjuk ki a megfelelő hangot, hogy 
közösen adjunk át egy világos és 
hatásos üzenetet. “ Mert ha a trom-
bita bizonytalan zengést tészen, ki-
csoda készül a harczra? “. (1Kor 14:8). 
Lényeges, hogy Isten igéjével össz-
hangban cselekedjünk, döntsünk 
és kommunikáljunk. Minden, ami 
egy emberi kapcsolatban zavaró, 
mérgező, bántó és távolságtartó az 
egyének között, akadályként érzé-
kelhető.

7. GYŐZELEM ÉS 
ELŐRETÖRÉS

“... és leszakad a város kőfala ma-
gától, és felmegy arra a nép, kiki az 
előtte való helyen.” (Józsué 6,5). Az 
Úr ígéretei igazak és biztosak, és az 
említett különböző lépések megva-

lósításával a győzelem biztosított. 
“Amikor az ember akarata együtt-
működik Isten akaratával, min-
denhatóvá válik. Bármit, amit az ő 
parancsára kell megtenni, az ő ere-
jével meg lehet tenni. Minden pa-
rancsa felhatalmazás” (A Nagy Ta-
nító életszavai, 312. o.). A győzelem 
nem garantálja a sikert, de a hű-
ségben és engedelmességben való 
folytatással, az “előrehaladással” 
ratifikálódik. Az élet, a körülmé-
nyek, a helyzetek és a kapcsolatok 
falakat, akadályokat, elválasztáso-
kat jelentenek, de a jerikói terv le-
hetővé teszi, hogy az akadályok ösz-
szeomoljanak.
A kínai fal olyan falszakaszok ösz-
szessége, amelyeket azért emeltek, 
hogy megvédjék a kínai államokat 
az eurázsiai sztyeppén élő nomád 
csoportok invázióitól. Építése a Kr. 
e. 8. és 5. század között kezdődött, 
bár a legelismertebb szakaszok a 
Ming-dinasztia idejéhez, a Kr. u. 
14. századhoz tartoznak. Becslések 
szerint a Nagy Fal teljes hossza 21 
196 km volt, ami a Föld kerületének 
valamivel több mint felének felel 
meg (https://www.milenio.com/cul-
tura/estos-son-los-muros-mas-
famosos-de-la-historia). Érdekes 
megjegyezni, hogy a fal fő célja az 
volt, hogy megakadályozza mások 
bejutását, míg egy másik, korabe-
li fal a berlini fal, amely nem azért 
épült, hogy megakadályozza a kí-
vülállók bejutását, hanem azért, 
hogy a kommunista rezsim idején 
megakadályozza az emberek távo-
zását a Német Demokratikus Köz-
társaságból. Az 1961-ben épült fal 
1989 novemberéig kettéosztotta 
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Berlint.
A jónak minden akadálya belülről 
és/vagy kívülről jön. Szimboliku-
san úgy értendő, mint a berlini fal, 
amely megakadályozza a szabad-
ságot, az örömöt és a békességet 
Krisztusban, a saját életünk so-
rán épített parapetről, csalódások,  
traumák, visszaélések, valamint 
hibák és aljas gyakorlatok eredmé-
nyeként, vagy mint a nagy kínai fal, 
amely megakadályozza a kapcsola-
tot más lehetőségekkel, formákkal 
és értékekkel, létrehozva egy ön-
kéntes megőrzési elszigetelődést, 
amely blokkolja az isteni befolyást 
az egyén életében, Ézsaiás 59 leírá-
sa szerint: 2: “ Hanem a ti vétkeitek 
választanak el titeket Istenetektől, 
és bűneitek fedezték el orczáját ti 
előttetek, hogy meg nem hallgatott. 
“. Az Úr azonban le akarja rombolni 
“... a közbevetett választófalat, “ Efé-
zus 2:14.
Spurgeon egyszer meglátogatta 
egy barátját a mezőn. Látta, hogy 
az egyik pajtára egy időjárásjelzőt 
helyezett el, rajta a felirattal: “Isten 
a szeretet”. Ekkor megkérdezte tőle, 
hogy ezzel a szöveggel azt akar-
ta-e mondani, hogy Isten szerete-
te olyan változékony, mint a szél. 
A férfi azt válaszolta, hogy nem, ő 
azt értette, hogy Isten mindig sze-
retet, bárhonnan is fújjon a szél. 
(https://www.sigueme.net/anec-

