AZ ŐRTORONY
Jehova királyságának hirdetője
1950 Június 1.

AZ ISTENI HARCRA FELSZABADÍTOTT ELME
„ […] rontsd le Baál oltárát, amely a te atyádé és vágd ki a neki szentelt vastag ágakat, amelyek mellette
vannak. És építs oltárt az ÚRNAK a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején.”
Bírák 6:25, 26, A.A.T.
1. 

Jehova nem a rabság Istene. Ő
egyetlen teremtményét sem börtönzi be
vasrácsok mögé. Ő, még az egyén
gondolkodásának
szabadságát
sem
akadályozza meg, hanem megengedi az
általa teremtett elmék szabad gondolkodását.
Ő nem szellemi, vagy fizikai robotokat hozott
létre, akik gépiesen az általa elrendelt úton
járjanak, hanem értelmes teremtményeit
nemcsak, hogy felruházta egy olyan elmével,
amely meg tudja különböztetni a jót a
rossztól, hanem szabadságot adott arra is,
hogy válasszanak egyet, a két út közül. Nem
terjesztette Ő ki ezt a döntési szabadságot
egy figyelmeztető tanács kíséretében, az első
emberpár részére, az Éden kertjében? És
vajon nem ugyanígy cselekedtek szóvivői is,
Izrael népével? „Bizonyságul hívom ellenetek
ma a menyet és a földet, hogy az életet és a
halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot:
válaszd azért az életet, hogy élhess mind te,
mind a te magod; hogy szeressed Jehova
Istent , és hogy hallgass az Ő szavára […]”
Azonban, ha „rossznak látjátok azt, hogy
szolgáljatok
Jehovát:
válasszatok
magatoknak még ma, a kit szolgáljatok”
(I.Mózes 2:17; V.Mózes 30:19, 20; Józsué
24:15, A.S.V.)
1.) Milyen szabadsággal ruházta fel Isten az embert?
Ábrázoljátok!
2.) Hogyan vált Sátán egy fogollyá? És magával
együtt, hogyan vont másokat is rabságba?

2.

A jelenleg, Sátán az Ördögként ismert
szellemteremtmény, saját maga szolgálata
mellett döntött és saját gonosz büszkesége,
valamint becsvágyó kapzsisága foglyává vált
(Ésaiás
14:12-14).
Értelmének
ezen
börtöntartói (gonosz büszkeség, becsvágyó
kapzsiság) irányítása alatt, Sátán megkezdte
mások bebörtönzését. Egy nagyobb értelmi
szabadság ígéretével foglyul ejtette Éva
elméjét, és ő általa, Ádám önző kívánságait
kihasználva, Sátánnak sikerült a férfit is
rabságra vinni. Ezen időtől kezdődően lett az
első emberpár leszármazottainak többsége
az ő akaratának foglya (I.Mózes 3:3-6). Habár
testeik
nincsenek
bilincsekben,
Sátán
„megvakította elméiket”, egész a tömlöc
sötétségének állapotáig (II.Korinthus 4:4).
Ezzel együtt, a megvakított emberek, akik
maguk is foglyok, megpróbáltak egy új utat
nyitni az emberiségnek, a szabadság felé.
„Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők
magok a romlottság szolgái; mert akit valaki
legyőzött, az annak szolgájává lett” (II.Péter
2:19). Miként a fogoly Sátán semmilyen
szabadságot nem tudott hozni Évának, a
bűnös vágyaik és törvénytelenségeik által
foglyul ejtett emberek sem játszhatják el a
hatásos szabadítók szerepét. A vak vezetők,
és ezek vak követői együtt fognak a
megsemmisülés vermébe esni – Máté 15:14.
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3. 

Sátán az Ördög, szószerinti rácsok
nélkül vetette tömlöcbe az emberek elméjét
és
bármilyen
nemű
menekülés
megakadályozása
végett,
sok
látható
börtönőrrel rendelkezik, akik az ő értelmi
börtönei felett őrködnek. Az ördögi Lucifer
úgy ismert, mint „aki foglyait nem bocsátá
haza”; következtésképpen, börtönőrei nem
rendelkeznek a cellákat nyitó kulcsokkal
(Ésaiás 14:17). Mivel ők maguk tették
kezüket a tudomány kulcsára, és ez az
egyedüli kulcs, amely tágra nyitja az ajtókat
az értelmi szabadság felé! „[…] Mert
elvettétek a tudománynak kulcsát: ti mgatok
nem mentek be, és akik be akarnak menni
azokat meggátoljátok” (Lukács 11:52). Nem
azt mondta-e Jézus, hogy: „megismeritek az
igazságot, és az igazság szabadokká tesz
titeket”? (János 8:32). A legalapvetőbb
igazság, az amelyet Isten Szava, a Biblia
tartalmaz. Kétségbe vonjátok ezt? Ha az
Írások igazságai ismertek lennének, és
követnék azokat, nem létezhetne tovább fai
előítélet,
vallásos
gyűlölet,
nemzeti
kapzsiság, sem fiatalkori bűnözés, sem
gyilkosságok és nemzetközi háborúk sem. Ez
egy megváltozott újvilág lenne. A Biblia
igazsága megszabadítaná az elmét a sátáni
fogságból, és egy új kilátást biztosítana
számára, amely felfedné hogy mi az ami
valóban jó, tetsző, és tökéletes lenne az
emberiség számára. A Róma 12:2 kijelenti: „ti
nem kell átvegyétek ezen világ szokásait,
hanem meg kell változnotok elmétek új
állásfoglalása által, hogy megérthessétek mi
Istennek: jó kedves és tökéletes akarata” –
A.A.T.
4.
Ezért, a Biblia igazsága az, amely
képessé teszi az embereket, a Sátán
börtönéből való sikeres menekülésre, fel fogja
emelni az emberiséget a rabságból, az Igaz
Isten
szolgálatának
és
ismeretének
szabadságára. Mikor az elme szabad, Jehova
népe szolgálhatja Őt, még akkor is, ha testeik
a börtönök celláiban sínylődnek, vagy
koncentrációs táborokban szenvednek. Mikor
Pál apostol meg lett próbálva, a következőket
írta: „szeretnélek biztosítani titeket, testvérek,
hogy a velem történt dolgok egyenes

következménye a jó hírek terjesztésének
előmenetele volt. Általában tudott tény az
egész Birodalmi Őrségben és mindenfelé,
hogy Krisztus miatt vagyok börtönben, a
keresztény testvérek közül legtöbben nagyon
bátorítva voltak példám által, hogy bármilyen
következményektől való félelem nélkül, vallják
meg Isten üzenetét” (Filippi 1:12-14, A.A.T.).
Megszabadulva
a
tévedésektől
és
következményektől való félelemtől, a bibliai
igazságokkal telt elme, részt vesz az isteni
harcban, hogy másokat is megszabadítson
Jehova szolgálatára.
5.
Vajon a Mindenható Isten, nem a
szabadimádat
érdekében
söpörte
el
Egyiptomot a megsemmisítő csapások által,
hogy megszabadítsa a Fáraó által fogságban
tartott izraelitákat? (II.Mózes 5:1-9). Néhány
századdal később, mikor az izraeliták meg
voltak szabadítva a babiloni fogságból, és
visszatértek hazájukba, ez ismételten, nem
az
ő
nemzetként
való
politikai
függetlenségüknek megalapítása érdekében
történt, hanem azon célból, hogy a
Jeruzsálem-i templom újjá lehessen építve
valamint, hogy helyre legyen állítva Jehova
tiszta imádata (Ezsdrás 1:1-4; Ésaiás 61:1-6).
Ehhez hasonlóan ma is, azon igazság, amely
az Írások ismeretéből származik, Isten
szolgálatában kell legyen felhasználva. Az
igazság
hallása
által
felszabadult
személyeknek, aztán hirdetniük kell azon
igazságot,
hogy
másokat
is
megszabadíthassanak, hogy mindnyájan,
akik majd meg lehetnek szabadítva, az Ő
parancsolataival
megegyező
módon
imádhassák
Istent.
És
egyszer
megszabadítva,
mozdíthatatlanok
maradjanak ebben a szabadságban, ahogy e
felől buzdítva vannak a Galata 5:1-ben:
„Annakokáért a szabadságban, melyre minket
a Krisztus megszabadított, álljatok meg, és
ne kötelezzétek meg ismét magatokat
szolgaságnak igájával.” Hogy egyeseknek
sikerült, míg mások csődöt mondottak, be
van mutatva azon prófétai események által,
amelyek Izrael népével estek meg, a bírák
uralkodásának napjaiban.




