SZEMLÉLTETÉSEK
LECKÉK A JÉZUSNAK SZENTELT ÉLETRŐL
REPÜLŐGÉPEK

„És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.” Márk 11:22

Szemléltetéshez: egy repülőgép makettje
Utaztál valaha repülőgéppel? Valószínű azért választja az emberek többsége ezt a
közlekedési módot, mert repülővel lehet a leghamarabb és legkönnyebben célba érni.
Azonban elég veszélyes is lehet kilométerekkel a föld felett nagy sebességgel száguldani.
Nagyon sok követelménynek kell eleget tenni ahhoz, hogy egy repülőgép egyik pontból a
másikba biztonságosan eljusson. Eszedbe jut néhány ilyen feltétel?
Íme, néhány példa: a gyárban dolgozó gépészek és a többi munkás bizonyára nagyon
jó munkát végeznek. A repülőgép műszerfalát ellenőrzés alatt tartó hidraulikus rendszernek is
megfelelően kell működnie, hogy repülés közben a pilóta irányítani tudja a gépet. Elegendő
üzemanyagnak kell lennie a tartályokban. A gumiabroncsokat helyesen kell felhelyezni és
felfújni. A lista pedig folytatódhat.
De ellenőrizted-e valaha te magad mindezeket mielőtt felszálltál volna egy gépre?
Megnézted az üzemanyag szintjét? Ellenőrizted, hogy a gépészek helyesen felhelyeztek
minden egyes csavart? Leellenőrizted a műszerfalat, ha minden egyes parancsgomb
működőképes-e? Nem, természetesen nem. Az emberek többsége még csak nem is gondol
erre. Amikor felszállunk egy gépre, bízunk abban, hogy mindezt már más személyek
elvégezték és mi biztonságban repülhetünk.
Ez a hit: higgyük el azt, amit más igaznak mond, aztán viselkedjünk ennek
megfelelően. Jézus szeretné, ha mi hinnénk Benne, ezért örült annyira a százados hitének. Ez
az ember annyira bízott abban, hogy Jézus képes meggyógyítani szolgáját, hogy azt mondta,
nem szükséges elmennie házához azért, hogy megtegye mindezt.
Mi is ilyenek kívánunk lenni. Higgyünk abban, hogy Jézus megteszi mindazt amit
megígért, aztán meg viselkedjünk úgy, hogy meglátsszék rajtunk a hitünk.

PRÉRINÖVÉNYEK
„Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja; de
nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad
az íge miatt, azonnal megbotránkozik.” Máté 13:20-21
Valószínűleg ismered már a „préri” megnevezést, ami a Dél- és Közép-Amerikában,
valamint Kanada déli és középső részén húzódó hatalmas füves síkságokat jelöli. ÉszakAmerikának ezen a részén elegendő csapadék hullik ahhoz, hogy ne kietlen pusztaság legyen,
de mégsem elég ahhoz, hogy fák is megéljenek, ezért a prérin legjelentősebb növénye a fű. A

