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ELŐSZÓ

Az idei év első háromnegyed évében Isten népének evangélizá-
ciójáról tanulmányoztunk, mégpedig a Krisztus első eljövetelének 
időszakának történelméből. A most következő negyedévben Krisztus 
első tanítványainak és az első keresztény gyülekezetek evangélizációs 
tapasztalatairól fogunk tanulmányozni. Továbbá tanulmányozni fog-
juk Isten azon tanításait, amelyek segítik maradék népét az Ő tervének 
megvalósításában.  

„Isten egyháza egészen a befejezésig, szabadon viheti előre, az el-
veszett ember megváltásának isteni tervét… A lelki Izrael visszakapta 
azokat a kiváltságokat, amelyekben Isten népe Babilonból való szaba-
dulása után részesült. A föld minden részén férfiak és nők szívét érinti 
a mennyből küldött üzenet, amelyről a látnok János prófétálta, hogy 
Krisztus második jövetele előtt fogják hirdetni: ’Féljétek az Istent és 
adjatok neki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája’ (Jel 14:7).” – 
PK 444.

„Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szol-
gálatra hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a 
világnak. Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő 
tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten 
a sötétségből hívta ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy 
dicsőségét. Az egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; 
végül pedig kinyilatkoztatja a ’mennybéli fejedelemségek és hatalmas-
ságok előtt’ (Ef 3:10). Isten felmérhetetlen szeretetét.” – AT 7.

„Az egész földet, bármennyire beárnyékolja is a bűn, a bánat és a 
fájdalom sötétsége, be kell világítani az isteni szeretet ismeretének 
fényével. Semmilyen hitfelekezettől, semmilyen rendű-rangú ember-
től vagy társadalmi osztálytól nem szabad elzárni a mennyei tróntól 
sugárzó fényt!

A reménység és kegyelem üzenetét el kell vinni a föld végső hatá-
ráig. Mindenki, aki akarja, kinyújthatja kezét és megragadhatja Isten 
erejét. Békét köthet vele, és békessége lesz.” – PK 447.

Imánk az, hogy e leckesorozatok segítsék a szombatiskolai tanu-
lókat hatékony misszionáriusokká válni, hogy vihessék a kegyelem 
utolsó üzenetét a világnak!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2014. október 4.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
A Fülöp-szigeteki Unió központja részére

A Fülöp-szigetek tulajdonképpen egy olyan 
szigetország, amely 7 017 szigetből áll, s a terü-
lete 300 000 négyzetkilométer. Három fő szi-
getcsoportból áll: Luzon, Visayas és Mindanao. 
A népességét 2013 januárjában 99 millió főre 
becsülték. Jóllehet több mint 170 nyelvjárást be-
szélnek, de a két legelterjedtebb nyelv a filipino, 
és az angol. Az országot a vallások széles skálája 
jellemzi, beleértve a katolikus, a protestáns, az isz-
lám, a buddhista, a hindu, és más vallásokat.         

A reform üzenete az országban 1958-ban kezdődött, ami-
kor D. Nikolici testvér ellátogatott a Fülöp-szigetekre azon adventista testvérek hí-
vására, akik elkülönültek az Adventista egyháztól Davao városban. 1959-ben szer-
veződött meg a Fülöp-szigeteki Unió. Azóta a hűséges munkások, prédikátorok 
és gyülekezeti tagok folytatták a misszió munkájukat, kitűzve az igazság zászlaját 
az ország különböző részein. Ma a Fülöp-szigeteki Unió 5 misszóterületből áll, 60 
gyülekezettel és csoporttal, s összesen 1375 gyülekezeti taggal. Két misszióiskola 
működik az Unióban a pénzügyi problémák ellenére, ami mindig akadályt jelent 
a misszionáriusainknak.      

Az Unió központjaként használt épületet 1970-ben alakították ki erre a célra 
a fővárosban, Manilában. Most ennek a régi épületnek komoly felújításra van 
szüksége. Bár az ottani testvéreink azt határozták el, hogy a központ részére ke-
resni fognak egy alkalmasabb épületet, és a régi épületet kiadóhivatalként fogják 
működtetni. 

Mérlegelve ezt a helyzetet, a Fülöp-szigeteki Unió a világon élő összes testvé-
reink pénzügyi segítségével meg tudja majd valósítani ezt a tervet. Ezért azzal a 
felhívással fordulunk szerte a világon élő testvéreinkhez, hogy úgy az imáikkal, 
mint a pénzadományaikkal segítsenek bennünket.    

Előre is örülünk annak, hogy e nemes kérésünknek eleget tesztek.
Legyen az Úr megdicsőítve, amint ezt a tervet Őtőle kapott teherként megvaló-

sítjuk. Isten áldjon meg mindnyájatokat!
  
  

Testvéreitek a Fülöp-szigetekről 

Fülöp-szigetek

Filippínó - 
tenger

Laoag

Dél - 
kínai -
tenger

Baguio

Palawan

Zamboanga

Manila

Samar

Davao

Quezon City

Iloio

Bacolod

Cagayan de Oro
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551. Tanulmány - „MEGTALÁLTUK A MESSIÁST!”

„MEGTALÁLTUK A MESSIÁST!”
„Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29.)
„János küldetett el, hogy Illés próféta erejében és lelkületével egyengesse 

a Megváltó útját. Azokat, akik János tanítását elvetették, Jézus prédikációja 
sem boldogította.” – TL 222.   
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 102-111. („Megtaláltuk a Messiást”)

Vasárnap   szeptember 28.
1. KERESZTELŐ JÁNOS
a. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Keresztelő János 

önmagáról és munkájáról beszélt, amikor kérdőre vonták a jeruzsá-
lemi zsidó papok és Léviták? Jn 1:19-28. 

„Amikor Keresztelő János megkezdte szolgálatát, sokan azt gondolták, 
hogy ő lehet Mózes, aki feltámadt a halálból.” – JÉ 104.
b. Mit jelentett ki János a következő napon? Jn 1:29-34. 

„A nép félelemmel vegyes csodálkozással tekintett Arra, akit az imént 
Isten Fiának neveztek. Mélyen megrendültek János szavain. Isten nevében 
szólt hozzájuk. Nap mint nap erősödött meggyőződésűk, hogy ő a menny 
küldötte. De ki az, aki nagyobb Keresztelő Jánosnál? Ruházatában, visel-
kedésében semmi sem utalt rangra. Látszólag egyszerű ember, hozzájuk 
hasonlóan a szegények egyszerű öltözetét hordja.” – JÉ 106.

2014. október 4.
Szombat

Napnyugta: H  18:18
  Ro 18:51

1. Tanulmány

János evangéliuma 1:19-28.
19  És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?20  És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.21  És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-e te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-e te? És ő felele: Nem.22  Mondának azért neki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?23  Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ésaiás próféta.24  És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:25  És megkérdék őt és mondának neki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?26  Felele nekik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, akit ti nem ismertek.27  Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.28  Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztel vala.

János evangéliuma 1:29-34.
29  Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!30  Ez az, akiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.31  És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek.32  És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta.33  És én nem ismertem őt; de aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nekem: Akire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szent Lélekkel.34  És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
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Hétfő   szeptember 29.
2. „ÉS VEZETÉ ŐT JÉZUSHOZ”
a. Mit mondott Keresztelő János a következő napon? Kik vannak meg-

említve, akik hallották őt? Jn 1:35, 36.     

b. Milyen hozzáállása volt Keresztelő János ezen két tanítványának, 
ami feltétlenül szükséges egy evangélista számára? Jn 1:37-40.

„Ha János és András magáévá teszi a papok és vezetők hitetlen lelkületét, 
nem kerültek volna Jézus lábához tanítványokként. Bírálóként jöttek volna 
hozzá, hogy szavait megítéljék. Sokan így elzárkóznak a legértékesebb lehe-
tőségek elől. Nem így az első tanítványok. Elfogadták a Szentlélek hívását, 
amelyről Keresztelő János prédikált. Most felismerték a mennyei Tanító 
hangját. Számukra Jézus szavai üdeséget, igazságot és szépséget árasztottak. 
Isteni világosság sugározta be az Ószövetségi Írások tanításait. Az igazság 
sokoldalú tételei új fényben ragyogtak.

A töredelem, a hit és a szeretet teszi képessé a lelket, hogy elfogadja a 
mennyei bölcsességet. A szeretet által munkálkodó hit az ismeretek kulcsa, 
és mindenki, aki szeret, ’ismeri az Istent’ (1Jn 4:7).” – JÉ 107-108.
c. Ki volt az első két tanítvány? Jn 1:41. (Megjegyzés: János evangéli-

umának írásakor az író soha nem nevezte nevén önmagát.) Beszélj 
András azon vágyáról, ahogyan a jó híreket meg akarta osztani a 
Jézussal együtt töltött idő után! Jn 1:42.   

„János apostol őszintén, mélyen szerető, heves, de elmélkedő ember volt. 
Egyre inkább felismerte Krisztus dicsőségét – nem azt a világi pompát és 
hatalmat, amiben reménykedni tanították, hanem ’az Atya egyszülöttjének 
dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal’ (Jn 1:14). Elmerülten 
szemlélte ezt a csodálatos dolgot.

András vágyakozott, hogy megossza a szívét betöltő örömöt. Testvére, 
Simon keresésére indult, és így kiáltott: ’Megtaláltuk a Messiást’ (Jn 1:42).” 
– JÉ 108.

János evangéliuma 1:35,36.
35  Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;36  És ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, monda: Íme az Isten Báránya!

János evangéliuma 1:37-40.
37  És hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követék Jézust.38 Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nekik:39  Mit kerestek? Azok pedig mondának neki: Rabbi, (ami megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?40 Monda nekik: Jöjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.

János evangéliuma 1:41.
A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.

János evangéliuma 1:42.
Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda neki: Megtaláltuk a Messiást (ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
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771. Tanulmány - „MEgTAlálTUK A MEssiásT!”

Kedd  szeptember 30.
3. PÉTER, FÜLÖP, NÁTÁNAEL
a. Mit mondott Jézus Simon Péternek amint találkozott vele? Jn 1:43. 

„Simont nem kellett kétszer hívni. Ő is hallotta Keresztelő János prédi-
kálását, sietett tehát az Üdvözítőhöz. Krisztus tekintete megnyugodott rajta, 
olvasott jellemében, élettörténetében. Lobbanékony természetét, szerető, 
együtt érző szívét, becsvágyát, önbizalmát, bukásának történetét, bűnbá-
natát, munkásságát, mártírhalálát – a Megváltó mindezt látta, és így szólt: 
’Te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva: 
Kőszikla’ (Jn 1:43).” – JÉ 108.
b. Hogyan vágyott egy új tanítvány megosztani a jó híreket a következő 

napon? Jn 1:44-46.
   

c. Hogyan fejezte ki Nátánael szívének kételyeit a jó hírek hallatán, s 
hogyan próbálta Filep eloszlatni ezt a kételyt? Jn 1:47. Mit tanulha-
tunk ezen első keresztény evangélisták munkamódszeréből?  

„Amíg valaki az emberi tekintély vezetésében bízik, nem juthat el a meg-
mentő igazság ismeretére. Nátánaelhez hasonlóan a magunk számára kell 
tanulmányoznunk Isten igéjét, és imádkoznunk a Szentlélek világosságáért. 
Ő, aki látta Nátánaelt a fügefa alatt, minket is látni fog az imádság titkos 
helyén. A világosság országának angyalai közel vannak azokhoz, akik aláza-
tosan keresik az isteni vezetést.

Krisztus egyházának megalapítása János, András, Simon, Filep és Ná-
tánael elhívásával kezdődött. János két tanítványát irányította Krisztushoz. 
Egyikük, András, megtalálta testvérét, és a Megváltóhoz hívta. Ezután tör-
tént Filep elhívása, aki viszont elment Nátánaelt megkeresni. Szolgáljanak 
ezek a példák arra, hogy megtanuljuk a személyes erőfeszítések jelentőségét, 
hogy közvetlenül forduljunk rokonainkhoz, barátainkhoz, szomszédaink-
hoz. Vannak, akik egy életen át vallják, hogy ismerik Krisztust, de szemé-
lyesen sohasem tettek erőfeszítést, hogy csak egyetlen lelket is hozzanak a 
Megváltóhoz.” – JÉ 109-110.

János evangéliuma 1:43.
És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hívatni (ami megmagyarázva: Kőszikla).

János evangéliuma 1:44-46.
44 A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda neki: Kövess engem!45 Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.46 Találkozék Filep Nátánaellel, és monda neki: Aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.

János evangéliuma 1:47.
És monda neki Nátánael: Názáretből támadhat-e valami jó? Monda neki Filep: Jer és lásd meg!
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Szerda  október 1.
4. HA HISZTEK BENNEM
a. Mit mondott Jézus Nátánaelnek, annak ellenére, hogy Náthánael 

hitetlen volt? Jn 1:48. Jézus mely megállapításán lepődött meg 
Náthánael, s mi volt a válasza? Jn 1:49-50.  

b. Amint Jézus örömmel tekintett előre azon becses áldásokra, amit 
a munkája hoz majd az emberiségre, mit mondott Nátánaelnek? 
Jn 1:52. Magyarázd meg ezt a verset! 

„Ha hisztek bennem, hitetek megelevenedik. Meglátjátok, hogy az ég 
megnyílik, és soha többé be nem zárul. Én nyitottam meg nektek. Isten an-
gyalai felszállnak, felviszik az Atyához a szűkölködők, nyomorultak imáit, 
majd leszállnak az ember gyermekeihez, és áldást, reményt, bátorítást, segít-
séget és életet hoznak…

Minden isteni áldás Krisztuson keresztül, mennyei követeinek szolgálata 
által árad ránk. Azzal, hogy Üdvözítőnk emberi természetet öltött magára, 
egyesítette a saját és Ádám bukott fiainak és leányainak érdekét, és képviseli 
őket a mennyei trón előtt. Ezáltal Krisztus közbenjáróvá vált Isten és ember 
között - közöttünk és mennyei Atyánk között.” – JÉ 111.
c. Hogyan jöhetünk Krisztus által Istenhez? Jn 14:6. 

„Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az 
semmit sem ér. Sokan, bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyer-
mekei legyenek, mégis elvesznek. Sohasem jutnak el odáig, hogy akaratukat 
Istennek alárendeljék. Nem döntenek most: keresztények akarunk lenni!

Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás me-
het végbe életedben. Ha akaratodat teljesen alárendeled a Megváltónak, ak-
kor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. 
Akkor az állhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így, állandóan átadva 
magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni!” – JVÚ 45.  

János evangéliuma 1:48.
Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen.

János evangéliuma 1:49-50.
49  Monda neki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda neki: Mielőtt hívott téged Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.50  Felele Nátánael és monda neki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izrael Királya!

János evangéliuma 1:52.
És monda neki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.

János evangéliuma 14:6.
Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
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991. Tanulmány - „MEgTAlálTUK A MEssiásT!”

Csütörtök   október 2.
5. MUTASD BE JÉZUS JELLEMÉT!
a. Mi a leghatékonyabb evangélizálási módszer, amit mindannyiunk-

nak gyakorolnunk kell? 1Jn 3:10-11.

„Ma, amikor Jézus a mennyben van, tanítványai képviselik Őt az emberek 
között. A lélekmentés egyik leghatékonyabb módja, ha mindennapi életünk-
kel példázzuk jellemét. Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól 
függ, amit mondunk, inkább attól, amik vagyunk. Az emberek harcolhatnak 
vagy dacolhatnak érveinkkel, ellenállhatnak felhívásainknak, de az önzetlen 
szeretetet sugárzó élet olyan érv, amelynek nem tudnak ellentmondani. A 
Krisztus szelídségével jellemezhető következetes élet hatalom a világon.

Krisztus tanítása a meggyőződés és tapasztalat szoros kapcsolatára épült. 
Akik tőle tanulnak, az isteni rendelés szerinti tanítókká válnak. Ha olyan 
ember szólja Isten igéjét, aki megszentelődött általa, akkor az Igének életadó 
ereje van, amely vonzóvá teszi a hallgatók számára, és meggyőzi őket élő 
valóságáról. Ha valaki szeretetből fogadta el az igazságot, ez megmutatkozik 
meggyőző modorában, hanghordozásában. Azt hozza az emberek tudomá-
sára, amit maga látott, hallott, átvett az élet Igéjéből, hogy mások is közös-
ségben legyenek vele Krisztus ismerete által. Az Ő bizonysága – amely az 
oltárról vett eleven szénnel érintett ajkakról származik – igazság a fogékony 
szív számára, és a jellem megszenteléséért munkálkodik.” – JÉ 110-111.

Péntek   október 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mit mondott Keresztelő János Jézus Krisztusról, amint felismerte Őt? 
2. Mi volt András első evangélizációs tapasztalata – s mit tanuljunk meg ebből?
3. Hogyan nyilvánított ki Fülöp az Andráséhoz hasonló érdeklődést?
4. Beszélj arról, hogyan jöhetünk Istenhez!
5. Foglald össze az evangélizálás leghatékonyabb eszközeit!

János apostol 1. levele 3:10-11.
10  Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az [sem], aki nem szereti az ő atyjafiát.11  Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást;
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2014. október 11.
Szombat

Napnyugta:  H 18:04
Ro 18:39

JÉZUS ELHÍVTA A TIZENKETTŐT
„És választa [Jézus] tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje 

őket prédikálni” (Mk 3:14).
„Jézus azért hívta el tanítványait, hogy tanúiként küldhesse ki őket, s hir-

dessék azt a világnak, amit Tőle hallottak és láttak. Hivatásuk a legfontosabb 
volt valamennyi elhivatott emberi feladat között, s közvetlenül a Krisztusé 
után következett. Isten munkatársaivá kellett lenniük a világ megmen-
tésében.” – RH 1912. január 11.   
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 237-243. („Választa tizenkettőt”)

Vasárnap  október 5.
1. ATIZENKÉT APOSTOL
a. Milyen embereket képezett ki Krisztus arra, hogy hirdessék a meg-

váltás üzenetét a világnak? Sorold fel őket név szerint! Mt 10:2-4. 

„Megváltónk… kapcsolatba lépett gyenge jellemű emberekkel; tanította 
őket, és példát mutatott nekik, hogy alkalmuk legyen felismerni és kijavítani 
hibáikat.” – NK 40.
b. Krisztus mely kijelentése mutatja, hogy ismerte ezeknek az embe-

reknek a jellemét? Jn 6:70.

„A Megváltó ismerte a kiválasztottak jellemét. Minden gyöngeségükbe, 
hibájukba belelátott.” – JÉ 238.

„A tizenkettő között volt egy áruló. Krisztus Júdást is tanítványai közé 
fogadta, nem jellemhibái miatt, hanem azok ellenére.” – NK 40.

2. Tanulmány

Máté evangéliuma 10:2-4.
2  A tizenkét apostol nevei pedig ezek: Első Simon, akit Péternek hívnak, és András, az ő testvére; Jakab, a Zebedeus fia, és János az ő testvére;3  Filep és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak;4  Simon a kananita, és Júdás, az iskariótes, aki el is árulta őt.

János evangéliuma 6:70.
Felele nekik Jézus: Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög.
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Hétfő   október 6.
2. JÚDÁS
a. Hogyan és miért fogadta el Krisztus Júdást? Mt 8:19-20.    

„Mialatt Jézus a tanítványokat elrendelt hivatásukra készítette elő, közé-
jük nyomult valaki, aki nem kapott elhívást. Iskariótes Júdás volt az, Krisztus 
állítólagos követője. Most előtérbe lépett, és helyet követelt a tanítványoknak 
ebben a szűkebb körében. Nagyon komolyan, és látszólag őszintén jelentette 
ki: ’Mester, követlek téged, akárhova mégy’ (Mt 8:19). Jézus nem utasította 
el, se nem üdvözölte, hanem szomorúan csak ennyit mondott: ’A rókáknak 
vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs 
hová fejét lehajtani’ (Mt 8:20).…

A tanítványok alig várták, hogy Júdás is közéjük kerüljön. Megjelenése 
parancsoló, felfogása éles, jó szervező, ők ajánlották Jézusnak, mint aki majd 
nagyban segíti munkáját. Meglepődtek, hogy Jézus oly hűvösen fogadta.” – 
JÉ 239-240.
b. Milyen választás volt nyitva Júdás előtt, mint ahogy mi előttünk is? 

5Móz 30:19.

„Ha [Júdás] megnyitja szívét Krisztusnak, az isteni kegyelem száműzi az 
önzés démonát, és Júdás is Isten országának alattvalója lehet…

Júdás a többi tanítvánnyal egyenlő eséllyel indult. Ugyanazokat a drága 
tanításokat hallgatta. Ám az igazság gyakorlati kivitelezése – amit Krisztus 
megkívánt – aszerint változott, hogy az megegyezett-e Júdás vágyaival, cél-
jaival.” – JÉ 240-241.
c. Egyedül csak milyen módon tudta volna Júdás az életet választani? 

Mit foglalt volna magába ez a választás az ő részéről? Jn 1:12-13; 1Pt 
1:22-23.

„Júdás tehát együtt járt a tanítványokkal, hogy Krisztus tanításából és 
példájából megtanulja, milyen a keresztény jellem, és meglátva hibáit, meg-
térjen, és Isten segítségével lelke megtisztuljon ’az igazság iránt való engedel-
mességben’ (1Pt 1:22).” – NK 40.

Mózes 5. könyve 30:19.
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet 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;

Máté evangéliuma 8:19-20.
19  És hozzámenvén egy írástudó, monda neki: Mester, követlek téged, akárhova mégy.20  És monda neki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.

János evangéliuma 1:12-13.
12  Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;13  Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

Péter apostol 1. levele 1:22-23.
22  Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;23  Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.
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Kedd   október 7.
3. „TANULJATOK TŐLEM”
a. Hogyan írja le Pál apostol azon férfiak és nők egyszerűségét, akik 

elhívattak, hogy Istenért dolgozzanak? 1Kor 1:26-28.  

„Isten úgy fogadja az embert, ahogy van; emberi jellemvonásaival együtt; 
kiképzi szolgálatára, ha nevelhető és tanul Tőle. Nem azért választja ki, mert 
tökéletes, hanem fogyatékosságai ellenére is éppen azért, hogy az igazság 
ismerete és gyakorlása által, Krisztus kegyelmével átalakulhasson az Ő kép-
mására.” – JÉ 240-241.

„Az élet közönséges foglalkozásaiban sok munkás türelmesen ellátja 
mindennapi munkakörét anélkül, hogy ismerné rejtett képességeit, amelyek 
működésre élesztve a világ legnagyobb vezetői közé emelnék őket. . Az élet 
útján sok személy van, akik szorgalmasan, türelemmel végzik a naponként 
felmerülő feladataikat, tudattalanul rejtőzködő képességeikkel, tettekre ser-
kentve, s így állhatnak ők majd be a világ nagy vezetőinek a sorába. Egy 
hozzáértő kéz érintése szükséges ahhoz, hogy felébressze és fejlessze ezeket a 
szunnyadó képességeket.” – CT 511.    
b. Mit jelentett az első tanítványoknak a Krisztusért végzendő szolgá-

latra való elhívás? Lk 14:27,33; Ef 4:20-24.

„Mindegyik tanítványnak súlyos fogyatékosságai voltak, amikor Jézus 
szolgálatába szólította őket. Még maga János sem – aki pedig a legszorosabb 
kapcsolatba került a szelíd, alázatos Megváltóval – volt természeténél fogva 
szelíd és hajlékony. Testvérével ’mennydörgés fiainak’ (Mk 3:17) nevezték… 
[De] Krisztusra tekintettek, s így átalakult a jellemük.” – JÉ 241-242. 
c. Kitől kellett a tanítványoknak tanulni, hogy beteljesíthessék az elhí-

vatásukat? Milyen alapelvre volt alapozva a kiképzésük? Mt 11:29; 
Jn 17:26.

„Egy Istennek odaszentelt életnek nem kell a tudatlanság életének lenni. 
Sokan azért érvelnek a képzettség ellen, mert Jézus tanulatlan halászokat 
választott ki arra, hogy hirdessék az evangéliumot. Azt bizonygatják, hogy 
Jézus előnyben részesítette a kiképzetleneket. Holott sok tanult és tiszteletre-
méltó ember hitt Krisztus tanításainak. Ha bátran engedelmeskedtek volna 
a lelkiismereti meggyőződésüknek, akkor követték volna Jézust.” – CT 511.   

Máté evangéliuma 11:29.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Lukács evangéliuma 14:27,33.
27  És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.33  Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.

János evangéliuma 17:26.
És megismertettem ő velük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:26-28.
26  Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;27  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;28  És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:

Efézusbeliekhez írt levél 4:20-24.
20  Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;21  Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy amint az igazság a Jézusban:22  Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;23  Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,24  És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.



13132. Tanulmány - JÉZUS ELHÍVTA A TIZENKETTŐT

Szerda   október 8.
4. ELHÍVATÁSUNK MEGERŐSÍTÉSE
a. Mit jelentenek Pál apostol azon szavai, amikor azt mondja, hogy ő 

mindig imádkozik a thessalonikai hívőkért, „hogy a mi Istenünk 
méltóknak tartson titeket az elhívásra”? 2Thess 1:11.       

b. Milyen tanítást kaptak a „mennyei elhívásnak részesei” (Zsid 3:1.) 
arra, hogy igyekezzenek elhívatásukat erőssé tenni? 2Pt 1:2-11. 

„Ne gondoljátok, hogy várnotok kell, amíg az egyik erényt tökélete-
sítettétek, s azután művelnétek csak egy másikat. Nem, ezeknek együtt 
kell növekedniük, szüntelenül a felebaráti szeretet forrásából táplálkozva. 
A mindennapi életetekben tökéletesíthetitek azon áldott tulajdonságokat, 
amelyek Krisztus jellemében láthatók a teljességükben. S mikor ezt teszi-
tek, világosságot, szeretetet, békét, és örömet hoztok majd hajlékaitokba.” 
– TII 226.
c. Milyen tanítást kaptak azok, akik úgy vélik, hogy evangélistáknak 

hívattak el? 2Tim 2:15. 

„Ha a munkás teljesen odaszenteli magát Istennek, s kitartóan imádko-
zik erőért és mennyei bölcsességért, Krisztus kegyelme lesz majd a tanítója, 
le fogja győzni a hibáit, s mind értelmesebbé válik Isten dolgaiban. Senki ne 
engedje meg magának azt, hogy hanyag, nemtörődöm legyen, elpazarolja 
az idejét, a lehetőségeit, s elhanyagolja azon tanulmányozást, amely nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy eredményessé váljon. Az Úrnak nem tetszenek 
azok, akiknek lehetőségeik lettek volna a megfelelő ismeretek elsajátítására, 
de elmulasztották az alkalmat…    

Akinek értelmét Isten szava megvilágította, az minden embernél szor-
galmasabban tanulmányozza a Bibliát önmaga számára, és szorgalmas 
tanulója lesz a tudományoknak, mert reménye és elhívatása nagyobb a 
többi emberénél. Minél szorosabb az ember kapcsolata a minden ismeret 
és bölcsesség Forrásával, annál inkább lehet rajta segíteni szellemileg és 
lelkileg is.” – CT 510.  

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 1:11.
Mivégből imádkozunk is mindenkor ti értetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával.

Timótheushoz írt 2. levél 2:15
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

Zsidókhoz írt levél 3:1.
Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,

Péter apostol 2. levele 1:2-11.
2  Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.3  Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;4  Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.5  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,6  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,7  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.8  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.9  Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.10  Annak okáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.11  Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
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Csütörtök   október 9.
5. JÉZUS MÉG MINDIG HÍV ÚGY FÉRFIAKAT, MINT NŐKET
a. A vég idején élve, milyen szentírási idézetet tartsunk emlékezetünk-

ben, Isten végső munkájával kapcsolatban itt a földön? Mt 24:14; 
9:37-38; 2Kor 4:7.   

„Aki a galileai halászokat elhívta, ma is hívja az embereket szolgálatába. 
Ma is éppoly készségesen nyilatkoztatja meg erejét általunk, mint az első 
tanítványok által. Legyünk bármily tökéletlenek és bűnösök, az Úr továbbra 
is felajánlja, hogy legyünk a társai, Krisztus tanítványai. Hív, Ő akar tanítani 
minket, hogy Krisztussal egységben végezhessük az isteni munkát…

[Idézve: 2Kor 4:7.] Íme, ezért bízta Isten az evangélium hirdetését inkább 
esendő emberekre, mint angyalokra. Így jut kifejezésre, hogy az az erő, 
amely az emberi gyöngeség által munkálkodik, Isten ereje… Mivel maga 
is veszélyben forog, ismeri az út buktatóit, nehézségeit, ezért arra hivatott, 
hogy segítsen másoknak, akik hasonló veszélyben vannak. Egyeseket kétség 
gyötör, fogyatékosságokkal terheltek, gyengék a hitben, és képtelenek meg-
ragadni a Láthatatlant. De ha Krisztust helyettesítve felkeresi őket egy barát, 
akit láthatnak, ez összekötő kapocs lehet, megerősítheti Krisztusba vetett 
gyenge hitüket.

A mennyei angyalok munkatársaivá kell lennünk, be kell mutatnunk 
Jézust a világnak. Az angyalok szinte türelmetlenül sóvárogva várják együtt-
működésünket, mert ők emberi csatornákon át érintkezhetnek az emberek-
kel. Ha egész szívünkkel odaszentelődünk, átadjuk magunkat Krisztusnak, 
az angyalok örvendeznek, hogy a mi hangunk segítségével tárhatják fel Isten 
szeretetét.” – JÉ 243.

Péntek  október 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Bár Jézus tudta azt, hogy Júdás el fogja árulni Őt, miért, és hogyan fogadta 

mégis tanítványává Júdást?  
2. Hogyan kerülhetjük el Júdás tragikus hibáit?
3. Mik a Krisztussal való együttmunkálkodás főbb feltételei és módjai? 
4. Mi a sikeres evangélizáció valódi titka?
5. Milyen tanítást kaptunk elhívatásunk megerősítéséről?      

Máté evangéliuma 24:14.
És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

Máté evangéliuma 9:37-38.
37  Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.38  Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4:7.
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.
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2014. október 18.
Szombat

Napnyugta:  H 17:51
Ro 18:27

AZ ELSŐ MISSZIÓS UTAZÁS
„Minekutána pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát… el-

küldé őket, hogy prédikálják az Isten országát” (Lk 9:1-2).
„Ezek a tanítványok később az igazság hírnökei lesznek, akik előkészítik 

Mesterük eljövetelének útját. Az üzenet, melyet hordozniuk kellett, Keresz-
telő János és Jézus üzenetének megismétlése volt: ’Elközelgett Isten országa.’ 
– RH 1897. március 23.     
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 288-297. (Az első evangélisták)   

Vasárnap   október 12.
1. FELHÍVÁS BŰNBÁNATRA 
a. Milyen üzenettel küldte el Krisztus a tizenkét tanítványát, miután 

kiképezte őket? Mt 10:7.

b. Milyen hatalmat adott Krisztus nekik? Mire figyelmeztette őket, lát-
va a sikerüket? Mk 6:7; Lk 10:20. Miért jó kettesével evangélizálni?     