3.) Kicsoda nem tudja megnyitni az értelmi
szabadsághoz vezető kapukat? Azonban mégis mi
nyitja meg ezeket?

4.) A szolgáknak miért fontosabb az értelmi
szabadság a testi szabadságnál?
5.) Mi az isteni cél az emberek, sátáni rabságból való
megszabadításában?
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Hűtlenségnek tulajdonított fogság
6.

A bírák ideje Izrael történelmének egy
mozgalmas
időszaka
volt.
Ezt
engedelmességük, illetve engedetlenségüktől
függően,
virágzások
és
hanyatlások
jellemezték. Mikor az Izraeliták birtokba
vették a megígért földet, ők nem távolították
el a démonimádókat, hanem szolgáikká
fogadták őket. Isten figyelmeztetésének
megfelelően, ez az út, a pogány vallások
tőrébe vezette az izraelitákat (V.Mózes 7:16).
Ők megalkudtak és szövetséget kötöttek az
ország lakóival, csődöt mondottak a hamis
imádat kiirtásában és megsemmisítésében,
és ennek láncaiba kerültek. Ezért Jehova a
következőket
mondta
Izraelnek,
a
démonimádókra nézve: „legyenek néktek
mint tövisek a ti oldalaitokban, és az ő
isteneik legyenek ti néktek tőr gyanánt”. Ők
maguk engedvén meg, hogy a démoni vallás
tőrébe fogassanak, „felgerjedt az Úrnak
haragja Izráel ellen, és adá őket a ragadozók
kezébe, és elragadozák őket, és adá őket a
körülöttük lévő ellenségeik kezébe”. Ezzel
együtt, „támasztott az Úr bírákat, a kik
megszabadíták őket szorongatóik kezéből”,
azonban mikor a megszabadító bíró meghalt,
„visszatértek és jobban megromoltak”.
Minden megszabadulás után, és az igaz
imádat magas szintje felé való emelkedést
követően,
az
izraeliták
ismét
baráti
kapcsolatokat kezdtek kialakítani a démonok
imádóival, és az ingatag izraeliták újból
engedtek a pogány vallás rabságának (Bírák
2:1-23). A következők azt mutatják, milyen
volt a dolgok állása, közvetlenül Gedeon
bírává tevése előtt:
7.
„És gonoszul cselekedtek az izraeliták
az ÚR szemei előtt, úgy, hogy az ÚR Midián
hatalmába adta őket hét esztendeig és
Midián hatalma győzedelmeskedett Izráel
felett.
Midián
miatt,
az
izraeliták
rejtekhelyeket készítettek maguknak a
hegyekben, barlangokban és erődökben. Az
izraeliták, akárhányszor csak vetettek, a
midiániták, amálekiták és a napkeletnek fiai
eljöttek és megtámadták őket. Ők hadba
szálltak ellenük, megsemmisítették az ország
termését közel Gázáig. Ők nem hagytak
semmit Izraelben a juhoknak, ökröknek és
szamaraknak, hogy éljenek; mert ők
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nyájaikkal és sátraikkal együtt jöttek; ők a
számtalan sáskákhoz hasonlóan jöttek” –
Bírák 6:1-5, A.A.T. 
8.
Izrael
begyűjtötte
hűtlenségének
gyümölcsét, úgy, ahogy figyelmeztetve volt
Jehova által: „a ti magotokat hiába vetitek el,
mert ellenségeitek emésztik meg azt”
(III.Mózes 26:13-17). Mit cselekedtek ők, ami
„gonosz volt az Úrnak szemeiben”? Jehova a
következőket mondta, mikor egy prófétát
küldött
azon
segélykiáltásokra
való
válaszként, melyeket az izraeliták emeltek:
„Én voltam az, aki kihoztalak benneteket
Egyiptomból, és megszabadítottalak a fogság
állapotából;
Én
szabadítottalak
meg
Egyiptom, és minden elnyomóitok hatalma
alól; Én űztem el őket előletek, és adtam
nektek országukat. Ezért Én ezt mondtam
néktek: Én, az Úr vagyok a ti istenetek; ti nem
kell féljetek az emoreusok isteneitől, akiknek
országában laktok. De ti nem hallgattátok
meg az én parancsomat” (Bírák 6:8-10,
A.A.T.). Jehova Isten épp azon céllal
szabadította ki őket az egyiptomi fogságból
és adta nekik az ígéret földjét lakóhelyül,
hogy lehetőséget adjon számukra, hogy
szabadon
imádhassák.
Azonban
ők
helytelenül használták a szabad imádatot és
visszaéltek ezzel, baálimádatot gyakorolván.
Az Ördög e vallása, foglyul ejtette elméiket,
és pogány elnyomóik gyarapodtak fizikai
munkájuk gyümölcseiből.
9.
Mindezek egy prófétai drámát alkotnak,
mely előárnyékolja ezen XX. század
világának állapotait. A kereszténység emberei
használják Isten és Krisztus nevét, és azt
feltételezik, hogy ők Jehovát szolgálják, a
pogányság minden tudatlan és fertőző
gyakorlatától mentesen. Azonban elégséges
csupán egy pillantás, hogy bemutassa
mennyire krisztusellenes a „kereszténység”,
cselekedeteinek nagy része mi módon
gonosz Jehova előtt, hogy parancsai mi
módon nem voltak figyelembe véve. A
6.) Milyen viszonylagos imádati állapotok léteztek a
bírák idejében?
7,8.) Mi volt a dolgok állása Izraelben, közvetlenül azt
megelőzően, hogy Gedeon bírává lett téve, és miért
volt így?
9.) Milyen értelemben profétikusak ezen állapotok, a
kereszténység vallásos alapszabályaira vonatkozólag?

6

AZ ŐRTORONY

kereszténység, vallásos szempontból a
modern baálimádat tőrébe lett csábítva. A
régi vallások figyelmes tanulmányozói tudják,
hogy az alapul szolgáló dogmák nagy
részének eredete a Khús és Nimród által
meglapított Babilonba vezethető vissza és
hogy Baál valószínűleg tőlük származik.
Nimród a felelős napjaink általános
felfogásáért, miszerint az Ördög szarvakkal,
farokkal és patával rendelkezne. Mikor
Nimródnak a toronyra vonatkozó építkezési
terve meghiúsult, és az emberek szét lettek
szórva, a nyelvek összezavarása miatt, ezek
magukkal vitték vallásos hiedelmeiket. Ezért
van oly sok közös, a különböző hamis
vallásokban: ezek mind a régi baálimádat
ugyanazon forrásából jelentek meg – Hislop:
„A két Babilon” című könyv, 21-40. terjedő
paragrafusok.
10.
A modern kereszténység sem szabadult
ki a baálimádat ezen tőréből, ugyanis dogmái
közül sok, a pogány vallások tanításaiból
származik, melyek a régi Babilon idejére
nyúlnak vissza. Az Írások megjövendölték,
hogy az apostolok halála után, a gonosz
emberek
megsemmisítő
eretnekségeket
fognak hozni. Ezen fertőzés Kr.u. 325-ben
érte el csúcspontját, mikor Konstantin király
egybeolvasztotta a hittagadó kereszténységet
a pogánysággal. Ezt követően létesült a
római-katolikus
egyház
és
néhány
évszázaddal később, mikor a Protestantizmus
elszakadt ettől, sokat vitt magával a pogány
vallásos tanításokból. Akik ma azt követik,
ami „keresztény vallásként” ismert, értelmileg
nem szabadok arra, hogy úgy szolgálják
Istent mint ahogy az megilletné Őt; elméik
láncba lettek kötve a baálimádat modern
formái által és az igazi bibliai imádatra nézve,
meg vannak vakítva. Hogy bemutassuk a
„keresztény (ortodox) vallások” illetve a
pogány imádat közös alapját, vizsgáljuk meg
a következő idézeteket:
11.
„A pogány ceremóniáknak a keresztény
imádatba való bőséges átömlesztése, mely a
IV. század végét megelőzően következett be,
valamilyen szinten elpogányosította (ha
kifejezhetjük magunkat ekképpen) a vallás
külső alakját és igeszemléletét” – Dean