nyarak általában elég melegek, s amikor beáll a szárazság, hosszú időn át alig esik az eső.
Hogyan éli túl a préri élővilága a forró nyarakat vagy a hosszú szárazságot?
Közelítsük meg a képet a növények gyökérrendszerének szempontjából. Legtöbb növény 60
cm és 2 méter magas. Most nézd meg a gyökereiket. Milyen mélyre ereszkednek alá?
Majdnem minden növény gyökere hosszabb annak föld feletti magasságánál. Kettőnek ezek
közül 4 méteres gyökere van!
Azonban még ezek sem a valaha feljegyzett leghosszabb gyökerek. 1974-ben találtak
egy fát (Boscia albitrunca) a Kalahári sivatagban, Afrikában, melynek gyökere 223 méter
mély volt – ez hozzávetőleg megegyezik egy 20 emeletes tömbház magasságával!
A hosszú gyökerek lehetővé teszik a növény számára, hogy nedvességet találjon a
mélyben még akkor is, ha már rég nem esett eső. A száraz helyen élő növényeknek nagyon
fontos a mélyre hatoló gyökér. Egy rövid gyökérrel rendelkező növény hamar kiszárad és
elpusztul a forró nyárban vagy hosszas szárazságban.
Pontosan erre utalt Jézus is, amikor a magvető példázatában a köves talajról beszélt.
Amikor nehéz idők vagy üldözések jönnek, egyes emberek hamar elcsüggednek és feladják a
küzdelmet. Ők olyanok, mint a felszínes gyökerű növények.
Mi nem szeretnénk ilyenek lenni. Azt szeretnénk, ha gyökereink mélyen Jézusba és az
Ő igéjébe kapaszkodnának. Ekkor folyamatos erőt és bátorítást kapunk még akkor is, ha
körülöttünk minden csüggesztő.
Jó az, ha megvárod a nehéz időket, hogy mély gyökeret eressz? Nem. Miért ne
kezdenéd el most?

AZ ÉLESZTŐ
„Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három mérce
lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.” Máté 13:33

Szemléltetéshez: élesztő, egy szelet kenyér
Az élesztő egyfajta gomba, a tudósok eddig már hozzávetőlegesen 1.500 féle élesztőt
különítettek el. Biztos tudod, hogy az élesztő fontos szerepet játszik a kenyér
megkelesztésében. És nem nehéz kitalálni, hogy a nagyon tápláló élesztőpehely is az
élesztőből származik. Tudtad, hogy az élesztőt a bor és a sör előállítási folyamatában is
használják, sőt még az etanol, a benzin egyik adalékanyaga is tartalmaz élesztőt?
Lehet, azt hiszed, hogy minden esetben másfajta élesztőről van szó, de ez nem igaz.
Ugyanazt a fajta élesztőt (Saccharomyces cerevisiae) több különböző módon fel lehet
használni. Tudod mekkora ennek az élesztőnek a mérete? Nagyon kicsi – csak 5-10 mikron
átmérőjű.
Egy vagy két teáskanál élesztő elég egy közepes méretű kenyér megkelesztéséhez.
Hogy létezik, hogy egy olyan kisméretű, aprócska anyag képes megnövelni a tészta

térfogatát? Nos, először is nagyon jól el kell keverni a kenyértésztában. Az élesztő úgy
dolgozik, hogy a tésztában levő cukrokat széndioxiddá alakítja.
Nézz meg egy szelet kenyeret. Látod azokat a kis buborékokat? Mindenik lyukacska
egy olyan hely ahol az élesztő rátalált egy széndioxidra. Mialatt a élesztő dolgozott egyre
több gázat termelve, a buborékok egyre csak nőttek és növelték a kenyér térfogatát. Amikor a
kenyér megsült, a tészta megkeményedett és megtartotta végleges alakját.
Tudtad, hogy Jézus az Ő országát az élesztőhöz (kovászhoz) hasonlította? Számos
ilyen hasonlatot találunk, ugye? Miként az élesztőt kellőképpen össze kell vegyíteni a
tésztával, úgy kell megengednünk Jézusnak is, hogy jelen legyen életünk minden területén.
Amiképpen az élesztő teljesen megváltoztatja a kenyértésztát, úgy Jézus is teljesen átformál
minket, ha engedjük. Megengeded neki az átalakító munkát még ma a te életedben?