„Jézus maga köré hívta a tizenkettőt, és megparancsolta: menjenek széjjel 
kettesével a városokba és falvakba. Senkit sem küldött ki egyedül, hanem 
testvért a testvérrel, barátot a baráttal. Így segíthették, bátoríthatták egymást, 
együtt tanácskoztak, imádkoztak, mindegyikük ereje kiegészítette a másik 
gyöngeségét. Jézus ugyanígy küldte ki később a hetvenet. Az volt a szándé-
ka, hogy az evangélium hírnökei így társuljanak. A mi időnkben is sokkal 
sikeresebb lenne az evangéliumi munka, ha szorosabban követnénk ezt a 
példát.” – JÉ 288-289.

3. Tanulmány

Máté evangéliuma 10:7.
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.

Márk evangéliuma 6:7.
Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és ada nekik hatalmat a tisztátalan lelkeken.

Lukács evangéliuma 10:20.
De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.
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Hétfő   október 13.
2. SEGÍTSÜK A SZÜKSÉGBEN LÉVŐKET!
a. Hogyan használta fel Krisztus az idejét a szolgálata alatt? Mt 

4:23-24.    

„Szolgálata során Jézus több időt szentelt a betegek gyógyításának, mint 
a prédikálásnak. Csodái bizonyították szavainak igazságát: nem elveszíteni, 
hanem megmenteni jött.” – JÉ 289.
b. Milyen ígéret fog beteljesedni azokon, akik Krisztus Lelke által se-

gítik a szükségben lévőket, és hirdetik az Ő üzenetét? Ésa 58:8.

„Krisztus követőinek Hozzá hasonlóan kell munkálkodniuk. Enni kell 
adnunk az éhezőnek, felruháznunk a mezítelent, megvigasztalnunk a 
szenvedőt, a lesújtottat. Szolgálnunk kell a kétségbeesettet, reményt kell 
keltenünk a reménytelenben. Számunkra is beteljesedik az ígéret: ’Igazsá-
god előtted jár; az Úr dicsősége követ’ (Ésa 58:8). Krisztusnak az önzetlen 
szolgálatban megnyilvánuló szeretete hatásosabb a gonosztevő megjobbítá-
sában, mint a pallos vagy a törvényszék. Ezek a törvényszegő elrettentésé-
hez szükségesek, ám a szerető misszionárius ennél többet tehet.” – JÉ 289.
c. Krisztus misszionáriusai napjainkban nem fognak hamis csodákat, 

gyógyításokat végezni; de akkor mit tehetnek?    

„A misszionárius nemcsak hogy megszabadít a testi betegségektől, 
hanem a Nagy Orvoshoz vezetheti a bűnöst, Ő megtisztíthatja a lelket a 
bűn poklosságától. Isten terve az, hogy szolgái által a betegek, a szeren-
csétlenek, a gonosz lelkek megszállottjai meghallják az Ő hangját. Emberi 
képviselői által Jézus olyan Vigasztaló akar lenni, amilyet a világ nem 
ismer.” – JÉ 289-290.

„Akik hiszik az igazságot, ne csupán maguk valósítsák meg az egész-
ségügyi reformot, hanem tanítsák szorgalmasan másoknak is, ugyanis ez 
eszköz lesz arra, hogy az igazságot a nem hívőknek feltárjuk. Ha helyes 
egészségügyi és mértékletességi elveket képviselünk, akkor lennie kell fi-
gyelemreméltó dolognak hitvallásunkban is.” – Ev 336-337.  

Ésaiás próféta könyve 58:8.
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.

Máté evangéliuma 4:23-24.
23  És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.24  És elterjede az ő híre egész Szíriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
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Kedd    október 14.
3. AZ EREDMÉNYES HÁZRÓ-HÁZRA VÉGZETT MUNKA
a. Mire intette Krisztus a tanítványokat, hogy eredményesek lehesse-

nek a házról-házra való munkában? Mt 10:11-14; Lk 10:5.  

„Ám [a tanítványoknak] mindenütt el kellett fogadniuk a derék emberek 
vendégszeretetét, akik olyan szívesen fogadták őket, mintha magát Krisztust 
ültetnék asztalhoz. Ezzel a gyönyörű üdvözléssel kellett belépniük a hajlé-
kokba: ’Békesség e háznak!’ (Lk 10:5.) Az ilyen otthonban áldást nyernek 
imáik által, dicsérő énekük által, s amint a családi körben megnyitják az 
Írásokat.” – JÉ 290.
b. Kikhez mentek el a tanítványok az első missziós körútjukon? Mt 

10:5-6. Miért?

„Ha [a tanítványok] már ekkor hirdették volna az evangéliumot a pogá-
nyoknak vagy a samaritánusoknak, elvesztették volna befolyásukat a zsidók 
felett. A farizeusok előítéleteinek felszításával olyan vitába keveredtek volna, 
amely már munkájuk kezdetén elbátortalanítja őket. Még maguk az aposto-
lok is lassan értették meg, hogy az evangéliumot minden nemzetnek el kell 
vinni. Míg fel nem fogják ezt az igazságot, addig nem készültek föl a pogá-
nyokért végzett munkára. Amennyiben a zsidók elfogadják az evangéliumot, 
Isten hírvivőként küldte volna ki őket a pogányokhoz.” – JÉ 290. 
c. Mit tanácsolt Jézus a 70 tanítványnak, hogyan fejezzék ki hálájukat 

és nagyrabecsülésüket a vendéglátásért a házigazdának, amikor ott-
honaikba keresik fel az embereket? Lk 10:7-9. Miért?

„[Idézve: Lk 10:1-3,8-9. A hetven tanítványnak] nem volt szabad szem 
elől veszítenie ezt az üzenetet, sem nem volt szabad vitába szállniuk más 
lényegtelen ügyekben, mert így bezáródtak volna előttük az ajtók azon 
fontos igazságok hirdetése előtt, amelyeket Jézus reájuk bízott, hogy azokat 
tanítsák.” – TDG 113.    

Máté evangéliuma 10:11-14.
11  Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek.12  Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.13  És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.14  És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.

Máté evangéliuma 10:5-6.
5  Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nekik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;6  Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévelyedett juhaihoz.

Lukács evangéliuma 10:5.
Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!

Lukács evangéliuma 10:7-9.
7  Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, amit ők adnak: mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról - házra.8  És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtökbe adnak:9  És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa.
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Szerda   október 15.
4. JUHOK A FARKASOK KÖZÖTT 
a. Mit jelent Krisztusnak a Mt 10:16. versben adott figyelmeztetése? 

„Krisztus szolgáinak nem a természetes szív követelményei szerint kell 
cselekedniük. Szoros kapcsolatban kell lenniük Istennel, nehogy a kihívás 
hatására feltámadjon az én, és oda nem illő szóáradatot indítsanak el, amely 
nem olyan, mint a harmat, sem mint a csöndes eső, ami felfrissíti a hervadó 
növényeket. Éppen ezt akarja Sátán, ezek az ő módszerei… Ám Isten szolgái 
az Isten képviselői. Ő azt akarja, hogy mennyei értékekkel foglalkozzanak, 
azzal az igazsággal, mely az Ő képmását, címét hordozza. Krisztus hatalma 
az a hatalom, mellyel le kell győzniük a gonoszt. Krisztus dicsősége az ő ere-
jük. Az Ő szépségére kell szögezniük tekintetüket. Ekkor isteni tapintattal és 
szelídséggel tudják megjelenteni az evangéliumot. A gondosan ápolt lélek 
felhívás hatására sokkal hatékonyabban fog szólni az igazság érdekében, 
mint bármely más, bármilyen erőteljes érv.

Akik megküzdenek az igazság ellenségeivel, azok nemcsak emberekkel, 
hanem Sátánnal és ügynökeivel kerülnek szembe. Emlékezzenek a Megváltó 
szavaira: ’Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé’ (Lk 
10:3). Pihenjenek meg Isten szeretetében, lelkük nyugalmat talál, még sze-
mélyes megvetés közepette is. Az Úr teljes isteni fegyverzettel ruházza föl 
őket. Szentlelke befolyásolja az értelmet és a szívet, hogy hangjuk ne csatla-
kozzon a farkasüvöltéshez.” – JÉ 292.

„Aki Isten Lelkének befolyása alatt áll, nem lesz fanatikus, hanem nyu-
godt és higgadt, mentes a túlzó gondolatoktól, szavaktól és tettektől. A tév-
tanok zűrzavarában Isten Lelke lesz a vezetője és oltalma azoknak, akik nem 
álltak ellent az igazság bizonyítékainak, és hallgatásra bírtak minden hangot, 
amely nem attól származott, aki maga az Igazság.” – ESz 180.
b. A tanítványok oktatása közben, mit akart Jézus kifejezni azzal, ami-

kor azt mondta, „de óvakodjatok az emberektől”? Mt 10:17.

„[A tanítványok] ne helyezzék feltétlen bizalmukat olyanokba, akik nem 
ismerik Istent, és ne legyenek nyitottak a tanácsaikra, mert ezzel előnyt ad-
nak Sátán ügynökeinek.” – JÉ 292.

Máté evangéliuma 10:16.
Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.

Máté evangéliuma 10:17.
De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket;
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Csütörtök  október 16.
5. BIZONYSÁGTEVÉS KRISZTUSRÓL 
a. Krisztus, folytatva a tanításait, hogyan hangsúlyozta ki annak fon-

tosságát, hogy helyesen tegyünk vallást Róla az emberek előtt?  Mt 
10:32-33.  

„Ti legyetek az én tanúim a földön, olyan csatornák, melyeken kegyelmem 
áradhat a világ meggyógyítására. Így leszek én a ti képviselőtök a mennyben. 
Az Atya nem fogyatékos jellemeteket nézi, hanem az én tökéletességembe 
öltözve lát titeket. Én vagyok az út, melyen az ég áldásai jönnek hozzátok. 
Valaki csak vallást tesz rólam, s ezzel osztozik áldozatomban az elveszet-
tekért, arról vallást teszek, hogy osztozzék a megváltottak dicsőségében és 
örömében.

Aki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem 
adhat olyasmit, amit nem kapott. A tanítványok folyékonyan mondhatják a 
tantételeket, ismételhetik magának Krisztusnak a szavait, ám ha nincs ben-
nük krisztusi gyöngédség és szeretet, nem tesznek vallást Róla. A Krisztus 
lelkületével ellentétes lelkület megtagadja Őt, bármi legyen is a hitvallása. 
Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazás, bolond beszéd által, hazug, 
rosszindulatú szavakkal. Megtagadhatja, ha kitér az élet terhei elől, vagy bű-
nös örömöket keres. Megtagadhatja a világhoz való alkalmazkodással, ud-
variatlan viselkedéssel, saját véleményének dédelgetésével, önigazultsággal, 
kételyek ápolgatásával, bajkeveréssel, sötétségben lakozással. Mindezek által 
kinyilvánítja, hogy Krisztus nincsen benne.” – JÉ 296.
b. Miben bízhatnak mindazok, akik Krisztust hűségesen megvallják? 

Jel 3:5.  

Péntek  október 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mutasd be a 70 tanítvány missziós megbízatását!  
2. Mit tehetnek a keresztények napjainkban a betegekért?
3. Nevezz meg néhány kulcsfontosságú tényezőt a hatékony házról-házra vég-

zett munkában!    
4. Hogyan kell értsük ezt a kifejezést: „Juhok a farkasok között”?
5. Hogyan tudjuk Krisztust helyesen képviselni, illetve helytelenül? 

Máté evangéliuma 10:32-33.
32  Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;33  Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.

Jelenések könyve 3:5.
Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.
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2014. október 25.
Szombat

Napnyugta: H 17:38
Ro 18:16

AZ EGYESÍTETT MUNKA
„És [Krisztus adott némelyeknek különféle felelősségeket és tiszt-

ségeket]… A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a 
Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában 
való hitnek… egységére” (Ef 4:11-13).

„’A gyülekezetnek Isten igéjéhez kell menekülnie, s a gyülekezeti rend 
tekintetében – amit idáig elhanyagolt – megalapozódni.’ Ez feltétlenül szük-
séges, hogy a gyülekezet hitben egységessé legyen.”  – TL 87.  
Javasolt olvasmányok: Apostolok Története, 62-65. (A hét diakónus)  

Vasárnap   október 19.
1. A FEJLŐDÉS KULCSA
a. Krisztus arra hív-e bennünket, hogy mindenki mástól függetlenül 

munkálkodjunk, vagy azt akarja, hogy azokkal munkálkodjunk egy-
ségben, akik engedelmeskednek Istennek? Milyen feltétel betartása 
mellett jutott az első keresztény gyülekezet győzelemről győzelemre? 
Jn 17:21-23. 

„Ha [az első keresztény gyülekezet tanítványai] kitartanak az egységes 
munkában, mennyei követek járnak előttük és egyengetik az utat számukra. 
Így lelkek előkészülnek az igazság befogadására… Haladásának semmi nem 
állhat útjában.” – AT 62.
b. Mit értek volna el a tanítványok, ha nem munkálkodnak egységben, 

mint Krisztus teste? Jn 15:4-5.   

„Az evangélium hirdetését az egész földre ki kellett terjeszteni. A kereszt 
hírnökei csak úgy remélhették fontos missziójuk tökéletes teljesítését, ha 
keresztényi egységben fonódnak össze.” – AT 62.

4. Tanulmány

János evangéliuma 17:21-23.
21  Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.22  És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk:23  Én ő bennük, és te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.

János evangéliuma 15:4-5.
4  Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok.5  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
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Hétfő   október 20.
2. FÉRFIAK ÉS NŐK KIVÁLASZTÁSA A SZOLGÁLATRA
a. Az első keresztény gyülekezet növekedésével, milyen lépést tettek az 

evangéliumi renddel összhangban? Apcs 6:2-3. Kik választották ki a 
férfiakat, hogy diakónusokká szenteljék fel őket? Milyen erkölcsi és 
lelki tulajdonságokat vettek figyelembe legfőbb követelményként?     

„[Idézve: Apcs 6:2-4.] A gyülekezet eszerint hét férfiút választott, akik tel-
jesek voltak a hitben, és Isten Lelkének bölcsességében, hogy ellássák kijelölt 
feladataikat.” – MT 160.  

„[Idézve: Apcs 6:1-7.] Az Úr példát nyújt nekünk, hogy milyen körülte-
kintést kell gyakorolni, amikor embereket választanak ki az Ő szolgálatára.” 
– TII 161.
b. Hogyan tanácsolta Isten a gyülekezetet ezen jelöltek felszentelésével 

kapcsolatban? Apcs 6:6. Követnünk kell-e az első keresztények pél-
dáját ebben a tekintetben? Apcs 13:1-3.

„Tapasztalt és józan gondolkodású testvérek gyülekezzenek össze, hogy 
Isten szavának értelmében és összhangban a Szentlélekkel, buzgó ima köz-
ben helyezzék kezeiket azokra, akiket minden bizonyság szerint Isten bízott 
meg, és különítsék el őket kizárólag Isten szolgálatára. Ezzel az eljárással a 
gyülekezet szentesíti küldetésüket, hogy elmenjenek szerte a világba és hir-
dessék azt a legünnepélyesebb üzenetet, amelyet valaha emberekre bíztak.” 
– TL 88.
c. Hogyan tudtak egyugyanazon befolyással lenni az egész nyájra? 

1Kor 1:10; 2:16.  

„Az őskeresztyén gyülekezetekben fenntartott rend képesítette őket, hogy 
fegyelmezetten és szilárdan, Isten fegyverzetével felövezve haladjanak előre. 
A hívők csoportjai, noha nagy területeken voltak szétszórva, valamennyien 
egy test tagjait képezték. Egy akarattal és egyetértésben munkálkodtak egy-
mással.” – AT 65.

Apostolok cselekedetei 6:2-3.
2  Annak okáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.3  Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.

Apostolok cselekedetei 6:6.
Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájuk veték.

Apostolok cselekedetei 13:1-3.
1  Valának pedig Antiókhiában az [ott] levő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Cirénei Lucius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus.2  Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.3  Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták [őket].

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:10.
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:16.
Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
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Kedd   október 21.
3. A JÓ KERESZTÉNYI ÉLET JELLEMZŐI
a. Milyen képességeket kell elsajátítaniuk a Szentlélek irányítása alatt 

azoknak, akik a lelkek megnyerésének munkájában szeretnének dol-
gozni? Mt 9:38; 1Tim 3:2-7. Miért nélkülözhetetlen az önképzés? 

„A tanítványokra bízott munka fokozott teljesítőképességet fog igényelni, 
mert a gonoszság áradata erősen és hatalmasan zúdul ellenük.” – AT 21.

„Az Isten szolgálatát végzők mutassanak lendületet és eltökélt szándékot 
a lelkek megnyerésének munkájában.” – 6B 418.

„Azok, akik nem tesznek határozott erőfeszítéseket, hanem csak várnak, 
hogy a Szentlélek kényszerítse őket a cselekvésre, ki fognak hunyni a sötét-
ben.” – KSz 237. 
b. Kiélt hitvallás, feddhetetlenség, becsületesség: 2Kor 6:3; 1Pt 3:16.

„Pál életét mennyei légkör övezte, és aki érintkezésbe került vele, érezte 
Krisztussal való harmóniájának hatását. Az a tény, hogy saját életével példáz-
ta az általa hirdetett igazságokat, először meggyőző erőt kölcsönzött igehir-
detéseinek. Ebben rejlik az igazság hatalma. A megszentelt élet keresetlen, 
öntudatlan befolyása a legmeggyőzőbb prédikáció a kereszténység mellett. 
Bizonyítékok, még ha nem is lehet megcáfolni őket, esetleg csak ellensze-
gülést váltanak ki, de az istenfélő élet példájában olyan erő rejlik, amelynek 
ellenállni teljes lehetetlenség.” – ESz 35.
c. Illedelmesség, előzékenység, udvariasság (keresztény méltóság): Kol 

4:6. Alázatosság: Mt 3:16; Jn 3:30.

„Isten emberétől, Krisztus szolgájától elvárják, hogy minden jó cselekedet-
re alaposan felkészült legyen. Nagyképű, fontoskodó, fellengzős lelkészre, aki 
csupa méltóságteljesség, nincs szükség ebben a jó munkában. Odaillő, ünne-
pélyes viselkedés mégis szükséges a szószéken. Az evangéliumi örömüzenet 
lelkésze ne viselkedjen hanyagul, illetlenül.” – 1B 395.

„Krisztus szolgája legyen józan, szelíd, nyájas, hosszútűrő, türelmes, szána-
kozó és előzékeny. Legyen körültekintő, emelkedett gondolkodású, beszédű, és 
kifogástalan magaviseletű. Ez az evangélium szerinti méltóság.” – 2B 568-569.    

Máté evangéliuma 9:38.
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Máté evangéliuma 3:16.
És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és íme az egek megnyilatkozának neki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.

János evangéliuma 3:30.
Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 6:3.
Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék.

Kolossébeliekhez írt levél 4:6.
A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.

Timótheushoz írt 1. levél 3:2-7.
2  Szükséges annak okáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmas;3  Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;4  Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;5  (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)6  Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.7  Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.

Péter apostol 1. levele 3:16.
Jó lelkiismeretetek lévén; hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket.
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Szerda  október 22.
4. A JÓ KERESZTÉNYI ÉLET TOVÁBBI JELLEMZŐI 
a. Tapintatosság: 2Tim 2:22-26. Becsületesség, tisztesség, hűség: Apcsel 

6:3; 1Kor 4:2. 

„Ha valaki tapintatos, szorgalmas, határozott, gyors és ügyes, akkor 
sikeres lesz a világban, s ha ezeket a vonásokat Isten szolgálatára szenteli, 
úgy kétszeresen hatékonynak bizonyul majd, mert isteni hatalom párosul az 
ember igyekezetével.” – 5B 200.

„Mikor felelősségeket bízunk valakire, ne azt kérdezzük, hogy jó szónok, 
vagy gazdag-e, hanem hogy vajon becsületes, megbízható, szorgalmas em-
ber-e; mert bármi más legyen is a képessége, ezen képességek nélkül teljes-
séggel alkalmatlan bármiféle bizalmi állásra.” – 4B 413.  
b. Józan gondolkodású (körültekintő, megfontolt, higgadt ítélőképes-

ségű): Tit 1:8; 1Pt 1:13; 5:8. Tisztaság, elegancia, rendszeretet: 1Kor 
14:40.  

„A lelkészek szeressék a rendet, fegyelmezzék magukat, akkor eredmé-
nyesen figyelmeztethetik Isten gyülekezetét, s megtaníthatják őket egyetér-
tésben fáradozni, mint egy jól kiképzett katonai csapatot…

Az angyalok… szomorúan fordulnak el, mert nincsenek fölhatalmazva 
megáldani a zűrzavart, figyelmetlenséget, és rendetlenséget.” – 1B 395-396.  
c. Szellemi műveltség, kulturált beszéd, helyes nyelvezet: 2Tim 2:15.

„Igaz, hogy egyesek ugyan eredményes munkát végeztek, bár hiányos 
kiképzést nyertek, de nagyobb eredményt mutathattak volna fel, nagyobb 
munkát végezhettek volna, ha mindjárt kezdetben megfelelő képzésben ré-
szesülnek.” – ESz 56-57.

„Ha nem tudjuk érthetően közölni a mondanivalónkat, mit ér akkor a 
műveltségünk?” – 6B 380.

„A beszéd művelése és helyes használata a lelki munka minden ágát 
érinti… Szokjuk meg, hogy kellemes hangon, tisztán és helyesen, kedves és 
udvarias szavakkal beszéljünk.” – KSz 232.  

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 4:2.
Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 14:40.
Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.

Apostolok cselekedetei 6:3.
Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.

Timótheushoz írt 2. levél 2:15.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

Timótheushoz írt 2. levél 2:22-26.
22  Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.23  A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.24  Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.25  Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nekik az Isten megtérést az igazság megismerésére,26  És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára.

Titushoz írt levél 1:8.
Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;

Péter apostol 1. levele 1:13.
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

Péter apostol 1. levele 5:8.
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
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Csütörtök  október 23.
5. EGYÜTTMŰKÖDÉS
a. Milyen leckét kell megtanulnunk a mezőgazdasági munkából, mi-

előtt elvárnánk, hogy az Úr megáldja az evangélizációs erőfeszítése-
inket? 1Kor 3:6-9. 

„Az Úr elvárja, hogy a városokat a különböző képességű munkások egy-
séges erőfeszítéssel munkálják be. Várják mindnyájan Jézustól az irányítást, 
ne támaszkodjanak emberekre útmutatásért, nehogy félrevezessék őket. 
Mint Isten munkatársai igyekezzenek összhangban fáradozni egymással. 
Tartsanak gyakran megbeszéléseket, s dolgozzanak össze buzgón, teljes 
szívvel. Mégis mindannyiuknak Jézusra kell nézniük bölcsességért, s nem 
egyedül az embertől várni az útmutatást.” – 9B 109.  
b. Mitől függ leginkább az evangélizációs munkánk fejlődése? Zsol 

127:1.

„Nem az emberektől származó erő teszi a munkát sikeressé, hanem a 
mennyei lények együttmunkálkodása az emberi eszközökkel valósítja meg. 
Pál palántálhat és Apollós öntözhet, de Isten adja a növekedést . Az ember 
nem tudja Isten részét elvégezni a munkában. Mint emberi eszköz együtt-
munkálkodhat a mennyei lényekkel, s egyszerűségben és alázatosságban 
a legjobbat teheti, ha megérti azt, hogy Isten a nagy Mester Munkás. Bár 
a munkásokat eltemethetik a sírba, a munka nem fog megszűnni, hanem 
előrehalad a befejezésig.” – RH 1893. november 14.   

Péntek   október 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi az értelme az egységesen végzett evangélizációs erőfeszítéseknek?  
2. Milyen lépéseket kell megtennie a gyülekezetnek a felszentelések előtt? 
3. Milyen képességek nélkülözhetetlenek a lelkek megnyeréséhez?
4. Hogyan gyarapíthatjuk a keresztény szolgálathoz szükséges képességeket? 
5. Milyen – a földműveléssel kapcsolatos – példázat segít megérteni az evangé-

lizálást?

Zsoltárok könyve 127:1.
Grádicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:6-9.
6  Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.7  Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.8  A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.9  Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Nyomdák részére Afrikában

Tudtátok-e, hogy sok országban hittest-
véreink nem olvashatják a Szombati Bibliai 
Tanulmányokat a saját nyelvükön? Sok helyen 
még az olyan alapvető irodalmi anyagaink is 
hiányoznak, amik a hitelveinket magyaráz-
zák. Milyen lenne tanulmányozni a végidőre 
szóló próféciákat a Prófétaság Lelkének írásai 
nélkül?   

Közeledve az idők végéhez egy sürgős köte-
lesség nyugszik minden hívőn – az evangéliumi 
megbízatás, hogy „tegyetek tanítványokká minden 
népeket… tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit 
én parancsoltam néktek” (Mt 28:19, 20). Pál apostol emlékeztet bennünket arra: 
”Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által” (Rm 10:17), s ezt a a 
nyomtatott sajtótermékeink által tudjuk a leghatékonyabban közölni.  

Ezért a Generál Konferencia oly módon próbálja kezelni a helyzetet, hogy 
nagy mennyiségű irodalmi anyagot küld. Azonban csak angol nyelvűek voltak 
– melyek valójában nem oldották meg az afrikai földrészen élők problémáját. 
Afrikában több hivatalos nyelv van, mint például a dél afrikai holland, az arab, 
az angol, a francia, a portugál, a szuahéli, de számtalan helyi nyelvjárás is létezik. 
Becslések szerint több mint 2000 nyelv létezik Afrikában.    

Isten kegyelme által a Generál Konferencia Tanácsa elhatározta, hogy két 
nyomdát alapít Afrikában. Egy Angolában lesz, ami a déli és nyugati részeket 
fogja ellátni, a másik pedig Ruandában, ami a középső és a keleti részt látja majd 
el. Talán kicsinyke a kezdet és további kihívásokkal is szembesülünk, de bízunk 
az Úrban, és szerte a világon élő testvéreink nagylelkű pénzügyi támogatásában 
és imáiban, hogy ezek a kicsiny világító fényforrások képesek legyenek a drága 
igazságokat bejuttatni a földrész sötét részeibe. 

„A föld lakói között – minden országban – vannak, akik nem hajtottak térdet 
a Baál előtt… A pogány Afrikában… a tenger szigetein és a föld minden sötét 
sarkában Isten készenlétben tartja választott gyermekeit, akik előtűnnek majd a 
sötétség közepette.” – PK 119-120. 

Keljünk fel, és támogassuk ezeket a becses világító fényforrásokat, hogy azok 
sokak ösvényét beragyoghassák addig, amíg Krisztus eljön, hogy bennünket haza 
vigyen! 

Isten áldjon meg mindnyájatokat! 

 A Generál Konferencia Kiadói Osztálya

2014. november 1.
Szombat
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MI AZ EVANGÉLIUMI SZOLGÁLAT?
„Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akar-

játok, jót tehettek velük” (Mk 14:7).
„A megbotlót, a tévedőt, és a bűnöst Krisztus szeretete öleli át. Az elesett 

lélek felemelésére szolgáló minden kedves és könyörületes tett olyan, mintha 
Krisztusért tettük volna.” – LHU 82.  
Javasolt olvasmányok: Jézus Élete, 542-547. („Legkisebb atyámfiai”)

Vasárnap   október 26.
1. ISTEN SÁFÁRAI VAGYUNK
a. Azon sok bőséges dologból – amivel Isten megáldja a földet – milyen 

gondoskodást biztosít a szegények fenntartására? Zsol 65:10-12; 
68:11; 107:9. 

b. Milyen kötelességet ró Krisztus az Ő követőire, amikor azt mondja: 
„Boldogok az irgalmasok”? Mt 5:7. 

„Soha nem volt idő, amikor nagyobb szükség lett volna az irgalmasság 
cselekedeteinek gyakorlására, mint ma. Körülöttünk vannak a szegények, a 
nyomorgók, a lesújtottak, a szerencsétlenek, s a veszendők. 

Akik gazdagságra tettek szert, azok az Istentől kapott tálentumokkal 
jutottak hozzá. Azonban a gazdagságot jelentő tálentumokat azért kapták, 
hogy segítsék a szükségben lévőket. Az adja ezen adományokat az emberek-
nek, aki napfényt és esőt ad úgy az igazaknak, mint a gonoszoknak, hogy a 
föld bőséges termésével gazdagon ellássa az ember szükségleteit.” – WM 15.  

2014. november 1.
Szombat

Napnyugta: H  16:27
Ro 17:05

5. Tanulmány

Zsoltárok könyve 65:10-12.
10 Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nekik, mert úgy rendelted azt.11 Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.12  Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;

Zsoltárok könyve 68:11.
Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten!

Zsoltárok könyve 107:9.
Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval!

Máté evangéliuma 5:7.
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
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Hétfő   október 27.
2. KÖTELESSÉGÜNK A VILÁGGAL SZEMBEN
a. Mivel az 1Jn 5:19 szerint az egész világ a sötétség hatalma alatt vesz-

tegel, milyen szerencsétlen állapotok léteznek még az úgynevezett 
keresztény országokban is?  

„Noha Isten gondviselése elárasztja a földet adományaival, s megtölti 
raktárait az élet kényelmét szolgáló dolgokkal, mégis ínség és nyomor üt-
közik szemünkbe mindenfelé. A bőkezű Gondviselés mindenki számára bő 
ellátást helyezett emberi megbízottai kezébe, Isten sáfárai azonban hűtlenül 
viselkednek. Az állítólagosan keresztény világban annyit költenek pazarló 
hivalkodásra, amennyi ellátná az összes éhezőt, fölruházna minden me-
zítelent. Sokan fölvették Krisztus nevét, mégis önző élvezetekre, étvágyuk 
kielégítésére, erős italokra, költséges csemegékre, pazar házakra, bútorokra 
és ruhákra költik Krisztus pénzét. Ugyanakkor a szenvedők alig kapnak egy-
egy sajnálkozó pillantást vagy együtt érző szót.