dotas-ilustraciones/amor/dios-es-
amor-en-todos-los-vientos).
A jerikói tapasztalat arra tanít ben-
nünket, hogy ne kezdjünk háború-
kat, hiszen a város körüljárása val-
lási körmenet volt. Nem a katonák 
rombolták le a falakat, hanem a 
kürtök hangjára és a nép hangjára 
Isten rendje és hatalma. Hat napig 
nem hallatszott háború hangja, 
ahogy az Úr előírta. Mint a szövet-
ség ládája, amely a Tízparancsola-
tot tartalmazta, Isten jelenlétét és 
jellemét is képviselte, amely a ke-
gyelem és az ítélet idején is meg-
nyilatkozott. Az engedelmesség és 
az Isten szavához való hűség elen-
gedhetetlen előfeltétele volt a fal 
eltávolításának, “... a szeretet által 
munkálkodó hit.” (Gal 5:6) által. A 
hét olyan szám, amely a teljességet 
fejezi ki, és arra tanít bennünket, 
hogy a türelem elemét vegyük fi-
gyelembe az akadályok felszámo-
lásában, hiszen hét nap kellett egy-
szer körbevenni a várost, és hétszer 
az utolsót, hiszen “ A ti béketűrés-
tek által nyeritek meg lelketeket “ 
(Lukács 21 : 19), valamint a többiekét 
is. Izrael fiai teljesítették, haladtak 
előre és szerezték meg a győzelmet, 
az idő, a cselekvés és Isten mintája 
szerint, “ De hála az Istennek, a ki a 
diadalmat adja nékünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. “ (1Kor 15 : 57).
Amen. 
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Izrael történelmének legna-
gyobb hitehagyását élte át. Az 
igaz hit elhagyása, a hamis 
istenek imádata és az Úr oltá-
rának lerombolása a családok 

nagy többségét arra késztette, hogy 
lerombolja a családi és közös imá-
dat oltárát. Izraelben többé nem 
imádták Istent. Ilyen körülmények 
között Isten elhívta Illést, hogy épít-
se újjá az Úr oltárát.
“Akkor monda Illés az egész so-
kaságnak: Jőjjetek én hozzám. És 
hozzá méne az egész sokaság, és 
megépíté az Úr oltárát, a mely le-
romboltatott volt. És vőn Illés tizen-
két követ, a Jákób fiai nemzetségei-

nek száma szerint, a kiknek az Isten 
azt mondotta volt: Izráel legyen a te 
neved.” (1 Királyok 18: 30-31).
Az oltár az igazi istentisztelet szim-
bóluma, és az újjáépítése a szét-
szórt, szétmorzsolt kövekkel azt 
jelenti, hogy a család minden egyes 
tagja elhívást kapott, hogy Krisztus 
házának oltárához és sátorához 
tartozzon.
Péter ezt írta a gyülekezetnek: “Ti 
magatok is mint élő kövek épülje-
tek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, 
a melyek kedvesek Istennek a Jézus 
Krisztus által.” (1Péter 2:5). Az igazi 
keresztény “élő kő” Isten oltárán.

A CSALÁDOM
HELYREÁLLÍTÁSA 

Prédikátor Adalicio Fontes / Portugal
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Malakiás megjövendölte, hogy Illés 
próféta nagy küldetéssel fog eljön-
ni, mint minden jelek közül a leg-
nagyobb. “Ímé, én elküldöm néktek 
Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az 
Úrnak nagy és félelmetes napja. És 
az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a 
fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy 
el ne jőjjek és meg ne verjem e föl-
det átokkal.”. (Malakiás 4:5-6).
Illésnek el kellett jönnie (Keresztelő 
János), hogy felkészítse az embe-
reket Jézus befogadására. Az üze-
netek mindig a döntésről és az új-
jáépítésről szóltak, és a családnak 
is szóltak. Keresztelő János elment 
Heródeshez, hogy felnyissa a sze-
mét, mondván neki: “Megszeged a 
hetedik parancsolatot, és a testvé-
red feleségével élsz.
Mint ebben a tipológiai kapcsolat-
ban, az első Illés is Izrael történel-
mének egy drámai pillanatában ér-
kezett, amikor családi reformra volt 
szükség. Bár Izebel a teljes hiteha-
gyás és lázadás légkörében élt a Ba-
ál-imádatban, Akháb nem törődött 
azzal, hogy házasságot kössön ezzel 
az asszonnyal, aki Isten és a népe 
ellensége volt. Ekkor hívta el Isten 
Illést, hogy építse újjá az igaz vallást 
a családok között.