KÚSZÓNÖVÉNYEK
„Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.” Zsoltárok 56:4

Szemléltetéshez: egy kúszónövény darabja
A liánok lágy- vagy fás szárú, kúszó- és kapaszkodó növények, amelyeknek a
gyökérzete a talajban van, leveles, virágos száruk azonban más tárgyat használ fel támaszul,
nem képes saját súlyát megtartani. A kúszás a legkülönbözőbb módokon történhet. Eszedbe
jut néhány ilyen kúszónövény? Íme, néhány példa: a szőlő, a közönséges borostyán, a
mérgező borostyán, az apró szulák, a jerikói lonc és a kudzu.
Lehet a ti kertetekben is van szőlő. A paradicsom, a borsó és bab szára is hosszú és
vékony. Ezért használunk karót, kislétrát, mely aztán megtartja ezeket a növényeket, hogy
azok nőni tudjanak. Vannak olyanok, melyeket futni hagyunk a földön, mint például a tök, az
uborka és a sárgadinnye.
Most gondolkodjunk el azon, hogy miként képes egy ilyen lián olyan magasra kúszni.
Emlékezz vissza, hogy a szára túl vékony ahhoz, hogy megtartsa saját súlyát. Ezért ha kúszni
kezd, mástól függ. Nézd meg figyelmesen a képen látható liánt, mely a fára kúszik. Látod
milyen vékony a szára, a fa törzséhez viszonyítva?! Azt is figyeld meg, milyen közel nő a fa
törzséhez! Ha erősen fúj a szél, letépi azt a fa törzséről? Nem, mindaddig biztonságban van,
míg a fába kapaszkodik.
Ezt felejtették el a tanítványok, mikor a viharral küzdöttek a tengeren. Meg voltak
rémülve, hisz minden a menekülési erőfeszítéseiken múlott, ami persze nem volt elég. De
miért nem félt Jézus? Azért, mert tudta, hogy úgy is képes megállítani a vihart? Nem, hisz Ő
maga jelentette ki: „Én semmit sem cselekedhetem magamtól” (János 5:30). Ennek ellenére
Ő bízott Istenben, hogy gondját viseli és mindenben a legjobbat teszi. (lásd: Jézus élete, 336.
old.)

Mi is meghozhatjuk azt a döntést, amit Jézus? Természetesen! Ne a saját erőnktől
függjünk, mint a tanítványok. Mint egy kúszónövény, kapaszkodjunk mi is Jézusba, s
bízzunk teljesen szeretetében és irántunk való gondviselésében.

MADÁRCSAPATOK ÉS HALRAJOK
„Ne indulj a sokaság után a gonoszra” 2Mózes 23:2

Láttál valaha egy halrajt együtt úszni? Elképesztő, hisz nagyon gyorsan mozognak;
mégis az egészen egyszerre teszik ezt! Hogyan lehetséges?
Nem a halak az egyetlenek az állatvilágban, akik így viselkednek. Egyes rigófajok és
tengeri madarak a halakhoz hasonló rajokban, nagyon összetett csapatban, gyorsan repülnek.
Akárcsak a halaknál, a madaraknál is az egész csapat egy egységben mozog – úgy fordul meg
és hajlong előre-hátra, mintha egy láthatatlan vezetőt követne. Azonban ilyen vezér nem
létezik. Akkor miből tudják ezek a madarak, mely utat kövessék ahhoz, hogy mindig együtt
maradjanak?
A válasz nem annyira bonyolult, habár a tudósoknak jó sok idejükbe került megérteni
azt. Minden madár vagy hal annak függvényében dönt a mozgásának irányáról, hogy mit
tesznek a körülötte levő társai. Ez három módon valósul meg:
1.) megpróbálnak a többiek irányával együtt mozogni;
2.) megpróbálnak a másik közelébe férkőzni;
3.) ugyanakkor nem mennek túlságosan közel a társukhoz.
Természetesen a halaknak és a madaraknak ez a mozgása így rendben van. Isten
teremtette így őket. Azonban, sajnos sokan az emberek közül is a körülöttük levők
viselkedésének függvényében cselekednek. A gond csak az, hogy az ember bűnös
természettel rendelkezik; ha pedig nem engedünk a Szentlélek befolyásának, legtöbbször
rosszul cselekszünk. Tehát ha a körülöttünk élők döntéseire hagyatkozunk, több, mint
valószínű, hogy a rossz irányba haladunk.
Ez volt Heródes egyik tévedése. Tudta, hogy téves dolog megölni Keresztelő Jánost,
de megvárta, hogy mit mondanak a vendégei. Végül megölette a prófétát, mert a körülötte
jelen levők közül senki sem fogta annak pártját.
Ahelyett, hogy a körülöttünk élők befolyására támaszkodva hoznánk döntéseket,
válasszuk mindig az Istent és az Ő szavát.