Micsoda nyomorúság él az úgynevezett keresztény országok szívében! 
Gondoljatok a szegények életkörülményeire nagyvárosainkban! Tömegek 
élnek itt, kevesebb gondoskodást és figyelmet élvezve, mint a amit a vad-
emberekre fordítanak. Nyomorult gyermekek ezreit láthatjuk rongyokban, 
kiéhezetten, arcukon a bűn és romlottság jegyeivel.” – 6B 274-275..    
b. Milyen áldásokban akarja Isten részesíteni a világot a megváltás út-

jának tudománya mellett? Ésa 58:7; Jak 1:27.

„Van, aki azt gondolja, elég, ha pénzt ad erre a munkára, holott ez tévedés. 
Pénzadományaitok nem tölthetik be a személyes szolgálat szerepét. Helyes, 
ha adunk javainkból, és sokkal többet is adhatnánk. Az Úr azonban erőnk-
höz és lehetőségünkhöz mért személyes szolgálatot vár el mindannyiunktól. 

A jelen időre szóló igazságokban hívő gyülekezeteknek már régóta részt 
kellene venni ebben a munkában; az ínségesek, elnyomottak, szenvedők és 
reményvesztettek begyűjtésében.” – 6B 275-276.

„Mennyei angyalok várják, hogy az emberek együttműködjenek velük az 
igazság elveinek gyakorlati megvalósításában. Ezt javarészt a szanatóriuma-
inkban, s hasonló intézményeink segítségével kell végeznünk.” – 7B 40.      

Ésaiás próféta könyve 58:7.
Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?

Jakab apostol levele 1:27.
Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

János apostol 1. levele 5:19.
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.
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Kedd    október 28.
3. „SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT MAGADAT!” 
a. Milyen önfeláldozó magatartás az, ami Krisztus jellemét hitelesen 

mutatja be? Gal 6:9-10; Rm 12:20.

„Tanúsítsunk szamaritániusi gyöngéd együttérzést a testi szükség-
letek ellátása terén. Tápláljuk az éhezőket, hívjuk be házunkba a kivetett 
szegényeket. Naponta gyűjtsünk Istentől kegyelmet és erőt, ami képesít a 
nyomorúság legmélyére nyúlni, segíteni azokon, akik képtelenek segíteni 
magukon.” – 6B 276.

„Nem kevésbé van szüksége a világnak ma [az irgalmas szamaritánus 
történetének] leckéjére, mint amikor az Jézus ajkáról hangzott el. Az önzés 
és a hideg külsőségek már-már kioltották a szeretet tüzét, elhomályosították 
az erényeket, melyeknek ékesíteniük kellene a jellemet. A Jézus nevét vallók 
közül sokan szem elől tévesztették, hogy a keresztényeknek Krisztust kell 
képviselniük. Ha nem gyakoroljuk az önfeláldozást mások javára családi 
körben, a szomszédok közt, a gyülekezetben, és ahol csak megfordulunk, 
akkor, bármit vallunk is, nem vagyunk keresztények.” – JÉ 424-425.    
b. Hogyan kelthetjük fel a legjobban embertársaink körében a vallás 

iránti érdeklődést? 2Thess 3:13.

„Minden gyülekezeti tag tartsa kötelességének, hogy munkálkodjon 
a közelében élőkért. Gondolkozzatok, miként segíthetnétek azokon, akik 
nem érdeklődnek a vallásos dolgok iránt. Mikor a barátaitokat látogatjátok, 
érdeklődjetek úgy a lelki, mint a testi jólétük iránt. Szóljatok Krisztusról, a 
bűnbocsátó Megváltóról. Hívjátok meg a szomszédaitokat, embertársaitokat, 
olvassatok nekik a drága Bibliából, és a Biblia igazságait fejtegető könyvek-
ből. Egyszerű imával és énekkel összekapcsolva ez majd megérinti szívüket. 
A gyülekezet tagjai neveljék magukat erre a munkára. Olyan fontos ez, mint 
a külországok sötétségében élő emberek megmentése. Míg többen terhet 
éreznek a messzi távolban élő lelkekért, az otthon maradók közül sokan 
tartsák felelősnek magukat a körülöttük élő drága lelkekért, és ugyanolyan 
fáradhatatlanul dolgozzanak a megmentésükért.” – 6B 276.     

Rómabeliekhez írt levél 12:20.
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.

Galátziabeliekhez írt levél 6:9-10.
9  A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.10  Annak okáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 3:13.
Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben.
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Szerda   október 29.
4. EGY KÜLÖNLEGES ÁLDÁS AZ IRGALMASOKNAK
a. Amikor Krisztus el fog jönni az Ő dicsőségében, hány osztálya lesz 

akkor az embereknek? Mit fog Ő mondani a „jobb keze felől állók-
nak”? Mt 25:34-36.  

„Azok, akiket Krisztus megdicsér az ítéletben, lehet, hogy nagyon keveset 
tanultak, ismertek meg a hittudományból, de becsben tartották, ápolták az 
Ő alapelveit. Az isteni Lélek befolyása útján áldássá lettek azok számára, akik 
körülöttük élnek. Még a pogányok között is vannak olyanok, akik kinyilvá-
nítják a jóság lelkületét. Mielőtt az élet szavai fülükbe jutottak volna, már 
megbarátkoztak a misszionáriusokkal, sőt saját életük veszélyeztetésével még 
szolgálatukra is voltak. A pogányok között vannak olyanok is, akik tudatla-
nul imádják Istent, akikhez a világosság még nem jutott el valamiféle emberi 
közbenjárás, segítség útján. Nos, ezek mégsem pusztulnak el. Bár Isten írott 
törvényét nem ismerik, de hangját már hallották, mikor szól hozzájuk a ter-
mészetben, és így tették meg azt, amit a törvény megkövetelt tőlük. Munkál-
kodásuk nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy a Szentlélek már megérintette 
szívüket és felismerték, hogy Isten saját gyermekeinek ismerte el őket.

A népek és a pogányok közül a legmegalázottabbak mennyire meglepőd-
nek, és milyen boldogok lesznek, amikor az Üdvözítő ajkáról ezeket a szavakat 
hallják fülükbe csendülni: ’Amennyiben megcselekedtétek eggyel ez én legki-
sebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg’ (Mt 25:40). Milyen boldog-
ság tölti be a Végtelen Szeretet szívét, mikor azt látja, hogy követői meglepő-
déssel és örömmel kapják fel a fejüket az Ő jóváhagyást kifejező szavaira!…

Krisztus az emberi nemzetség minden egyes gyermekével azonosítja 
magát. Azért, hogy tagjaivá lehessünk a mennyei családnak, Krisztus tagjává 
lett a földi családnak. Krisztus az embernek Fia, és így testvére Ádám min-
den egyes fiának és leányának.” – JÉ 543-544.
b. Miért kell irgalmasnak lennünk minden bűnöshöz? Mt 25:37-40.

„[Krisztus] követőinek nem szabad elkülönítettnek érezniük magukat a 
körülöttük lévő pusztuló világtól. Részei ők az emberiség nagy és népes csa-
ládjának. A menny és a föld Ura úgy tekint le rájuk, mint akik éppen úgy 
testvérei a bűnösöknek, mint a szenteknek. Krisztus szeretete egyaránt körül-
öleli az elesetteket, az eltévedteket és bűnösöket. A kedvesség minden tettét, 
amellyel egy elesett lelket felemelünk, irgalmasságunk minden cselekedetét 
Krisztus úgy fogadja el, mintha azt érette hajtottuk volna végre.” – JÉ 544. 

Máté evangéliuma 25:34-36.
34  Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.35  Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;36  Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Máté evangéliuma 25:37-40.
37  Akkor felelnek majd neki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?38  És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?39  Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?40  És felelvén a király, azt mondja majd nekik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
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Csütörtök   október 30.
5. LEGYÜNK ÖNZETLEN MUNKÁSOK!
a. Hogyan figyelmeztet bennünket Pál apostol a mennyei angyalokkal 

való együttmunkálkodásra, akik a bűnösökért végzik a szolgálatu-
kat? Zsid 13:1-2. 

„Valahányszor kinyitjuk ajtónkat Krisztus szükségben lévő és szenvedő 
földi testvérei előtt, mindig láthatatlan angyaloknak mondunk istenhozot-
tat. Mennyei lények társaságát hívjuk meg otthonunkba. Ezek az öröm és 
bölcsesség légkörét hozzák magukkal. Dicséretmondással az ajkukon érkez-
nek és lépnek be hozzánk, és a mennyben egy különleges hangnemű válasz 
zendül meg. Irgalmasságunk minden tette nyomán zene szólal meg, hangzik 
fel a mennyben. Királyi székéről az Atya legdrágább kincsei közé sorolja az 
önzetlen munkásokat.” – JÉ 544.

„Sokan úgy érzik, hogy nagy kiváltság lenne számukra, ha felkereshetnék 
Jézus földi életének a színhelyeit, ha ott járhatnának, ahol Jézus lépkedett, 
ha megtekinthetnék azt a tavat, amely mellett Jézus annyira szeretett taní-
tani, és azokat a dombokat, hegyeket és völgyeket, amelyeken olyan sokszor 
megpihentek szemei. Nem kell azonban elmennünk Názáretbe, Kaperna-
umba vagy Bethániába csak azért, hogy Jézus nyomdokaiban járhassunk. 
Megtalálhatjuk Jézus lábnyomait minden betegágy mellett, a szegénység 
viskóiban, a nagy városok zsúfolt sikátoraiban, és minden helyen, ahol az 
emberek szíve vigasztalás után vágyakozik. Valahányszor úgy cselekszünk, 
ahogy Jézus cselekedett, mikor itt járt-kelt ezen a földön, mindannyiszor az 
ő nyomdokaiban járunk.” – JÉ 545-546.

„Mindazokban, akik az én nevemért szenvednek – mondotta Jézus – en-
gemet kell felismernetek. Amiképpen engem szolgálnátok, úgy kell szolgál-
notok azoknak. Ez a nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy az én tanítványaim 
vagytok.” – JÉ 543.

Péntek   október 31.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen kötelességet foglalnak magukba ezek a szavak: „Boldogok az irgal-

masok”?
2. Beszélj a valódi evangélizáció messze terjedő kihatásáról!
3. Milyen az az önfeláldozás, ami hitelesen mutatja be Krisztus jellemét?    
4. Hogyan kelthetjük fel a legjobban a szomszédaink, embertársaink vallásos 

érdeklődését? 
5. Amikor Krisztus el fog jönni az Ő dicsőségében, mit mond majd a jobb keze 

felől állóknak?  

Zsidókhoz írt levél 13:1-2.
1  Az atyafiúi szeretet maradjon meg.2  A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg.
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KRISZTUS MUNKATÁRSAI 
„És aki hallja, ezt mondja: Jövel!” (Jel 22:17.)
„Amikor Krisztus elment, minden embernek kiszabta a munkáját. Ez 

mindnyájunkra vonatkozik.” – RH 1888. december 18.  
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 724-734. (Menjetek el, és tanítsatok minden népeket!) 

Vasárnap   november 2.
1. LEGELSŐ KÖTELESSÉGÜNK
a. Mi legyen a legelső kötelessége minden kereszténynek? Miből áll az 

evangélizációs szolgálat? Jel 22:17.    

„Mindenkinek, aki hallja, meg kell ismételnie ezt a meghívást. Legelső 
kötelessége az kell legyen, hogy lelkeket nyerjen meg Krisztusnak. Lehet, 
hogy nem képes a nagy összejöveteleken prédikálni, de munkálkodni tud 
egyes emberekért… Közel és távol egyaránt vannak olyan lelkek, akikre nyo-
masztólag hat bűntudatuk. Nem a nehézség, a gürcölés, vagy a szegénység 
az, ami lealjasítja az embert, hanem a vétek és a bűnös cselekedet. Ez tesz 
bennünket nyugtalanná és elégedetlenné. Krisztusnak olyan szolgákra van 
szüksége, akik megpróbálnak a bűntől megbetegedett lelkeken segíteni.

A tanítványoknak ott kellett elkezdeni a munkájukat, ahol voltak. A 
legnehezebb és a legkevésbé megfelelő munkát sem kerülhették ki, nem 
mehettek el mellette. Így Krisztus minden egyes munkásának is ott kell el-
kezdenie szolgálatát, ahol él. Lehet, hogy éppen saját családunkban vannak 
olyan lelkek, akik vágyakoznak együttérzésünkre, és éhséget éreznek az élet 
kenyerére. Lehetnek olyan gyermekek a közelünkben, akiket el kell vezet-
nünk a Krisztusban való hitre. Vannak pogányok közvetlenül az ajtónk előtt. 
Végezzük hűségesen azt a munkát, amely legközelebb van hozzánk. Azután 
terjesszük ki munkánkat olyan messzire, amilyen messze Isten keze elvezet-
het bennünket.” – JÉ 727. 
b. Milyen értelemben kell minden kereszténynek éreznie Krisztus sze-

retete szorongatását? 2Kor 5:14-15,19.  

2014. november 8.
Szombat

Napnyugta: H  16:17
Ro 16:56

6. Tanulmány

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:14-15,19.
14  Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,15   Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott.19  Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.

Jelenések könyve 22:17.
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
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Hétfő   november 3.
2. TANULJUNK KRISZTUS ISKOLÁJÁBAN!
a. Miért és hogyan legyünk Krisztussal együttmunkálkodók? 2Kor 6:1.        

„Nekünk Istennel együtt kell munkálkodnunk egészségünk helyreállítá-
sáért; a testi egészségünk érdekében éppen úgy, mint a lelki egészségünkért.” 
– JÉ 730.
b. Hogyan lehetünk hatékonyabb munkatársak a megváltás tervében? 

Kol 1:9-10. 

„Iparosok, jogászok, kereskedők vagy bármilyen más foglalkozású em-
berek is, előbb megtanulják a szakmát, amelyet űzni óhajtanak. Arra töre-
kednek, hogy minél eredményesebbek legyenek. A kalaposnő, a szabónő 
elmondja, mily sokáig tanult, míg mesterségét alaposan elsajátította. Az 
építőmester elbeszéli, milyen sok időbe telt, míg megtanulta, hogyan kell 
egy tetszetős, kényelmes épületet felépíteni. Így van ez minden hivatásnál, 
amelyet az emberek végeznek.

Lehet-e, hogy Krisztus szolgái kevesebb fáradságot fordítsanak olyan 
munka előkészítésére, amely sokkal fontosabb minden más feladatnál? Nem 
kell-e ismerniük a lélekmentéshez szükséges eszközöket és az ahhoz vezető 
utat?…

Siralmas tény az, hogy a munka előrehaladása a kiképzett munkások hi-
ánya miatt akadozik. Sokan nem rendelkeznek elegendő erkölcsi és szellemi 
képességgel.” – ESz 57-58.
c. Hogyan „törekedjünk tökéletességre” Krisztus iskolájában? Fil 

3:12-14; Zsid 6:1.   

„Isten műve sokoldalú férfiakat kíván, akik képesek terveket kigondolni, 
építeni és szervezni. Akik a munka fontosságát és lehetőségeit a mai időkben 
felismerik, mindent elkövetnek, hogy komoly tanulás által az elérhető legtöbb 
ismeretet megszerezzék Isten Igéjéből, hogy azután a szükséget szenvedő, 
bűnbeteg lelkek szolgálatában felhasználják. A prédikátor soha ne higgye, 
hogy már eleget tanult és most már engedhet buzgóságából.” – ESz 58.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 6:1.
Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.

Filippibeliekhez írt levél 3:12-14.
12  Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.13  Atyámfiai, én énmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:14  De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Kolossébeliekhez írt levél 1:9-10.
9  Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben,10  Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;

Zsidókhoz írt levél 6:1.
Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,
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Kedd    november 4.
3. KERESD AZ ELVESZETT BÁRÁNYT!
a. Mit kérdezett Jézus azoktól, akiknek a nyáj jelentette vagyonukat? 

Lk 15:4. 

„Az [elveszett juh] példázatában a pásztor kimegy, hogy megkeressen 
egyetlen juhot, egyet, amely a legkisebb mennyiség. Ha csak egyetlen elve-
szett lélek lett volna, Krisztus meghalt volna azért az egyért is.

A nyájtól elkószált juh a leggyámoltalanabb teremtmény. A pásztornak 
kell megkeresnie, különben nem talál vissza a nyájhoz. Ez arra a lélekre is 
érvényes, aki eltávolodott Istentől. Olyan gyámoltalan, mint az elveszett juh. 
Ha a szerető Isten nem siet segítségére, nem talál vissza hozzá.” – KP 124-125.
b. Hogyan cselekszik és érez Krisztus hűséges munkatársa, amikor egy 

az ő juhai közül hiányzik? Lk 15:5-6. 

„A pásztor, aki észreveszi, hogy hiányzik egy juha, nem nézi közönnyel 
biztonságban levő nyáját, és nem mondja: ’Van kilencvenkilenc juhom. Túl 
fárasztó lenne kimenni és keresni az eltévedtet. Jöjjön vissza magától! Én 
pedig kinyitom az akol ajtaját, és beengedem.’ Nem így tesz. Mihelyt a juh 
eltéved, a pásztor szívét elfogja a bánat és az aggodalom. Újra meg újra meg-
számolja nyáját. Amikor meggyőződik arról, hogy egy juh elveszett, nincs 
nyugalma többé. Az akolban hagyja a kilencvenkilencet, és elmegy, hogy 
megkeresse az eltévedtet. Minél sötétebb és viharosabb az éjszaka, minél ve-
szélyesebb az út, a pásztor annál jobban aggódik, és annál nagyobb igyeke-
zettel keres. Mindent megtesz, hogy megtalálja az elveszett juhot.” – KP 125.
c. Mi a jelentése az 1Jn 3:1. és 4:19. verseknek? 

„Nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket, hanem Isten kinyi-
latkoztatta irántunk való szeretetét azért, hogy megtérjünk.” – KP 126. 

Lukács evangéliuma 15:4.
Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?

Lukács evangéliuma 15:5-6.
5  És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén.6  És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nekik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala.

János apostol 1. levele 3:1.
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.

János apostol 1. levele 4:19.
Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
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Szerda   november 5.
4. AZ ELVESZETT DRAKHMA ÉS A TÉKOZLÓ FIÚ
a. Mire utal az elveszett drakhma az alábbi példázatban? Lk 15:8-9.  

„Az elveszett pénzdarab azokat ábrázolja, akik… nincsenek tisztában 
helyzetükkel… Lelkük veszélybe került, de erről mit sem tudnak. Nem is 
nyugtalanítja őket… Isten azokat is szánakozva szereti, akik közönyösek 
parancsolataival szemben. Őket is meg kell keresnünk, hogy visszatalálhas-
sanak Istenhez. 

E példázat tanítása a családnak szól. A család tagjai sokszor nagyon 
felelőtlenek egymás lelki életével szemben. Lehet, hogy egyikük elhidegült 
Istentől, de nem nagyon aggasztja őket, hogy valaki elvész Isten reájuk bízott 
ajándékai közül.” – KP 129.
b. A példázatban mit kellett tennie az asszonynak azért, hogy megta-

lálja az elveszett pénzérmét? Lk 15:8.mr.

„A példázatbeli asszony szorgalmasan keresi elveszett pénzét… Csak 
egy darab veszett el, mégis addig keres, mígnem megtalálja. Ha a család egy 
tagja Isten számára elveszett, mindent el kell követnünk, hogy megtaláljuk. 
A család többi tagja tartson figyelmes, gondos önvizsgálatot!… Nézzék meg, 
hogy nincs-e valami hiba eljárásaikban, amellyel családjuk eltévelyedett tag-
ját még makacsabbá teszik!” – KP 130.
c. Hogyan bánik az Úr a modern tékozló fiúkkal és lányokkal? Lk 

15:11-32. Milyen leckét kell megtanulnunk az idősebb testvér maga-
tartásából?

„Ha felismered, hogy bűnös vagy, és tudod, hogy téged is csak mennyei 
Atyád szeretete mentett meg, akkor mélységesen szánod a bűnben szenve-
dőket… Amikor az önzés jege leolvad szívedről, éppúgy fogsz érezni, mint 
Isten; osztozol az elveszettek megmentésén érzett örömében…

[Testvéred] a legszorosabb kötelékkel fonódik hozzád, mert Isten elisme-
ri őt fiának. Ha nem vállalsz közösséget vele, akkor csak béres vagy a háziak 
között, nem pedig gyermek Isten családjában.” – KP 141.

Lukács evangéliuma 15:8-9.
8  Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-e gyertyát, és nem sepri-e ki a házat, és nem keresi-e gondosan, mígnem megtalálja?9  És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem vala!

Lukács evangéliuma 15:8. második része.
...nem gyújt-e gyertyát, és nem sepri-e ki a házat, és nem keresi-e gondosan, mígnem megtalálja?

Lukács evangéliuma 15:11-32.
11  Monda pedig: Egy embernek vala két fia;12  És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztük a vagyont.13  Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.14  Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni.15  Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni.16  És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek; és senki sem ad vala neki.17  Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!18  Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és [ezt] mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.19  És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!20  És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.21  És monda neki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!22  Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!23  És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk.24  Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni.25  Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: és mikor [haza]jövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot.26  És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az?27  Az pedig monda neki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatá a hízott tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza.28  Erre ő megharaguvék, és nem akara bemenni. Az ő atyja annak okáért kimenvén, kérlelé őt.29  Ő pedig felelvén, monda atyjának: Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak.30  Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot.31  Az pedig monda neki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!32  Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott. 
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Csütörtök   november 6.
5. AZ EVANGÉLIUM PRÉDIKÁTORAINAK MUNKÁJA 
a. Határozd meg az evangélium prédikátorának a legfőbb munkáját! 

2Kor 12:10; 2Tim 3:10-11; 4:5.  

„Az evangélium hirdetőjének munkája, ’hogy megvilágosítsa mindenek-
nek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala 
örök időktől fogva az Istenben’ (Ef 3:9). Aki ilyen munkára vállalkozott, de 
azt a részt választja, mely a legkevesebb önfeláldozást igényli, megelégszik 
csupán a prédikálással, a személyes munkát pedig másokra hagyja – mun-
káját Isten el nem fogadhatja. Éppen a jól végzett személyes munka hiányá-
ban pusztul el sok lélek, akikért Krisztus meghalt. Félreismeri hivatásának 
jelentőségét az, aki elfogadja a prédikátori tisztséget, anélkül, hogy olyan 
személyes munkát akarna végezni, aminőt a nyáj gondozása megkövetel.

A jó pásztor megfeledkezik önmagáról… Az Ige hirdetése közben és a 
nép otthonaiban végzett lelkipásztori munkája által megismeri szükségle-
teiket, bánatukat, megpróbáltatásaikat; és mert együttmunkálkodik a nagy 
Teherhordozóval, osztozik szenvedéseikben, bajaikban vigasztalja őket, lelki 
éhségüket lecsillapítja, és szívüket megnyeri Istennek.” – AT 361.
b. Milyen más tulajdonságok nélkülözhetetlenek a szolgálatban? Jak 

3:1-2,13-18.

„Az egyház lelkipásztorára olyan feladatok hárulnak, amelyek tapintatot, 
bölcsességet követelnek. A gyülekezeti tagok között elhidegülést, elkese-
redést, irigységet és féltékenységet tapasztal; hogy mindent ismét rendbe 
hozzon, munkájában Krisztus lelkületére van szüksége.” – AT 360.

Péntek   november 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mit jelent részünkre „Krisztus szorongató szeretete”?     
2. Milyen kiképzés szükséges az evangélium prédikátorának, és miért?   
3. Hogyan cselekszik és érez Krisztus hűséges munkatársa, amikor egy juh hi-

ányzik a nyájból?  
4. Milyen tulajdonságokat felejtenek el gyakran, mint követelményeket az 

evangéliumi szolgálatban?
5. Miért nélkülözhetetlen a tapintat és a bölcsesség az evangéliumi szolgálatban? 

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 12:10.
Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.

Timótheushoz írt 2. levél 3:10-11.
10  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,11  Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.

Timótheushoz írt 2. levél 4:5.
De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

Jakab apostol levele 3:1-2,13-18.
1  Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.2  Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.13  Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.14  Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.15  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.16  Mert ahol irigység és civakodás [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].17  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.18  Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.
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SZEMÉLYES SZOLGÁLAT
„De ki az én felebarátom?” (Lk 10:29.)
„Krisztus megmutatta, hogy nem csak az az ember felebarátunk, aki a mi 

hitünket vallja. Ebben a kérdésben nincs faj-, szín-, sem osztálykülönbség. 
Felebarátunk mindenki, akinek szüksége van segítségünkre.” – KP 262.    
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 420-425. (Az irgalmas samaritánus)

Vasárnap   november 9.
1. EGY MEGTÖRTÉNT ESET 
a. Mi történt egy emberrel, aki olyan helyen haladt át, ami tele volt rab-

lókkal? Lk 10:30. 

„Jeruzsálemből Jerikóba menet az utazónak át kellett haladnia a júdeai 
puszta egy részén. Az út rablóktól nyüzsgő, vad, sziklás szakadékon át veze-
tett, gyakran történtek itt erőszakos cselekmények.” – JÉ 422.
b. Mit tett a pap, aki éppen arra járt? Lk 10:31.     

c. Mit cselekedett az éppen arra járó lévita is? Lk 10:32.

„Mindkét ember szent hivatalt töltött be, állítólag az Írások megtestesítői 
voltak. Ahhoz az osztályhoz tartoztak, melynek különleges elhívása értelmé-
ben Isten képviselőjének kellett lennie a nép előtt. Kötelességük volt ’együtt 
érezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel’ (Zsid 5:2), hogy a népet megismer-
tessék Istennek az emberiség iránti nagy szeretetével.” – JÉ 422. 

2014. november 15.
Szombat

Napnyugta: H  16:08
Ro 16:49

7. Tanulmány

Lukács evangéliuma 10:30.
Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák félholtan.

Lukács evangéliuma 10:31.
Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván, elkerülé.

Lukács evangéliuma 10:32.
Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és [azt] látta, elkerülé.
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Hétfő  november 10.
2. A HELYES ALAPELV PÉLDÁUL SZOLGÁL
a. Mit tett a samaritánus, amikor meglátta a szerencsétlent? Lk 10:33-34.  

„Egy samaritánus odaért az úton, ahol a szerencsétlen feküdt, s amikor 
meglátta, könyörületre indult iránta. Nem érdekelte, pogány-e vagy zsidó az 
idegen. Ha zsidó, a samaritánus jól tudta, hogy fordított helyzetben a férfi 
szembeköpné, és megvetéssel kerülné ki. Emiatt azonban nem habozott. 
Nem törődött vele, hogy ő maga is erőszak áldozatává válhat, ha sokáig idő-
zik ott. Csak az számított, hogy egy szenvedő emberi lénynek szüksége van 
rá. Levette ruháját és betakarta a férfit. Az útra tartalékolt olajat és bort a 
sebesült gyógyítására, felfrissítésére használta föl. Ezután föltette a tulajdon 
barmára, lassan, lépésben vitte, hogy ne rázza az ismeretlent, ne okozzon 
fölöslegesen fájdalmat neki.” – JÉ 423.
b. Mit tett még a samaritánus? Lk 10: 34.mr.35.

„[A samaritánus a sebesült utazót] bevitte egy fogadóba, egész éjjel gon-
dozta, odaadóan figyelte. Reggelre a beteg jobban lett, s a samaritánus útnak 
indult. Ezelőtt azonban a fogadós gondjaira bízta, kifizette a költségeket, sőt 
letétet hagyott a továbbiakra. Még ezzel sem elégedett meg, gondoskodott a 
további szükségletekről is.” – JÉ 423.
c. Milyen kérdést intézett Jézus a törvénytudóhoz? Hogyan vezette rá 

Jézus a törvénytudót arra, hogy megválaszolja a saját kérdését? Lk 
10:36-37.  

„A samaritánus teljesítette a parancsot: ’Szeresd felebarátodat, mint ma-
gadat’, tanúsítva, hogy igazabb, mint elítélői… A samaritánus Krisztust ábrá-
zolja… Amikor összezúzva haldokoltunk, Ő megszánt minket. Nem került 
el, és nem hagyta, hogy tehetetlenül és reménytelenül elpusztuljunk… Meg-
látta súlyos ínségünket. Magáévá tette ügyünket, és azonosult az emberiség 
érdekeivel. Meghalt, hogy megmentse ellenségeit. Imádkozott gyilkosaiért.” 
– KP 265.

Lukács evangéliuma 10:33-34.
33  Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, ahol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula.34  És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé neki.

Lukács evangéliuma 10:34.mr.35.
34 ...és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé neki.35  Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és monda neki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom neked.

Lukács evangéliuma 10:36-37.
36  E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók [kezébe] esett?37  Az pedig monda: Az, aki könyörült rajta. Monda azért neki Jézus: Eredj el, és te [is] akképpen cselekedjél.
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Kedd    november 11.
3. FELEBARÁTUNK AZONOSÍTÁSA
a. Milyen parancsolat vált a kereszténység alapvető elvévé? Lk 10:37.mr. 

„Isten igazságának alig van hatása a világra, pedig nagy befolyást kellene 
árasztania életünk által. Hitvallásból nagyon sok van, de kevés tartalommal. 
Mondhatjuk, hogy követjük Krisztust, és állíthatjuk, hogy hiszünk Isten 
szavának minden igazságában, de ez nem sokat használ felebarátainknak, 
ha vallásos meggyőződésünket nem tükrözi mindennapi életünk. Hitval-
lásunkkal – ha mégúgy hangoztatjuk is – nem mentünk meg senkit: sem 
magunkat, sem embertársainkat, ha nem vagyunk igazán keresztények. A jó 
példából minden hitvallásnál több áldást merít a világ.

Önző élettel nem lehet Isten ügyét szolgálni. Isten ügye az elnyomottak 
és szegények ügye. Krisztus állítólagos követőinek szívéből hiányzik Krisztus 
együtt érző szeretete. Jobban kellene szeretnünk azokat, akikben Krisztus 
olyan nagy értéket látott, hogy életét adta üdvösségükért. Ezek a lelkek drá-
gák. Minden áldozatnál felmérhetetlenül drágábbak.” – KP 266-267.
b. Krisztus keresztje milyen kibékülést hozott a fajok, nemzetiségek, és 

társadalmi osztályok között? Ef 2:13-16.  