Waddington: „Az Egyház történelme” című
könyve.
12.
„Buddha, Burma-i, Siam-i valamint Kína-i
Birodalombeli imádói (…) rendelkeznek saját
ereklyékkel és szentképekkel, mint felsőfokú
nagyrabecsüléssel bíró tárgyak; templomaik
meseszerű összegekbe kerülnek; szentjeik
akiket egyházi tekintélyek avatnak szentekké.
Borotvált fejű papjaik szeplőtelenséget,
szegénységet
és
engedelmességet
esküdnek; viaszgyertyáik éjjel-nappal égnek;
önkéntes büntetéseket (penitenciákat) és
olyan kínzásokat gyakorolnak melyeknek
önként
vetik
alá
magukat;
végtelen
hagyományokkal
és
szőrszálhasogató
erkölcsi megkülönböztetéseikkel valamint
saját gyónásukkal. Ők saját nagyböjttel is
rendelkeznek, mikor négy- vagy öt- hét ideje
alatt minden ember csak zöldséggel és
gyümölcsökkel kell éljen; rendelkeznek saját
érdemtettekkel,
az
imák
ismétlésével;
böjtölnek,
áldoznak
a
szentképeknek,
gyakorolják a cölibátust, az önkéntes
szegénységet,
kényszerű
áldozatokkal,
nagyvonalú adományok a templomoknak,
zárdáknak és bálványoknak. A rózsfűzér
maga,egy gyöngy lánc, amelyet az omák
elmondására használnak és amelyet a
katolikusok mint, olyasvalamit tekintenek, ami
különösen szent Domokosnak mutatkozott
meg, mely egy része a kegyes budhisták
megszentelt gépezetének” – Van Dyke: „A
római-katolikus
egyház
tanításai
és
ceremóniái”.
13.
„Aztán ők, hittek a kereszténység azon
erejében, a gonosz befolyásainak való
ellenállásra,
valamint
a
démonimádat
eszközeinek, egy evangélikus használatra
való
átalakítására
vonatkozólag,
és
ugyancsak érezték, hogy ezen szokások
primitív felfedezésekből és természetes
ösztönökből
származtak,
habár
ezek
romlottak voltak; ha nem azt használták volna
fel, amit találtak, akkor ki kellet volna derítsék,
hogy mire van szükségük; mindezek mellett,
ők birtokoltak mintaképeket, melyekből a
pogányságot igyekeztek elleplezni; a kezdeti
idők [római-katolikus] egyházvezetői készen

10,11.) Mikor és hogyan ejtette tőrbe Baál imádata
azon rendszert, amely most alakult ki a
kereszténységben?

12.) Hogyan mutatja Van Dyke: „A római-katolikus
egyház tanításai és ceremóniái” című könyve a
katolicizmus gyakorlatainak pogány eredetét?
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álltak minden adandó lehetőségre, hogy
elsajátítsák, utánozzák vagy elfogadják a nép
bármely létező szokását vagy szertartását,
valamint az értelmiségi osztály bármely
filozófiáját. A templomok használata, ezek
bizonyos szenteknek lévén ajánlva, és
különböző alkalmakkal faágakkal lévén
feldíszítve; tömjén, lámpa és gyertyák;
gyógyulásért ajánlott áldozatok; a szenteltvíz,
menhelyek, ünnepek és évszakok, a naptárak
használata, felvonulások, mezei áldások; papi
öltözet, kopaszra nyírt fejtető, gyűrűk a
házasságban; kelet felé haladva, későbbi
dátumot viselő szentképek, lehet a papi
énekek is és a Kyrie Eleison ének – uram
irgalmazz ének görög, mind pogány
eredetűek és a templomi használatban való
elfogadásuk által vannak megszentelve” –
Newman bíboros: Esszé a keresztény dogma
kialakulásáról című leírásából.
14. 
Vallásos tudományának következtében,
a kereszténység, minden bizonnyal mélyen
elsüllyedt a pogány imádatban, habár ő a
„keresztény” nevet viseli. Egy vallásos
hiedelem ellenére, a démonizmust, a
keresztény templomokban történő használat
által nem lehet jobban szentesíteni, mint
amennyire
Izraelnek
lehetséges
volt
elkendőzni a baálimádatot (II.Korinthus 6:1417). Amint ismerté van téve a Bibliában,
Jehova igaz imádatától való eltérése miatt, a
kereszténység nem bírja Isten védelmét és
népei értelmi rabságot és fizikai elnyomást
szenvednek. A nép, ma a midiániták alatti
izraeliták helyzetével megegyező állapotban
van. A midiániták és szövetségeseik, Sátán
látható ügynökeit szemléltetik, akik uralják a
népet, amely hátán kell hordozza ezeket.
15.
A politikai, kereskedelmi, vallásos és
katonai rendszerek uralják és elnyomják a
nép tömegeit. Ezek rablók, fosztogatók és
gyilkosok módjára rávetik magukat a
segítségnélküliekre és elrabolják munkájuk
gyümölcsét.
Az
átlagemberek
azzal
vesződnek, hogy élelmet ruhát és házat
13.) Hogyan erősíti meg Newman bíboros, azt a tényt,
hogy a római-katolikus imádat a pogányságból és
démonizmusból származik?
14,15.) Egy, úgynevezett „keresztény” templomban
való alkalmazása által, meg lehet szentelve a
démonizmus? A kereszténység mely, Gedeon
idejében fennálló helyzettel párhuzamos állapota
támogatja válaszotokat?
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szerezzenek, mialatt mások aratják le
munkájuk gyümölcsét, olyanok, akik nem
állítnak elő semmit. Az Izraeliták üregeket
kellet készítsenek, amelyekbe az élelmet
rejtsék, hogy legyen mit enniük. A jelen
időben az emberek elszegényednek, és pénzt
tesznek félre egy bizonytalan jövőre, azonban
a
vezető
elemek
felfedezik
ezen
megtakarításokat és lopnak a bérekből, mivel
hatalmas illetékeket szabnak ki, melyek
egyáltalán nincsenek a nép érdekében
történő kiadásokra használva, hanem csak a
magas bérek, törvénytelenség által történő
megnagyobbítására, hasztalan stratégiákra,
kormányzati baklövésekre és tékozlásra. A
nagykereskedelem, arra törekszik, hogy
minden lehetséges hasznot megszerezzen,
az árakat magasan tartván annak ellenére,
hogy áruik minősége folyamatosan romlik. A
hamis, élősködő vallások kéregetnek, és
hízelgések által meggyőzik az embereket,
hogy adjanak pénzt, akik azt hiszik, hogy így
Istent szolgálják, akik azonban a modern
baálimádatot
követik,
amely
gondjaik
sokaságának okát képezi. Kiábrándultan és
elnyomva,
gondjaik
közepette
sokan,
keservesen kiáltanak az Úrhoz; azonban
mikor jön egy kis megkönnyebbülés és egy
ideiglenes
fellendülés,
megfeledkeznek
Istenről, ahogy ezt az izraeliták is tették a
bírák idejében.

„Baál oltárának lerombolása”
16. 