A tizenkét kő az oltár 
újjáépítéséhez a családban

“És megépíté az Úr oltárát, a mely 
leromboltatott volt. És vőn Illés ti-
zenkét követ, a Jákób fiai nemzet-
ségeinek száma szerint ... És oltárt 
építe a kövekből az Úr nevében” 
(1Királyok 18: 30-32).

A család újjáépítésének első köve az 
EGYSÉG – Máté 19:5.
“ És ezt mondá: Annak okáért el-
hagyja a férfiú atyját és anyját; és 
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 
ketten egy testté.”
Megállapítást nyer, hogy az új kap-
csolatban senki sem veszítheti el 
személyes identitását. Nem veszít-
hetjük szem elől sem a szerzőt, sem 
a modellt, mert ha megváltoztat-
juk a modellt, megváltoztatjuk az 
alapot, és ezekből a változásokból 
pusztulás lesz az eredmény.
A család eredeti modelljében ezt az 
egységet az első pár, Ádám és Éva 
egyesülésében találjuk meg: “És 
monda Ádám: “ És monda az ember: 
Ez már csontomból való csont, és 
testemből való test: ez asszonyem-
bernek neveztessék, mert ember-
ből vétetett ... és lesznek egy testté.” 
(1Mózes 2:23-24). A családi egységet 
tehát Isten kezdettől fogva felépí-
tette. Ez azt jelenti, hogy a férj és a 
feleség, mint apa és anya, felelős 
elsősorban a családi egység kialakí-
tásáért, és egyesítő eszközként kell 
működnie. A mindennapi kapcso-
latokban kibocsátott jelek, például 
a házastársak közötti szeretet és 
ragaszkodás kifejezései jelentik a hi-
vatkozási alapot, és csak Isten képes 
biztosítani ezt a testvéri környeze-
tet. Ne feledjük, hogy az otthonunk 
az első iskola és az első egyház, ahol 
Isten elkezd cselekedni hívő és pol-
gárrá formálódásunkban. Házunkat 
olyan házzá kell alakítanunk, amely 
az Urat szolgálja. (Józsué 24:15).

A második kő: 
FELELŐSSÉG – Máté 19:4-6.
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“... A mit azért az Isten egybeszer-
kesztett, ember el ne válaszsza.”
A házasságban három partner van: 
Isten és minden házastárs. Így ma-
gának a Teremtőnek és a másik 
házastársnak vagyunk felelősek 
minden cselekedetért, amelyet a 
kényes házassági kapcsolatban 
végzünk.
Isten előtt vagyunk elszámoltatha-
tók. Ő nem hagyja jóvá a házassá-
gunkban elkövetett igazságtalansá-
got vagy a szentség megsértését. Ez 
a mi felelősségünk.

A harmadik kő: 
TÜRELEM – Jelenések 14:12.
A türelem az az erény, amely ösz-
szetartja a házaspárokat, és enyhíti 
a házasélet során felmerülő súrló-
dásokat. A türelem révén az ember 
képes elviselni a nagy megpróbál-
tatásokat és a mindennapok apró 
bosszúságait is. A türelmes ember 
“ Mindent elfedez, mindent hiszen, 
mindent remél, mindent eltűr. “. (1 
Korinthus 13: 7) A türelmes ember 
elviseli mások hibáit és kudarcait. 
És nyugodt a kudarcokkal szemben.
“Az a család, amelynek tagjai sze-
retik Istent és egymást, akiket nem 
ingerelnek, akik hosszútűrők, el-
nézőek, jóságosak, a fenti család 
szimbóluma. A tagok felismerik, 
hogy a mennyei nagy cég részei. A 
kölcsönös függés törvényei arra ta-
nítják őket, hogy az egyház nagy Fe-
jére támaszkodjanak”. {UL 33.4}