„Lehetetlen, hogy abból a szívből, amely Krisztus lakhelye, hiányozzék a 
szeretet. Ha szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket, azokat is szeret-
jük, akikért Krisztus meghalt. Nem juthatunk közösségbe Istennel, ha nem 
ápoljuk a kapcsolatot embertársainkkal, mert benne, aki a világegyetem 
trónján ül, együtt van mind az isteni, mind az emberi. Ha közösségre lépünk 
Krisztussal, a szeretet láncának arany láncszemei egybekapcsolnak ember-
társainkkal…

Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer 
el. Ő az egész emberiség Alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a terem-
tés által, valamint egyek vagyunk a megváltás jogán. Krisztus azért jött, hogy 
ledöntsön minden válaszfalat…

A szenvedő emberiség kiáltását minden valláskülönbséget félretéve meg 
kell hallanunk. Ahol a valláskülönbség keserű érzéseket kelt, személyes szol-
gálattal sok jót tehetünk. A szeretettel végzett szolgálat eloszlatja az előítéle-
tet, és lelkeket nyer meg Istennek.” – KP 267-267.

Lukács evangéliuma 10:37.mr.
... Eredj el, és te [is] akképpen cselekedjél

Efézusbeliekhez írt levél 2:13-16.
13  Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.14  Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két [nemzetséget], és lerontotta a közbevetett választófalat,15  Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;16  És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
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Szerda   november 12.
4. „INGYEN VETTÉTEK, INGYEN ADJÁTOK”
a. Krisztus művében munkálkodva, mi adhat okot az örömre vagy sí-

rásra? Rm 12:15.   

„Viseljük szívünkön mások fájdalmát, nehézségét, baját! Osztozzunk 
nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények örömében és gondjában! 
’Ingyen vettétek – mondja Krisztus – ingyen adjátok’ (Mt 10:8). Környe-
zetünkben élnek nyomorult, megpróbált emberek, akiknek szükségük van 
megértő szavakra és tettekre. Mindenütt vannak özvegyek, akik segítségre 
és együttérzésre szorulnak; árvák, akikért Krisztus felelőssé teszi követőit. 
Nagyon sokszor érzéketlenül elmegyünk mellettük. Lehet, hogy kopot-
tak, faragatlanok, és látszólag semmi kedves vonás nincs bennük. Akkor 
is Isten tulajdonai. Áron vette meg őket, és éppoly értékesek szemében, 
mint mi. Ők is Isten nagy családjához tartoznak, és a keresztények Isten 
sáfáraiként felelősek értük. ’Vérüket a te kezedből kívánom meg’ – mondja 
Isten.” – KP 268-269.
b. Hogyan érhetünk el sok embert, amikor a szavak nem elegendőek? 

Jak 2:15-16.

„A legnagyobb veszedelem a bűn. A mi feladatunk, hogy megszánjuk a 
bűnöst, és segítsünk rajta… Sokan elrejtik lelki éhségüket. Szíves szavakkal 
és tettekkel nagy segítséget nyújthatunk nekik… Tömegek olyan mélyre 
süllyedtek a bűnben, hogy elvesztették az örök valóságok iránti érzéküket. 
Isten képmása teljesen megfakult bennük, és aligha tudnak az üdvösségről. 
Istenben nem hisznek, emberben nem bíznak. Sokan csak önzetlen jóindu-
lattal közelíthetők meg… Ha látják az önzetlen szeretet tanújelét, könnyeb-
ben tudnak hinni Krisztus szeretetében.

Sok tévelygő szégyenkezik, és érzi, hogy nem okos dolog az, amit csinál. 
Saját hibái és bajai láttán már-már kétségbeesik. Ne kerüljük el őket! Az árral 
szemben úszót az áramlás teljes erővel visszafelé sodorja. Nyújtsunk segítő 
kezet neki, miként Krisztus nyúlt egykor a süllyedő Péter után! Bíztató sza-
vakkal próbáljunk benne hitet és szeretetet ébreszteni!” – KP 269.

Rómabeliekhez írt levél 12:15.
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.

Jakab apostol levele 2:15-16.
15  Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,16  És azt mondja nekik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
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Csütörtök  november 13.
5. POZITÍV EREDMÉNYEK ELÉRÉSE
a. Hogyan békíthetjük ki Istennel a bűn-beteg embereket? Ésa 27:5.     

„Lelkileg beteg testvérednek szüksége van rád, mint ahogy te is igényel-
ted a testvéri szeretetet. Hallania kell olyan ember tapasztalatát, aki éppoly 
gyönge volt, mint ő most; aki meg tudja érteni, és segíteni tud rajta. Saját 
gyengeségünk tudata tegyen készségessé a súlyos bajban sínylődő felebará-
tunk megsegítésére!…

Krisztussal, az élő Megváltóval való személyes kapcsolat képessé teszi az 
ember értelmét, szívét és lelkét alacsonyabb rendű lénye legyőzésére. Beszélj 
a tévelygőnek arról a mindenható kézről, amely támogatja, Krisztus végtelen 
jóságáról, amellyel könyörül rajta!” – KP 269-270. 
b. Mennyiben van kihatással a szenvedő emberek érdekében végzett 

személyes szolgálatunk az Isten országába való előkészületünkre? 
Dán 12:3; Zak 3:7.  

„Az e munkában tanúsított odaadásodon nemcsak mások sorsa, hanem 
a te örök életed is múlik. Krisztus felemeli mindazokat, akik vágynak a vele 
való közösségre; akik vágyakoznak eggyé lenni vele, miként Ő is egy az Atyá-
val… A maga jellemének vonásait – könyörületét, kedvességét és szeretetét 
akarja kialakítani bennünk. Ha engedjük, hogy munkálkodjék szívünkben, 
iskolájának tanulóiként felkészülünk a mennyei életre.” – KP 270.

Péntek   november 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. A samaritánus mely cselekedete mutatott keresztény lelkületet?   
2. Mit értett meg végül a törvénytudó, aki Krisztushoz jött?  
3. Mennyire egyedülálló a kereszténység a világ vallásai között?  
4. Mutasd be a hitetleneknek adható leghatékonyabb prédikációt!
5. Nevezd meg azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amikkel az embereket 

Krisztushoz vonhatjuk!

Ésaiás próféta könyve 27:5.
Mint hévséget száraz földön, megalázod az idegeneknek háborgását, mint a hévség sűrű felleg miatt, megszűnt a pogányoknak éneke.

Dániel próféta könyve 12:3.
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.

Zakariás próféta könyve 3:7.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat magtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- s bejárást engedek neked ez itt állók között.
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EGYSZEMÉLYES HALLGATÓSÁG  
– NIKODÉMUS

„Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát” (Jn 3:3).
„Vegyük fontolóra azt az eseményt, melyet Jézus említ meg Nikodémus-

nak, mikor a felemelt kígyóra hivatkozott.” – 4KB 84.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 131-139. (Nikodémus)

Vasárnap   november 16.
1. EGY TITKOS TALÁLKOZÓ 
a. Miután Nikodémus hallott Jézusról, elhatározta, hogy beszélni fog 

vele. Ki volt Nikodémus? Miért éjszaka jött Jézushoz? Jn 3:1-2.er. 

„Amióta Nikodémus hallott Jézusról, buzgón tanulmányozta a Messiásra 
vonatkozó próféciákat… Látta az isteni erő csodálatos megnyilatkozását és 
a Megváltót, amint hívja a szegényeket és meggyógyítja a betegeket. Látta az 
emberek örömteli tekintetét, hallotta dicséretüket, és nem volt kétsége afelől, 
hogy a Názáreti Jézus Isten Küldötte.

Őszintén vágyott egy beszélgetésre Jézussal, de attól visszariadt, hogy 
nyíltan felkeresse Őt. Túlságosan megalázó lett volna egy zsidó vezető szá-
mára, ha elismeri, hogy egy még alig ismert tanítóval rokonszenvez. És ha 
látogatása a Magas Tanács tudomására jut, tettével megvetést, vádaskodást 
vont volna magára. A titkos beszélgetés mellett döntött tehát, így még mindig 
mentegetőzhet azzal, hogy nyílt látogatás esetén talán mások is követhetik 
példáját. Óvatosan megtudakolta, hova szokott a Megváltó visszavonulni az 
Olajfák hegyén, várt, amíg a város elcsendesedett, azután felkereste Őt.” – JÉ 
131-132.

„Nikodémus tanúja volt Krisztus csodájának, s éjjel jött a Mesterhez, mert 
nem volt meg benne az erkölcsi bátorság, hogy nyíltan közelítse meg, mivel 
ez fölszította volna ellene a papok és farizeusok gáncsoskodását.” – 3KB 444.

2014. november 22.
Szombat

Napnyugta: H  16:01 
Ro 16:42

8. Tanulmány

János evangéliuma 3:1-2. er.
1  Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:2  Ez jöve Jézushoz éjjel...
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Hétfő   november 17.
2. ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL BESZÉLGETTEK NEM TEOLÓGIÁRÓL
a. Mit mondott Nikodémus Jézusnak, amikor rátalált a pihenőhelyén? 

Jn 3:2.mr.    
 

„Nikodémus azzal a gondolattal jött az Úrhoz, hogy eszmecserét folytas-
son vele, Jézus azonban közvetlenül az igazság alapelveire tért. Azt mondta 
Nikodémusnak: Nem annyira elméleti ismeretekre, sokkal inkább lelki újjá-
születésre van szükséged. Nem a kíváncsiságodat kell kielégítened, hanem 
új szívre kell szert tenned. Fölülről kell új életet kapnod, mielőtt felfoghatod 
a mennyei dolgokat. Míg ez a változás nem jön létre, és mindent újjá nem 
tesz, addig nem szolgál javadra, hogy elbeszélgetsz velem hatalmamról vagy 
küldetésemről.

Nikodémus hallotta Keresztelő János prédikálását a bűnbánatról és a ke-
resztségről. János ráirányította az emberek figyelmét arra, Aki Szentlélekkel 
keresztel. Nikodémus maga is érezte a lelkiség hiányát a zsidóknál, és azt, 
hogy nagymértékben a vakbuzgóság és a világi ambíciók irányítják őket. 
Remélte, hogy a dolgok jobbra fordulnak a Messiás eljövetelével. Keresztelő 
János szívet vizsgáló üzenete mégsem tudta a bűn elítélésére vezetni. Mint 
szigorú farizeus, büszke volt jó cselekedeteire. Köztiszteletnek örvendett 
jótékonysága és a templomi szolgálat fenntartása iránti bőkezűsége miatt, s 
úgy érezte, hogy biztosította Isten kegyét.” – JÉ 132-133.
b. Mivel az Úr Jézus látta, hogy Nikodémusnak nem teológiai beszél-

getésre van szüksége, hanem újjászületésre, ezért milyen válasszal 
lepte meg? Jn 3:3.  

„Az újjászületés képe, amit Jézus használt, nem volt teljesen ismeretlen 
Nikodémus számára. Az izraelita hitre tért pogányokat gyakran hasonlítot-
ták az újszülött gyermekhez. Ezért bizonyára megértette, hogy Krisztus sza-
vait nem szó szerint kell vennie. De mivel izraelitának született, biztos volt 
benne, hogy helye van Isten országában. Úgy érezte, nem kell megváltoznia. 
Ezért lepődött meg a Megváltó szavain.” – JÉ 133.

János evangéliuma 3:2. második része
...Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

János evangéliuma 3:3.
Felele Jézus és monda neki: Bizony, bizony mondom neked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
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Kedd    november 18.
3. A SZENTLÉLEK SZÍVBEN VÉGZETT MUNKÁJA
a. Milyen ironikus kérdéssel próbálta Nikodémus elutasítani Jézus 

szavait? Jn 3:4.

b. Jézus szándékosan figyelmen kívül hagyva Nikodémus gyenge érve-
lését, hogyan hangsúlyozta ki mondanivalóját? Jn 3:5-7.

„A szív természeténél fogva gonosz, és ’ki adhat tisztát a tisztátalanból? 
Senki’ (Jób 14:4). Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. ’A 
test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének 
nem engedelmeskedik, mert nem is teheti’ (Rm 8:7). ’A szívből származnak 
a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, 
hamis tanúbizonyságok, káromlások’ (Mt 15:19). A szív forrását kell meg-
tisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Lehetetlenséget kísérel 
meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. 
Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe 
burkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, 
hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében 
új élet. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja 
létre.” – JÉ 134.
c. Hogyan mutatta be Jézus a Szentlélek munkáját? Jn 3:8.   

„A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; 
mégis láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a 
Szentlélek munkája a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a 
szél mozgását. Az ember lehet, hogy nem tudja megmondani megtérésének 
pontos idejét vagy helyét, vagy nyomon követni az összes körülményeket, 
ez azonban még nem bizonyítja, hogy megtéretlen. Valaki által, aki épp-
oly láthatatlan, mint a szél, Krisztus folytonosan munkálkodik a szívben. 
Lassan-lassan, talán az ember számára észrevétlen, a kapott benyomások 
a lelket Krisztus felé vonják. Ilyen élményeket kaphat az ember, ha Róla 
elmélkedik, olvassa a Szentírást, vagy egy prédikátortól élőszóban hallgatja 
az igét.” – JÉ 134. 

János evangéliuma 3:4.
Monda neki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e?

János evangéliuma 3:5-7.
5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.6  Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.7  Ne csodáld, hogy azt mondám neked: Szükség néktek újonnan születnetek.

János evangéliuma 3:8.
A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.
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Szerda   november 19.
4. „AZ ÉN LELKEMET ADOM BELÉTEK” 
a. Nikodémusra nagy hatást gyakoroltak Jézus szavai, melyeket nem 

teljesen értett. Mit kérdezett ekkor? Jn 3:9. Mit válaszolt erre Jézus? 
Jn 3:10-13.  

„A zsidók, akiket Jézus kiűzött a templomból, Ábrahám gyermekeinek 
mondták magukat, mégis menekültek az Üdvözítő jelenlétéből, mert nem 
tudták elviselni a benne megnyilatkozó isteni dicsőséget. Magatartásuk azt 
bizonyította, hogy még nem készültek fel Isten kegyelme által a templomi 
szent szolgálatokban történő részvételre. Buzgón fenntartották a szentség 
látszatát, de elhanyagolták a szív szentségét. Miközben ragaszkodtak a 
törvény betűjéhez, szüntelenül áthágták szellemét. Nagy szükségük volt 
arra a változásra, amelyről Krisztus beszélt Nikodémusnak – az erkölcsi 
újjászületésre, a bűntől való megtisztulásra, az ismeretek és a szentség meg-
újulására.” – JÉ 136. 
b. Nikodémus mely íráshelyeket kezdett megérteni? Zsol 51:12; Ésa 

64:5; Ez 36:26-27.

„[Idézve: Ésa 64:5; Zsol 51:12; Ez 36:26-27.] Nikodémus korábban el-
homályosult elmével olvasta ezeket az íráshelyeket, de most kezdte felfogni 
értelmüket. Látta, hogy a törvény betűjéhez való legmerevebb engedelmes-
ség – amelyet a külsőségekre alkalmaznak – sem lehet jogcím senkinek 
arra, hogy belépjen a mennyek országába. Emberi mértékkel mérve élete 
igaz és tiszteletre méltó volt, de Krisztus jelenlétében úgy érezte, hogy szíve 
tisztátalan, élete szentségtelen.

Nikodémus vonzódott Krisztushoz. Amikor a Megváltó az újjászü-
letésről magyarázott neki, vágyott arra, hogy ez a változás végbemenjen 
benne.” – JÉ 136.
c. Milyen jelképpel tette érthetővé Krisztus az Ő küldetését Nikodémus-

nak? Jn 3:14-16.  

Zsoltárok könyve 51:12.
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

Ésaiás próféta könyve 64:5.
És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket!

Ezékiel próféta könyve 36:26-27.
26  És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.27  És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

János evangéliuma 3:9.
Felele Nikodémus és monda neki: Mimódon lehetnek ezek?

János evangéliuma 3:10-13.
10  Felele Jézus és monda neki: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket?11  Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.12  Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?13  És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.

János evangéliuma 3:14-16.
14  És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.15  Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
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Csütörtök  november 20.
5. EGY ÚJ ÉLET
a. Amikor Nikodémus meg akarta tudni, milyen eszközök által mehet 

végbe az újjászületés, mit mondott Jézus? Jn 3:17-21.

„A felemelt kígyó jelképe világossá tette [Nikodémus] számára a Megvál-
tó küldetését. Amikor Izrael népe közül sokan elpusztultak a tüzes kígyók 
marásától, Isten utasította Mózest, hogy készítsen egy érckígyót; és helyezze 
el magasan a gyülekezet közepette. Azután hírül adták a táborban, hogy aki 
feltekint a kígyóra, életben marad. A nép jól tudta, hogy a kígyónak önmagá-
ban nincs ereje, nem tud segíteni. Ez Krisztust jelképezte. Ahogyan a pusztító 
kígyók képmására készített jelképet felemelték gyógyulásuk érdekében, úgy 
fog az Üdvözítő megjelenni ’a bűn testének hasonlatosságában’ (Rm 8:3). 
Számos izraelita úgy tekintett az áldozati szolgálatokra, mintha bennük len-
ne az erő, amely megszabadít a bűntől. Isten meg akarta velük tanítani, hogy 
ezeknek sincs már nagyobb értékük, mint az érckígyónak. Arra kellettek, 
hogy gondolataikat a Megváltóra irányítsák. Sem sebeik gyógyulásáért, sem 
bűneik bocsánatáért maguk semmit nem tehettek, csupán Isten ajándékába 
vetett hitüket kellett megmutatniuk. Rá kellett tekinteniük, hogy éljenek…

A keresztről áradó fény kinyilatkoztatja Isten szeretetét. Szeretete Hozzá 
vonz. Ha nem állunk ellent ennek a vonzásnak, akkor a kereszt lábához fog 
vezetni, mint olyanokat, akik megbánták bűneiket, és akikért a Megváltót 
megfeszítették. Ekkor Isten Lelke hit által a lélekben új életet hoz létre.” – 
JÉ 136-138.
b. Hogyan üdvözülhetünk? Tit 3:4-6.

Péntek   november 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mire van szüksége sok embernek, akik vallásos beszélgetésre vágynak? 
2. Hogyan mutatta be Jézus Nikodémusnak az ő szükségletét, hogysem a sza-

vaira válaszolt volna?
3. Miért a széllel szemléltette Krisztus a Szentlélek munkáját?
4. Milyen jelképet használt fel még Krisztus, hogy megmagyarázza a küldeté-

sét Nikodémusnak?   
5. Hogyan magyarázta meg Jézus Nikodémusnak az újjászületés titkát?

János evangéliuma 3:17-21.
17  Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.18  Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.19  Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.20  Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;21  Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

Titushoz írt levél 3:4-6.
4  De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,5  Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,6  Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
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EGYSZEMÉLYES HALLGATÓSÁG  
– A SAMÁRIAI ASSZONY

„Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal’ (Jn 4:9).
„Csak a szeretet ébreszthet szeretetet.” – RC 23. 

Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 144-154. (Jákób kútjánál)

Vasárnap   november 23. 
1. JÁKÓB KÚTJÁNÁL
a. Mi történt, amikor Jézus leült megpihenni az utazása közben? Hol 

voltak a tanítványok? Jn 4:3-7.er.8.

b. Ha felajánlotta volna Jézus a segítségét az asszonynak vizet meríteni, 
elfogadta volna-e az asszony az Ő ajánlatát? Jn 4:9.ur. Mit tett Jézus, 
hogy eloszlassa az ő előítéletét? Jn 4:7.mr. Mit mondott nagyon meg-
lepetten az asszony? Jn 4:9.er. 

„A zsidók és samaritánusok közti gyűlölet azonban meggátolta az asz-
szonyt abban, hogy szívességet ajánljon fel Jézusnak, a Megváltó viszont 
kereste a kulcsot szívéhez, és isteni szeretettől vezérelt tapintattal kért, nem 
pedig ajánlott szívességet. Ha felajánlja segítségét, lehet, hogy az asszony 
visszautasítja, a bizalom azonban bizalmat ébreszt.” – JÉ 144-145.

„Ahol a valláskülönbség keserű érzéseket kelt, személyes szolgálattal sok 
jót tehetünk. A szeretettel végzett szolgálat eloszlatja az előítéletet, és lelkeket 
nyer meg Istennek.” – KP 268.

2014. november 29.
Szombat

Napnyugta: H  15:59
Ro 16:38

9. Tanulmány

János evangéliuma 4:3-7.er.8.
3  Elhagyá Júdeát és elméne ismét Galileába.4  Samárián kell vala pedig általmennie.5  Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek.6  Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala.7  Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni ...8  Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek.

János evangéliuma 4:9.ur.
...Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal.

János evangéliuma 4:7.mr.
...monda neki Jézus: Adj innom!

Monda azért neki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok?! 
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Hétfő   november 24.
2. AZ ASSZONY ÉRDEKLŐDÉSÉNEK FELKELTÉSE 
a. Hogyan törekedett Jézus felkelteni az asszony kíváncsiságát, és a 

figyelmét valami fontosabbra terelni? Jn 4:10. 

„Az asszony nem értette meg Krisztus szavait, de érezte ünnepélyes jelen-
tőségüket.” – JÉ 145.
b. Mit mondott az asszony, azt gondolván, hogy Jézus a Jákob kútjáról 

beszél? Jn 4:11-12. 

„[A samáriai asszony] csak egy szomjas, úttól megfáradt, poros vándort 
látott maga előtt. Gondosan összehasonlította Őt az igen tisztelt Jákób pát-
riárkával.” – JÉ 145. 
c. Mivel az asszony még nem készült fel a saját kérdésére adandó vá-

laszra, hogyan próbálta Jézus még jobban felkelteni a kíváncsiságát? 
Jn 4:13-14. 

„Jézus nem úgy gondolta, hogy ha az ember egyszer iszik az élet vizéből, 
az elegendő. Aki megízleli Krisztus szeretetét, az folyton többre vágyik, és 
semmi mást nem keres. A világ gazdagsága, tisztelete, örömei nem vonzzák. 
Szíve szüntelenül így kiált: Többet Belőled! Ő, Aki feltárja a lélek szükségle-
teit, arra vár, hogy ezt a belső éhséget és szomjúságot kielégíthesse. Minden 
emberi tartalék és forrás kiapad. A tartályok kiürülnek, a tavak kiszáradnak; 
ámde Üdvözítőnk kimeríthetetlen kútforrás. Újból és újból ihatunk, mindig 
oltja szomjunkat. Akiben Krisztus lakozik, annak lelkében van az áldás kútja 
– ’örök életre buzgó víznek kútfeje’ (Jn 4:14). Ebből a forrásból merítheti az 
összes szükségletét kielégítő erőt és kegyelmet.

Míg Jézus az élő vízről beszélt, az asszony csodálkozva figyelte. Jézus 
felkeltette érdeklődését, vágyat ébresztett benne az ajándék iránt, amelyről 
beszélt.” – JÉ 146.

János evangéliuma 4:10.
Felele Jézus és monda neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet.

János evangéliuma 4:11-12.
11  Monda neki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet?12  Avagy nagyobb vagy-e te a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is?

János evangéliuma 4:13-14.
13  Felele Jézus és monda neki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik:14  Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
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Kedd    november 25.
3. JÉZUS TAPINTATOSSÁGA
a. Mit mondott a samáriai asszony, amikor megértette, hogy Jézus va-

lami jobbat ajánlott fel, mint csupán ivóvizet? Jn 4:15.
  

b. Mit kellett az asszonynak beismernie? Milyen tapintattal hozta elő 
Jézus az asszony életének részleteit, amit ő megpróbált eltitkolni? Jn 
4:16-18.

„Mielőtt ez a lélek elfogadhatta az ajándékot, amelyet Jézus adni vágyott, 
rá kellett vezetnie, hogy felismerje bűneit és Megváltóját. ’Monda néki: Menj 
el, hívd a férjedet, és jöjj ide!’ (Jn 4:16.) Az asszony így felelt: ’Nincs férjem’ (Jn 
4:17). Azt remélte, hogy ezzel minden ilyen irányú kérdezősködésnek elejét 
veszi. A Megváltó viszont folytatta: ’Jól mondád, hogy: Nincs férjem; Mert öt 
férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad’ (Jn 4:17-18).

Hallgatója megremegett. Titokzatos kéz forgatta élettörténetének lapjait, 
napvilágra hozta, amiről azt remélte, hogy örökre rejtve marad. Ki az, aki 
olvas életének titkaiban? Eszébe ötlött az örökkévalóság, az eljövendő ítélet, 
amikor minden, most rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz. Ennek fényében fel-
ébredt lelkiismerete.” – JÉ 146-147.
c. Hogyan próbált az asszony elkerülni jelen és múltbeli életének min-

den részletét? Jn 4:19. Hogyan próbálta más irányba terelni a beszél-
getést? Jn 4:20.   

„Jézus türelmesen hagyta, hogy az asszony arra terelje a beszélgetést, 
amerre akarja. Közben Jézus figyelte az alkalmat, hogy újból a szívébe rejt-
hesse az igazságot. A nő így szólt: ’A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; 
és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell’ 
(Jn 4:20). Éppen ráláttak Garizim hegyére. Templomát lerombolták, csak az 
oltár maradt meg. Az istentisztelet helye vita tárgya volt a zsidók és a sama-
ritánusok között.” – JÉ 147.

János evangéliuma 4:15.
Monda neki az asszony: Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni!

János evangéliuma 4:16-18.
16  Monda neki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide!17  Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda neki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem;18  Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.

János evangéliuma 4:19.
Monda neki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.

János evangéliuma 4:20.
A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell.



EL
SŐ

 S
ZO

M
BA

TI
 A

DA
KO

ZÁ
S 

IM
AH

ÁZ
 R

ÉS
ZÉ

RE
 R

O
CK

LI
N-

BA
N,

 K
AL

IF
O

RN
IA

 Á
LL

AM
BA

N,
 A

Z 
US

A-
BA

N

49499. Tanulmány - EGYSZEMÉLYES HALLGATÓSÁG – A SAMÁRIAI ASSZONY 

Szerda   november 26.
4. JÉZUSBAN NINCS NEMZETI ELŐÍTÉLET
a. Mit mondott Jézus, kifejezve azt, hogy benne nincs előítélet a sama-

ritánusok iránt? Jn 4:21-24.     

„Jézus már megmutatta, hogy mentes a zsidók samaritánusokkal szem-
beni előítéleteitől. Most arra vágyott, hogy ledöntse ennek a samaritánusnak 
a zsidókkal szembeni előítéletét. Miközben utalt arra, hogy a samaritánu-
sok hitét megfertőzte a bálványimádás, kijelentette, hogy a megváltás nagy 
igazságait Isten a zsidókra bízta, és közülük kell a Messiásnak megjelenni. 
A Szent Iratok világosan bemutatták Isten jellemét és kormányzásának 
alapelveit. Jézus a zsidókhoz sorolta magát, mint olyanokhoz, akikkel Isten 
megismertette magát.

Arra vágyott, hogy hallgatójának gondolatait a külsőségek, a ceremóniák 
ügye, az ellentét kérdései fölé emelje.” – JÉ 147-148.
b. Hogyan próbálta az asszony tapintatosan megtudakolni, hogy való-

ban Jézus volna-e a Messiás? Jn 4:25-26.

„Nem azáltal kerül az ember közösségbe Istennel, hogy egy szent hegyet 
vagy egy szent templomot keres. A vallást nem szabad külső formákra vagy 
ceremóniákra korlátozni. Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől 
jő. Ha helyesen akarjuk szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk…

Bár már jelenlétének tisztasága is ítélet volt bűnei felett, Jézus egy szóval 
sem vádolt, hanem kegyelméről beszélt, ami megújíthatja a lelket. A nő kez-
dett meggyőződni Jézus jelleméről. Felmerült benne a kérdés: Nem lehet ez 
a rég várt Messiás?” – JÉ 148-149.

„Az Üdvözítő ma is ugyanazt a munkát végzi, mint Samáriában, amikor 
az élet vizét nyújtotta az asszonynak. Akik az Ő követőinek nevezik magu-
kat, lehet, hogy lenézik, elutasítják a kivetetteket, viszont Jézus szeretetét sem 
születési, sem nemzetiségi körülmények, sem semmilyen életviszonyok nem 
fordíthatják el az emberek fiaitól.” – JÉ 153.

János evangéliuma 4:21-24.
21  Monda neki Jézus: Asszony, hidd el nekem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.22  Ti azt imádjátok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk: mert az üdvösség a zsidók közül támadt.23  De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.24  Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

János evangéliuma 4:25-26.
25  Monda neki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (aki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent.26  Monda neki Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek.
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Csütörtök   november 27.
5. AZ ATYA ILYEN IMÁDÓKAT KERES
a. Mit tett az asszony nagy örömmel telve, mint egy teljesen meggyőző-

dött misszionárius? Jn 4:28-30.    

„Ha helyesen akarjuk szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk. 
Ő megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel, 
hogy ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata iránt készséges en-
gedelmességgel ajándékoz meg. Ez az igazi istentisztelet, a Szentlélek mun-
kájának gyümölcse. A Lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen 
ima elfogadható Isten előtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott 
megnyilvánul a Lélek munkája, és Isten megnyilatkozik annak az embernek. 
Ő az ilyen imádókat keresi. Arra vár, hogy elfogadhassa, fiaivá és leányaivá 
tehesse őket.” – JÉ 148.

„Az asszonyt örömmel töltötték el Krisztus szavai. A csodálatos kinyi-
latkoztatás szinte ellenállhatatlan erejű volt. Otthagyta a vizeskorsót, és 
visszatért a városba, hogy elvigye az üzenetet másoknak. Jézus tudta, miért 
ment el. Otthagyta a korsót – ez félreérthetetlenül az Ő szavainak hatásáról 
tanúskodott. A nő lelkének legőszintébb vágya volt, hogy élő vizet kapjon; 
elfelejtette, hogy miért ment a kúthoz, elfelejtette a Megváltó szomjúságát, 
amit oltani akart. Örömtől túlcsorduló szívvel sietett útjára, hogy másokkal 
is megossza a kapott drága világosságot.” – JÉ 150.

Péntek   november 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan akarta Jézus eloszlatni a zsidók és samaritánusok közötti előítéletet?
2. Mit mondott Krisztus a samáriai asszonynak az élő vízről?
3. Miért olyan fontos a tapintat, az ügyesség, a rátermettség, amikor az evangé-

liumot megosztjuk másokkal? 
4. Mit kell mindannyiunknak megérteni az előítélet kétoldalú természetéről?
5. Mit cselekedett az asszony azonnal, amint teljesen meggyőződött?

János evangéliuma 4:28-30.
28  Ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és monda az embereknek:29  Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nekem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-e a Krisztus?30  Kimenének azért a városból, és hozzá menének.