Gedeon is azon izraeliták között volt,
akik őszintén kiáltottak az Úrhoz. Vele történő
első találkozásunkra Ofrában kerül sor, ahol ő
egy pajtában csépelte a búzát és nem a
csépelésre szolgáló szérűn, a szabadban,
ahol a fosztogató midiániták könnyen észre
vehették volna. Egy látogató érkezik hozzá.
Az Úr egy angyala a következőképpen
szólítja meg: „te, erős férfiú” és az mondja
neki: „te fogod megmenteni Izraelt Midián
kezéből; nemde, Én küldelek téged?” „Ó,
Uram, mivel szabadítom meg Izraelt? Íme az
én családom, a legszegényebb Manasséban
és én vagyok a legkisebb az én atyámnak
házából”, válaszolta Gedeon. Ő nem becsülte
16.) Milyen üzenet van elvíve Gedeonnak, és mi az ő
reakciója erre?
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nagyra magát, hanem jámbor és alázatos
szívű volt. Ő mégis vágyott arra, hogy
elfogadja
azon
veszélyes
szolgálatot,
amennyiben biztos lehetett abban, hogy Isten
támogatja. Ezért ő egy jelt kért, és meg is
kapta, mikor az angyal tüzet hozott ki a
sziklából és megemésztett egy ételáldozatot
amelyet Gedeon készített – Bírák 6:11-24.
17. 
Jehova Isten nem késlekedett abban,
hogy kioktassa Gedeont, miként cselekedjen,
és Gedeon sem habozott azon utasítások
gyakorlatba-helyezésében. A feljegyzés a
következőket mondja: „ugyanazon az éjjel,
monda az Úr: „vedd el a legkiválóbb bikát az
atyáidé közül (a hétéves bika volt kiválasztva)
rontsd le Baál oltárát, amely a te atyádé és
vágd ki a neki szentelt vastag ágakat,
amelyek mellette vannak. És építs oltárt az
ÚRNAK a te Istenednek, ennek a
megerősített helynek tetején; vedd a
választott bikát és ajánld azt teljesen égő
áldozatul, az ágakból származó fával,
amelyet te ki kell vágjál”. Tehát Gedeon
magához vett tízet az ő szolgái közül és úgy
cselekedett amint az Úr mondta neki;
azonban mivel félt az ő atyjának házától és a
város embereitől, ezt a dolgot éjszaka
cselekedte meg, nem nappal.” – Bírák 6:2527, A.A.T.
18.
Ebben a prófétai képben Gedeon, Jézus
Krisztust valamint testének felkent tagjainak
maradékát
jelképezte.
Az
első
világháborúban, valamint közvetlenül azt
követően, az igazi keresztények egy ahhoz
hasonló helyzetben voltak, mint Gedeon az
angyal látogatásának idején. Az Ígéret
Földjén levő izraelitákhoz hasonlóan, ők egy
olyan helyzetben voltak, hogy Jehovát
szolgálhassák, és egyesek közülük még az
igazság magvát is elültették, azonban nem
voltak olyan helyzetben, hogy keresztény
gyümölcseiket elvigyék a teljes betakarításig.
Ők meg voltak fertőzve a körülöttük élő
modern
baálimádók
egyes
vallásos
gyakorlataival, és így meg voltak vakítva, az
üzenetet nem nyíltan és megalkuvás nélkül
hirdették, ahogyan ez be kellett volna legyen
mutatva. Ők úgy tekintettek a világ vezetőire,
17.) Kinek az utasítására, és mit tett Gedeon azonnal?
18.) Kit szemléltetett Gedeon, midőn meglátogatta az
angyal és milyen volt az általa előárnyékoltak hasonló
állapota?

mint a Róma 13-ban említett „felső
hatalmasságokra”;
bizonyos
mértékben
érintve voltak a teremtmények imádata
valamint az emberek iránti félelem által és
nem hirdettek olyan nyíltan és olyan
bátorsággal, ahogy kellett volna. Az elnyomó
hatalmak erőteljes ellenőrzést gyakoroltak
felettük, értelmi kényszerben tartották őket és
közülük sokat bebörtönöztek. Ők nem voltak
szabadok az Isten-i harcra.
19. 
Aztán 1918-ban Jézus eljött az Ő
templomához, ahogy az előre be volt mutatva
az angyal Gedeonnál tett látogatása által.
Számukra világossá lett téve a hirdetésre
vonatkozó megbízás. Igen, ők csupán egy kis
csoportot képeztek, a legjelentéktelenebbet
az emberek közt, amennyiben számuk és
befolyásuk nyugtalanította őket és minden
látszat szerint semmit sem tudtak tenni.
Azonban az igazságok, melyek most
megvilágosították elméiket és tisztázták
félreértéseiket, azt jelentették számukra, hogy
Isten velük volt munkájukban és ők hírtelen
feltámadtak a Királyság szolgálatában, habár
az ellenség megsemmisítetteknek tekintette
ezen bebörtönzött, és halálra ítélteket
(Zsoltárok 79:11; Ésaiás 42:7; Jelenések
11:9-11). Meg lévén győződve, hogy Isten
hatalma most az ő érdekükben működik és
eltelve a templomból áradó új igazságokkal, a
keresztények
ezen
kicsiny
csoportja
megtámadta a hamis vallásokat, akik
megvakították a jóakaratú embereket.
20.
Gedeon és társai bátran sújtottak le a
baálimádatra, megsemmisítvén Baál képét,
kivágván a neki vastag ágakat és eltávolítván
a Baálnak szentelt bikát. Ezen anyagokat,
melyek ezelőtt helytelenül voltak használva,
ők most Isten szolgálatának munkájába
helyezték. Ők építettek egy oltárt Jehovának,
feláldozták a kiválasztott bikát és egy teljesen
égő áldozatként használták fel Isten számára,
az általuk kivágott szentelt ágakkal tartván
fenn a tűz lángjait. Ehhez hasonló módon, az
első világháború után, Jehova újraéledt tanúi,
a világ elnyomó rendszereitől egykoron
19.) Hogyan reagált a felkent maradék Krisztus 1918ban történő templomához jövetelekor?
20.) Gedeon tetteihez hasonlóan, a keresztények
miként használták fel az isteni szolgálatban azon
dolgokat, melyeket egykor helytelenül, nem megfelelő
áldozatokban alkalmaztak?
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elsajátított dolgokat a Királyság szolgálatában
használták fel. Az idő és energia, melyek
egykor helytelenül voltak elvesztegetve, most
Isten szolgálatában vannak felhasználva. Az
anyagi javak Jehova dicsőítésére vannak
használva (Példabeszédek 3:9). Az egykoron
helytelen, vallásos módon használt szavak,
most dicsőítő-áldozatul vannak ajánlva
Jehovának, mint a teljesen égő áldozatként
Jehovának szentelt bikaáldozatok. „Hozzatok
magatokkal beszédeket, és térjetek vissza
Jehovához; mondjátok Neki: távolíts el
minden álnokságot és fogadd el azt aki jó;
tehát mi bikák helyet, ajkaink áldozatát fogjuk
hozni”. „Az Ő nevében ajánljunk állandóan
dicséretet, mint a mi Istenért való
áldozatunkat – az ajkak gyümölcsét amely
magasztalja Isten nevét” – Hóseás, 14:3
A.S.V.; Zsidók 13:15, A.A.T.
21.
Amiként
Gedeon,
Istennek szánt
áldozata volt az, amely elhasználta Baál
javait, hasonlóképp a keresztények dicsőítő
áldozata az, amely eltávolítja a vallás hamis
tanait. Mikor a keresztények idézik Ezékiel
szavait: „a mely lélek vétkezik, annak kell
meghalni”, az emberi lélek halhattalanságáról
szóló vallásos tan eltűnik. Mikor ők idézik Pál
szavait: „a bűn zsoldja a halál”, füstbe megy a
gonoszok örök gyötrelméről szóló mese.
Mikor ők megismétlik Jézus szavait: „az én
Atyám nagyobb nálamnál”, hazugságnak
bizonyul a trinitáriánusok (a hármoságtan
fenntartói) azon állítása, hogy Jézus és Isten
egyenlők. Ami a „három az egyben”,
háromság tanát illeti, ezt csupán a régebbi
Bibliák egyetlen szövege támogatja és most,
mikor a tudósok kutatása hamisnak
bizonyította ezt, és nem jelenik meg a helyes
modern fordításokban, ez el volt távolítva
Isten szavának lapjairól (Ezékiel 18:4;Róma
6:23;János 14:28; I. János 5:7). Ezek és más
dicsérő szavak, melyeket a keresztények a
Bibliából
merítenek,
és
a
bizonyságtevésükben használnak, felborítják
napjaink szervezett „keresztény vallásának”
hamis tanait. Megdőlnek, a kereszténység
hagyományos hiedelmei és tanításai, melyek
inkább a pogány imádatból, mintsem a
Szentírásból származnak; ezek már nem