A negyedik kő:
UDVARIASSÁG – Példabeszédek 
11:25.
Az udvariasság olyan erény, amely 

utat nyit a boldogság felé. A ked-
vesség, a szeretet és az udvariasság 
cselekedeteiben nyilvánul meg. Az 
udvariasság azt jelenti, hogy úgy 
bánunk másokkal, ahogyan mi sze-
retnénk, hogy mások bánjanak ve-
lünk.
Az ember ezer apró módot fedez fel 
arra, hogy a másiknak örömet sze-
rezzen. Az ember nem bánik dur-
ván vagy gorombán a másikkal. Az 
udvariasság és a kedvesség olyan 
nyelvek, amelyeket a süketek is hal-
lanak, a némák pedig beszélni tud-
nak.
“ Mindennapi tetteink mutatják 
meg legjobban jellemünk és hajla-
maink alakulását. Ha otthon nem 
uralkodik komoly vallásosság, ak-
kor az a hit semmit sem ér. Ezért 
hát szeretetlen szó soha ne hagyja 
el a család egyetlen tagjának ajkát 
se! Gyengéd figyelmességekkel 
tegyétek kellemesebbé az otthoni 
légkört ... A megszentelődés otthon 
kezdődik. Akik otthon kereszté-
nyek, azok keresztények a gyüleke-
zetben és a világban is. Sokan azért 
nem növekednek a kegyelemben, 
mert otthonukban nem ápolják a 
vallásosságot.”. {CG 481.1,3 angolul}
“Ha a családodban nem tanúsítasz 
szelídséget, kedvességet, udvari-
asságot, hiábavaló a vallásosságod. 
Ha több lenne az őszinte otthoni 
vallásosság, akkor több erő mutat-
kozna meg a gyülekezetben is.” {AH 
319.3}

Az ötödik kő: 
TISZTASÁG – Máté 5:8.
A tisztaság az átlátható és valódi ke-
reszténység lényege. A tiszta szívű 
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ember nem rabja szenvedélyeinek. 
Szabad a rosszindulattól és a tisz-
tátalan gondolatoktól. Nem használ 
hamisságot és hazugságot. Hűsé-
ges a házastársához, akivel házas-
sági fogadalmat tett az Úr előtt. 
Istennek van egy ígérete a tiszták 
számára a Máté 5:8-ban.

A hatodik kő: 
IMA – Róma 12:1.
“ Minden reggel és este egy eszten-
dős bárányt égettek el az oltáron, 
és vele a kötelező ételáldozatot, 
amely jelképezte a nemzet napon-
kénti odaszentelődését Jahvénak, 
és jelképezte a Krisztus engesztelő 
vérétől való állandó függőségüket.... 
A reggeli és az estéli áldozatokra 
kijelölt órákat szentnek tekintették 
és az áhítat óráiként tartották meg 
mindenütt a zsidó nép körében. “ 
{PP 352.3 - 353.3 angolul} 
“A régi pátriárkákhoz hasonlóan 
azoknak, akik vallják, hogy szeretik 
Istent, oltárt kell emelniük az Úrnak, 
bárhol is verjék fel sátrukat. Ha vala-
ha is volt olyan idő, amikor minden 
háznak az imádság házává kell vál-
nia, akkor az most van. Az apáknak 
és anyáknak gyakran kell alázatos 
könyörgéssel Istenhez emelniük 
szívüket magukért és gyermekei-
kért. Az apa, mint a ház papja, tegye 
Isten oltárára a reggeli és esti áldo-
zatot, míg a feleség és a gyermekek 
imádságban és dicséretben egye-
sülnek. Az ilyen háztartásban Jézus 
szívesen időzik majd.” {Pr 21.2}

A hetedik kő: 
MEGFONTOLTSÁG – Példabeszé-
dek 19:11.