EL
SŐ

 S
ZO

M
BA

TI
 A

DA
KO

ZÁ
S 

IM
AH

ÁZ
 R

ÉS
ZÉ

RE
 R

O
CK

LI
N-

BA
N,

 K
AL

IF
O

RN
IA

 Á
LL

AM
BA

N,
 A

Z 
US

A-
BA

N

51

Az Amerikai Egyesült Államoknak több 
mint 317 millió lakosa van. Ez egy állam-
szövetség, mely 50 államból áll. A 2012-es 
népszámláláson a felnőttek 73 %-a vallot-
ta magát kereszténynek. Protestánsnak 
vallotta magát a lakosság 51,3 %-a, míg 
római katolikusnak a lakosság 23, 9 %-a. 
Ez a két legnagyobb keresztény felekezet. 
Bár az Egyesült Államok már több mint két 
évszázada a vallásszabadság bástyája, de más 
nyugati országokhoz hasonlóan, ez a nemzet is 
egyre kevésbé vallásos. A legutóbbi felmérések azt 
mutatják, hogy a hitetlenség gyorsan növekszik a 30 év 
alatti lakosság körében. Mozgalmunk központja sok évig volt Kaliforniában, a 
legnépesebb államban.

A Rocklin-i gyülekezet több mint 20 évig szervezett missziós programokat. 
Ez a gyülekezet Sacramento keleti részen helyezkedik el. A gyülekezet úttörői 
életüket az Úr művének előrehaladására szentelték oly mértékben, hogy mára 
jól megalapozott tagságunk van ezen a vidéken, mely az evangéliumot az egész-
ségügyi, és főző tanfolyamokkal, s a lelki szemináriumok révén hirdeti. Jelenleg 
ezek a programok sok érdeklődőt, és rendszeres látogatót vonzanak. Jelenleg a 
gyülekezet bérel egy helyet a rendszeres összejövetelek részére. Azért, hogy ott 
Kaliforniában egy állandó tanúbizonyság lehessen, a helyi gyülekezet eltervezte, 
hogy saját épülete lesz. A gyülekezeti tagok nagyon készségesen támogatják az 
építkezést, vagy a vásárlást, de a magas árak miatt ezen a környéken a terv meg-
haladja a testvéreink anyagi lehetőségeit.           

Amikor felhívás jön testvéreinktől a világ minden részéből, hogy az első 
szombati adakozás által segítsünk, akkor az Úr indítja a Rocklin-i gyülekezet 
tagjait, hogy mindig bőkezűen adakozzanak. Most az az idő érkezett el, hogy mi 
is segítséget kérünk tőletek.   

A mi drága Üdvözítőnkért, és Úr Jézus Krisztusunkért, valamint a Rocklin-i 
gyülekezet érdekében felhívást intézünk szerte a világon élő testvéreinkhez, 
hogy adakozzatok bőkezűen erre az épületre.

A Generál Konferencia Észak-Amerika Területi Titkára 

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaház részére Rocklin-ban, Kalifornia 
államban, az USA-ban

2014. december 6.
szombat
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AZ ÜDVÖZÍTŐ KERESÉSE
„Ma lett üdvössége ennek a háznak” (Lk 19:9).
„A fővámszedőben vágy ébredt a jobb élet után.” – CC 301.

Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 464-467. (Zákeus)

Vasárnap   november 30.   
1. ZÁKEUS A FŐVÁMSZEDŐ
a. Mit tett Zákeus, hogy láthassa Jézust? Lk 19:3-4. Milyen meggyőző-

dés lett úrrá rajta?     

„A gazdag vámszedő teljességében mégsem volt egy érzéketlen csaló, 
mint amilyennek tartották. A világias és büszke magatartás mögött egy isteni 
befolyásra érzékeny szív rejlett. Zákeus hallott Jézusról. Annak híre, aki oly 
kedvesen, udvariasan bánt a számkivetett osztályokkal, széltében-hosszában 
étterjedt. A fővámszedőben vágy ébredt a jobb élet után. Keresztelő János 
a Jordánnál prédikált, mindössze néhány mérföldnyire Jerikótól, és Zákeus 
hallotta a felszólítást a bűnbánatra. A vámszedőknek szóló tanítást: ’Semmi 
többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett’ (Lk 3:13.), látszólag 
nem vette figyelembe, de az befolyásolta gondolkodását. Ismerte az Írásokat, 
és meg volt győződve róla, hogy helytelen gyakorlatot folytat. Most, amikor 
közvetítették számára a Nagy Tanító szavait, úgy érezte, Isten szemében bű-
nös. Mégis, amit Jézusról hallott, az reményt gyújtott szívében.” – JÉ 464-465.
b. Miről ne feledkezzünk el egyetlen evangélizációs alkalomkor sem? 

Lk 18:27.  

„[Még Zákeus] számára is lehetséges a bűnbánat, az élete megváltozta-
tása.” – JÉ 465.  

2014. december 6.
Szombat

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:36

10. Tanulmány

Lukács evangéliuma 19:3-4.
3  És igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis ember volt.4  És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala elmenendő.

Lukács evangéliuma 18:27.
Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.
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535310. Tanulmány - AZ ÜDVÖZÍTŐ KERESÉSE

Hétfő   december 1.
2. LELKESÍTŐ HÍVÁS
a. Milyen szavakkal hívta Jézus Zákeust, amikor az eperfüge fához ért, 

ahol várt reá? Lk 19:5.

„A papok, írástudók zajongása, a sokaság üdvrivalgása felett Jézus szívéig 
hatolt a fővámszedő kimondatlan vágya. Hirtelen, éppen a fügefa alatt meg-
állt a csoport, a társaság előtt és mögött haladók elcsöndesedtek, s fölnézett 
Valaki, akinek pillantása olvas a lélekben. A férfi a fügefán szinte nem hitt a 
fülének, amikor e szavakat hallotta: ’Zákeus, hamar szállj alá; mert ma né-
kem a te házadnál kell maradnom (Lk 19:5).” – JÉ 465.
b. Mit mondtak gúnyosan az írástudók, amikor Zákeus elindult ottho-

na felé Jézussal? Lk 19:6-7.  

„A sokaság félreállt, és Zákeus, mintha álomban járna, mutatta az utat 
háza felé. Az írástudók mogorva arcot vágtak, elégedetlenül és megvetően 
morogtak: ’Bűnös emberhez ment be szállásra’ (Lk 19:7). Zákeust lenyűgöz-
te, ámulatba ejtette, elnémította Krisztus szeretete és kegyelme, hogy lehajolt 
hozzá, méltatlanhoz. Most a szeretet és a ragaszkodás újonnan megtalált 
Mesteréhez fordulva megnyitotta ajkát. Nyilvánosan akart bűnvallomást 
tenni, bűnbánatra jutni.” – JÉ 465. 
c. Milyen szövetség létezett a vámszedők között?

„A vámszedők között létezett egy szövetség, úgyhogy elnyomhatták 
a népet, támogathatták egymás csaló eljárásait. Zsarolásukkal tulajdon-
képpen egy szinte általánossá vált szokást gyakoroltak. Még a papok és 
rabbik is – akik megvetették őket – bűnös utakon gazdagodtak, becstelen 
eljárásaikat szent hivatásuk leple alá rejtették. Amióta Zákeus engedett a 
Szentlélek befolyásának, minden módszert elvetett, ami nem egyezett a 
becsülettel.” – JÉ 466.

Lukács evangéliuma 19:5.
És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda neki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nekem a te házadnál kell maradnom.

Lukács evangéliuma 19:6-7.
6  És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt.7  És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra.
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Kedd    december 2.
3. A MEGVÁLTOZOTT SZÍV
a. Mit mondott Zákeus, miközben tisztában volt azzal, hogy vádlói 

nem hisznek neki? Lk 19:8. Melyik ószövetségi alapelvvel volt ez ösz-
szhangban? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből? 2Móz 22:1.  

„Azok, akik nem alázták meg magukat Isten előtt, bűneiket beismerve, 
még nem teljesítették a bűnbocsánat legelső feltételét sem. Ha még nem 
éreztük azt az igazi bűnbánatot, melyet még soha senki meg nem bánt, ha 
bűneinket még nem vallottuk be a megtört szív alázatosságával, töredelmé-
vel, és nem fordultunk el tőle borzalommal, akkor még sohasem töreked-
tünk komolyan bűneink bocsánatára. Ha még sohasem kerestük őszintén 
az Istennel való megbékélést, nem is találhattuk azt meg. Ha mind ez ideig 
nem nyertünk bűnbocsánatot, annak egyedüli okát abban kell keresnünk, 
hogy nem voltunk hajlandók szívünket megalázni és alkalmazkodni az Isten 
Igéjében foglalt feltételekhez. A Szentírás útba igazít és felvilágosít bennün-
ket e tekintetben. Bűneink megvallása akár nyilvánosan, akár pedig titok-
ban sohase történjen kényszerből, hanem önkéntes és őszinte legyen; ám 
semmi esetre sem könnyelmű és gondatlan módon. Sohase kényszerítsük 
bűnvallomásra azt, aki még nincs tudatában a bűn rettenetes horderejének 
és lényegének” – JVÚ 36.

„Nem őszinte az a bűnbánat, amely nem eredményez teljes megújulást. 
Krisztus igazságossága nem köpeny, mellyel eltakarhatók a meg nem vallott 
és el nem hagyott bűnök; sokkal inkább egy olyan életelv, amely átalakítja a 
jellemet, és a magatartást befolyásolja. Az igazságosság teljes átadást jelent 
Isten számára; hogy a mennyei elvek bennünk lakozhassanak.

A kereszténynek üzleti életében a világ számára azt a módszert kell kép-
viselnie, melyet Urunk is követne az üzleti vállalkozásokban. Minden egyes-
ségben meg kell mutatnia, hogy Isten a tanítója. ’Szentség az Úrnak’ (2Móz 
28:36; 39-30.) – ez legyen odaírva naplókra és főkönyvekre, okmányokra, 
nyugtákra, váltókra.” – JÉ 466-467.  
b. Mit mond a zsoltáríró azokról, akik őszinte bűnvallomásban öntik 

ki lelkük mélyét? Zsol 34:19. 

c. Mit mondott Krisztus Zákeus bűnvallomását hallva? Lk 19:9. 

Mózes 2. könyve 22:1.
Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.

Zsoltárok könyve 34:19.
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.

Lukács evangéliuma 19:8.
Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.

Lukács evangéliuma 19:9.
Monda pedig neki Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia.
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Szerda   december 3.
4. KRISZTUS MISSZIÓJA A VILÁG FELÉ
a. Hogyan használta fel Jézus Zákeust példaként az Ő világban végzett 

missziómunkájára? Lk 19:9-10. 

„Krisztus [Zákeus] otthonába ment, hogy tanítsa az igazságra, s oktassa 
háza népét a mennyei dolgokra. A rabbik és a hívők megvetése kizárta őket 
a zsinagógákból, most viszont egész Jerikóban a legkiváltságosabb ház volt 
az övék. Saját otthonukban az isteni Tanító köré gyűltek, és hallgatták az élet 
igéit.” – JÉ 467.
b. Melyik példázat által tette teljessé a megváltás jó hírének szemlélte-

tését Krisztus? Lk 19:12-26. 

c. Mire kell ügyelnünk miközben az elveszett megmentésére igyek-
szünk? 2Kor 5:14-15,20. 

„Megmentő befolyást kell gyakorolnunk azokra, akik Isten és remény 
nélkül vannak e világban. A menedékvárosba vivő ösvényt szabaddá kell 
tenni a bűn önzésének a szemetétől. Azok, aki vallják, hogy követik Isten Bá-
rányát, minden akadályt, minden botránykövet el kell távolítaniuk az útról. 
Akik állítják, hogy hisznek az igazságban, nagyon sokszor botrányköveket 
tesznek a mások útjába. Állítják, hogy ismerik Krisztust, de a cselekedeteik-
kel megtagadják Őt. Meggondolatlan viselkedésük fájdalmat okoz azoknak, 
akiken segíteniük kellene.” – ST 1899. november 29. 

„Olyan időben élünk, amikor a hívás, a kegyelem üzenete utoljára hang-
zik. A ’menj el az utakra és a sövényekhez’ parancsot Krisztus szolgái már-
már utoljára teljesítik. Krisztus hívása mindenkihez eljut. Követei mondják: 
’Jertek el, mert immár minden kész!’ (Lk 14:23,17.) A mennyei angyalok 
még együtt dolgoznak az emberi eszközökkel. A Szentlélek minden indokot 
felhoz, hogy a hívás elfogadására késztessen. Krisztus jelre vár, amely azt 
mutatja, hogy eltoltad a reteszt, és kinyitod szíved ajtaját, hogy beléphessen. 
Angyalok szeretnék vinni a hírt a mennybe, hogy ismét hazatalált egy elve-
szett bűnös.” – KP 159.

Lukács evangéliuma 19:9-10.
9  Monda pedig neki Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia.10  Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Lukács evangéliuma 19:12-26.
12  Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen.13  Előszólítván azért tíz szolgáját, ada nekik tíz gírát, és monda nekik: Kereskedjetek, míg megjövök.14  Az ő alattvalói pedig gyűlölék őt, és követséget küldének utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk.15  És lőn, mikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett.16  Eljöve pedig az első, mondván: Uram, a te gírád tíz gírát nyert.17  Ő pedig monda neki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hív, legyen birodalmad tíz városon.18  És jöve a második, mondván: Uram, a te gírád öt gírát nyert.19  Monda pedig ennek is: Neked is legyen birodalmad öt városon.20  És jöve egy másik, mondván: Uram, ímhol a te gírád, melyet egy keszkenőben eltéve tartottam;21  Mert féltem tőled, mivelhogy kemény ember vagy; elveszed amit nem [te] tettél el, és aratod, amit nem [te] vetettél.22  Monda pedig annak: A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, amit nem [én] tettem el, és aratom, amit nem [én] vetettem;23  Miért nem adtad azért az én pénzemet a [pénzváltók] asztalára, és én megjövén, kamatostól kaptam volna azt vissza?24  És az ott állóknak monda: Vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek tíz gírája van.25  És mondának neki: Uram, tíz gírája van!26  És ő monda: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik; akinek pedig nincs, még amije van is, elvétetik tőle.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:14-15,20.
14  Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,15  Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott.20  Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
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Csütörtök  december 4.
5. ISTEN MUNKATÁRSAI
a. Ha Isten munkatársaiként készek vagyunk elvégezni az Istentől re-

ánk bízott munkarészt, az Üdvözítő mely szavai fognak eljutni sok 
otthonba? Lk 19:5.    

„Ha Isten szolgái hitben járnak vele, tanításuk mennyei erővel telik 
meg. A kapott erővel azután úgy tudják bemutatni Isten szeretetét és az 
Isten kegyelme elutasításával járó veszélyt, hogy az emberek – e kényszer-
nek engedve – elfogadják az evangéliumot. Krisztus nagy csodákat művel, 
ha az ember megteszi az Istentől kijelölt részét. Az emberi szívekben ma 
éppoly nagy változás mehet végbe, mint a letűnt nemzedékek idején. John 
Bunyan felhagyott a káromkodással és dorbézolással, John Newton pedig a 
rabszolga-kereskedéssel, hogy a keresztre feszített Megváltót hirdethessék. 
Ma is vannak megtéríthető Bunyanok és Newtonok. Istennel együttműkö-
dő emberi eszközök által sok szegény kitaszított jó útra tér, és másokban is 
igyekszik helyreállítani Isten képmását. Olyanokhoz is eljutnak a világosság 
sugarai, akiknek nagyon korlátozottak voltak a lehetőségeik, akik azért jártak 
tévúton, mert nem ismertek jobbat. Ők is meghallják a Zákeusnak mondott 
krisztusi szavakat: ’Ma nékem a te házadnál kell maradnom’ (Lk 19: 5). A 
látszólag megrögzött bűnösökről is kitűnik, hogy amikor látják, hogy Krisz-
tus figyelemre méltatja őket, úgy tudnak szeretni, mint a kisgyermek. Sokan, 
elhagyva a legsúlyosabb bűnt és tévelygést, azok helyébe lépnek, akiknek 
voltak lehetőségeik, de nem értékelték őket. Isten a maga választottai közé 
sorolja e megtért bűnösöket; azok közé, akik drágák neki. Amikor Krisztus 
eljön országával, ott állnak majd trónja mellett.” – KP 158-159.

Péntek   december 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan adhat részünkre reményt Krisztusnak Zákeus iránti magatartása?
2. Mit mondott Zákeus, mielőtt bárki megvádolta volna?
3. Miért tudott Jézus üdvösséget hirdetni Zákeus házában?   
4. Hogyan örvendezhetnek napjainkban is sokan, Zákeus háznépéhez ha-

sonlóan?   
5. Milyen együttmunkálkodást vár el tőlünk Isten az elveszett megmentésén 

munkálkodva?  

Lukács evangéliuma 19:5.
És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda neki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nekem a te házadnál kell maradnom.
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AZ EVANGÉLIUMI REND
„Mindenek ékesen és jó renddel legyenek” (1Kor 14:40).
„A mennyben rend uralkodik, s azt kell követni a földön azoknak, akik az 

üdvösség örökösei.” – 2B 698. 
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok, Látomások, 83-91. (Gyülekezeti rend) 

Vasárnap   december 7.
1. ISTEN LEGFENSÉGESEBB ÚTJAI
a. Mit mond Isten a mi útjaink és az Ő útjai közötti különbségről? Ésa 

55:8-9. 

b. Mit fontoljunk meg jól miközben Isten művében dolgozunk? Ef 6:6.

„Mint nép, tanulmányozzuk Isten terveit, művének vezetésére. Bárhol 
adott is bármilyen pontban utasításokat, gondosan mérlegeljük, hogy kifeje-
zett akaratát hogyan értelmezzük.” – BL 160.
c. Hogyan viszonyult Pál és a többi apostol az evangélium rendjéhez? 

1Kor 4:1-2.

„Pál keményen síkraszállt az igazságért. Tisztában volt azzal, hogy a gyüle-
kezetnek sohasem szabad emberi hatalom alá kerülnie. Sem a hagyományok, 
sem az emberek által felállított alapelvek nem léptethetők a kinyilatkoztatott 
igazságok helyébe… Ámbár Istenhez fordult közvetlen vezetésért, de kész 
volt mindenkor elismerni azt a tekintélyt, amelyet a keresztény gyülekezet-
hez tartozó hívők összessége képviselt. Érezte, hogy tanácsra szorul, és ha 
lényegbe vágó kérdések merültek fel, szívesen tárta a gyülekezet elé. Imában 
egyesült hittestvéreivel és Istentől kért bölcsességet, hogy helyes határozatot 
hozzanak.” – AT 139-140.

2014. december 13.
Szombat

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:36

11. Tanulmány

Ésaiás próféta könyve 55:8-9.
8  Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr!9  Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 4:1-2.
1  Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.2  Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék.

Efézusbeliekhez írt levél 6:6.
Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből,
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Hétfő   december 8.
2. SZERVEZETTSÉG AZ ÓSZÖVETSÉGI IDŐKBEN
a. Milyen tanácsot adott Jethró a vejének, Mózesnek, és miért? 2Móz 

18:14-22.

„Isten a rend Istene. Minden mennyel kapcsolatos dolog tökéletes rend-
ben van. Alávetettség és teljes fegyelem jellemzi az angyali seregek mozdu-
latait is. Siker, eredmény csak a rend és az összehangolt cselekmény útján 
érhető el. Isten ma is éppen azt – s nem kisebb rendet és rendszert – követeli 
meg tőlünk ügyeinek szolgálatában, mint amit Izraeltől akkor és ott megkö-
vetelt. Mindazok, akik érette munkálkodnak, végezzék azt bölcsen és nem 
hanyagsággal vagy felületesen. Isten csak azoknak a munkájára nyomhatja 
rá elismerésének pecsétjét, akik az ő munkáját hittel és lelkiismerettel vég-
zik.” – PP 336.
b. Mi az a négy fő tulajdonság, ami alapján a felelősségek hordozására 

alkalmas férfiakat kellett kiválasztani Izrael táborában? 2Móz 18:21.

„[Idézve 2Móz 18:19-23.] Ez a tanács nekünk szól… Mózesnek adott 
utasításaiban az Úr igen világosan vázolta a tanácsadók fontos tisztségével 
megbízott férfiak jellemét. Legyenek: ’Derék, istenfélő férfiak, igazságos fér-
fiak, akik gyűlölik a haszonlesést.’” – BL 160. 
c. Mi kényszerítette Bálámot arra, hogy megáldja Izráelt, holott átkot 

akart mondani? 4Móz 23:8-9. Milyen feltétellel volt áldás ígérve Izrá-
elnek? 5Móz 4:1,6-9.

„Mikor Bálám Izrael táborára tekintett, meglepve látta jólétük bizonyí-
tékát. Durva, szervezetlen sokaságnak festették le őket előtte. Olyanok-
nak, akik kalandozó bandákban árasztották el az országot. A körülöttük 
élő nemzetségek számára pedig ők voltak az istencsapás és a rémuralom 
megtestesítői. Megjelenésük azonban mindennek éppen az ellenkezőjét 
tárta Bálám szeme elé. Bálám megfigyelhette táboruk nagy kiterjedését és 
tökéletes elrendezését. Minden a teljes fegyelem és rend vonásait hordozta 
magán. Láthatóvá lett előtte az a jóindulat, amellyel Isten Izraelre tekintett 
és a nép megkülönböztető jellegét észre kellett vennie, amelyet Isten válasz-
tott népeként hordozott magán. ’Ímé oly nép, amely maga fog lakni és nem 
számláltatik a nemzetek közé.’ ” – PP 416. 

Mózes 2. könyve 18:14-22.
14  S amikor látja vala Mózes ipa mind azt, amit ő a néppel cselekedék, monda: Mi dolog az, amit te a néppel cselekszel; miért ülsz te egymagad, mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig?15  És monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám;16  Ha ügyük-bajok van, én hozzám jőnek és törvényt teszek az ember között és felebarátja között és tudtára adom az Isten végezéseit és törvényeit.17  Mózes ipa pedig monda neki: Nem jó az, amit te cselekszel.18  Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van; mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad.19  Most [azért] hallgass az én szavamra, tanácsot adok neked és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten eleibe.20  És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtukra az utat, amelyen járniok kell és a tenni valót, amelyet tenniük kell.21  És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük elöljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.22  Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgy hogy minden nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek; így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák.

Mózes 2. könyve 18:21.
És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük elöljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.

Mózes 4. könyve 23:8-9.
8  Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit az Úr nem szidalmaz?9  Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt; íme oly nép, amely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé.

Mózes 5. könyve 4:1,6-9.
1  Most pedig hallgass ó Izrael a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ad néktek.6  Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!7  Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint [mi hozzánk] az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?8  És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?!9  Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.
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Kedd    december 9.
3. SZERVEZETTSÉG AZ ÚJSZÖVETSÉGI GYÜLEKEZETBEN
a. Milyen céllal adja Isten ajándékait és kegyelmét minden egyes szol-

gájának? Ef 4:7-8,11-12.

„Különböző elhívatásainkban segítsük kölcsönösen egymást.” – BL 235.
b. Hogy az Úr művét sikerre vihessük, mi kell jellemezze a lelkületün-

ket? 1Kor 12:21,25; Ef 4:16. Milyen tévedés elől zárkózzunk el? 

„Mindannyian várjuk az Urat, Ő pedig megtanít, hogy dolgozzunk. Meg-
mutatja nekünk, hogy milyen munkára vagyunk a legalkalmasabbak. Ez pe-
dig nem arra buzdít, hogy független szellemben induljunk el, új elméleteket 
terjesszünk. Éppen korunkban, amikor Sátán Isten törvényének eltörlésére 
törekszik, az áltudomány felmagasztalása által, ügyeljünk gondosan arra, 
hogy elkerüljük mindazt, ami gyengítheti hitünket és szétforgácsolja erő-
inket. Mi mint Istennek munkatársai legyünk összhangban az igazsággal és 
hittestvéreinkkel. Tanácskozzunk és működjünk együtt!” – BL 232.

„A széthúzás lelkülete, a bomlasztás szelleme a levegőben van, beléle-
gezzük. Vannak néhányan, akik minden szervezett rendet veszélyesnek 
tartanak – személyes szabadságuk korlátozásának, tehát félnek tőle, mint a 
pápaságtól.” – BL 231.
c. Hogy kell Krisztus követőinek tisztelniük egymást? 1Pt 5:5-6.

„Isten népe között többen vannak, akik hosszú ideig szolgáltak az Ő mű-
vében, férfiak, akik kitartottak hitükben. Nagy megpróbáltatások ellenére 
is mindvégig hívek maradtak. Tekintsük ezeket a férfiakat kipróbált és vá-
lasztott tanácsadóknak. A fiatalabbak, s akik kevesebb tapasztalattal bírnak, 
tiszteljék őket, tartsák tiszteletben véleményüket, megítélésüket, még akkor 
is, ha az ifjabbak hivatalos tisztségeket töltenek be.” – BL 236.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:21,25.
21  Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nekem.25  Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.

Efézusbeliekhez írt levél 4:7-8,11-12.
7  Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.8  Ez okáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.11  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:12  A szentek tökéletesebbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

Efézusbeliekhez írt levél 4:16.
Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Péter apostol 1. levele 5:5-6.
5  Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.6  Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
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Szerda   december 10.
4. ÖNZETLEN SZOLGÁK
a. Milyen irányadó mértéket használjunk a gyülekezeti tisztviselők fel-

szentelésénél? Tit 1:5-9.

„Akik elhívattak Isten földi gyülekezetének vezetésére, ünnepélyes fele-
lősséget viselnek.” – AT 63.

„Az ügyek rendezésénél az összes gyülekezetekben, valamint a megfelelő 
tisztviselők kinevezésénél mértékegységül az apostolok az Ószövetségben 
megkövetelt magas erkölcsi színvonalat alkalmazták.” – AT 64.

„Láttam annak végtelen fontosságát, hogy a gyülekezet lelkiismeretes 
és beható vizsgálatnak vesse alá azoknak életét, képességeit és tulajdonsá-
gait, akik tanítóknak vallják magukat. Ha a gyülekezet nem látja világos 
bizonyítékát, hogy Isten hívta el az illetőket, akkor a gyülekezet kötelessége 
cselekedni s a tagokkal tudatni, hogy a gyülekezet az illetőket tanítókul nem 
ismeri el.” – TL 87.

„Akik Jézus prédikátorainak vallják magukat, legyenek tapasztalt és 
mélyen megszentelt életű emberek, mert csak így áraszthatnak mindenütt, 
mindenkor szentséges befolyást.” – TL 90.

„Isten prédikátorai szenvedéssel, nélkülözéssel, reménytelenséggel, nyo-
morúsággal, hitetlenséggel naponta fognak találkozni. Munkájuk nem az én 
tetszését kereső munka. Nagyon, nagyon sok lélek vár még megmentésre. 
Erősítsétek magatokat hit által az Úrhoz, s mondjátok el a bűnösöknek, hogy 
az Üdvözítő hívja őket.” – RH 1898. július 26,
b. Mit mondott Péter a gyülekezet véneinek, mint pásztoroknak, fele-

lőségükkel kapcsolatban? 1Pt 5:1-5.   

„A gyülekezet pásztorainak feladata, hogy éberen őrködjenek az Úr nyája 
fölött. Ez nem jelent ugyan teljhatalmú parancsnokságot, hanem felügyeletet, 
mely bátorít, erősít és felemel. A prédikátori tisztség többet jelent, mint csu-
pán szent beszédek tartását. Ez komoly, személyes munkát követel.” – AT 360.

„Az apostol, kapcsolatban azon utasításaival, melyeket azoknak adott, 
akik bizalmi tisztséget töltenek be a gyülekezetben, még néhány általános 
alapelvet fektetett le, amelyeket az egyház valamennyi tagjának követnie kell. 
Felszólítja a nyáj ifjabb tagjait, hogy kövessék a vének példáját a keresztényi 
alázatban.” – AT 361.

Titushoz írt levél 1:5-9.
5  A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én neked meghagytam;6  Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, akinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.7  Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;8  Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;9  Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.

Péter apostol 1. levele 5:1-5.
1  A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese;2  Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal;3  Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.4  És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.5  Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
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Csütörtök  december 11.
5. ÖNJELÖLT HÍRNÖKÖK
a. Milyen munkát végez Isten az Ő gyermekei érdekében, ezen utolsó 

napokban? Milyen csellel akarja Sátán akadályozni az Úr munkáját? 
Rm 16:17-18; Apcs 20:27-30.

„És most, az utolsó napokban, midőn Isten, gyermekeit a hit egységére 
hozza, sokkal nagyobb szükség van a rendre, mint valaha; hisz miközben 
Isten egyesíti gyermekeit, Sátán és angyalai szorgosan munkálkodnak, hogy 
ezt az egységet meghiúsítsák és megsemmisítsék. Így történt, hogy többen 
a munkába siettek, akiknek nem volt akkor elég bölcsességük és ítélőképes-
ségük, akik talán saját házukat sem tudták rendben tartani, akiknek ahhoz 
sem volt elég befolyásuk és tekintélyük, hogy azt a kis nyájat őrizzék, amit 
otthon bízott rájuk az Isten; mégis alkalmasnak tartották magukat a nyáj 
vezetésére.

Gyakran olyan emberek mennek ki a munkaterületre, anélkül, hogy a 
testvérek vagy a gyülekezetek felhatalmazták volna őket, akik nem élnek 
megszentelt életet, s akik alkalmatlanok a jelenvaló igazság hirdetésére. Az 
ilyen eljárásnak zavar és egyenetlenség a következménye.” – TL 84.
b. Mi a könnyebb – az önjelölt hírnökök által helytelenül megmunkált 

területre menni, vagy olyan helyre, ahol még senki nem járt? 

„Isten hírnökeinek sokkal nehezebb olyan helyekre menni, ahol már 
mások voltak s helytelen befolyást gyakoroltak, mint új területekre.” – TL 86.

Péntek   december 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen tulajdonságai legyenek az Isten művére kiválasztott munkásoknak?  
2. Milyen céllal adja Isten ajándékait és kegyelmét minden egyes szolgájának? 
3. Hogyan viszonyuljunk egymáshoz, hogy az Úr munkáját sikerrel végez-

hessük?
4. Milyen szabályt fogadtak el az apostolok a gyülekezeti tisztségviselők fel-

szenteléséhez?
5. Mire figyelmeztet Pál az Apostolok cselekedetei 20:27-30. versekben?

Apostolok cselekedetei 20:27-30.
27  Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.28  Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.29  Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.30  Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják.

Rómabeliekhez írt levél 16:17-18.
17  Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el.18  Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.
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MENJETEK ÉS TANÍTSATOK  
MINDEN NEMZETET!

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresz-
telvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében” (Mt 28:19).