21.) Hogyan távolítja el és dönti meg a keresztény
dicséret-áldozata a modern baálimádatot?
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maradnak meg az őszinte és jól értesült
emberek elméjében, ahogy nem maradhatott
meg Baál képe és a neki szentelt ágak sem,
miután Gedeon és segítői a földel egyenlővé
tették azokat.
22.
Gedeon nevének jelentése: „ledöntő;
fakivágó; harcos”. Gedeon ledöntő és
kivágóként
cselekedett
a
Baálimádat
tisztátalan eszközeivel szemben, kiirtván
ezeket, míg utólagos viselkedése beigazolta
nevének „harcos” jelentését. A Nagyobb
Gedeon, Jézus Krisztus, olyan igazságokat
és ítéleteket fed fel a Templomból, melyek
lerombolják
Sátán
rendszerét
követői
elméiből, és ezen követők részt vesznek
ebben a, modern baálimádat földszínéről
történő teljes elsöprését célzó munkában,
ezen éles és zúzó igazságok másoknak való
elvitele által. Milyen reagálással a hallgatók
részéről? Válaszként figyeljétek meg Gedeon
jelképes tetteinek hatásait: „mikor, korareggel
felkeltek a város emberei, íme Baál oltára le
volt rombolva, a neki szentelt vastag ágak,
melyek mellette voltak, ki voltak vágva, míg a
választott bika fel volt áldozva az oltáron
amely építtetett. Akkor ők ezt mondták
egymásnak: ki cselekedte ezt a dolgot?
Miután ők kérdezősködtek és vizsgálatokat
végeztek, kijelentették: Gedeon, a Joás fia
cselekedte ezt a dolgot. Aztán a város
emberei azt mondták Joásnak: add ki a te
fiadat, hogy meghaljon; mivel ő lerombolta
Baál oltárát, és kivágta a neki szentelt vastag
ágakat, melyek mellette volakt” – Bírák 6:2830, A.A.T.
23.
Kétségkívül ezek, azon emberek voltak
akik előzőleg Istenhez kiáltottak az ő
bánatukban. Ők valószínűleg hallották a
választ, melyet Isten küldött a próféta által,
aki azt mondta Izraelnek, hogy a
baálimádatra való visszatérés szolgált
gondjaik alapjául. És mégis, mikor gondjaik
oka meg volt támadva, ezek egy
csőcselékben keltek fel ennek leleplezője
ellen. Ők még jobban akarták azt a dolgot ami
kínozta őket. Nem tudtak értelemmel és
ésszerűséggel szembenézni a helyzettel,
22,23.) (a) Milyen jelentéssel bír Gedeon neve, a
jelképben és ellenjelképben?
(b) A baálimádat megdöntéskor, hogyan
reagálnak
az
ellenkezők
a
jelképben
és
ellenjelképben?
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hanem egy igazi csőcselék-szellemmel,
határozottan Baál leleplezőjének életét
követelték. Ma, midőn Jehova tanúi leleplezik
az ortodox vallásokat, mint pogány eredettel
rendelkezőket
és
Isten
igéjével
ellentéteseket, e módon lerombolván a hamis
vallást egyes hallgatók elméiben, sokan
mások egy nagy üvöltést hallatnak Isten
szolgái
ellen,
letartóztatásukat
kérik,
bebörtönözve kívánják látni őket, csőcseléket
alakítanak ellenük sőt még odáig is
elmennek, hogy Isten szolgáinak életét
kérjék, és néha meg is kapják. Időnként, a
világ vallásos vagy politikai vezetői még
többet akarnak abból ami kínozza őket, azt
kiáltják, hogy még több vallásra van szükség.
Mikor szörnyű nehézségük rájuk szakad
Armageddon ideje alatt, ezek hívják a pogány
eredetű,
választott
isteneiket
megszabadításukra, és nem Jehova Istent –
Bírák 10:14.
24. 
Gedeon atyja, Joás ezekkel a szavakkal
állította meg az útjában lévő csőcseléket:
„Baál pártját fogjátok fogni, vagy fenn fogjátok
tartani őt? Bárki védelmére kel, meghal
reggelig. Ha ő egy isten, védekezzen; mivel
oltára le lett rombolva!” Azonban Baál nem
tudott felelni saját magáért, a mai modern
baálimádat sem képes, fenntartani tanításait
a Biblia megvallott igazságaival szemben,
vagy hogy ésszerű bizonyítékok által
ellenálljon azon tanúbizonyságnak, melyet
Jehova tanúi hoznak ellene. A keresztény hit,
tettek által van bebizonyítva; a baálimádat
igaz tettek híján van hamisnak bizonyítva.
Ezért „Gedeon Jerubbaálnak volt nevezve,
azt jelentvén: Baál védekezzen ellene; mivel
lerombolta oltárát” (Bírák 6:31,32, A.A.T.).
Baál oltára Joáshoz tartozott; ezzel együtt,
Gedeon nem érzett úgy, mint sokan
manapság, hogy szüleik vallása elég jó
számukra; és Joás meg kívánta változtatni
imádatát,
mikor
istene
tehetetlennek
bizonyult.
25. 
Tehát, félre minden hamis vallással
amely rabságban tartja az emberek elméit,
szorongatja őket és megvakítja értelmi

képességeiket, oly mértékben, hogy ők már
nem tudják megérteni az igaz Istenimádatot!
Le a Baál oltárával, a képekkel, a neki
szentelt oszlopokkal és áldozatokkal! Isten
nem szabadította meg Izraelt mindaddig, míg
a szabadulás Baálnak volt tulajdonítva; Ő
csak akkor gyakorol szabadítást, mikor nem
létezik egyetlen idegen isten sem népe között
(Ésaiás 43:12). Mielőtt Jehova, Gedeon
idejében, egyenesen a midiániták betolakodó
csapatai ellen lépett volna fel, Baál le volt
döntve és az őszinte izraeliták meg voltak
tisztítva mocskától. Az ellenjelképben, mielőtt
Jehova az Ő szolgáit egy bátor támadásban,
Sátán rendszerei ellen küldené, Ő mindenkit
egy szellemi megtisztuláson vezetett át a
Nagyobb Gedeon, Jézus Krisztus felügyelete
alatt, a Templomban, hogy ők képesek
legyenek „igazságban áldozni az Úrnak” –
Malakiás 3:1-5; I. Péter 6:17.

A gyülekezeteken való résztvétel
félelemnélküliséget igényel
26. 

Az Isten iránti engedetlenség értelmi
rabság állapotába vezette az izraelitákat; az
engedelmesség volt a kulcs, amely
megnyitotta
volna
a
börtönt
és
megszabadította volna őket az elnyomók
elűzésére. A baálimádat elűzése volt az első
szükséges lépés az igazimádatra való
visszatérés útján. Valószínű, hogy az ország
fosztogatói elég okosak voltak ahhoz, hogy
megértsék ezt a tényt, és hogy a baálimádat
eltörlésében, az ország kirablására vonatkozó
szokásuk elleni közös felkelés első jeleit
lássák. Minden esetre, azon válságos
helyzetben
az
elnyomók
egyesítették
erejüket, legalább 135.000 fegyverforgató.
Csapataik ellepték a Jordán partjait, átkeltek
a folyón és Izrael szívében táboroztak,
Jezréel védett völgyében. Ott egy terjedelmes
ellenséges
táborban
helyezkedtek
el,
kardokkal teli, melyek megtörjenek bármilyen
ellenük irányuló ellenállást – Bírák 6:33; 8:10,
A.A.T.



24.) Mi bizonyítja Baál imádatának hamis voltát,
legyen az régi vagy újkori?

25.) Miért oly fontos hogy eltávolítsuk a
démonimádatot, mielőtt Jehova áldásának és
támogatásának örvendhetnénk?



26.) Mi tehette elég ügyessé az ellenséget ahhoz,
hogy értsen és milyen részéről következő
eredménnyel?
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27. 