A megfontoltság az az erény, amely 
a veszélyek ismeretét adja és a ne-
hézségeket elkerüli. Az óvatosság 
arra készteti az embereket, hogy 
felelősségük és jogaik tekinteté-
ben mértéktartóan cselekedjenek. 
Az óvatosság legjobb szinonimá-
ja a józan ész. Ez azt jelenti, hogy a 
bölcsességet a megfelelő módon és 
a megfelelő időben alkalmazzuk. A 
körültekintő ember józan és óvatos. 
Nem teszi ki magát veszélyeknek. 
Jól átgondolja, mielőtt beszél és 
cselekszik.
Az Úr szolgájának tanácsa: “ Min-
den családot szent légkör vesz kö-
rül, amit meg kell őriznie. Senki 
másnak nincs joga e szent körhöz. 
A férj és a feleség legyen minden 
egymás számára. A feleség ne tart-
son titokban semmit férje előtt, 
amit másokkal tudat; és a férjnek 
ne legyen titkolni valója a felesége 
előtt, amit szintén másokkal tudat. 
A feleség szíve férje hibái számára 
a sír legyen; és a férj szíve a felesége 
hibái számára a sír legyen. Egyik fél 
se tréfálkozzon a másik érzéseinek 
kárára. A férj vagy a feleség soha-
se panaszkodjon egymásról má-
soknak tréfából, vagy bármely más 
okból, mert amikor gyakran enged-
nek e balga, tökéletesen ártatlan-
nak látszó tréfának, egymással való 
nézeteltérésben vagy esetleg elide-
genedésben végződik az. Láttam, 
hogy szent pajzs van minden család 
körül. {AH 177.1}

A nyolcadik kő: 
MEGÉRTÉS – Filippi 1:9.
Miért találják meg sokan a házas-
ságban a siralom falát? Mert nem 
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próbálják megérteni egymást. Har-
coljanak egymásért, de ne egymás 
ellen.
A valóság ma otthonok millióiban 
az hogy vannak olyan férjek, akik 
már nem értik meg a feleségüket, 
olyan szülők, akik nem beszélnek 
a gyermekeikkel, olyan testvérek, 
akik összevesztek és évek óta nem 
beszélnek egymással, olyan gye-
rekek, akik nem fogadják el a szü-
leik elhatározásait. Olyan embe-
rek, akik apránként vagy hirtelen 
döntöttek úgy, hogy egy fedél alatt 
élnek, de anélkül, hogy bármifé-
le érzelmi kapcsolatot ápolnának, 
vagy elköteleződnének a családi 
tevékenységek iránt. Vagy végleg 
megszakították a családi köteléket, 
és szó szerint szétváltak. A családi 
kötelék, amely oly fontos, úgy tűnik, 
hogy már nem létezik, és ami még 
rosszabb, az az érzés, hogy lehe-
tetlen újraépíteni. Ez azonban nem 
igaz.
Arra neveltek bennünket, hogy 
mindenáron kerüljük a konfliktu-
sokat, azt gondolva, hogy ez tartja 
meg a békét. Ami azonban elősegíti 
és fenntartja a békét, az a konflik-
tusmegoldás. A Biblia azt mondja: “ 
Ha lehetséges, a mennyire rajtatok 
áll, minden emberrel békességesen 
éljetek.”. (Róma 12:18)

A kilencedik kő: 
KOMMUNIKÁCIÓ
Mi az a kommunikáció? Nem más, 
mint a találkozás művészete.
A Példabeszédek 18:21 szerint: “ 
Mind a halál, mind az élet a nyelv 
hatalmában van, és a miképen kiki 
szeret azzal élni, úgy eszi annak 

gyümölcsét.”. Akár halál, akár élet, 
akár boldogság, akár boldogtalan-
ság, minden azon múlik, hogyan 
kommunikálunk.
A hallgatás sok házasságban rosz-
szkor használt eszköz. A feleség ér-
zései iránti közömbösség és a vele 
való párbeszéd megtagadása a há-
zasság kudarcához vezethet. A férfi 
által erőltetett hallgatás a házasság 
összeomlásához vezethet, és lassan 
megöli azt.
A nő egyik legnagyobb gondja nem 
az, hogy a férje mindent megold, 
hanem az, hogy meghallgassa őt.
Miért nem állja ki sok házasság az 
idő próbáját? Mert eltűrnek min-
dent, ami zavarja őket, és nem te-
remtenek párbeszédes légkört. 
Emberként szükségünk van arra, 
hogy kommunikáljunk és megosz-
szuk az érzéseinket; és ez különö-
sen igaz a házasságra.