VÍZTÁROLÓK
„…és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.” Apostolok
Cselekedetei 20:35

Valószínűleg mindannyian ismerjük a víz körforgását: a víz elpárolog a föld
felszínéről (elsősorban az óceánokból) és az atmoszférába kerül. Majd a könnyű pára
felemelkedik, a magasban kicsapódik, és felhőket képez. A felhőkből csapadék hull alá, ami
lehet folyékony (eső) és szilárd (hó, jég) halmazállapotú. A víz egy részét felhasználják a
növények, az állatok és az ember; nagy része azonban visszakerül az óceánokba, folyókba és
forrásokba.
Azokat a helyeket, ahol vizet találunk (mint az atmoszféra, folyók, gleccserek vagy
óceánok) tárolóknak nevezzük. Tudjátok, hogy általában meddig marad egy ilyen tárolóban a
víz mielőtt egy másikba átmenne? Ezt nevezzük a víztároló visszatartó időtartamának.
Természetesen ez az idő változó, de íme, néhány átlag:
-

az atmoszféra: 1 hétig
a folyók: pár hónapig
a tavak: pár hónaptól több száz évig
a gleccserek: évtizedekig
az óceánok: több ezer évig

képesek tárolni a bennük levő vizet.
Bár a víztárolók visszatartási ideje fajtájuktól függően változik, egy mégis közös
bennük: nem tartják vissza a kapott vizet, hanem továbbadják azt. Az óceánok a folyókból
kapják a vizet, de párolgás útján visszaadják azt az atmoszférának. Az atmoszféra vízpárát
kap az óceánokból, de visszabocsátja azt a földre eső vagy hó formájában.
Nekünk is ilyeneknek kellene lennünk. Az Istentől kapott ajándékot másoknak adjuk
tovább. Ez volt az egyik lecke, amit Jézus meg szeretett volna tanítani a tanítványoknak az
5000 megvendégelésekor. Ők a halakat és kenyereket Jézustól kapták, de nem tartották meg
saját maguknak; odaadták az embereknek.
Nekünk is meg kell tanulnunk ezt a leckét. Isten azt akarja, hogy a Tőle kapott
áldásokat másokkal is megosszuk, mert mindig boldogabbak leszünk, ha így teszünk. Miért
ne próbálnád ki még ma?

FALAK
„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” Galácia 6:23

Miért hasznosak a falak? Először arra gondolhatsz, hogy azok tartják meg egy épület
tetejét. De a tető falak nélkül is megáll. Nézz meg például egy piknik-pavilont. Van teteje, de
néhány tartóoszlopon áll, és oldalai nyitottak.
Tehát a falak másra is jók, mint megtartani egy tetőt. Lehet találni olyan falakat,
melyeken nincs tető? Mit szólsz a várost körülvevő falakhoz? A Biblia idejében az olyan
fontos városokat, mint Jeruzsálem, Samária vagy Jerikó, falak vették körül. Miért építették
azokat az emberek? Hogy védelmet adjon.