A feljegyzés bemutatja, hogyan volt
Gedeon arra indítva Isten szelleme által, hogy
szembeszálljon ezen megszállással, a riadó
fújás által, követek küldésével egyes
területekre, valamint csapatok mozgósítása
által, melyek célja a hódítóknak való
ellenállás volt; hogyan keresett ő több
biztosítékot Jehova részéről, hogy Ő velük
lesz a harcban és meg fogja szabadítani
Izraelt; miként lett megadva ez a biztosíték
Istentől, aki első alkalommal azt cselekedte,
hogy a harmat csak a gyapjúra szálljon,
mialatt a föld száraz maradt, majd, hogy a
földre szálljon, míg a gyapjúra nem szállt
semmi. Előbb, mikor az angyal jött, Gedeon
meg kívánt győződni az isteni vezetésről;
ebben a próbában ő kétszer ellenőrzött, hogy
meggyőződjön helyzetének helyességéről.
„Felkele pedig jó reggel Jerubbaál - ez
Gedeon - és az egész nép, mely vele volt, és
Táborba szállának a Haród kútjánál, és a
Midiáni tábora tőle északra volt, a Móré
halomtól fogva, a völgyben” – Bírák 6:34-40;
7:1.
28.
Csupán 32.000, a Gileád hegyen
összegyűlt izraelitával, az ellenség völgyben
szétszórt 135.000-es seregével szemben,
Jehova a következő meglepő parancsot adta
át Gedeonnak: „túl sok ember van veled,
hogy kezeikbe adjam Midiánt; Izrael
dicsekedhetne: az én saját kezem szerezte
meg a győzelmet. Most közeledj és add át a
következő kijelentést a népnek: bárki, aki
félénk és retteg, haza kell menjen” (Bírák
7:2,3, Moffatt). Ezen alkalommal a próba nem
egy Gedeon által kért próbatétel volt, hogy
bemutassa helyzetének helyességét, vagy
hogy biztosítson Jehova támogatásáról,
hanem
a
harcra
összegyűltek
egy
megszűrése volt, amelyet maga Isten végzett.
A félénkeknek az lett mondva, hogy
menjenek haza; 22.000 ember elhagyta a
gyülekezetet és visszavonult a haderőből.
10.000-en maradtak a Háród forrásánál,
melynek neve „remegést, lüktetést” jelent. Az
Izrael elleni, négy az egyhez esélyarány,
most megnőtt tizenhárom az egyre! Ezzel
együtt, Jehova bölcsen cselekedett törvényei
keretein belül: „Még tovább szóljanak az
27.) Hogyan fogadta Gedeon ezen felsőrendű
fenyegetést
és
mily
Isten
részéről
jövő
gondoskodással?
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előljárók a néphez, és ezt mondják: kicsoda
olyan férfi, a ki félénk és lágy szívű? Menjen
el, és térjen vissza az ő házába, hogy az ő
atyjafiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint
az ő szíve” – V.Mózes 20:8.
29.
A
prófétai
kép
ezen
részének
beteljesedésében, Jézus Krisztus trónra
emelése, és Templomhoz jövetele, valamint a
felkentek
földön
lévő
maradékának
megtisztítása
után,
Sátán
szervezete
felkészül a királyság hírnökei ellen irányuló
harcra (Jelenések 12:17). Több prófécia
megjövendöli azt, hogy azon időben az
emberek és nemzetek összeesküdtek és
egyesítették erejüket, hogy ellenálljanak a
tanúknak,
akik
most
értelmileg
megszabadultak
a
vallásos
eszmék
sokaságától, melyek megbénították Isteniránti
szolgálatukat (Zsoltár 2, 83; Ésaiás 8:9-12;
Jelenések 11:17,18). Gedeon seregéhez
hasonlóan, létszámban fölényesen meg lévén
haladva, Jehova felkent tanúi, Isten
segítségére kell támaszkodjanak; maguktól,
ők semmit sem tudnak cselekedni. Tehát, ők
maguk ellenőrzik saját helyzetüket, vizsgálják
meg magukat, kutatják az Iratokat, annak
megállapítására, hogy bizonyságtevésük
összhangban marad ezekkel; az Isten
részéről
jövő
útbaigazítás
és
áldás
bizonyítékait keresik és figyelmesen állnak,
hogy kihasználjanak bármilyen feddést, vagy
isteni
útbaigazítást.
Amiként
Gedeon
ellenőrizte és újraellenőrizte, hasonlóképpen,
az idő multával, ők is folytatják Istennel
szembeni
helyzetük
ellenőrzését
–
II.Korinthus 13:5; I.Thessalonika 5:21; Zsidók
12:5-11.
30. 
Mialatt a tanúk az egész földön
hirdetnek, ők másokat is meghívnak, hogy
csatlakozzanak hozzájuk. Szíve mélyén, sok
hallgató egyetért a képmutató vallások ellen
szóló üzenettel, azonban visszautasítja a
hozzájuk
való
csatlakozást.
Mások
egyetértenek és csatlakoznak, a 32.000
izraelitához hasonlóan. Azonban ezen
28.) A Gedeon most felsorakozott seregének, mily
törvényes megválogatását végezte Isten és miért?
29.) Mire került sor, hogy betöltse a midiániták jelképes
gyülekezését Gedeon ellen, és hogyan ellenőrizte ő,
Jehova támogatását?

30.) Miként dolgozik ma a félelem, hogy sokakat
elválasszon a keresztény gyülekezettől?
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összejöveteleken ők felfedezik a harcot
amelybe belekeverednek, meglátják az
ellenségek csapatát felsorakozva a tanúk
ellen, felfedezik, hogy azokra, akik Jehova
mellett állnak, üldözés következik és az
összejöveteleken való résztvétel egy rövid
ideje után, visszavonulnak a félelem nélkül
valók csoportjából. Nem rendelkezvén az
Isten iránti tökéletes szeretettel, amely
eltávolít minden félelmet, ők az emberfélelem
tőrébe esnek és a rémület rabul ejti
elméjüket. Számukra a gyülekezetek, ahol az
igazság vizei folynak, remegések és
lüktetések helyévé válnak, pont úgy ahogy a
Háród forrása azzá vált a 22.000 számára.
Ők inkább részesítenek előnyben egy jó
helyzetet a közösségben, mintsem egy jó
helyzetet Isten mellett, ahogy azt a kimagasló
emberek is tették Jézus idejében: „még
bizonyos számú tekintély is hitt Benne, habár
ők nem vallották ezt meg a farizeusok miatt,
hogy ne legyenek kiközösítve; ők előbbre
helyezték az emberek helyeslését, mint Isten
jóváhagyását” (János 12:42,43, Moffatt). Így
véget ér, arra való gyenge próbálkozásuk,
hogy kitörjenek Sátán börtöneiből, mivel ők
elvesztik
bátorságukat,
elhagyják
a
gyülekezeteket és visszatérnek a rabságba
(Példabeszédek
29:25;
Máté
5:10-12;
II.Timótheus 3:12; Zsidók 10:25; I.János
4:18).

A lusták elválasztása a buzgóktól
31.

Jehova azért tette ezt a próbát, hogy
eltávolítsa a félénkeket. Ezt, azon igazságok
feltárása
által
cselekedte,
melyek
nyilvánosságra hozták az előttük álló harcot,
hogy a Sátán szervezte le kellett legyen
leplezve, és az efféle feltárások felszínre
hozták a félelmet. Az igazság eltávolította a
juhok nyájából azokat, akik nem követték
bátran vezérüket, Jézus Krisztust. Ő
feláldozta a mennyiséget a minőség
érdekében, azonban az igazság újabb
feltárásai még jobban meg kellett ritkítsák a
sorokat, ahogy az meg volt jövendölve
azáltal, ami a továbbiakban történt Gedeon
10.000 emberének seregével:

„És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a
nép is sok; vezesd őket le a vízhez, és ott
megpróbálom őket néked, és a melyikről azt
mondom néked: Ez menjen el veled, az
menjen el veled; de bármelyikről azt
mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is
menjen. És levezette a népet a vízhez, és
monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, a kik
nyelvökkel nyalnak a vízből, mint a hogyan
nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, a
kik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lőn
azoknak száma, a kik kezökkel szájokhoz
véve nyaldosák a vizet, háromszáz férfiú; a
nép többi része pedig mind térdre esve ivott.
És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz
férfiú által szabadítlak meg titeket, akik
nyaldosták vala a vizet, és adom Midiánt
kezedbe; a többi nép pedig menjen el, kiki a
maga helyére” –Bírák 7:4-7.
33.
Az Izrael elleni esély rohamosan nőtt
elérvén a 450 az 1-hez arányt! Mit tehetett
volna ez a maroknyi ember a 135.000
kardhordó
ellenséggel
szemben?
Természetesen, maguk által semmit sem
tudhattak tenni! Minden bizonnyal, bármilyen
szabadulás, mely általuk jöhetett, nem lett
volna számbeli hatalmuknak tulajdonítva!
Később
egyetlen
alkalommal
sem
fuvalkodhattak fel büszkeség és dicséret által
ezt monva: „saját kezem szerezte meg a
győzelmet.” Győzelmük nem azon ténynek
volt tulajdonítva, hogy Baál le volt döntve és
ki volt irtva, sem soraiknak, melyek most oly
gyérek és megfogyatkozottak voltak, hanem
csak Jehova Istennek volt tulajdonítható
bármely elkövetkező győzelem!
34.
Azonban miért lett hazaküldve azon
9.700 ember, akik letérdeltek, hogy igyanak?
Magától értetendő, hogy a félelem jó ok volt a
22.000 ember eltávolítására; azonban milyen
komoly alappal rendelkezhetett a vízivás e
próbája? Jusson eszetekbe, hogy Gedeon
serege az ellenséges tábor szélén volt
található, hogy az ellenség látókörükbe volt,
hogy
közvetlenül
előttük
álltak.
A
körülmények
vajon
nem
szükségeltek
figyelmet és körültekintést? És mennyit láthat,
egy olyan ember, aki figyelmetlenül borul a
földre, hogy mohón igyon a vízből? Vajon a
9.700
ember
nem
figyelmetlenséget,
32.