A tizedik kő: 
MEGBOCSÁTÁS – Máté 5: 23-24.
Isten célja a család megteremtésé-
vel az volt, hogy dicsőítse őt, hogy 
dicsősége elterjedjen az egész 
földön. Ezért a család elleni min-
den támadás Isten elleni támadás. 
Olyan korban élünk, amikor a csa-
ládokat minden irányból érkező 
nyilakkal rettenetesen támadják. A 
Sátán mindent megtesz, kifinomult 
stratégiákat és fegyvereket használ, 
hogy meggyengítse és elpusztítsa 
az Isten által teremtett családot. To-
vábbá a szívünk keménysége, ami 
nem más, mint büszkeség, kese-
rűség és nehézség a megbocsátás-
ban, azzal a megbocsátás mérté-
kével, amellyel Isten megbocsátott 
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nekünk Krisztus Jézusban. Ez sok 
zavart okozott a családokban. Nem 
fogadjuk el, hogy ha nem bocsátunk 
meg a másiknak, az nem jelenti azt, 
hogy Isten nem bocsát meg nekünk. 
De van remény a helyreállításra. A 
Biblia biztosít bennünket erről a le-
hetőségről. Hagynunk kell, hogy az 
Úr teljesen elvégezze a helyreállí-
tásnak ezt a csodáját. A családjaink 
áldássá válhatnak Isten kezében.
Dinart Barradas lelkész, a Family 
University munkatársa rámutat, 
hogy a képmutatás károsítja a bi-
zalmat, és ez kihat a kapcsolatok 
átláthatóságára. Hasonlóképpen 
a szív keménysége a család hely-
reállításának legnagyobb ellensé-
ge. Aki hibázik, az nem vállalja a 
felelősséget a sérelmekért, ahogy 
az sem igyekszik megbocsátani a 
másiknak, akit megsértettek. Egy 
tönkrement család vagy házasság 
helyreállításához a megbocsátás 
gyakorlására van szükség.
A megbocsátás kétségtelenül a 
kulcsszó a családi kötelékek újjá-
építésének folyamatában. Pál apos-
tol a Kolossé 3:13-ban így vezetett: “ 
Elszenvedvén egymást és megbo-
csátván kölcsönösen egymásnak”. 
Megbocsátás nélkül nincs mód 
az első lépés megtételére. A meg-
bocsátás művészetét minden ke-
reszténynek meg kell tanulnia, aki 
boldog akar lenni. A megbocsátás 
nem lehetőség, hanem szükség-
szerűség. Van néhány varázsszó, 
amely megnyitja a boldogság ajta-
ját: Hibáztam, sajnálom, bocsáss 
meg, nagyon szomorú vagyok, 
mert megbántottalak. De ne feled-
jünk valami még fontosabbat: tudni 

megbocsátani nagyon jó, de tudni, 
hogyan ne bántsunk meg, sokkal 
jobb.

A tizenegyedik kő: 
SZERETET – Korinthus 13:1-13.
A Biblia egy újfajta uralomról beszél 
a házasságban, ez tehát a szeretet; 
uralom nélküli uralom; teljes oda-
adás a szeretett személy jólétének, 
valamint Krisztusnak az Ő egyhá-
zával együtt. Az igazi szeretet több, 
mint egy érzés. Ez egy elv.
A kizárólag érzéseken alapuló sze-
retetnek nincs reménye arra, hogy 
egy életen át fennmaradjon. Az el-
veken alapuló szeretet azonban 
nemcsak hogy tartós lesz, hanem 
minden problémával és megpró-
báltatással szembenéz. Isten a 
családot fogja használni, mint azt 
a környezetet, amelyben az etikai, 
erkölcsi, társadalmi, spirituális és 
vallási értékek kialakulása és fejlő-
dése végbemegy.
“ Annak ellenére, hogy otthonunk 
egyszerűen van berendezve, az 
mégis az a hely, ahol mindig barát-
ságos szavakat szólunk, kedves dol-
gokat cselekszünk; ahol az udvari-
asság és a szeretet állandó vendég.” 
{AH 18.2}
A kereszténynek a szeretetet és a 
gyengédséget kell ápolnia otthoná-
ban. Pál azt mondja: “Öltözzetek föl 
azért mint az Istennek választottai, 
szentek és szeretettek, könyörüle-
tes szívet, jóságosságot, alázatos-
ságot, szelídséget, hosszútűrést; “. 
(Kolossé 3.12).
A szeretet felelős a legtöbb problé-
ma kiküszöböléséért a házastársi 
kapcsolatokban.
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A földi család a mennyei család le-
képezése. A szülőknek és a gyer-
mekeknek meg kell tanulniuk har-
colni a kísértések és a bűn ellen, az 
otthonban szeretetnek kell lennie, 
annak a szeretetnek, amely erős 
kötelékekkel egyesíti az egyes tagok 
szívét. A szeretet a mennyei tör-
vény, amely egyesíti az Istenséget 
az emberiséggel.