A valaha épített leghosszabb fal a Kínai Nagy Fal, ami 8000 km hosszú! Hatalmas
korlátként állították, hogy megvédje Kínát a többi országtól.
A Kínai Nagy Falat könnyen észre lehet venni, de vannak ugyanilyen valóságos falak,
melyek láthatatlanok. Ezek ott vannak a fejünkben és másokról alkotott véleményünk
függvényében épülnek.
Gondolkodtál-e valaha negatívan valakiről, mert más volt a bőrszíne, vagy más
országban született, más templomba járt (vagy nem járt egyáltalán), esetleg egy szegényebb
vagy gazdagabb családból származott, mint te? Az ilyen fajta gondolatok olyanok, mint a
falak, melyek megakadályoznak mások megsegítésében.
Jézus tanítványainak meg kellett tanulniuk ezt a leckét. Ők azt hitték, hogy Jézus csak
a zsidóknak tartogat áldást. A kánaánita asszony leányának meggyógyításával Jézus
bebizonyította, hogy az egész világért dolgozik – zsidókért és pogányokért egyaránt.
Kérjük Jézust, hogy óvjon meg az elménkben levő falakat építésétől, mert ez
megakadályoz minket, hogy megosszuk másokkal a megváltás jó hírét.

ROSSZ IDŐ
„És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne.” János 12:37
Tegyük fel, hogy egy nyári reggel a napi időjárásjelentést hallgatod. A meteorológus
bejelenti, hogy aznap délutánra erős vihar várható. Jöhet heves szél, nagy jégeső vagy akár
tornádó is.
Te azonban kételkedsz. Kitekintesz, az ég derűs, nyoma sincs felhőknek. Miként lehet
rövid időn belül ebből vihar?
Aztán kicsivel később észreveszed a kialakulóban levő kis, fehér, pelyhes
bárányfelhőket. Ahogy telik a nap, a felhők elkezdnek növekedni, tornyosodni, és egyre
rosszabbul néz ki a helyzet. Ha jól figyelsz, valami dörgést is hallhatsz a távolból. De miért
aggódnál? Nyáron gyakoriak a viharok, tehát miért lenne a mai különösen veszélyes?
Körülbelül ugyanekkor felhív egy közelben lakó barátod, hogy plusz infókat közöljön
veled. Látta a radar térképet, ami közeledő erős viharok vonalát mutatja. Sőt, már néhány
tornádó is kivált ezekből a viharokból nagy károkat okozva.
Most feltételezzük, hogy miután befejezted a barátoddal a beszélgetést, felhívod a
meteorológiai központot és telefonhoz kéred a főnököt. Jelt kérsz tőle – bizonyítékokat –
miszerint ez a kemény vihar feléd tart, hogy tudd, ha felkészülj-e rá vagy sem.
Nincs már elé bizonyítékod, hogy ez a szörnyű természeti jelenség feléd közeledik?
Dehogynincs. Nincs szükséged más jelekre; neked fel kell készülnöd a közelgő viharra.

Körülbelül ilyen volt az is, amikor a zsidó vallási vezetők jelt kértek Jézustól, hogy Ő a
Messiás. Már volt elegendő bizonyítékuk; egyszerűen nem akarták elhinni.
Mi ne kövessük el ugyanazt a hibát. Higgyünk mindabban, amit Isten közölt velünk a
Bibliában ahelyett, hogy jeleket kérnénk, amikor nincs is arra szükség.
Fent: radarfelvételek egy Charleston, Virginia felé közeledő viharról, 2012. június 29.