31-33.) Hogyan voltak még jobban megritkítva Gedeon
seregének sorai, és miért?
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hanyagságot, érdektelenséget és a kritikus
helyzet felbecsülésének hiányát mutatta,
meghajtván térdeiket és kényelmesen
elhelyezkedvén,
személyes
igényeik
kielégítésére? De igen! Ép olyannyira, mint
ahogy a másik 300 ellentétes, jó
tulajdonságokat mutatott, lábaikat a földön
hagyván, a szükséges vizet tenyereik
„merítőkanalával”
emelvén
szájukhoz,
szemeiket azon eseményekre irányítván,
melyek gyorsan egy csúcsponthoz érkeztek.
Mialatt csillapították szomjukat, ők nem
felejtkeztek meg a harcról.
35.
Mi ezen dolog prófétai jelentősége? Az
Írások bővelkednek bizonyítékokban, hogy a
víz a Jehovától jövő életadó igazságokat
szemlélteti. Az efféle kifejezések: szabadító
kútfej, élő vizek forrása, élet vizének folyója
és megtisztulás a „víznek feredőjével az ige
által”, csupán néhány példát képeznek
(Ésaiás 12:3; Jeremiás 2:13; Ezékiel 47:1-12;
Ámós 8:11; Efézus 5:26; Jelenések 22:1,17).
Habár valaki ihat az igazság vizeiből, az ő
házában,
magányosan,
azonban
szükségesszerűen a gyülekezetekben is meg
kell tennie ezt. Hasonló összejövetelek sokak
számára képezik a szomjúság enyhítésére
szolgáló helyet; a szóban forgó prófétai kép
esetében is egy összegyűlt csoport ment el
inni. Következésképpen, a vízivás próbája a
modern
időkben,
Jehova
tanúi
összejövetelein nyilvánult meg.
36.
A félelemmel telt 22.000 ember nem
vesztegetett sok időt Háród forrása mellet
szomjuk enyhítése végett, azonban a 9.700
igen. Napjainkban sokan jönnek egy vagy két
összejövetelre, és továbbra is meg vannak
rémülve a szolgálat és üldözések kilátása
által, még mielőtt valóban éreznék az igazság
vizeinek ízét, azonban mások folytatják az
összejöveteleken való résztvételt és az
üzenetből való ivást. Ők részt vesznek az
összejöveteleken,
kényelmes
helyeket
foglalnak el, örvendenek a nehéz szövegek
harmonikus magyarázatának, mely olyan a
füleik számára, mint egy szép dallam,
továbbá isznak az Új Világ áldásainak
leírásából, amely meghatja őket, egy
csodálatos dalhoz hasonlóan; azonban ők
34.) Milyen meglévő állapotok bizonyultak egészséges
alapnak a vízivás-próba számára?
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nem fognak arra törekedni, hogy a dal mások
számára is szép legyen, ők nem fogják a
szép éneket énekelni mások fülei számára,
nem fognak elmenni bizonyságot tenni, nem
fogják megnyitni szemeiket a szolgálatra és
nem fognak szembeszállni az ellenséggel a
terepen (Ezékiel 33:30-33). Egyedüli fejlődési
tervük önző, arra irányul, hogy saját
tudományukat
növeljék,
hogy
felfuvalkodjanak
egy
olyan
ismerettel,
melyhez nem társul értelem, hogy saját
maguknak gyűjtsék az igazságot, egy olyan
fösvényhez hasonlóan, aki aranyat ás el.
Ezen osztály, mely a Gedeon idejéből való
9.700-ban volt előárnyékolva, főleg az 1920as évek idején vált nyilvánvalóvá, mikor olyan
sokan estek a „jellemfejlesztés” folyamatának
csapdájába, és mikor oly kevesen látták a
terepszolgálat szükségességét. Mikor az
összejöveteleken nagy hangsúly lett fektetve
a
terepen
való
szolgálatvégzés
szükségességére, sokak számára nagyon
nehéz volt elfogadni ezt és ez a dolog
sokakat távolított el Jehova népének
gyülekezetéből – Példabeszédek 4:5,7;
János 6:60-66; I.Korinthus 8:1.
37. 
Mennyire eltérő az ellenjelképes 300
ember viselkedése az összejöveteleken való
részvételük alkalmával! Szükséges, hogy
igyanak és meg is teszik ezt; azonban
számukra az üzenet, nem csupán egy
kellemes
vasárnapi
prédikáció,
mely
megcsiklandozza füleiket és aztán el van
felejtve, sem nem egy gyönyörű zene, amely
egyik fülükön be, a másikon pedig ki megy,
sem egy elbűvölő ének, amely valakit, egy
Újvilágról szóló álomba ringat. Mikor ők
örvendenek
az
összejövetelek
oktató
tapasztalatainak,
vagy
gyakorlati
bemutatóknak, elméjük azon gondolkodik,
hogy miként tudják felhasználni azon oktatást
saját
terepszolgálatukban.
Mikor
a
35.) Hol vannak ma sokak számára a vizek jelképes
helyei,
és
milyen
írásszövegek
támogatják
válaszotokat?
36.) Az emberek mely osztálya volt jelképezve a
9.700-ban akik Gedeon idejében csődöt mondtak a
vízivás-próbájában és különösen mikor vált ez
nyilvánvalóvá?

37.) Hogyan mutatják meg mások, a határozottságot
és elővigyázatosságot az összejöveteleken, ami
összehasonlíthatóvá teszi őket a prófétai kép 300
hűségesével?
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csoportban az Őrtorony folyóirat van
tanulmányozva és rá van mutatva a helyes
szentirati pontokra, nem csak saját magukért
örülnek azon igazságoknak, hanem arra
gondolnak, hogy miként használhatják azon
ismeretet
saját
bizonyságtevő
szolgálatukban. Ők az „ígének megtartói,
nem csak hallgatói” (Jakab 1:22). Ők el
vannak telve az összejöveteleken felszínre
törő igazság vizeitől, nyitva tartják szemeiket
és füleiket a szolgálati alkalmakra, mikor ők,
mások részére is szabad utat engedhetnek
az igazság folyásának. Mialatt ők maguk
tanulnak, nyomasztóvá válik azon vágy, hogy
másoknak is elmondják, mígnem készen áll
arra, hogy kitörjön; aztán ők kitörnek,
megnyitván ajkaikat és megengedik az
üzenet szétáradását, hogy mások is
örvendhessenek, épp úgy, miként ezt Elihu is
tette – Jób 32:17-20, A.A.T.
38. 
Az 1920-as évek idején, azon
megpróbáltatások, melyek jöttek az új
igazságok, valamint a Templomból jövő
állandó ítéletek által, megtisztították a felkent
maradékot,
addig,
míg
csak
a
rendíthetetlenek maradtak, valóban kevesen,
a kipróbáltak, a félelem nélkül valók és
önzetlenek, figyelmes harcosok „erősek az
Úrban, és az Ő hatalmas erejében” (Ésaiás
6:5-7; Zakariás 3:1-5; Efézus 6:10). A tanuk
egy kicsiny csoportja maradt, az ellenség
hordáival szemben, melyekkel szembe kellett
szálljanak; mégis, a létszám nem szükséges
a győzelem elnyeréséhez, mikor Jehova a
kevesek oldalán áll (I.Sámuel 14:6; Lukács
19:40; Róma 8:31). Gedeon idejében, az
események igaznak bizonyították ezt az
alapelvet; napjaink ellenjelképes eseményei
pedig megerősítik ezt.

Miért tétetik szabaddá az elme
39. 