A tizenkettedik kő: 
ISTENFÉLELEM – 1 Timóteus 6:6.
Az istenfélelem erénye pótolhat-
ja a fenti tulajdonságok közül egy 
vagy több hiányát. Lehet, hogy va-
laki nem rendelkezik ezekkel a tu-
lajdonságokkal, de az istenfélelem 
nem hiányozhat. Ez az összes többi 
erény eredeti forrása. Hogyan lehet 
felismerni egy istenfélő embert? A 
Biblia megadja az istenfélő ember 
jellemzőit. Az 1Mózes 5. könyvében 
említésre kerül Énok neve. Őt úgy 
írják le, mint aki “Istennel járt”. A 
Zsidókhoz írt levélben Énokot olyan 
személyként írják le, aki “tetszett Is-
tennek”. Énoknak tehát két jellem-
zője van: Istennel járt és Istennek 
tetszett. Más szóval, az élete közép-
pontjában Isten állt. Fenntartotta 
az Istennel való közösségét. a Bib-
lia azt tanítja, hogy Jézus alávetette 
magát az Atyának, mégis egyenlő az 
Atyával. Ezért egy engedelmes fele-
ség nem kevésbé értékes ember, és 
istenfélő a házasságában. Ezért is-
tenfélő ember az, aki Jézus barátja.

A helyreállítás áldása

A helyreállítás gyönyörű ígéretét 
találjuk az Ézsaiás 42:3-ban: “ Meg-
repedt nádat nem tör el, a pislogó 
gyertya belet nem oltja ki, a tör-
vényt igazán jelenti meg”.
Itt van előttünk Jézus küldetése; Ő, 
aki eljött erre a világra, és a hely-
reállítás áldásait hozta. A megtört 
nádszál újjá fog épülni, és a füstöl-
gő gyertya újra fényt fog kapni. Jé-
zus küldetése akkor az lesz, hogy 
helyreállítsa azt, ami eltört, és ami 
használhatatlannak tűnik. A pró-
féta a pislogó gyertya allegóriáján 
keresztül mondja nekünk, hogy 
Isten végtelen kegyelmében el-
küldte Jézust, hogy ahelyett, hogy a 
füstölgő és használhatatlan kanó-
cot kicserélné, helyreállítsa annak 
funkcióját, a ház megvilágítását. 
Legyenek az egység, a felelősség, a 
türelem, az udvariasság, a tisztaság, 
az imádság, az óvatosság, a megér-
tés, a kommunikáció, a megbocsá-
tás, a szeretet és az irgalom kövei a 
helyreállító elemek az életedben és 
a családodban. 
Jézus meg akarja gyújtani a tüzet 
otthonodban, azt akarja, hogy ott-
honod egy kis földi mennyország-
gá váljon. Isten áldjon meg minden 
családot ezekben az utolsó napok-
ban, és a szeretet lángja soha ne 
aludjon ki otthonainkban.
Ámen
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KÖSZÖNET
 
A Családügyi Osztály nagyon hálás a fordítóknak, lektoroknak, szerkesz-
tőknek, tervezőknek, íróknak, és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy 
ezek a családi olvasmányok 18 nyelven elérhetőek legyenek.
 
Külön köszönet még a csapatomnak is. 
 
Az Úr “adja meg neked szíved kívánsága szerint,
és teljesítse minden szándékodat”.
Zsoltárok 20:4. 
 
Adalicio Fontes lelkész
Családi Osztály vezetője