FIGYELJ!
„Vegyétek füleitekbe ezeket a beszédeket” Lukács 9:44

Szemléltetéshez: egy tükör, egy fekete tárgy
Mi a tükör? Egy olyan tárgy, mely visszaveri a fényt. Valószínűleg nálatok otthon is
van több tükör. Tudod, mennyi fényt képes visszaverni egy közönséges tükör? Lehet, azt
hiszed, hogy a teljes kapott fényt, de ez nem igaz. Természetesen tükörből is többféle létezik,
de legtöbbjükben a fény csupán 85%-a csillan meg. Az olyan különleges tükrökbe, mint
amilyenek a távcsövekben vannak, nagy visszaverő erővel rendelkező fémeket használnak,
mint az alumínium, ezüst vagy arany, hogy még több fényt kapjanak – 90-95%-al többet.
A fémek tükröződésének is van egy határa. Egy fém visszatükrözi az őt elérő fényt,
azonban minden egyes alkalommal el is nyel belőle egy részt. Ezért bír nagy jelentőséggel az
úgynevezett dielektromos tükör, ami bizonyos körülmények között akár 99.999% fényt is
visszatükröz!
A tükör ellentétei az olyan tárgyak, melyek az őt elérő fényt teljesen elnyelik. A
közönséges fekete festék a fény 90-95%-át elnyeli és a maradék 5-10%-ot tükrözi vissza. A
tudósok azonban létrehoztak egy olyan anyagot, ami sokkal feketébb a fekete festéknél – az
őt elérő fény 99.995%-át is elnyeli.
Most, íme, egy fontos kérdés: amikor Isten szól hozzánk, fülünk a fényt legjobban
visszaverő tükörhöz vagy ahhoz a fekete anyaghoz hasonló? Emlékszel mit kért Jézus a
tanítványoktól, mikor elkövetkezendő kereszthaláláról készült beszélni nekik? Azt mondta:
„Vegyétek füleitekbe ezeket a beszédeket” (Lukács 9:44). Nem azt szerette volna, ha füleik
olyanok, mint valami tükör – hallják a szavát, de nem értik. Azt szerette volna, hogy
megjegyezzék, igazából megértsék és felhasználják, amit mond.
Sajnos a tanítványok fülei pont a tükörhöz hasonlóak voltak. Mivel nem értették meg
mit akar mondani nekik Jézus, később szörnyen csalódottak voltak. Mi azonban tanulhatunk a
hibáikból és dönthetünk másképp. Amikor Isten beszél hozzánk, jegyezzük meg szavait,
kérjünk bölcsességet annak megértéséhez és megfigyeléséhez.

A NÍLUS

„Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz,
amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden
undoksággal rakvák. Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de
belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.” Máté 23:27-28

Figyeld meg ezt a szatellittel készített képet Egyiptomról. Látod ott a közepén, a
fentről egész le végighaladó zöld vonalat? Ha ismered valamennyire ennek a helynek a
földrajzát, tudod, hogy a zöld vonal a Nílus folyót ábrázolja, amely a Földközi Tenger felé
folyik.
Egyiptom nagyrészt sivatag. Van azonban egy olyan része is, amit a Nílus öntöz. Az
idők során ez az ország nem maradt volna fenn e folyó nélkül.
Most gondold végig a következőket: miért nem zöld Egyiptom tengerpartja is? Az
óceánban sokkal több víz van, mint a Nílusban. Miért nem használják fel ezt a vizet a
tengerpart mentén elhelyezkedő területek öntözésére?
Jelentős különbség van az édes víz (mint amilyen a Nílusban van) és a tengervíz
között. Míg az édesvíz szinte semmi feloldott sót nem tartalmaz, addig a tengervízben
hozzávetőlegesen 3,5% só van. Ez nem sok, kevesebb, mint 3 kanál só egy liter vízben.
Ez a kevés só teszi a tengervizet felhasználhatatlanná a legtöbb növény számára.
Amikor ezt öntözésre használják pontosan az ellenkező hatást váltja ki, és a gyökerekben
levő vizet kivonja a növényből. Tehát, még ha rendszeresen is öntöznék ezeket a növényeket,
úgyis elszáradnának és elpusztulnának.
Ez a tengervíz a farizeusokat juttatja eszünkbe. A tengervízben jelenlevő só
láthatatlan, tehát egy pohár tengervíz ugyanúgy néz ki, mint egy pohár édesvíz. Ugyanígy a
farizeusok bűnei, bár elrejtettem mások szeme elől, de ott voltak; azokat az embereket, akiket
nekik tanítaniuk kellett volna, megmérgezték vallásos elferdítéseik.
Engedjük meg Istennek, hogy távolítsa el életünkből az összes bűnt, és tegyen minket
olyanokká, mint a tiszta és édes víz.