Azonban, mielőtt előhaladnánk a
valóságos
harcok
szentírás
szerinti
leírásában és az ellenjelképes teljesülések
eseményeinek párhuzamával, elmélkedjünk
el ezen a ponton, a prófétai kép felett. Baál
38.) Hogyan voltak megritkítva a tanúk sorai az 1920as évek folyamán? Az a tény, hogy kevesen voltak,
mégis miért nem okozta a bátorság elvesztését?
39.) Hogyan voltak és vannak egyesek megsértve,
ellenálltak és ellenállnak a szellemi megtisztításra való
próbálkozásoknak, úgy jelképben, mint ma?

imádatának tulajdoníthatóan az egész Izrael,
egy tisztátalan állapotban volt Isten előtt. Ők
elrejtőztek a nyers, hódító hatalmak elől. Az
Úrhoz kiáltottak, nyomorúságukban. Ő
válaszolt, elküldvén egy prófétát és egy
angyalt és felemelvén egy bírát, mint
megszabadítót. Nagyrészük ellenállt a próféta
által közvetített üzenetnek és egy erőszakos
csőcselék által arra törekedtek, hogy
megöljék az angyal látogatását követően
felemelt bírát. Ők a népszerű baálimádatot
részesítették előnyben az igazimádat helyett.
Hasonlóan, ma is, a kereszténység, hamis
ortodox vallásai a népszerűek, míg a Jehova
tanúi által szétkürtölt hamisítatlan Bibliai
igazságok azok, melyek erőszakra gerjesztik
a csőcseléket.
40. 
Azonban a hűséges Gedeon és társai
földre döntötték Baált, meghívókat küldtek a
gyülekezetnek, felkészítették erejüket a
harcra, eltávolítván a félénkeket, lustákat és
önzőket és ők ottmaradtak az őrségben az
ütközetre. Ma létezik egy hasonló csoport,
egy felkent maradék. Ők fel vannak készülve
a harcra, elűzvén a hamis, vallásos
szertartást és dogmát elméjükből, értelmileg
megszabadulva a modern baálimádattól, nyílt
elmével arra, hogy befogadják azon
igazságokat, melyek Isten Szavából, valamint
a Nagyobb Gedeontól jönnek, a Templomból.
Ők félelemtől és önzéstől szabadon
tanulmányoznak
magán
úton
és
gyülekezetekben. Ők nem szűnnek meg
gyülekezésükben, és nem térnek vissza a
baálimádathoz. Lót felesége visszanézett
Sodoma felé; a pusztában lévő izraeliták
visszatekintettek az egyiptomi élvezetekre; a
megmosott koca visszatér a sárba, az eb
visszatér az ő okádásába; azonban a modern
baálimádattól megszabadult keresztények
nem térnek vissza, nem tekintenek hátra,
miután kezüket a Királyság szolgálatának
ekéjére tették – I.Mózes 19:26; IV.Mózes
11:4-6,18-20; II. Péter 2:20-22; Lukács 9:62.
41. 
Felszabadított
elmékkel
és
az
embereket szabaddá tevő igazságokkal
telten, e felkent tanuk továbbra is


40.) Hogyan van felkészítve a felkent maradék a
harcra és milyen bolondságot kerül el ő?

41,42.) Hogyan használják az értelmileg szabad
tanuk, Isten igazságát, ahogy ez a bibliai jelképek által
is mutatva van?
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előhaladnak,
hogy
másokat
is
megszabadítsanak.
Ők
szökéseket
készítenek elő a börtönből, nem szószerinti
cellákból
és
nem
fűrészek
és
robbanóanyagok használata által, hanem
Isten Szavának igazságai által, amely
élesebb bármely kétélű kardnál, és amely
képpes megszabadítani a Sátáni láncok által
megkötött szabad elméket. A szellem kardja
átdöf és megszabadít, az igazság vizei
elárasztják a tévedések rejtett helyeit, az éles
igazság, a jégesőhöz hasonlóan felhasítja a
hazugságok menedékét; egy ostorhoz
hasonlóan, megsérti és rettegésben tartja, a
csaló szolgálatukat megvédeni képtelen,
egyházi foglárokat; az égető igazság
megégeti a vallásos polyvát és egy sziklákat
törő pörölyhöz hasonlóan, szétzúzza az útban
levő tévtanok köveit, melyek sokakat
meggátolnak, akkor, mikor az igaz imádat
útját kívánják követni. Ez úgy van, miként
Ésaiás és Jeremiás mondta:
42.
„És jég söpri el a hazugság oltalmát, és
vizek ragadják el a rejteket […] az ostorozó
áradat ha eljő, eltapod titeket, s a hányszor
eljő, elragad titeket; mert minden reggel eljő,
nappal és éjszaka; borzalom megérteni e
tanítást; mert rövid lesz az ágy, hogy benne
kinyujtózhassék, és a takaró szűk lesz az
elrejtőzéskor.” (Ésaiás 28:17-20). „A Próféta,
a ki álomlátó, beszéljen álmot; a kinél pedig
az Én igém van, beszélje az Én igémet
igazán. Mi köze van a polyvának a búzával?
azt mondja az Úr. Nem olyan-é az én igém,
mint a tűz? azt mondja az úr, mint a
sziklazúzó pöröly?” – Jeremiás 23:28,29;
Ésaiás 62:10; Efézus 6:17; Zsidók 4:12.
43. 
A
baálimádathoz
hasonló
kereszténység, vallásos tanainak pogány
eredetéről és jellemzőiről szóló igazságok,
megszabadítják
a
hallgató
elméjét,
eltávolítnak és megszüntetnek minden olyan
keresztény álláspontot, mellyel a személy
egykor rendelkezett elméjében. Azonban,
ahogy ez Jeremiás megbízásában is be van
mutatva, a Biblia igazsága többet tesz annál,
hogy
gyomlál,
rombol,
megdönt
és
megsemmisít: „Én e mai napon népek fölé és
országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj,
43.) A modern baálimádat megdöntésén kívül, mi más
van végrehajtva az igazság által? És Krisztus utódai,
hogyan kell megvalljanak egy efféle igazságot?
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irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj”
(Jeremiás
1:10).
Miként
Gedeon,
a
baálimádat megdöntése után felépítette az
igazimádatot, hasonlóképpen ma is, a
feltételezett, keresztényesített pogányság
elméleti szemetének eltakarítását követően, a
maradék építi a helyes tanítást. Ezen
szolgálat véghezvitelében, Krisztus követői el
kell
kerüljék
a
balga
vitákat
és
okoskodásokat, alázatosak, kedvesek és
meggyőzők kell legyenek, hogy a hallgatók
visszakaphassák
értelmi
szabadságukat
melyet Sátán megvont tőlük. „Kerüld a
bolondságot, a gyermeteg okoskodásokat; te
tudod, hogy ezek csupán vitákhoz vezetnek
és Isten egy szolgája nem kell vitatkozzon,
hanem mindenkivel jóindulatú legyen; ő
meggyőző kell legyen és ne legyen
ingerlékeny, szelíden igazítsa útba az
ellenszegülőket; mivel Isten megengedheti
nekik, hogy megtérjenek és hogy az igazság
ismeretére
jussanak
és
magukhoz
térhessenek és megmeneküljenek a Ördög
tőréből, melyben foglyul ejtettek akaratának
cselekvésére” – II.Timótheus 2:23-26, A.A.T.
44. 
Jehova tanúi értelmileg fel voltak
szabadítva ezen isteni harcra. Azon igazság,
mely felszabadította őket, fel kell legyen
használva, hogy másokat is felszabadítson,
miként be van mutatva a gírák példázatában
(Lukács 19:11-27; Máté 5:14-16). Ők, a világi
zűrzavartól elkülönülten, Krisztus katonáiként
harcolnak,
nehézségeket
szenvedve
(II.Timótheus
2:2-4).
Nem
szószerinti
fegyverekkel, hanem a Biblia igazságaival
felfegyverezve, ők értelmi börtönöket és
erődöket távolíthatnak el, míg a látható
foglárok által emelt, bármely akadály vagy érv
meg lehet semmisítve és az egykoron Sátán
által fogságban tartott elmék engedelmesség
által, Krisztushoz és Istenhez kötözöttekké
válnak: „habár egy földi életet élek, mégis én
nem egy földi háborút folytatok, mivel a
fegyverek melyeket használok nem a földiek,
hanem erőteljesek, istenileg megerősítettek,
hogy megsemmisítsék az erősségeket. Én
megsemmisítem az Isten ismerete ellen emelt
bármely érvet és akadályt és bármilyen
gondolatot foglyul ejtek, és azt cselekszem,


44.) Értelmi szempontból, mire voltak megszabadítva
Jehova tanúi és hogyan vannak ők felszerelve ezen
cél véghezvitelére?
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hogy Krisztusra hallgasson” – II.Korinthus
10:3-5, A.A.T.
45. 
Mikor mi visszatérünk az ókori prófétai
képre, mely magába foglalja Gedeont és 300
emberből álló kicsin csapatát, mikor
figyelemmel követjük őket ellenségük elleni
csatájukban, mely számtalan sáskához
hasonlóan
volt
szétszóródva
Jezréel
völgyében, a szószerinti fegyvereket nem
használó
keresztény
harcot
fogjuk
szemléltetve látni? A bírák idejében vívott
csata eredménye egyezni fog Sátán
világának ezen utolsó napjaiban folytatott
keresztény harc eredményével? Hogy választ
kapj, lásd a következő számunkat.



45.) Milyen kérdések várnak válaszra a következő
számban?
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