„A menny világosságának rá kellett ragyognia a föld minden lakosára, 
a magas és az alacsony rendűekre, a gazdagokra és a szegényekre tisztán és 
erős sugarakkal. A tanítványoknak a Megváltó munkatársaivá kellett lenni-
ük a világ megmentésének munkájában.” – RH 1913. október 9.      
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 722-729. (Menjetek el és tanítsatok minden népeket!)

Vasárnap  december 14.
1. A GALILEAI ÖSSZEJÖVETEL 
a. Az utolsó vacsora alatt, mire utasította Jézus a tanítványokat egy el-

jövendő összejövetellel kapcsolatban, ahol találkozni akart minden 
hívővel? Mt 26:32; 28:16.

b. Hányan voltak jelen ezen az összejövetelen? 1Kor 15:6.

„A kijelölt időpontban mintegy ötszáz hívő gyűlt össze kis csoportokban 
a hegyoldalon. Türelmetlenül igyekeztek mindent megtudni azoktól, akik 
látták már Krisztust feltámadása óta. A tanítványok csoporttól csoportig 
mentek és elmondták mindazt, amit láttak és hallottak Jézusról, és érveltek a 
szent Írásokból, mint ahogy Krisztus is tette velük. Tamás elmondotta hitet-
lensége történetét, és elmondotta azt is, hogy hitetlenségét miként szüntette 
meg a feltámadott Úr. Hirtelen Jézus állott meg közöttük. Senki sem tudta 
megmondani, hogy honnan és hogyan jött. A jelenvoltak közül sokan még 
sohasem látták előzőleg Jézust. Kezein és lábain azonban meglátták a ke-
resztre feszítés jeleit. Az arcvonásai olyanok voltak, mint Isten orcája. Ami-
kor meglátták Jézust, azonnal imádni kezdték.” – JÉ 722-723.

2014. december 20.
Szombat

Napnyugta: H  15:55 
Ro 16:38

12. Tanulmány

Máté evangéliuma 26:32.
De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába.

Máté evangéliuma 28:16.
A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:6.
Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;



636312. Tanulmány - MENJETEK ÉS TANÍTSATOK MINDEN NEMZETET! 

Hétfő   december 15.
2. A SZENT MEGBÍZATÁS 
a. Mivel a tanítványokat Krisztus munkatársaknak hívta el a lelkek 

megmentésének munkájában, milyen megbízatást adott Ő nekik? 
Mt 28:19-20; Mk 16:15-16. 

b. Hogyan volt ez a megbízatás ellentétben a farizeusok vallási és nem-
zeti elzárkózásával? Apcs 13:46; 22:21-22; Gal 3:28.

„Isten a zsidó népet tette a szent igazság megőrzőjévé. A farizeizmus 
azonban az egész világ legfelsőbb rendűnek látszó, legegyedülállóbb álke-
gyes embereivé formálta őket. Minden, ami a papokkal és a főemberekkel 
összefüggésben állott – a ruháik, a szokásaik, szertartásaik, a hagyománya-
ik – alkalmatlanná tette őket arra, hogy a világ világossága legyenek. Úgy 
tekintették magukat, a zsidó népet, mint magát a világot. Krisztus azonban 
azzal bízta meg tanítványait, hogy olyan hitet és istentiszteletet hirdessenek, 
amelynek nincs dolga a kasztokkal vagy az országokkal; olyan hitet, amely 
elfogadható minden nép, minden nemzet és az emberek minden osztálya 
számára.” – JÉ 724.
c. A tanítványoknak miért Jeruzsálemben kellett megkezdeni a mun-

kát? Apcs 1:8.

„Sokan voltak azután olyanok is Jeruzsálemben, akik titokban hittek Jé-
zusban, és olyanok is sokan voltak, akiket a papok és a főemberek félrevezet-
tek. A tanítványoknak ezeket is meg kellett ajándékozniuk az evangélium-
mal, és megtérésre kellett felhívniuk őket. Azt a csodálatos igazságot is, hogy 
egyedül Krisztus útján lehet elnyerni a bűnök bocsánatát, a tanítványoknak 
kellett világossá tenni mindenki előtt. Miközben egész Jeruzsálemet felka-
varták az elmúlt néhány hét izgalmas eseményei, az evangélium prédikálása 
tehette a legmélyebb hatást az emberekre.

A munkának azonban nem volt szabad itt megállnia. Isten művét ki kel-
lett terjeszteni a föld legtávolabbi határáig… Mindazok, akik csak akarják, 
megbékülhetnek Istennel és megkaphatják az örökkévaló életet. – Rátok, 
tanítványaimra bízom most az irgalmasságnak ezt az üzenetét. Először Izra-
elnek kell ezt átadnotok, és azután minden nemzetnek, nyelvnek és népnek, 
úgy zsidóknak, mint pogányoknak. Mindazokat, akik hisznek Jézus Krisz-
tusban, egy egyházba kell összegyűjtenetek.” – JÉ 725-726.

Máté evangéliuma 28:19-20.
19  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,20  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Márk evangéliuma 16:15-16.
15  És monda nekik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.16  Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Apostolok cselekedetei 13:46.
Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk.

Apostolok cselekedetei 22:21-22.
21  És monda nekem: Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé.22  Hallgatják vala pedig őt e szóig; de most felemelék szavukat, mondván: Töröld el a földszínéről az ilyent, mert nem illik neki élni.

Apostolok cselekedetei 1:8.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Galátziabeliekhez írt levél 3:28.
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
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Kedd    december 16.
3. A MEGÍGÉRT AJÁNDÉK
a. Hogyan tudták a tanítványok más nemzetek számára is hirdetni az 

igazságot úgy, hogy nem tanultak idegen nyelvet? 1Kor 12:7,10. 

„A tanítványoknak ugyanazzal a hatalommal kellett rendelkezniük, 
amellyel Jézus rendelkezett, hogy gyógyítani tudjanak ’a nép között min-
den betegséget és minden erőtelenséget’ (Mt 4:23). Mikor Jézus nevében 
meg gyógyítják a testi betegségeket, akkor Jézus gyógyító hatalmáról a lelkek 
meggyógyításával bizonyságot kell tenniük. Jézus egy képességet is megígért 
most tanítványainak, mivel idegen országokban más nemzetek között is pré-
dikálniuk kellett az evangéliumot; ezért meg kellett kapniuk azt a képességet, 
hogy más, idegen, új nyelveken is tudjanak beszélni. Az apostolok és társaik 
tanulatlan emberek voltak. Pünkösd napján a Szentlélek kitöltésével azon-
ban beszédük, akár saját, akár idegen nyelven mondották is el azt, tisztává, 
egyszerűvé, szabatossá vált szóban és hangsúlyban egyaránt. 

Krisztus így adta át tanítványainak megbízatásukat. Gondoskodott a 
munka folytatásához szükséges ellátásról és felszerelésről, s magára vállalta 
a felelősséget a munka sikeréért. Amíg tanítványai engedelmeskedtek szavá-
nak, és Vele együtt munkálkodtak, addig nem szenvedhettek kudarcot. Men-
jetek el minden néphez, parancsolta nekik. Menjetek el a föld legtávolabbi 
részéig, de legyetek mindig tudatában jelenlétemnek. Dolgozzatok hittel és 
bizalommal, mert soha nem hagylak el benneteket.” – JÉ 726.
b. Milyen csodákat vihettek végbe az evangélium képviselői a Szentlé-

lek ajándéka által? Mk 16:17-18; 1Kor 12:11.   
 

„Az evangéliumnak ma is megvan ugyanez a hatalma. Vajon miért ne 
kellene nekünk ma ugyanezen eredményekről tanúbizonyságot tennünk?

Krisztus átérzi minden szenvedő keserű bánatát. Mikor a gonosz lelkek 
gyötörnek egy emberi testet, akkor Krisztus is érzi. Mikor a láz felégeti az 
élet folyamatát, akkor Krisztus érzi a kínszenvedést, a haláltusát. Krisztus ma 
is éppen olyan kész meggyógyítani a betegeket, mint amikor személyesen itt 
volt a földön. Krisztus szolgái az Ő képviselői itt a földön; eszközök munkája 
számára. Krisztus általuk kívánja gyakorolni gyógyító hatalmát.” – JÉ 729.

Márk evangéliuma 16:17-18.
17  Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.18  Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:7,10.
7  Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.10  Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:11.
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.
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Szerda   december 17.
4. KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÜNNEPÉLYES KÖTELESSÉGE
a. Milyen kötelezettség és milyen tilalom alatt álltak Izrael vezetői, mivel 

kormányzatuk Isten nevére és tekintélyére alapozódott? 5Móz 4:1-2.  

„Izrael népének kormányzása Isten nevében és tekintélyének alapján tör-
tént. Mózes, a hetven vén, a fejedelmek és bírák tisztsége csupán abban állt, 
hogy érvényt szerezzen Isten törvényének; ám önhatalmúlag nem alkothat-
tak törvényeket. Ez a rendelkezés fennmaradási feltétele volt és maradt Izrael 
nemzetének. Az Úr évszázadokon át gondoskodott Istentől ihletett tanítókról, 
akik a törvényt és annak alkalmazását tanították és irányították.” – PP 562.
b. Hogyan értsük a kötelezettségünket, hogy tanítsuk meg az embere-

ket „megtartani mindazt”, amit Krisztus parancsolt? Mt 28:20.   

„Tanítványainak adott megbízásában Krisztus nemcsak a munkájukat 
körvonalazta, hanem a nekik szóló üzenetet is átadta. Tanítsátok meg az 
embereket – mondotta nekik, „hogy megtartsák mindazt, amit én paran-
csoltam néktek’ (Mt 28:20). A tanítványoknak azt kellett tanítaniuk, amit 
Jézus tanított. S amit Ő mondott, az nemcsak azt foglalta magába, amit sze-
mélyesen mondott el, hanem azt is, amit az Ótestamentum prófétái és tanítói 
mondottak el. Az emberi tanítást kizárta. Nincs semmi hely a hagyomány, 
az emberek elméletei és következtetései vagy az egyházi törvények számára. 
Krisztus nem foglalta bele tanítványainak adott megbízásába az egyházi te-
kintélyek által elrendelt törvényeket. Krisztus szolgáinak ezek közül egyiket 
sem kell tanítaniuk” – JÉ 732.
c. Milyen kötelessége van a gyülekezetnek a vétkezőkkel szemben? 

2Tim 4:2.

„Ints minden lelket, aki veszélyben forog! Ne hagyj magára senkit, hogy 
megcsalja önmagát! Nevezd a bűnt mindig a valódi nevén! Jelentsd ki azt, 
amit Isten mondott a hazugságról, a szombattörvény megszegéséről, a lo-
pásról, a bálványképek imádásáról és minden más gonoszról. ’Akik ilyeneket 
cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek’ (Gal 5:21). Ha elvesz-
nek a bűnben, akkor azt az ítéletet, amelyet te, mint egyház kijelentettél Isten 
szavából, azt a mennyben is kijelentik.” – JÉ 710. 

Mózes 5. könyve 4:1-2.
1  Most pedig hallgass ó Izrael a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ad néktek.2  Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

Máté evangéliuma 28:20.
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Timótheushoz írt 2. levél 4:2.
Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
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Csütörtök   december 18.
5. EGY FONTOS KÉRDÉS MINDEN LÉLEKMENTŐ SZÁMÁRA 
a. Milyen kérdést kell megválaszolnia Krisztus minden leendő munká-

sának? Jn 21:15-17.

b. Csak hogyan lehetünk eszközök Krisztus művében? 1Jn 4:7-12.

„A szeretet hatalma volt jelen Krisztus minden gyógyításában. Csak 
akkor lehetünk eszközei az Ő munkájának, ha hit által társak leszünk szere-
tetében is. Ha elmulasztjuk bekapcsolni magunkat a Krisztussal való isteni 
együttélésbe és együttmunkálkodásba, akkor az életet adó energia áradata 
nem tud bőséges mennyiségben átfolyni rajtunk másokhoz…

Az egyház csak akkor élhet Krisztus jelenlétének az erejével, ha tevéke-
nyen vesz részt Krisztus munkájának a végzésében. ’Elmenvén azért, tegye-
tek tanítványokká minden népeket, – mondotta az Úr; és ímé én tiveletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig’ (Mt 28:19-20). Krisztus igájának a 
felvétele egyik legfontosabb feltétele hatalma elnyerésének. Az egyház igazi 
élete attól függ, hogy hűségesen tölti-e be Urától kapott megbízatását. Ennek 
a munkának az elhanyagolása idézi elő az egyházban a lelki gyengeséget és 
hanyatlást. Ahol nem munkálkodnak erőteljesen másokért, ott elfogy a sze-
retet és meggyengül a hit.

Krisztus azt akarja, hogy hívei legyenek az egyház tanítói, oktatói az 
evangéliumi munkában. Meg kell tanítaniuk az embereket arra, hogy mi-
ként keressék és mentsék meg az elveszetteket. Vajon valóban ezt a munkát 
végzik?” – JÉ 730-731.

Péntek  december 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi Krisztus megbízása minden egyes követője részére?  
2. Milyen figyelmeztetést kaptunk a farizeusi zárkózottság ellen?
3. Milyen ajándék tette lehetővé a tanítványok számára, hogy elvigyék a meg-

váltás üzenetét más nemzetekhez? Mit kell megértenünk ebből?  
4. Miért zárja ki Jézus parancsa a Mt 28:20-ban az emberi tanításokat?
5. Mi az a fontos tulajdonság, amivel bírnia kellene minden lélekmentőnek?

János evangéliuma 21:15-17.
15  Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának [fia]: jobban szeretsz-e engem ezeknél? Monda neki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda neki: Legeltesd az én bárányaimat!16  Monda neki ismét másodszor is: Simon, Jónának [fia], szeretsz-e engem? Monda neki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda neki: Őrizd az én juhaimat!17  Monda neki harmadszor [is]: Simon, Jónának [fia], szeretsz-e engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala neki: Szeretsz-e engem? És monda neki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda neki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

János apostol 1. levele 4:7-12.
7  Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.8  Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.9  Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.10  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.11  Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.12  Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
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ISTEN HÍV TÉGED!
„Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” „És a 

Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: 
Jövel!” (Mt 22:14; Jel 22:17.) 

„Az Úr elküldte népét a föld különböző részeire… hogy lelkeket nyerjenek 
meg a sötétségből a világosságra. A legfőbb munkájuk, hogy vigyék az üzene-
tet, Krisztust, a megfeszítettet, Aki az Üdvözítőnk.” – RH 1899. augusztus 15. 
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 729-734. (Menjetek el és tanítsatok minden népeket!)

Vasárnap   december 21.
1. ISTEN HÍVÁSA
a. Minden hívőre vonatkozik-e a megbízatás, amit Krisztus tanítvá-

nyainak adott, vagy csak azokra, akik bizonyos tisztségeket kaptak a 
gyülekezetben? Mt 28:19-20.

„Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízása kiterjed minden hívő 
emberre. Magába foglal minden Krisztusban hívő embert az idő végéig. 
Végzetes tévedést követnénk el, ha azt feltételeznénk, hogy a lelkek meg-
mentésének a munkája egyedül csak a felszentelt lelkészektől függ. Krisztus 
mindazokat megbízta az evangélium hirdetésével, akikhez eljutott a mennyei 
ismeret. Krisztus mindazokat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodja-
nak embertársaik üdvösségéért, akik már megkapták, és magukban hordják 
életét.” – JÉ 726-727.
b. A világ világosságának csak egy bizonyos számú emberre kell ra-

gyogni, vagy az egész emberiségre, megkülönböztetés nélkül? Jn 1:9; 
8:12; Mt 24:14.

„Krisztus ledönti az elválasztó falakat, a nemzetiségeket elválasztó előíté-
leteket és arra tanít, hogy szeressük az emberiség egész családját. Kiemeli az 
embereket önzésük szűk börtönéből. Eltöröl minden területi határvonalat és a 
mesterséges társadalmi megkülönböztetéseket. Krisztus nem tesz különbséget 
a szomszédok és az idegenek, a barátok és az ellenségek között.” – JÉ 728.

Napnyugta: H  15:59
 Ro 16:42

2014. december 27.
Szombat

13. Tanulmány

Máté evangéliuma 28:19-20.
19  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,20  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Máté evangéliuma 24:14.
És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

János evangéliuma 1:9.
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.

János evangéliuma 8:12.
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
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Hétfő   december 22.
2. KÜLÖNBÖZŐ ADOMÁNYOK ISTEN MŰVÉBEN
a. Miért nem ugyanazt a fajta szolgálatot kéri Isten minden szolgájá-

tól? 1Kor 12:4-7.    

„Isten azt azonban kéri, hogy szolgálatát első helyre tegyük életünkben; 
ne engedjünk egyetlen napot sem elmúlni anélkül, hogy ne tettünk volna 
valamit Isten földi műve előbbre vitelére! Az Úr nem vár mindannyiunktól 
ugyanolyan szolgálatot. Az egyiket elhívja, hogy szolgáljon idegen ország-
ban; a másiktól anyagiakat kér az evangélium munkájára. Isten elfogadja 
mindenki áldozatát. Az élet és minden hozzáfűződő érdek odaszentelésére 
van szükség. Akik így odaszentelődnek, azok meghallják a menny hívását és 
engedelmeskednek.” – PK 139-140.
b. Amikor meggyőződünk arról, hogy Isten hív bennünket az Ő szol-

gálatára, mit kell válaszolnunk? Ésa 6:8.

„Az Úr mindazoknak, akik kegyelmének részesévé lesznek, kijelöl va-
lamilyen munkát, amelyet másokért kell végezniük. Mindenkinek személy 
szerint kell vállalnia a maga részét, mondván: ’Itt vagyok, engem küldj.’ Le-
gyen pap vagy orvos, kereskedő vagy gazdálkodó, értelmiségi vagy kétkezű 
munkás, felelősség terheli. Feladata, hogy feltárja másoknak a megváltás 
evangéliumát. Mindennek, amivel az ember foglalkozik, ezt a célt kell szol-
gálnia.” – PK 140.
c. Mit mondott Jézus azokról, akik tétováztak, amikor meghallották 

a hívást? Mt 19:23; Lk 9:59-62; 14:33. Mit kell megérteni azoknak, 
akik nélkülözik az önfegyelmet az evangélizációs munkára való elő-
készületükben? 

„Kellenek emberek, akik helyesen látnak hozzá a munkához, akik ki-
tartanak mellette, és szilárdan viszik előbbre. Mindent jól átgondolt tervek 
szerint kell tennünk, szervezetten. Isten szent művét emberekre bízta, s kéri, 
hogy gondosan végezzék. A rendszeresség minden dologban igen lényeges. 
Sose késs el a megbeszélt találkozóról! Egyetlen hivatalban vagy irodában 
se vesztegessünk időt szükségtelen társalgással! Nem teszünk eleget Isten 
elvárásainak, mert emberek nem tanulnak a bölcsesség Istenétől.” – Ev 423.    

Ésaiás próféta könyve 6:8.
És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!

Máté evangéliuma 19:23.
Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.

Lukács evangéliuma 9:59-62.
59  Monda pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.60  Monda pedig neki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát.61  Monda pedig más is: Követlek téged Uram; de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak.62  És monda neki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.

Lukács evangéliuma 14:33.
Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:4-7.
4  A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.5  A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.6  És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.7  Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
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Kedd    december 23.
3. GYŐZZ A CSÜGGEDÉS FELETT!
a. Milyen kérdést intéz Isten a tétovázó, és elcsüggedt keresztényekhez? 

1Kir 19:9.    

„Sok múlik a becsületes és őszinte emberek kitartó munkálkodásán. Sátán 
mindent megtesz azért, hogy keresztezze Isten szándékát, amelyet az enge-
delmesek által akar megvalósítani. Egyesek figyelmét eltereli nemes és szent 
küldetésükről. Úgy intézi, hogy földi örömök töltsék be életüket. Rábírja 
őket, hogy saját kényelmükkel törődjenek, vagy nagyobb földi előnyökért 
hagyják el azt a helyet, ahol életük áldás lehetne. Másokat pedig ellenveté-
sekkel és üldözéssel csüggeszt el, hogy megfutamodjanak a szolgálat elől. 
Ezeket az embereket a menny mélységes szánalommal nézi. Isten minden 
egyes gyermekéhez, akit a lelkek ellenségének sikerült elhallgattatnia, ez a 
kérdés hangzik: ’Mit csinálsz itt?’ Megbíztalak, hogy menj el széles e világra, 
hirdesd az evangéliumot, és készíts el egy népet Isten napjára. Miért vagy itt? 
Ki küldött ide?” – PK 109.
b. Amikor megértjük, hogy mit jelent nekünk a megváltás, hogyan 

leszünk képesek majd meglátni a körülöttünk élők óriási szükségle-
tét? 2Kor 5:14,19-20.    

 

„Akik ráébrednek arra, ha csak korlátozottan is, hogy mit jelent nekik és 
embertársaiknak a megváltás, azok fogalmat tudnak alkotni az emberiség 
nagy ínségéről. Szívük szánalomra indul azoknak az ezreknek erkölcsi és 
lelki nyomora láttán, akik annak az iszonyú végzetnek az árnyékában élnek, 
amelyhez képest a fizikai szenvedés semmivé lesz.

Egyéneknek és családoknak egyaránt szól a kérdés: ’Mit csinálsz itt?’ Sok 
gyülekezetben élnek Isten szavának igazságaira jól megtanított családok, 
akik kiszélesíthetnék befolyásukat, ha olyan helyekre költöznének, ahol 
szükség van arra a szolgálatra, amit ők tudnának nyújtani. Isten arra szólítja 
a keresztény családokat, hogy menjenek el a föld sötét helyeire, és dolgozza-
nak bölcsen, kitartóan azokért, akiket lelki sötétség vesz körül. Csak önfelál-
dozással lehet ennek a hívásnak eleget tenni. Miközben sokan arra várnak, 
hogy minden akadály eltűnjék útjukból, emberek halnak meg remény és 
Isten nélkül.” – PK 109.

Királyok 1. könyve 19:9.
És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És íme lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és monda neki: Mit csinálsz itt Illés?

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:14,19-20.
14  Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,19  Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.20  Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
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Szerda   december 24.
4. GYŐZD LE A KÖZÖNYT!
a. A csüggedés mellett milyen más veszély is kopogtat az ajtónkon? Jel 

3:15.

„A laodíceai üzenet kinyilatkoztatja gyülekezetünk állapotát.
Hiányzik szívükből Isten szeretetének heve, pedig ez a forró szeretet teszi 

Isten népét a világ világosságává.” – TII 237. 
„A félszívű keresztények rosszabbak a hitetlennél, mivel ámító szavaik 

és semmitmondó álláspontjuk sokakat félrevezetnek. A hitetlen nem rejti el 
álláspontját. A lágymeleg keresztény mindkét felet ámítja. Se nem becsületes 
világi, se nem jó keresztény. A Sátán őt választja olyan munka végzésére, 
melyet senki más el nem tudna végezni.” – TII 239.   
b. Mint keresztények, hogyan találhatjuk meg a kiutat a laodíceai kö-

zömbösségből? Apcs 3:19-20; Jel 3:18-19. 

„Mikor a bűnbánat folyamata őszinte és mélyenszántó, a gyülekezet 
egyéni tagjai gazdag mennyei javakat fognak vásárolni. [Idézve: Jel 3:18,]” 
– TII 237.

„A hű Tanú bátorítást hoz azoknak, akik a nevébe vetett hit által az alá-
zatos engedelmesség útján járnak. Kijelenti: ’Aki győz, megadom annak, 
hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem, és öltem az én 
Atyámmal az Ő királyiszékében’…

Ő, Aki a gyülekezet isteni Feje, a leghatalmasabb győző, követőinek rá-
mutat az életére… hogy bátorságot merítsenek célegyenest nyomulni a győ-
ző jutalmára. A győzelmet a hit és az engedelmesség biztosítja.” – TII 240.
c. Milyen ítélet fog elhangzani azok felett, akik úgy döntenek, hogy 

közömbösök maradnak? Jel 3:16-17; Mt 24:48-51.
  

Máté evangéliuma 24:48-51.
48  Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;49  És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:50  Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem gondolja,51  És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Apostolok cselekedetei 3:19-20.
19  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.

Jelenések könyve 3:15.
Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Jelenések könyve 3:18-19.
18  Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.19  Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.

Jelenések könyve 3:16-17.
16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.17  Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
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Csütörtök   december 25.
5. VÉGRE OTTHON
a. Mit fog mondani Krisztus a győzőknek, akik tevékenyen részt vettek 

a lelkek megmentésének munkájában? Mt 25:34.    

b. Milyen jutalmat ígértek a megváltott szenteknek? Jn 14:1-3; 1Jn 3:2.

„Dicsőséges lesz a hűségesek jutalma, amikor Isten és a Bárány trónja 
köré gyűlnek. Amikor János halandó állapotában Isten dicsőségét látta, ha-
lottként esett össze, mert nem bírta elviselni a látványt. Amikor azonban 
Isten gyermekei halhatatlanságot öltenek magukra, úgy látják majd Őt, 
„amint van” (1Jn 3:2). A trón elé állhatnak, mert Isten szeretett Fia elfogadja 
őket. Isten eltörli minden álnokságukat. Minden bűntettük feledésbe merül. 
Immár láthatják Isten trónjának teljes dicsőségét.” – ICsK 355. 
c. Milyen meglepetések várják a szenteket a mennyben? 1Kor 2:9.

„Egy keresztény egyszer azt mondta, hogy ha a menybe jut, akkor há-
rom csodával fog találkozni. Az első csoda az lesz, ha ott olyanokkal fog 
találkozni, akikről nem gondolta, hogy ott lesznek. A második csoda az lesz, 
hogy nem fogja látni ott azokat, akikről azt gondolta, hogy ott lesznek. A 
harmadik csoda az lesz, ha olyan méltatlan bűnös, mint ő maga, ott lehet 
Isten országában.” – FLB 370.  

Péntek  december 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mutasd be a nagy megbízatás messzeható voltát!  
2. Hogyan fogjuk látni a körülöttünk lévők szükségletét, ha igazán megértet-

tük a megváltás önmagunkra vonatkozó jelentőségét?  
3. Milyen kérdést intéz Isten a tétovázó vagy elbátortalanodott keresztényekhez?  
4. Hogyan válhatunk győzőkké a laodíceai korszakban?         
5. Miből áll a sikeres lélekmentők örökké tartó öröme?

Máté evangéliuma 25:34.
Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

János evangéliuma 14:1-3.
1  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.2  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:9.
Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

János apostol 1. levele 3:2.
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (102-111. old.) „MEGTALÁLTUK A MESSIÁST”

Keresztelő János most Béthabarában, a Jordánon túl prédikált. Nem messze 
volt innen az a hely, ahol Isten megállította a folyó sodrát, amíg Izrael áthaladt. 
Közel volt a jerikói erőd, amelyet a mennyei seregek romboltak le. Ebben az 
időben a nép felelevenítette az itt történt események emlékét, és ez fokozott 
érdeklődést adott Keresztelő János üzenetének. Vajon Ő, Aki olyan csodálatosan 
munkálkodott az elmúlt korokban, kinyilvánítja-e erejét Izrael szabadulásáért 
is? Ilyen gondolatok kavarogtak nap mint nap a Jordán partjaihoz gyülekező em-
berek szívében.

János prédikálása éppolyan mélyen megragadta a népet, mint amennyire 
magára vonta a vallási hatóságok figyelmét. A felkeléstől való félelem miatt a 
rómaiak minden népi megmozdulásra gyanakvással tekintettek, és minden, ami 
lázadásra utalt félelmet keltett a zsidó uralkodókban. János nem ismerte el a 
Magas Tanács tekintélyét, és nem kérte, hogy támogassák munkáját. Egyformán 
dorgálta az uralkodókat és a népet, a farizeusokat és a szadduceusokat. Az em-
berek mégis buzgón követték. A munkája iránti érdeklődés folyton-folyvást nőtt. 
Bár nem alkalmazkodott hozzájuk, a Magas Tanács Jánost a maga hatáskörébe 
tartozónak tekintette, mint nyilvános tanítót.

Ez a testület a papság közül választott tagokból, valamint a nemzet fő vezető-
iből és tanítóiból állt. Rendszerint a főpap volt az elnök. A tagoknak javakorabeli-
nek, de nem öregnek és tanult embereknek kellett lenniük, akik nemcsak a zsidó 
vallásban és történelemben járatosak, hanem általános műveltségük is magas 
szintű. Nem lehettek testi fogyatékosak. Házasoknak és apáknak kellett lenniük, 
mivel ők másoknál emberségesebbek és megfontoltabbak. Gyűléseiket a temp-
lom egyik külső helyiségében tartották. A zsidó függetlenség idején a Magas 
Tanács volt a nemzet legfőbb bírósága, amely nemcsak egyházi, hanem világi 
hatalommal is rendelkezett. Bár most alá volt rendelve a római kormányzónak, 
de még mindig erős befolyása volt mind a polgári, mind a vallási ügyekben. A 
Magas Tanács nem halogathatta János munkájának kivizsgálását. Voltak, akik 
hivatkoztak Zakariásnak a templomban adott kinyilatkoztatására, és emlékeztek 
arra a jövendölésre, amelyben Jánost a Messiás előfutárának nevezte. Az elmúlt 
harminc év változó és nyugtalan időszakában ezekről a próféciákról szinte meg-
feledkeztek. Most azonban Keresztelő János prédikációi felébresztették a nép 
érdeklődését.
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Régen volt Izraelnek prófétája, régen volt szemtanúja olyan reformációnak, 
amilyen most bontakozott ki. A bűnbánat követelménye újnak és meglepőnek 
tűnt. Sok vezető nem ment el János kéréseit és vádjait meghallgatni, még ke-
vésbé tárták volna föl saját életük titkait. Mindamellett János nyíltan a Mes-
siásról prédikált. Az emberek tudták, hogy a Dániel próféciájában leírt hetven 
hét, amelynek végén a Messiás megjelenik, majdnem lejárt. Mindenki arra vá-
gyott, hogy részese legyen a nemzeti dicsőség akkorra várt korszakának. A népi 
lelkesedés hamarosan arra kényszerítette a Magas Tanácsot, hogy szentesítse 
vagy vesse el János munkáját. A nép feletti hatalmuk máris hanyatlott. Nehéz 
kérdéssé vált, hogyan tartsák fenn helyzetüket. Abban a reményben, hogy dön-
tést hozhatnak, elküldtek a Jordánhoz egy papokból és lévitákból álló küldött-
séget, hogy tárgyaljanak az új tanítóval. Amikor a küldöttek megérkeztek, sokan 
gyűltek össze, hogy János szavait meghallgassák. A hatalom légkörével akarták a 
népet befolyásolni, a prófétát pedig engedékenységre bírni - így jöttek a gőgös 
rabbik. A tömeg tisztelettel, szinte félve mozdult meg, és engedett nekik utat. A 
nagy emberek díszes köntösükben, a rang és hatalom büszkeségével álltak meg 
a puszta prófétája előtt.