ALMÁK ÉS RÓZSÁK
„Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy
igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”
Mikeás 6:8
Szemléltetéshez: két pár, egy családhoz tartozó dolog, melyek kinézetben különböznek
egymástól, mint például két fajta alma vagy két különböző színű rózsa. (Megjegyzés: a leckét
a rendelkezésetekre álló tárgyakhoz alkalmazzátok).
Eszedbe jut két olyan dolog, ami ugyanabba a családba tartozik, de valamiben eltér a
megjelenési formája? Íme, néhány példa:
Itt láthatsz két fajta almát. Az egyik Granny Smith, a másik Golden Delicious. Ha jól
megfigyeled őket, láthatod, hogy héjuknak zöld színe más-más árnyalatban tündököl;

ugyanakkor más a formájuk és az ízük is. De a különbségek ellenére, mindkettő alma, igaz?
Természetesen.
Egy másik példa a rózsák. Míg a legtöbb vadrózsának öt szirma van, a tenyésztett
fajták ennél sokkal többel rendelkeznek. Léteznek piros, sárga, rózsaszín és fehér rózsák is.
Egyesek bokrokban nőnek, míg a futórózsák törzse vékonyabb és hajlékonyabb. Ismételten,
bár rengeteg fajta van belőlük, mindenikük a rózsák családjába tartozik.
Tudsz-e gondolni más példára is? Fontos lenne, ha megjegyeznénk, hogy az emberek
esetében is így van ez. Számos különbség van köztünk és mások között. Különböző
nyelveken beszélünk és a bőrünk színe is eltérő, de mindannyian emberek vagyunk.
Néha megengedjük ezeknek a különbségeknek, hogy elhatalmasodjanak az
elménkben, még ha a valóságban nem is olyan nagyok. Jézus idejében és a mi esetünkben is
az emberek hasonló érdekeltségek alapján tömörültek és visszautasították, hogy másokkal
kapcsolatot teremtsenek, vagy egy másik csoport tagjainak segítséget nyújtsanak.
Ezért mondta el Jézus az irgalmas samaritánus történetét. Az az ember nem engedte
meg, hogy mások hasonlóságról vagy különbségről alkotott véleménye megakadályozza őt
egy bajbajutott ember megsegítésében. Amikor meglátta a szükségben levő személyt ez elég
ok volt neki arra, hogy megálljon és segítsen rajta.
Mi hogy vagyunk ezzel? Határozzuk el még ma, hogy nem fogjuk megengedni a
köztünk és a mások között levő különbségeknek azt, hogy megakadályozzák a
segítségnyújtást vagy a Jézusról való bizonyságtevést.

ZONGORALECKÉK
„És olvasa abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt vala, kora reggeltől fogva mind délig, a
férfiak és az asszonyok előtt és mindazok előtt, akik azt érthetik vala, mivel az egész nép
nagy figyelemmel hallgatá a törvényt.” Nehémiás 8:3

Tanultál-e valaha zongorázni? Sok gyerek életének egy bizonyos pontján találkozik a
zongorával. Egyes gyerekek szeretik a zenét és unszolják szüleiket, hogy vigyék már őket
órákra. Mások nem lelkesednek annyira, de szüleik tudják, hogy majd javukra szolgál, ha
megtanulnak játszani ezen a hangszeren.
Egy zongoralecke nem tart sokáig. Általában egy héten egyszer tartják, hozzávetőleg
fél óráig. Mit gondolsz, mi az, amit feltétlen meg kell tenni egy ilyen óra alatt? Egy érdekes
könyvet kéne elolvasni? Abból néhány oldalt? Vagy lehet, a családod kirándulást tervez egy
hét múlva. Neked a zongoralecke alatt azon kéne gondolkodnod, hogy milyen lesz ez a
kirándulás és mit fogsz tenni, amikor odaérsz?
Nem, nem ezt kell tenni a zongoralecke alatt. Mivel amúgy sem vagy hosszú ideig a
tanárral, minden erőddel oda kell figyelned rá óra közben. Sok más fontos tennivaló létezik,
de ezeket nem a zongoraóra ideje alatt kell elvégezni.