„Kicsoda vagy te?” - kérdezték.
János ismerte gondolataikat, és így felelt: „Nem én vagyok a Krisztus”.
„Micsoda tehát? Illyés vagy-e te?” „Nem vagyok. „
„A próféta vagy-e te?” „Nem. „
„Ki vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mon-

dasz magad felől?”
Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint meg-

mondotta Ésaiás próféta” (Jn 1:10:23).
Az ige, amelyre János hivatkozott, Ésaiás gyönyörű próféciája: „Vigasztaljá-

tok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és 
hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott. 
[...] Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek 
a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és 
halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És 
megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt” (Ésa 40:1-5).

A régi időkben, ha egy király országának gyérebben lakott vidékein utazott, 
embereket küldtek a királyi fogat elé, hogy kiegyenesítsék a meredek részeket, 
feltöltsék a mélyedéseket, és a király akadálytalanul, biztonságban utazhas-
son. Ezt a szokást használta föl a próféta az evangélium munkájának illusztrá-
lására: „Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon” (Ésa 
40:4). Amikor Isten Lelke érinti a szívet csodálatos serkentő erejével, megalázza 
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az emberi büszkeséget. A világi örömök, rang és hatalom értéktelennek tűn-
nek. „Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete 
ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék 
a Krisztusnak” (2Kor 10:5). Akkor az alázatosságot és az önfeláldozó szeretetet, 
amit az emberek oly kevéssé értékelnek, egyedüli értékké emelik. Ez az evangé-
lium munkája, amely János üzenetének egy része volt.

A rabbik folytatták a kérdezősködést: „Miért keresztelsz tehát, ha te nem 
vagy a Krisztus, sem Illyés, sem a próféta?” (Jn 1:25) „A próféta” - ez Mózesre 
vonatkozott. A zsidók készek voltak azt hinni, hogy Mózes feltámad a halálból 
és a mennybe vitetik. Nem tudták, hogy ez már megtörtént. Amikor Keresztelő 
János megkezdte szolgálatát, sokan azt gondolták, hogy ő lehet Mózes, aki feltá-
madt a halálból, mivel jól ismerte a próféciákat és Izrael történetét.

Azt is hitték, hogy a Messiás adventje előtt Illés személyesen meg fog jelenni. 
Ezt a várakozást János cáfolta, de szavainak mélyebb értelme volt. Jézus később 
Jánossal kapcsolatosan azt mondta: „És, ha be akarjátok venni, Illyés ő, aki eljö-
vendő vala” (Mt 11:14). János Illés lelkével és erejével jött, hogy elvégezze azt 
a munkát, amit annak idején Illés. Ha a zsidók elfogadják őt, elvégezhette volna 
feladatát. De nem fogadták el üzenetét. Számukra ő nem Illés volt. Nem teljesít-
hette azt a küldetést, amelynek elvégzéséért eljött.

A Jordánnál gyülekezők közül sokan jelen voltak Jézus keresztségénél, de az 
égi jelet csak kevesen látták.

Keresztelő János szolgálatának ezt megelőző hónapjaiban sokan nem törőd-
tek a bűnbánatra való felhívással. Megkeményítették szívüket, értelmük elho-
mályosult. Amikor Jézus keresztségekor a menny bizonyságot tett a Megváltó-
ról, észre sem vették. Azok a szemek, amelyek sohasem fordultak hittel felé, aki 
láthatatlan, nem vették észre Isten dicsőségének megnyilatkozását; azok a fülek, 
amelyek sohasem figyeltek az Ő hangjára, nem hallották a bizonyságtevő igéket. 
Így van ez most is. Krisztus és a szolgáló angyalok jelenléte sokszor megnyilvánul 
emberi összejöveteleken, sokan mégsem tudnak róla. Semmi szokatlant nem 
vesznek észre. Egyeseknek feltárul a Megváltó jelenléte. Béke és öröm járja át 
szívüket. Vigaszban, bátorításban, áldásban részesülnek.

A jeruzsálemi küldöttek kérdőre vonták Jánost: „Miért keresztelsz hát?” (Jn 
1:25) - és várták válaszát. János tekintete hirtelen végigsiklott a sokaságon, 
szemében láng gyúlt, arca sugárzott, egész lényét mély érzelmek kavarták fel. 
Kinyújtotta karját és így kiáltott: „Én vízzel keresztelek; de köztetek van, akit ti 
nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja 
szíját megoldjam” (Jn 1:26-27).

Az üzenet, amelyet a Magas Tanácshoz kellett vinniük, pontos volt és félre-
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érthetetlen. János szavait senki másra nem lehetett alkalmazni, csak a régen 
megígért Messiásra. A Messiás köztük volt! A papok és a vezetők meglepetten 
néztek körül, remélték, hogy felfedezhetik, akiről János beszélt. Őt azonban 
nem lehetett észrevenni a tömegben.

Amikor János Jézusra mutatott, mint Isten Bárányára, a Messiás munkája új 
megvilágításba került. A próféta gondolatai Ésaiás szavaira terelődtek: „Mint 
bárány, mely mészárszékre vitetik” (Ésa 53:7). A rákövetkező hetekben János 
újult érdeklődéssel tanulmányozta az áldozati szolgálattal kapcsolatos próféci-
ákat és tanításokat. Nem tudta világosan megkülönböztetni Krisztus munkájá-
nak két szakaszát - a szenvedő áldozatot és a győztes királyt -, de tudta, hogy 
eljövetele mélyebb jelentőséggel bír, mint amit a papok vagy a nép felfoghat-
nak. Amikor megpillantotta Jézust a tömegben, - amint visszatért a pusztából -, 
bizalommal nézett rá, azt hitte, hogy jelt ad a népnek, kinyilvánítja igazi lényét. 
Szinte türelmetlenül várta, hogy hallhassa a Megváltót, amint bejelenti külde-
tését, de nem hangzott el szó, nem adatott jel. Jézus nem válaszolt Keresztelő 
János reá vonatkozó bejelentésére, hanem elvegyült János tanítványai között, 
nem adott külső bizonyítékot különleges munkájáról, és semmit sem tett, hogy 
észrevetesse magát.

Másnap János látta Jézust közeledni, Isten dicsőségének fénye nyugodott 
meg rajta, a próféta kinyújtotta karját és kijelentette: „Ímé az Istennek ama 
báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ez az, akiről én ezt mondám: Énutánam jő 
egy férfiú, aki előttem lett. [...] És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék 
Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. [...] Láttam a Lelket leszállani 
az égből, mint egy galambot; és megnyugovék őrajta. És én nem ismertem őt; 
de aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: Akire látod a 
Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szentlélekkel. És én 
láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia” (Jn 1: 29-34).

Ez-é a Krisztus? A nép félelemmel vegyes csodálkozással tekintett arra, akit 
az imént Isten Fiának neveztek. Mélyen megrendültek János szavain. Isten ne-
vében szólt hozzájuk. Nap mint nap erősödött meggyőződésűk, hogy ő a menny 
küldötte. De ki az, aki nagyobb Keresztelő Jánosnál? Ruházatában, viselkedés-
ében semmi sem utalt rangra. Látszólag egyszerű ember, hozzájuk hasonlóan a 
szegények egyszerű öltözetét hordja.

Voltak a tömegben olyanok, akik Krisztus keresztségekor látták az isteni dics-
fényt, hallották az Úr szózatát. De azóta a Megváltó külseje nagyon megválto-
zott. Keresztségekor arcát átváltoztatta a mennyei fény - most sápadt volt, el-
gyötört, lesoványodott, csak János, a próféta ismerte fel.

Ám amint a nép rátekintett, olyan arcot látott, amelyen az isteni irgalom és a 
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tudatos erő ötvöződött. Minden pillantása és arckifejezése alázatot és kimond-
hatatlan szeretetet tükrözött. Látszott, hogy egy magasabb szellemiség légköre 
veszi körül. Magatartása szelíd és szerény volt, olyan erővel töltötte el az embe-
reket, amely ugyan rejtett volt, mégsem lehetett teljesen eltitkolni. Ő-e az, akit 
Izrael oly régóta vár?

Jézus szegénységben és alázatosságban jött el, hogy Ő lehessen példaképünk 
és Üdvözítőnk is. Ha királyi pompában jelenik meg, hogyan tanulhatnánk tőle 
alázatot? Hogyan tárhatott volna fel olyan igazságokat, mint a Hegyibeszédben? 
Hová lett volna az alacsony sorsúak reménysége, ha Jézus királyként lakozik az 
emberek között?

A sokaság szemében mégis lehetetlennek tűnt, hogy az, akit János kiválasz-
tott, összekapcsolható legyen fennkölt várakozásaikkal. Ezért sokan csalódtak, 
összezavarodtak.

Nem hangzottak el azok a szavak, amelyeket a papok és a rabbik annyira 
vágytak hallani: hogy Jézus most fogja helyreállítani Izrael országát. Ők ilyen ki-
rályra vártak, figyeltek. Ilyen királyt készségesen fogadtak volna. Olyat viszont, 
aki arra vágyik, hogy a szívükben alapítsa meg az igazság és a béke országát, 
nem fogadtak el.

Másnap, amikor két tanítványa a közelben állt, János újra meglátta Jézust a 
nép között. A próféta arcát megint beragyogta a Láthatatlan dicsősége, és így 
kiáltott: „Ímé az Isten ama Báránya!” (Jn 1:36). E szavak izgalomba hozták a 
tanítványok szívét. Nem teljesen értették. Mit jelent a név, amelyet János adott 
neki: „Isten Báránya”? János ezt nem magyarázta meg.

Otthagyták Jánost, és elindultak, hogy megkeressék Jézust. Egyik András volt, 
Simon testvére, a másik pedig János, az evangélista. Ők voltak Jézus első tanít-
ványai. Ellenállhatatlan indítás késztette őket, hogy kövessék Jézust, alig várták, 
hogy beszélhessenek vele, mégis félve és csendben töprengtek: Ez a Messiás?

Jézus tudta, hogy követik Őt a tanítványok. Ők voltak szolgálatának első zsen-
géi, és az isteni Tanító szíve megtelt örömmel, amikor ezek az emberek elfo-
gadták kegyelmét. Mégis csak annyit kérdezett, ahogy megfordult: „Mit keres-
tek?” (Jn 1:39) Rájuk bízta, hogy visszafordulnak-e, vagy elmondják vágyukat. 
A tanítványok előtt egyetlen cél lebegett. Egyetlen személy jelenléte kötötte le 
gondolataikat. Felkiáltottak: „Mester, hol lakol?” (Jn 1:39) Egy rövid beszélgetés 
útközben nem nyújthatta azt, amire vágytak. Egyedül akartak lenni Jézussal, lá-
bához ülni, és hallgatni szavait.

„Monda nékik: Jöjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és 
nála maradának azon a napon” (Jn 1:40).

Ha János és András magáévá teszi a papok és vezetők hitetlen lelkületét, 
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nem kerültek volna Jézus lábához tanítványokként. Bírálóként jöttek volna hoz-
zá, hogy szavait megítéljék. Sokan így elzárkóznak a legértékesebb lehetőségek 
elől. Nem így az első tanítványok. Elfogadták a Szentlélek hívását, amelyről Ke-
resztelő János prédikált. Most felismerték a mennyei Tanító hangját. Számukra 
Jézus szavai üdeséget, igazságot és szépséget árasztottak. Isteni világosság sugá-
rozta be az Ószövetségi Írások tanításait. Az igazság sokoldalú tételei új fényben 
ragyogtak.

A töredelem, a hit és a szeretet teszi képessé a lelket, hogy elfogadja a meny-
nyei bölcsességet. A szeretet által munkálkodó hit az ismeretek kulcsa, és min-
denki, aki szeret, „ismeri az Istent” (1Jn 4:7).

János apostol őszintén, mélyen szerető, heves, de elmélkedő ember volt. 
Egyre inkább felismerte Krisztus dicsőségét - nem azt a világi pompát és hatal-
mat, amiben reménykedni tanították, hanem „az Atya egyszülöttjének dicsősé-
gét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14). Elmerülten szemlélte 
ezt a csodálatos dolgot.

András vágyakozott, hogy megossza a szívét betöltő örömöt. Testvére, Simon 
keresésére indult, és így kiáltott: „Megtaláltuk a Messiást” (Jn 1:42). Simont 
nem kellett kétszer hívni. Ő is hallotta Keresztelő János prédikálását, sietett te-
hát az Üdvözítőhöz. Krisztus tekintete megnyugodott rajta, olvasott jellemében, 
élettörténetében. Lobbanékony természetét, szerető, együttérző szívét, becsvá-
gyát, önbizalmát, bukásának történetét, bűnbánatát, munkásságát, mártírhalá-
lát - a Megváltó mindezt látta, és így szólt: „Te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfás-
nak fogsz hivatni, ami megmagyarázva: Kőszikla” (Jn 1:43).

„A következő napon Galileába akart menni Jézus és találkozott Fileppel és 
monda neki: Kövess engem” (Jn 1:44). Filep engedelmeskedett a parancsnak, és 
azonnal Krisztus munkása lett.

Filep hívta Nátánaelt, aki a tömegben volt, amikor Keresztelő János Jézusra, 
Isten Bárányára mutatott. Nátánael Jézusra tekintett, és csalódást érzett. Lehet-
séges, hogy ez az ember, aki a nehéz munka és szegénység jegyeit viseli magán, 
a Messiás? Nátánael mégsem tudta visszautasítani Jézust, mivel János üzenete 
meggyőződést ültetett szívébe.

Amikor Filep hívta, Nátánael visszavonultan elmélkedett egy csendes liget-
ben János kijelentéseiről és a Messiásra vonatkozó próféciákról. Azért imádko-
zott, hogy ha a János által kijelentett személy a szabadító, felismerhesse ezt, és a 
Szentlélek nyugodjék meg rajta, és biztosítsa, hogy Isten meglátogatta népét, és 
felemelte értük az”üdvösség szarvát” (Lk 1:69). Filep tudta, hogy barátja kutatja 
a próféciákat, és míg Nátánael imádkozott a fügefa alatt, rátalált rejtekhelyére. 
Gyakran imádkoztak együtt ezen a lomboktól borított, magányos helyen.
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Az üzenet: „Megtaláltuk, aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták” (Vö. 
Jn 1:46); Nátánael számára közvetlen válasz volt ez imáira. Filep hite azonban 
még ingatag volt. Kétkedve tette hozzá: „...a názáreti Jézust, Józsefnek fiát” (Jn 
1: 46). Az előítélet ismét feltámadt Nátánael szívében. Felkiáltott: „Názáretből 
származhat-e valami jó?” (Jn 1:47)

Filep nem szállt vitába. Így szólt: „Jer és lásd meg! Látá Jézus Nátánaelt 
őhozzá menni és monda őfelőle: Ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nin-
csen” (Jn 1:47-48). Nátánael meglepetten kiáltott fel: „Honnan ismersz engem? 
Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hívott téged Filep, láttalak téged, amint a 
fügefa alatt voltál” (Jn 1:49).

Ez elég volt. Az isteni Lélek, aki bizonyságot tett Nátánaelnek, amint magá-
nyosan imádkozott a fügefa alatt, most Jézus szavaival szólt hozzá. Bár kétségek 
közt, valamelyest engedve az előítéleteknek, de az igazság utáni őszinte vágy-
gyal jött Nátánael Krisztushoz, és most vágya betelt. Hite fölülmúlta azét, aki 
Krisztushoz hozta. Ezt mondta: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izrael 
Királya!” (Jn 1: 50)

Ha Nátánael a rabbik vezetésében bízott volna, nem találta volna meg Jézust. 
Amit maga látott és tapasztalt, az tette tanítvánnyá. Így van ez ma is, az előítélet 
sokakat tart vissza a helyes úttól. Milyen más eredményre jutnának a „jöjj és 
lásd meg” elv alapján!

Amíg valaki az emberi tekintély vezetésében bízik, nem juthat el a megmen-
tő igazság ismeretére. Nátánaelhez hasonlóan a magunk számára kell tanulmá-
nyoznunk Isten igéjét, és imádkoznunk a Szentlélek világosságáért. Ő, aki látta 
Nátánaelt a fügefa alatt, minket is látni fog az imádság titkos helyén. A világos-
ság országának angyalai közel vannak azokhoz, akik alázatosan keresik az isteni 
vezetést. Krisztus egyházának megalapítása János, András, Simon, Filep és Ná-
tánael elhívásával kezdődött. János két tanítványát irányította Krisztushoz. Egyi-
kük, András, megtalálta testvérét, és a Megváltóhoz hívta. Ezután történt Filep 
elhívása, aki viszont elment Nátánaelt megkeresni. Szolgáljanak ezek a példák 
arra, hogy megtanuljuk a személyes erőfeszítések jelentőségét, hogy közvetle-
nül forduljunk rokonainkhoz, barátainkhoz, szomszédainkhoz. Vannak, akik egy 
életen át vallják, hogy ismerik Krisztust, de személyesen sohasem tettek erőfe-
szítést, hogy csak egyetlen lelket is hozzanak a Megváltóhoz. A munkát teljesen 
a prédikátorra hagyják, aki hivatása terén képzett lehet, mégsem végezheti el 
azt, amit Isten egyházának tagjaira bízott.

Sokan rászorulnak a szerető keresztény szívek szolgálatára. Sokan tönkre-
mentek, akiket meg lehetett volna menteni, ha szomszédaik - egyszerű férfiak 
és nők - személyesen munkálkodtak volna értük. Sokan személyes elhívásra vár-
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nak. Magában a családban, szomszédságban, a városban, ahol élünk, van misszi-
onáriusi munkánk, amelyet Krisztusért végezhetünk. Ha keresztények vagyunk, 
ez a munka örömünkre fog szolgálni. Nem mondható el valakiről, hogy megtért, 
míg fel nem ébred benne a vágy, hogy másoknak is elmondja: milyen hű barátra 
talált Jézusban. A megmentő és megszentelő igazságot nem zárhatja szívébe.

Mindazok, akik Istennek szentelték magukat, a világosság közvetítőivé vál-
nak. Isten eszközeivé lesznek, kegyelmének gazdagságát átadják másoknak is. Ő 
megígérte:”Adok reájuk és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az 
esőt idejében; áldott esők lesznek” (Ez 34:26).

Fülöp azt mondta Nátánaelnek: „Jer és lásd meg!” (Jn 1:47) Nem kérte, hogy 
fogadja el mások meggyőződését, hanem arra buzdította, nézze meg ő maga 
Krisztust. Ma, amikor Jézus a mennyben van, tanítványai képviselik Őt az embe-
rek között. A lélekmentés egyik leghatékonyabb módja, ha mindennapi életünk-
kel példázzuk jellemét. Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, 
amit mondunk, inkább attól, amik vagyunk. Az emberek harcolhatnak vagy da-
colhatnak érveinkkel, ellenállhatnak felhívásainknak, de az önzetlen szeretetet 
sugárzó élet olyan érv, amelynek nem tudnak ellentmondani. A Krisztus szelíd-
ségével jellemezhető következetes élet hatalom a világon.

Krisztus tanítása a meggyőződés és tapasztalat szoros kapcsolatára épült. 
Akik tőle tanulnak, az isteni rendelés szerinti tanítókká válnak. Ha olyan ember 
szólja Isten igéjét, aki megszentelődött általa, akkor az Igének életadó ereje van, 
amely vonzóvá teszi a hallgatók számára, és meggyőzi őket élő valóságáról. Ha 
valaki szeretetből fogadta el az igazságot, ez megmutatkozik meggyőző modorá-
ban, hanghordozásában. Azt hozza az emberek tudomására, amit maga látott, 
hallott, átvett az élet Igéjéből, hogy mások is közösségben legyenek vele Krisztus 
ismerete által. Az Ő bizonysága - amely az oltárról vett eleven szénnel érintett 
ajkakról származik - igazság a fogékony szív számára, és a jellem megszentelésé-
ért munkálkodik.

Aki pedig vágyik másoknak világosságot nyújtani, az maga is áldásban része-
sül. „Aki mást felüdít, maga is üdül” (Féld 11:25). Isten a mi segítségünk nélkül is 
elérhette volna célját, a bűnösök megmentését, de azért, hogy mi Krisztuséhoz 
hasonló jellemet fejleszthessünk ki, osztoznunk kell munkájában. Azért, hogy 
beléphessünk örömébe, hogy áldozata árán üdvözült lelkeket láthassunk, részt 
kell vennünk a megmentésükért folyó munkában.

Nátánael első hitvallása, amely teljes, komoly és őszinte volt, kedves zene-
ként hallatszott Jézus fülében. „Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám 
neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél” (Jn 1:51). 
Az Üdvözítő örömmel tekintett a reá váró munkára: hogy a szegényeknek az 
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örömhírt prédikálja, a töredelmes szíveket meggyógyítsa és Sátán rabjainak sza-
badulást hirdessen. Azokra a becses áldásokra gondolt, amelyeket az embernek 
hozott, és így folytatta: „Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meg-
látjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az 
ember Fiára” (Jn 1:52).

Krisztus tulajdonképpen itt azt mondja: a Jordán partján megnyílt a menny, 
és a Szentlélek galambként reám szállott. Az a jelenet csupán jele volt annak, 
hogy én Isten Fia vagyok. Ha hisztek bennem, hitetek megelevenedik. Meglátjá-
tok, hogy az ég megnyílik, és soha többé be nem zárul. Én nyitottam meg nek-
tek. Isten angyalai felszállnak, felviszik az Atyához a szűkölködők, nyomorultak 
imáit, majd leszállnak az ember gyermekeihez, és áldást, reményt, bátorítást, 
segítséget és életet hoznak.

Isten angyalai szüntelenül kapcsolatot tartanak a menny és a föld között. 
Krisztus, csodáit a betegekért és szenvedőkért Isten erejével, az angyalok szol-
gálata révén vitte véghez.

Minden isteni áldás Krisztuson keresztül, mennyei követeinek szolgálata által 
árad ránk. Azzal, hogy Üdvözítőnk emberi természetet öltött magára, egyesí-
tette a saját és Ádám bukott fiainak és leányainak érdekét, és képviseli őket a 
mennyei trón előtt. Ezáltal Krisztus közbenjáróvá vált Isten és ember között - kö-
zöttünk és mennyei Atyánk között. 

<<< vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (237-243. old.) „VÁLASZTA TIZENKETTŐT”

„Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala; és hozzá 
menének. És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket pré-
dikálni” (Mk 3:13-14).

A galileai tenger közelében, a hegyoldalban, árnyas fák között hívta el Jézus 
a tizenkettőt apostoli feladatra, és itt tartotta hegyi beszédét is. A mezők és he-
gyek Jézus kedvelt pihenőhelyei voltak, sokszor inkább a szabad ég alatt tanított, 
mint a templomban vagy zsinagógákban. Egyetlen zsinagóga sem fogadhatta 
volna be az Őt követő tömeget, ám Jézus nemcsak ezért tanított mezőkön, lige-
tekben. Szerette a természet tájait. Minden csendes, visszavonulásra alkalmas 
hely szent templom volt számára.

A föld első lakói Éden fáit választották szentélyüknek. Krisztus ott érintkezett 
az emberiség atyjával. A Paradicsomból történt kiűzetés után még mindig az er-
dőkön, mezőkőn imádkoztak ősszüleink, Krisztus ott kereste fel őket kegyelmé-
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nek evangéliumával. Krisztus beszélt Ábrahámmal Mamré tölgyesében, Izsákkal, 
amikor kiment estefelé a mezőre elmélkedni, Jákóbbal a bétheli domboldalon, 
Mózessel Midión hegyein, és a nyáját őrző gyermek Dáviddal. Krisztus az, aki 
úgy rendelte, hogy Izrael népe tizenöt évszázad óta minden évben egy hétre 
elhagyja otthonát, vegyék „szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű 
fa lombját, és patak mellett való fűzgallyakat” (3Móz 23:40), és lakozzanak az 
ezekből készített sátorokban.

A tanítványok oktatásakor Jézus a város zűrzavarából való visszavonulást 
választotta, mert a mezők és halmok csöndje jobban összhangban állt az ön-
megtagadás leckéivel, melyeket meg akart tanítani nekik. Szolgálata során szíve-
sen gyűjtötte Maga köré az embereket a kék ég alatt, füves domboldalon vagy 
tóparton. Itt, ahol saját teremtett művei vették körül, hallgatóinak gondolatait 
a mesterséges dolgokról a természetiekre terelhette. A természet növekedése, 
fejlődése feltárta országának alapelveit. Amikor az ember feltekint Isten hegye-
ire, látja kezének csodálatos műveit, az isteni igazság értékes leckéit ismerheti 
meg. A természet dolgai Krisztus tanítását ismétlik. Így van ez mindenkivel, aki 
szívében megy ki a mezőkre Krisztussal. Érzi, hogy szent befolyás veszi körül. 
A természet dolgai megtestesítik az Úr példázatait, ismétlik tanácsait. Amikor 
a természetben kapcsolatba kerülünk Istennel, a gondolatok felemelkednek, a 
szív pedig nyugodalmat lel.

Most kellett megtenni az első lépést az egyház szervezése felé, amely majd 
Krisztus távozása után képviseli Őt a földön. Nem állt rendelkezésükre költséges 
szentély, hanem a Megváltó olyan csendes helyre vezette tanítványait, amilyet 
Ő szeretett, s lelkükben e nap szent tapasztalatai örökre összeforrtak a hegy, a 
völgy, a tenger szépségével.

Jézus azért hívta el tanítványait, hogy tanúbizonyságként küldhesse szét 
őket, és hirdessék a világnak, amit Tőle hallottak és láttak. Hivatásuk a legfon-
tosabb volt valamennyi elhivatott emberi feladat között, közvetlenül a Krisztusé 
után következett. Isten munkatársaivá kellett lenniük a világ megmentésében. 
Ahogyan az testamentumban a tizenkét pátriárka Izrael képviselője, úgy kellett 
a tizenkét apostolnak képviselnie az evangéliumi egyházat.

A Megváltó ismerte a kiválasztottak jellemét. Minden gyöngeségükbe, hibá-
jukba belelátott, tudott a leselkedő veszélyekről, a rájuk nehezedő felelősségről, 
és szívből aggódott választottaiért. Egész éjszaka egyedül imádkozott érettük a 
galileai tengert szegélyező hegyen, miközben ők a hegy lábánál aludtak. Az első 
hajnali fénysugár megjelenésekor Magához szólította őket, mert fontos közlen-
dője volt.

Ezek a tanítványok már egy ideje tevékenyen részt vettek Jézus munkájá-
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ban. János és Jakab, András és Péter Fileppel, Nátánaellel és Mátéval közelebb 
álltak Hozzá, mint a többiek, és több csodáját látták. Pétert, Jakabot és Jánost 
fűzte Hozzá a legszorosabb kapcsolat. Szinte állandóan Vele voltak, látták csodá-
it, hallották szavait. János még bensőségesebben vonzódott Jézushoz, úgyhogy 
neki ez a megkülönböztetés jutott: akit Jézus szeret. A Megváltó mindnyájukat 
szerette, de János volt a legfogékonyabb lélek. A többieknél fiatalabb volt, és 
gyermeki, még bízóbb hittel tárta ki szívét Jézusnak. Így egyre mélyült egymás 
iránti rokonszenvük Krisztussal, s a Megváltó általa közölte népével legmélyebb 
lelki tanításait.

Az apostolok egyik csoportjának élén Filep neve áll. Ő volt az első tanítvány, 
akihez Jézus határozott parancsa szólt: „Kövess engem!” (Jn 1:44) Filep beth-
saidai volt, csakúgy, mint András és Péter. Hallgatta Keresztelő János tanítását, 
hallotta a kijelentést: Krisztus Isten Báránya. Filep őszintén kereste az igazsá-
got, de szívében lassan fogant meg a hit. Noha csatlakozott Krisztushoz, de 
Nátánaelnek tett kijelentéséből érződik, hogy nem volt teljesen meggyőződve 
Jézus istenségéről. Bár Krisztust a mennyei hang mondotta Isten Fiának, Filep 
számára Ő mégis a „názáreti Jézus, Józsefnek fia” volt. (Jn 1: 46) Az ötezer meg-
vendégelésekor újra kitűnt Filep hitetlensége. Jézus megpróbálta őt a kérdés-
sel: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?” Filep válasza hitetlen-
séget sugallt: „Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikük 
kapjon valami keveset” (Jn 6:5.7). Jézus elszomorodott. Bár Filep látta műveit 
és érezte erejét, mégsem volt hite. Amikor a görögök Jézus után érdeklődtek 
Filepnél, ő nem ragadta meg az alkalmat, hogy bemutassa őket a Megváltó-
nak, hanem elment Andrásnak szólni. Mi több, Filep szavai a keresztrefeszítés 
előtti utolsó órákban is inkább gyengítették a hitet. Amikor Tamás azt mondta 
Jézusnak: „Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk azért az utat? „, 
a Megváltó így felelt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. [...] Ha megismer-
tetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is.”Filep a hitetlenség 
hangján szólalt meg: „Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!” (Jn 
14:5,8) Ilyen nehéz felfogású, hitben gyenge volt az a tanítvány, aki már három 
éve Jézussal járt.

Filep hitetlenségével szerencsés ellentétben állt Nátánael gyermeki bizalma. 
Mélységesen komoly természetű ember volt, hite a láthatatlan dolgok valósá-
gába kapaszkodott. Mindazonáltal Filep is Krisztus iskolájának tanulója volt, s 
az isteni Tanító türelmesen hordozta hitetlenségét, nehézfejűségét. Amikor a 
Szentlélek kitöltetett a tanítványokra, Filep az isteni rendelés szerinti tanítóvá 
lett. Tudta, miről beszél és olyan bizonyossággal tanított, hogy meggyőződést 
ültetett hallgatóiba.
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Mialatt Jézus a tanítványokat elrendelt hivatásukra készítette elő, közéjük 
nyomult valaki, aki nem kapott elhívást. Iskariótes Júdás volt az, Krisztus állító-
lagos követője. Most előtérbe lépett, és helyet követelt a tanítványoknak ebben 
a szűkebb körében. Nagyon komolyan, és látszólag őszintén jelentette ki: „Mes-
ter, követlek téged, akárhova mégy” (Mt 8:19). Jézus nem utasította el, se nem 
üdvözölte, hanem szomorúan csak ennyit mondott: „A rókáknak vagyon bar-
langjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét le-
hajtani” (Mt 8:20). Júdás hitt Jézusban, mint Messiásban, s az apostolokhoz való 
csatlakozása révén remélte, hogy magas tisztséget tölthet be az új országban. 
Jézus ezt a reményt akarta elvágni szegénységének kimondásával.