Hasonló eset történt Mária és Márta otthonában is. Emlékszel mikor Márta azért
panaszkodott Jézusnak, mert Mária Őt hallgatta ahelyett, hogy a házimunkában neki segített
volna? Jézus nem küldte Máriát Mártának segíteni, de nem azért, mert az valami rosszat tett.
Mária egyszerűen jól választott. Jézus nem volt állandó jelleggel az otthonukban; ám amikor
náluk volt, a nő kihasznált minden alkalmat, hogy Őt hallgassa.
Nekünk is meg kell hoznunk ezt a döntést. Amikor reggel áhítatot tartunk vagy
bármilyen nemű vallásos istentiszteleten részt veszünk, mint amilyen a családi oltár, imaóra,
szombatiskola vagy gyülekezeti alkalom, teljes figyelmünket oda kell szentelnünk Isten
tanításaira.

VISSZAFORDÍTHATATLAN VÁLTOZÁSOK

„Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is;
és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.” Jelenések 22:11

Szemléltetéshez: egy darab fa, kis darab kenyér
Tudod milyen egy visszafordítható változás? Egy olyan módosulás, ami ha egyszer
megtörténik, könnyűszerrel visszafordítható. Például a só vízben történő feloldása
visszafordítható. Az a só, ami ott feloldódott, már nem szilárd, kristályos. De ha a víz
elpárolog, a sót visszanyerjük eredeti állapotában.
Létezik azonban sok más, visszafordíthatatlan változás. Ami azt jelenti, hogy többé
nem lehet visszaállítani az eredeti állapotot. És ha belegondolsz a legtöbb megfigyelhető
változás ilyen. Például gondolj a fa elégésére. Miután az elégett mi marad? Csak a hamu.
Vissza lehet alakítani a hamut fává? Nem.
Egy másik példa a visszafordíthatatlan változásra a kenyér megsütése. (Lásd a
kovászra vonatkozó lecke képeit.) A kenyérnek előkészített tészta masszája lágy és
képlékeny, a glutén leköti az élesztő által kibocsátott gázokat, és így kel meg a kenyér. De
mikor kisütjük a kemencében a kenyeret, nagy változások mennek végbe.
Ott nem csak elpárolog a víz és a tészta megkeményszik. Ennél sokkal több
visszafordíthatatlan elváltozás megy végbe, és mire a kenyér kisül már szilárd alakot ölt. De
ha megfogsz egy darab kenyeret, megszárítod, zsemlemorzsává őrlöd és egy kicsivel több
vizet adsz hozzá, ismét kenyértészta lesz belőle? Nem, ez soha nem fog így működni.
Tudsz arról, hogy Jézus beszélt ezekről a visszafordíthatatlan változásokról? Figyeld
meg a nagy vacsoráról szóló példázatát. Sokan voltak hivatalosak, de mindenikük talált
kifogást és úgy döntött, hogy nem megy el. Mindenki örült ennek a nagy lakomának? Nem.
Attól a pillanattól, hogy úgy döntöttek nem mennek el, választásuk visszafordíthatatlanná
vált; azt már nem lehetett megváltoztatni.
Figyelmeztetésként jegyezték fel számunkra mindazt, ami a nagy lakomára szóló
meghívást visszautasító emberekkel történt. Ha rendszeresen kifogást keresünk arra, hogy ne

hallgassunk Jézusra, döntésünk végül végleges lesz – visszafordíthatatlan – és nem lesz
lehetséges, hogy a Vele való örökkévalóságnak örüljünk. Ezzel ellentétben, szeretnénk
„igennel” válaszolni Jézusnak, elhatározni, hogy hallgatunk Rá, hogy valóban örülni tudjunk
az örökkévalóságban megtartott „nagy vacsorának”.
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