A tanítványok alig várták, hogy Júdás is közéjük kerüljön. Megjelenése paran-
csoló, felfogása éles, jó szervező, ők ajánlották Jézusnak, mint aki majd nagyban 
segíti munkáját. Meglepődtek, hogy Jézus oly hűvösen fogadta.

A tanítványokat nagy csalódás érte azzal, hogy Jézus nem próbálta megnyer-
ni Izrael vezetőinek támogatását. Úgy érezték, hibát követ el azzal, hogy nem 
veszi igénybe ezeknek a befolyásos férfiaknak a támogatását ügye megerősí-
tésére. Ha Júdást visszautasítja, gondolatban megkérdőjelezték volna Meste-
rük bölcsességét. Júdás későbbi története megmutatta nekik, milyen veszélyes 
dolog világi szempontoknak engedni, amikor el kell dönteni, hogy alkalmas-e 
valaki Isten munkájára. Az olyan emberek közreműködése, akiket a tanítványok 
szerettek volna megnyerni, a mű átjátszását jelentette volna a legádázabb ellen-
ség kezére.

Amikor Júdás a tanítványokhoz csatlakozott, még nem volt érzéketlen Krisz-
tus jellemének szépsége iránt. Érezte az isteni erő befolyását, mely lelkeket von-
zott a Megváltóhoz. Ő, aki nem azért jött, hogy a megrepedt nádat eltörje vagy a 
pislogó gyertyabelet kioltsa, ezt a lelket sem utasíthatta el, amíg egy kevés vágy 
is élt benne a világosság iránt. A Megváltó olvasott Júdás szívében. Ismerte a 
bűnnek azt a mélységét, ahova Júdás süllyed, ha csak Isten kegyelme meg nem 
szabadítja. Amikor kapcsolatba lépett ezzel a férfival, oda helyezte, ahol nap 
mint nap érintkezésbe kerülhet az Ő túláradó, önzetlen szeretetével. Ha meg-
nyitja szívét Krisztusnak, az isteni kegyelem száműzi az önzés démonát, és Júdás 
is Isten országának alattvalója lehet.

Isten úgy fogadja az embert, ahogy van; emberi jellemvonásaival együtt; ki-
képzi szolgálatára, ha nevelhető és tanul Tőle. Nem azért választja ki, mert töké-
letes, hanem fogyatékosságai ellenére is éppen azért, hogy az igazság ismerete 
és gyakorlása által, Krisztus kegyelmével átalakulhasson az Ő képmására.

Júdás a többi tanítvánnyal egyenlő eséllyel indult. Ugyanazokat a drága taní-
tásokat hallgatta. Ám az igazság gyakorlati kivitelezése - amit Krisztus megkívánt 
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- aszerint változott, hogy az megegyezett-e Júdás vágyaival, céljaival. Nem mon-
dott le saját elképzeléseiről a mennyei bölcsesség javára.

Milyen szelíden bánt későbbi árulójával a Megváltó! Tanításában Jézus hang-
súlyozta a jótékonyság elvét, ami a kapzsiság igazi gyökerébe vág. Lefestette Jú-
dás előtt a telhetetlenség förtelmességét, s a tanítvány nemegyszer rádöbbent, 
hogy az ő jellemét rajzolta meg, az ő bűnére mutat rá, mégsem vallotta meg és 
hagyta el hamisságát. Önelégült volt, és ahelyett, hogy ellenállt volna a kísértés-
nek, folytatta tisztességtelen eljárásait. Krisztus élő példaként állt előtte, mivé 
lehet, ha javára fordítja az isteni közbenjárást és szolgálatot, ám a tanítások sü-
ket fülekre találtak Júdásnál.

Jézus nem bírálta élesen kapzsiságáért, hanem isteni türelemmel hordozta 
ezt a tévelygőt, még akkor is, amikor értésére adta, hogy nyitott könyvként olvas 
szívében. Bemutatta számára a helyes cselekvés legmagasabb indítóokait - ha 
elutasítja a mennyei világosságot, Júdásnak nem lesz mentsége.

Ahelyett, hogy a világosságban járt volna, Júdás inkább hibáihoz ragaszko-
dott. Gonosz vágyakat, a bosszú szenvedélyét, sötét, rosszindulatú gondolatokat 
táplált, míg Sátán teljesen hatalmába kerítette. Júdás megtestesítője lett Krisz-
tus ellenségeinek.

Amikor kapcsolatba került Jézussal, még voltak olyan jellemvonásai, melyek 
áldást jelenthettek volna az egyház számára. Ha felveszi Krisztus igáját, az apos-
tolok egyik vezetője lehetett volna, ezzel szemben amikor rámutattak hibáira, 
megkeményítette szívét, büszkén, lázadva, saját önző célkitűzéseit választotta, 
és így alkalmatlanná tette magát az Istentől néki szánt munkára.

Mindegyik tanítványnak súlyos fogyatékosságai voltak, amikor Jézus szolgá-
latába szólította őket. Még maga János sem - aki pedig a legszorosabb kapcso-
latba került a szelíd, alázatos Megváltóval - volt természeténél fogva szelíd és 
hajlékony. Testvérével „mennydörgés fiainak” (Mk 3:17) nevezték. Míg Jézussal 
voltak, bármilyen csekély, Vele szemben tapasztalt megvetés fellobbantotta mél-
tatlankodásukat, harciasságukat. Ingerültség, bosszú, bíráló lelkület mind-mind 
jelen volt a szeretett tanítványban is. Napról napra látta Jézus szelídségét, türel-
mét, hallotta tanításait az alázatosságról, hosszútűrésről, - mindez ellentétben 
állt saját erőszakos természetével. Szívét megnyitotta az isteni befolyás előtt, és 
nemcsak hallgatója, hanem megvalósítója is lett a Megváltó szavainak. Az ént 
elrejtette Krisztusban. Megtanulta viselni Krisztus igáját, hordozni a terhét.

Jézus megrótta tanítványait, figyelmeztette, óvta őket, János és testvérei 
mégsem hagyták el Őt - Jézust választották, még ha dorgálta is őket. A Megvál-
tó sem szakított velük gyengeségeik, tévedéseik miatt. Ők mindvégig osztoztak 
megpróbáltatásaiban, tanulmányozták életének példáját. Krisztusra tekintettek, 
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s így átalakult a jellemük.
Hajlamaik, szokásaik tekintetében az apostolok igen különbözőek voltak. Ott 

állt közöttük Lévi-Máté, a vámszedő; a heves, vakbuzgó Simon, a római hatalom 
engesztelhetetlen gyűlölője; a nagylelkű, lobbanékony Péter; az aljas lelkületű 
Júdás; Tamás - igaz szívű, de szégyenlős, félénk; Fülöp, a nehézfejű, kétségekkel 
küzdő; és Zebedeus becsvágyó, szókimondó fiai, testvéreikkel együtt. Ők gyűl-
tek össze, különböző hibáikkal, rosszra való, öröklött vagy szerzett hajlamaikkal. 
De Krisztusban, és általa Isten családjában lakoztak, hogy megtanuljanak egyek 
lenni hitben, tantételekben és lelkületben. Voltak próbáik, sérelmeik, különvé-
leményük - de amíg szívükben Krisztus lakozott, nem üthette fel a fejét egyenet-
lenség. Szeretete egymás iránti szeretethez vezetett, a Mester összehangolta 
a különbségeket és létrehozta a tanítványok közötti egységet olyannyira, hogy 
gondolkodásukban, ítélkezésükben is eggyé váltak. Krisztus, a nagy központ és 
ők olyan mértékben közeledtek egymáshoz, amilyen mértékben a központhoz 
közeledtek.

Midőn Jézus befejezte a tanítványok oktatását, szorosan Maga köré gyűjtöt-
te a kicsiny csoportot, középen letérdelt, kezét a fejükre helyezte, és imában 
ajánlotta őket a szent munkára. Így kente fel az Úr tanítványait az evangélium 
szolgálatára.

Krisztus nem az el nem bukott angyalokat választotta arra, hogy képviseljék 
Őt az emberek között, hanem emberi lényeket, akiknek indulatai a megmen-
tendőkéhez hasonlatosak. Krisztus emberré lett, hogy elérhesse az embert. Az 
istenségnek emberi természetre volt szüksége, mert a világ megváltásához az 
emberi és az isteni is kellett. Az istenségnek szüksége volt az emberi termé-
szetre, hogy az ember egy csatornán kapcsolatba léphessen Istennel. Így van ez 
Krisztus szolgálóival, hírvivőivel is. Az embernek rajta kívül és felette álló erőre 
van szüksége ahhoz, hogy ez helyreállítsa benne Isten képmását, és képessé te-
gye munkájának végzésére. Ez azonban nem teszi szükségtelenné az emberi esz-
közt. Az ember megragadja az isteni erőt, és hit által Krisztus a szívében lakozik. 
Az emberi erő az istenivel együttmunkálkodva képessé válik a jóra.

Aki a galileai halászokat elhívta, ma is hívja az embereket szolgálatába. Ma 
is éppoly készségesen nyilatkoztatja meg erejét általunk, mint az első tanítvá-
nyok által. Legyünk bármily tökéletlenek és bűnösök, az Úr továbbra is felajánl-
ja, hogy legyünk a társai, Krisztus tanítványai. Hív, Ő akar tanítani minket, hogy 
Krisztussal egységben végezhessük az isteni munkát.

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy vol-
ta Istené legyen, és nem magunktól való” (2Kor 4:7). Íme, ezért bízta Isten az 
evangélium hirdetését inkább esendő emberekre, mint angyalokra. Így jut ki-
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fejezésre, hogy az az erő, amely az emberi gyöngeség által munkálkodik, Isten 
ereje. Ez bátorít: higgyük, hogy az az erő, amely segíthet másokon, olyan gyen-
géken, mint mi, rajtunk is segíthet. És aki „maga is körül van véve gyarlósággal”, 
képes”együtténezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel” (Zsid 5:2). Mivel maga is 
veszélyben forog, ismeri az út buktatóit, nehézségeit, ezért arra hivatott, hogy 
segítsen másoknak, akik hasonló veszélyben vannak. Egyeseket kétség gyötör, 
fogyatékosságokkal terheltek, gyengék a hitben, és képtelenek megragadni a 
Láthatatlant. De ha Krisztust helyettesítve felkeresi őket egy barát, akit láthat-
nak, ez összekötő kapocs lehet, megerősítheti Krisztusba vetett gyenge hitüket.

A mennyei angyalok munkatársaivá kell lennünk, be kell mutatnunk Jézust 
a világnak. Az angyalok szinte türelmetlenül sóvárogva várják együttműködé-
sünket, mert ők emberi csatornákon át érintkezhetnek az emberekkel. Ha egész 
szívünkkel odaszentelődünk, átadjuk magunkat Krisztusnak, az angyalok örven-
deznek, hogy a mi hangunk segítségével tárhatják fel Isten szeretetét. 

<<< vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (288-297.old.) AZ ELSŐ EVANGÉLISTÁK

Az apostolok Jézus családjának tagjai voltak, és Vele járták végig gyalog Ga-
lileát. Osztoztak Vele az út fáradalmaiban, nehézségeiben. Hallgatták beszédeit, 
együtt jártak, beszélgettek Isten Fiával, napi útmutatása alapján tanulták meg, 
hogyan dolgozzanak az emberiség felemeléséért. Míg Jézus a köré sereglő hatal-
mas sokasággal foglalkozott, tanítványai kíséretében voltak, hogy teljesítsék pa-
rancsait, könnyítsék munkáját. Segítettek rendet tartani a nép között, elhozták a 
szenvedőket a Megváltóhoz, mindenkit vigasztaltak. Megkeresték az érdeklődő 
hallgatókat, magyarázták nekik az Írásokat és többféleképpen munkálkodtak lel-
ki javukra. Tanították, amit Jézustól hallottak, minden nap gazdag élményekre 
tettek szert. De egyedül is kellett tapasztalatot szerezniük a munkában. Szüksé-
gük volt még számos tanításra, nagy türelemre, szelídségre. Most, amíg még a 
Megváltó személyesen volt velük, rámutathatott hibáikra, és tanácsolta, helyre-
igazította, majd kiküldte őket, mint képviselőit.

Amíg Vele voltak, a tanítványokat gyakran összezavarta a papok és farizeusok 
tanítása, de problémáikkal Jézushoz mentek. Ő a hagyományokkal szemben a 
Szentírás igazságait tárta eléjük. Így erősítette bizodalmukat Isten igéjében, és 
nagymértékben oldotta félelmüket a rabbiktól, lazította kötődésüket a hagyo-
mányokhoz. A Megváltó életének példája sokkal hatékonyabb volt a tanítványok 
nevelésében, mint egymagában bármilyen oktatás a tantételekre. Amikor el-
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váltak Tőle, minden tekintet, hangsúly és szó eszükbe jutott. Gyakran, amikor 
összeütközésbe kerültek az evangélium ellenségeivel, megismételték szavait, és 
ahogy látták azok hatását az emberekre, ez igen megörvendeztette őket.

Jézus maga köré hívta a tizenkettőt, és megparancsolta: menjenek széjjel ket-
tesével a városokba és falvakba. Senkit sem küldött ki egyedül, hanem testvért 
a testvérrel, barátot a baráttal. Így segíthették, bátoríthatták egymást, együtt 
tanácskoztak, imádkoztak, mindegyikük ereje kiegészítette a másik gyöngesé-
gét. Jézus ugyanígy küldte ki később a hetvenet. Az volt a szándéka, hogy az 
evangélium hírnökei így társuljanak. A mi időnkben is sokkal sikeresebb lenne az 
evangéliumi munka, ha szorosabban követnénk ezt a példát.

A tanítványok üzenete ugyanaz volt, mint Keresztelő Jánosé, vagy magáé 
Krisztusé. „Elközelített az Istennek országa” (Mk 1:15). Nem volt szabad vitába 
keveredniük az emberekkel, hogy a Názáreti Jézus-e a Messiás, hanem nevében 
kellett az Ő irgalmas cselekedeteit véghezvinniük. Ő parancsolta nekik: „Bete-
geket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket 
űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok” (Mt 10:8).

Szolgálata során Jézus több időt szentelt a betegek gyógyításának, mint a 
prédikálásnak. Csodái bizonyították szavainak igazságát: nem elveszíteni, ha-
nem megmenteni jött. Igazságossága előtte járt, az Úr dicsősége pedig mögötte. 
Bárhová ment, irgalmas cselekedetei megelőzték. Ahol csak elhaladt, az embe-
rek, akiken könyörült, egészségben örvendeztek, s próbálgatták újonnan visz-
szanyert erejüket. Tömegek gyűltek köréjük, hogy ajkukról hallják, amit az Úr 
művelt velük. Sokak számára Jézus hangja volt az első, melyet hallottak, neve 
az első, melyet kiejtettek, arca az első, melyet láttak. Miért ne szeretnék tehát 
Jézust, s zengenék dicséretét? Ahogy áthaladt a falvakon, városokon, olyan volt 
Ő mint az életadó folyó, élet és öröm áradt, amerre csak ment.

Krisztus követőinek Hozzá hasonlóan kell munkálkodniuk. Enni kell adnunk az 
éhezőnek, felruháznunk a mezítelent, megvigasztalnunk a szenvedőt, a lesújtot-
tat. Szolgálnunk kell a kétségbeesettet, reményt kell keltenünk a reménytelen-
ben. Számunkra is beteljesedik az ígéret: „Igazságod előtted jár; az Úr dicsősége 
követ”(Ésa 58:8). Krisztusnak az önzetlen szolgálatban megnyilvánuló szeretete 
hatásosabb a gonosztevő megjobbításában, mint a pallos vagy a törvényszék. 
Ezek a törvényszegő elrettentéséhez szükségesek, ám a szerető misszionárius 
ennél többet tehet. A szív a megrovás hatására gyakran megkeményedik - ám 
Krisztus szeretetére meglágyul. A misszionárius nemcsak hogy megszabadít a 
testi betegségektől, hanem a Nagy Orvoshoz vezetheti a bűnöst, Ő megtisztít-
hatja a lelket a bűn poklosságától. Isten terve az, hogy szolgái által a betegek, a 
szerencsétlenek, a gonosz lelkek megszállottjai meghallják az Ő hangját. Emberi 
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képviselői által Jézus olyan Vigasztaló akar lenni, amilyet a világ nem ismer.
A tanítványoknak első misszióútjukon csak „Izrael házának eltévelyedett ju-

haihoz” (Mt 10:6) kellett menniük. Ha már ekkor hirdették volna az evangéliu-
mot a pogányoknak vagy a samaritánusoknak, elvesztették volna befolyásukat 
a zsidók felett. A farizeusok előítéleteinek felszításával olyan vitába keveredtek 
volna, amely már munkájuk kezdetén elbátortalanítja őket. Még maguk az apos-
tolok is lassan értették meg, hogy az evangéliumot minden nemzetnek el kell 
vinni. Míg fel nem fogják ezt az igazságot, addig nem készültek föl a pogányo-
kért végzett munkára. Amennyiben a zsidók elfogadják az evangéliumot, Isten 
hírvivőként küldte volna ki őket a pogányokhoz. Ezért kellett elsőként hallaniuk 
az üzenetet.

Krisztus munkájának minden területén lelkek ébredtek rá szükségükre, éhez-
ték és szomjúhozták az igazságot. Eljött az ideje, hogy elküldje szeretetének hí-
rét ezekhez a vágyakozó szívekhez. Mindenkinél a tanítványoknak kellett képvi-
selniük Őt. A hívők így majd Isten által kijelölt tanítóknak tekintik őket, s amikor 
a Megváltó elvétetik tőlük, nem maradnak vezetők nélkül.

Első útjukon a tanítványoknak csak oda kellett menniük, ahol Jézus már járt 
előttük, és kapcsolatokat teremtett. A legegyszerűbb módon készültek föl az 
utazásra. Semmit sem tehettek, ami elfordíthatta elméjüket a nagy munkától, 
vagy bármilyen módon ellenkezést válthatott ki, s elzárta volna a további munka 
lehetőségét. Nem hordhatták a vallási tanítók öltözetét, sem semmilyen olyan 
ruházatot, külső dolgot, amely megkülönböztette volna őket az egyszerű pa-
rasztoktól. Nem kellett a zsinagógákba menniük, és istentiszteletre hívniuk az 
embereket, erőfeszítéseiket házról házra járva kellett megtenniük. Nem volt 
szabad szükségtelen üdvözlésre vesztegetniük az időt, vagy hol az egyik, hol a 
másik házban vendégeskedni. Ám mindenütt el kellett fogadniuk a derék embe-
rek vendégszeretetét, akik olyan szívesen fogadták őket, mintha magát Krisztust 
ültetnék asztalhoz. Ezzel a gyönyörű üdvözléssel kellett belépniük a hajlékok-
ba: „Békesség e háznak!” (Lk 10:5) Az ilyen otthonban áldást nyernek imáik ál-
tal, dicsérő énekük által, s családi körben megnyitják az Írásokat.

Ezek a tanítványok később az igazság hírnökei lesznek, akik előkészítik Mes-
terük eljövetelének útját. Az üzenet, melyet hordozniuk kellett, az örök élet igé-
je volt, az ember sorsa annak elfogadásán vagy visszautasításán múlik. Jézus 
ennek ünnepélyességével akart hatni a népre, és megparancsolta tanítványai-
nak: „Ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor 
kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Bizony 
mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodorna és Gomora földjének 
dolga, mint annak a városnak” (Mt 10:14-15).
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Most a Megváltó szeme a jövőbe tekint, látja a szélesebb területet, ahol ha-
lála után tanítványai lesznek bizonyságai. Prófétikus pillantása befogja szolgái-
nak tapasztalatait minden korban, míg másodszor is eljő. Bemutatja követőinek 
a rájuk váró küzdelmeket, felfedi a csata jellegét, tervét. Előtárja a rájuk leselke-
dő veszélyeket, a megkívánt önmegtagadást. Azt kívánja, legyenek tisztában az 
árral, ne lephesse meg őket az ellenség. Nem test és vér ellen kell hadakozniuk, 
hanem „a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének 
világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Ef 
6:12). Természetfeletti erőkkel kell harcolniuk, de biztosak lehetnek a termé-
szetfeletti segítségben is. A menny minden lénye jelen van ebben a seregben, 
és közöttük van Az, Aki „Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel 
különb nevet örökölt azoknál” (Zsid 1:4). A Szentlélek, a mennyei seregek Feje-
delmének helyettese lejött, hogy vezesse a harcot. Azok az emberek, akik ebben 
a küzdelemben részt vesznek, lehetnek tökéletlenek, reájuk nehezedhetnek bű-
neik és hibáik, de Isten kegyelme mindenkié, aki töredelmesen keresi. A Min-
denható ereje azok oldalán sorakozik fel, akik Istenben bíznak.

„Ímé, - mondotta Jézus - én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; 
legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok” (Mt 10:16). 
Maga Krisztus nem erőltette az igazság egyetlen szavát sem, hanem mindig 
szeretettel beszélt arról. Az emberekkel való érintkezésben a legnagyobb ta-
pintattal, előzékeny, kedves figyelemmel járt el. Sohasem volt durva, sohasem 
szólt szükségtelenül egyetlen szigorú szót sem, sohasem okozott szükségtelenül 
fájdalmat érzékeny lelkeknek. Nem bírálta az emberi gyöngeségeket. Félelem 
nélkül leplezte le a képmutatást, a hitetlenséget, a bűnt, de súlyos feddéseit 
fátyolos hangon mondta. Sírt Jeruzsálem, a szeretett város fölött, mely vissza-
utasította, nem fogadta el Őt, aki az út, az igazság és az élet. Megtagadták, a 
Megváltó mégis szánakozva, szelíden szemlélte, s oly mélyen sajnálta őket, hogy 
a szíve belefacsarodott. Szemében minden lélek értékes. Miközben mindig iste-
ni méltósággal viselkedett, szeretetteljes tiszteletet tanúsított Isten családjának 
minden tagja iránt. Mindenkiben elbukott lelket látott, akit meg kell mentenie.

Krisztus szolgáinak nem a természetes szív követelményei szerint kell csele-
kedniük. Szoros kapcsolatban kell lenniük Istennel, nehogy a kihívás hatására 
feltámadjon az én, és oda nem illő szóáradatot indítsanak el, amely nem olyan, 
mint a harmat, sem mint a csöndes eső, ami felfrissíti a hervadó növényeket. 
Éppen ezt akarja Sátán, ezek az ő módszerei. A sárkány dühös, Sátán szelleme 
haragban és vádaskodásban nyilvánul meg. Ám Isten szolgái az Isten képviselői. 
Ő azt akarja, hogy mennyei értékekkel foglalkozzanak, azzal az igazsággal, mely 
az Ő képmását, címét hordozza. Krisztus hatalma az a hatalom, mellyel le kell 
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győzniük a gonoszt. Krisztus dicsősége az ő erejük. Az Ő szépségére kell szögez-
niük tekintetüket. Ekkor isteni tapintattal és szelídséggel tudják megjelenteni az 
evangéliumot. A gondosan ápolt lélek felhívás hatására sokkal hatékonyabban 
fog szólni az igazság érdekében, mint bármely más, bármilyen erőteljes érv.

Akik megküzdenek az igazság ellenségeivel, azok nemcsak emberekkel, ha-
nem Sátánnal és ügynökeivel kerülnek szembe. Emlékezzenek a Megváltó sza-
vaira: „Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé” (Lk 10:3). 
Pihenjenek meg Isten szeretetében, lelkük nyugalmat talál, még személyes 
megvetés közepette is. Az Úr teljes isteni fegyverzettel ruházza föl őket. Szent-
lelke befolyásolja az értelmet és a szívet, hogy hangjuk ne csatlakozzon a farkas-
üvöltéshez.

Jézus így folytatta tanítványai nevelését: „Óvakodjatok az emberektől” (Mt 
10:17). Ne helyezzék feltétlen bizalmukat olyanokba, akik nem ismerik Istent, 
csak tanácsokkal látnak el, mert ezzel előnyt adnak Sátán ügynökeinek. Az em-
beri kigondolások gyakran szemben állnak Isten terveivel. Akik az Úr templomát 
építik, azoknak a hegyen bemutatott minta, az isteni hasonlatosság alapján kell 
építkezniük. Isten meggyalázása, az evangélium elárulása az, ha szolgái olyan 
emberek tanácsától függenek, akik nem állnak a Szentírás vezetése alatt. A világi 
bölcsesség Isten előtt balgaság. Akik abban bíznak, bizonyosan eltévednek.

„Törvényszékekre adnak titeket, [...] és helytartók és királyok elé visznek tite-
ket érettem, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak” (Mt 10:17-18). Az ül-
dözés következtében a világosság elterjed. Krisztus szolgái a világ nagy emberei 
elé hurcoltatnak, akik enélkül talán sohasem hallhatnák meg az evangéliumot. 
Az igazságot tévesen mutatják be ezeknek az embereknek. Krisztus tanítványa-
inak hitét illetően hamis vádakra hallgatnak. Gyakran egyetlen lehetőségüket, 
hogy megismerjék az igazság valódi jellegét, azok tanúságtétele jelenti, akik 
hitükért próbára tétettek. Az ilyen embereknek a vizsgálat során válaszolniuk 
kell, bíráik hallgatják a hordozott bizonyságtételt. Isten szétosztja kegyelmét 
vészhelyzetben levő szolgái közt. „Megadatik néktek - mondja Jézus - abban az 
órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátok-
nak Lelke az, aki szól tibennetek” (Mt 10:19-20). Amint Isten Lelke megvilágítja 
szolgái elméjét, az igazságot annak isteni erejével, értékével mutatják be. Akik 
visszautasítják az igazságot, vádolni fogják és elnyomják a tanítványokat. Bármi-
lyen veszteség, sőt akár a halálig tartó szenvedések közepette is az Úr gyerme-
keinek be kell mutatniuk isteni Példaképük gyöngédségét. Így láthatóvá válik az 
ellentét Sátán ügynökei és Krisztus képviselői között. A Megváltó felmagasztal-
tatik a vezetők és a nép előtt.

A tanítványok még nem rendelkeztek a mártírok bátorságával és állhatatos-
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ságával, szükségük volt erre a kegyelemre. Azután teljesedett be a Megváltó 
ígérete. Amikor Péter és János bizonyságot tett a Magas Tanács előtt, az embe-
rek „csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala” (Acs 
4:13) Istvánról íratott meg, hogy „szemeiket reá vetvén a tanácsban ülők mind-
nyájan, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.” Az embe-
rek „nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, mely által szólt” (Acs 
6:15.10). S Pál, amikor saját megpróbáltatásairól ír a császári udvarban, ezt 
mondja: „Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyá-
jan elhagytak. [...] De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy tel-
jesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és 
megszabadultam az oroszlán szájából” (2Tim 4:16-17).

Krisztus szolgáinak nem kell előre beszéddel készülniük, amikor megpróbál-
tatnak. Előkészületeiket nap mint nap kell megtenniük: kincsként kell őrizniük 
Isten igéjének értékes igazságait, imával megerősíteniük hitüket. Ha próba jön 
rájuk, a Szentlélek éppen azokat az igazságokat idézi emlékezetükbe, melyekre 
szükségük van.

A mindennapi, őszinte igyekezet Isten és küldötte, Jézus Krisztus megisme-
résére erőt, eredményességet ad a léleknek. A Szentírás szorgalmas kutatásával 
nyert tudás megvilágítja az elmét éppen a megfelelő időpontban. Ám ha valaki 
elhanyagolja Krisztus igéjének megismerését, ha próbában sohasem tapasztalta 
meg kegyelmének erejét, nem várhatja, hogy a Szentlélek emlékezetébe idézze 
szavait. Naponta osztatlan ragaszkodással és bizalommal kell szolgálnunk Istent!

Az evangéliummal szembeni ellenségeskedés oly keserű lehet, hogy még a 
legkedvesebb földi kötelékeket sem veszik tekintetbe. Krisztus tanítványait ha-
lálra adhatja saját házanépük. „Lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én neve-
mért - mondotta Ő - de aki mindvégig megmarad, az megtartatik” (Mk 13:13). 
Azonban megparancsolta, hogy ne tegyék ki magukat szükségtelen üldöztetés-
nek. Ő Maga gyakran felcserélte egyik munkaterületét egy másikkal, hogy el-
meneküljön azoktól, akik életére törnek. Amikor Názáretben visszautasították, 
és saját földijei megpróbálták megölni, lement Kapernaumba, ahol az emberek 
csodálkoztak tanításán, „mert beszéde hatalmas vala” (Lk 4:32). Így szolgáinak 
nem szabad elbátortalanodniuk az üldöztetéstől, hanem olyan helyet kell keres-
niük, ahol tovább dolgozhatnak a lelkek megmentéséért.

A szolga nem följebbvaló uránál. Az ég Fejedelmét Belzebubnak nevezték, 
tanítványait hasonlóan fogják félreismertetni. Krisztus követőinek bármilyen 
veszélyben meg kell vallaniuk elveiket. Meg kell vetniük a rejtőzködést. Nem te-
hetik meg, hogy nem foglalnak állást, míg úgy nem érzik, biztonságban megvall-
hatják az igazságot. Őrökként kell állniuk, hogy figyelmeztessék az embereket 
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felelősségükre. A Krisztustól kapott igazságot mindenkinek szét kell osztani sza-
badon, nyíltan. Jézus így szólt:”Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban 
mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek” (Mt 10: 27).

Maga Jézus sohasem vásárolt békét megalkuvással. Szíve túlcsordult a sze-
retettől az egész emberi faj iránt, de sohasem volt elnéző bűneikkel szemben. 
Túlságosan a barátjuk volt ahhoz, hogy csendben maradjon, míg ők lelket rom-
boló utat követnek - azokat a lelkeket pusztítják, akiket saját vérén vett meg. 
Azért munkálkodott, hogy az ember hűséges legyen magához, és magasabb, 
örök érdekeihez. Krisztus szolgái ugyanerre a munkára hívattak el, s óvakodniuk 
kell, nehogy miközben meg akarják akadályozni a viszályt, lemondjanak az iga-
zságról. Törekedniük kell „azokra, amik a békességre valók” (Róm 14:19), igazi 
béke azonban sohasem biztosítható az elvek feladásával. Senki emberfia nem 
lehet hű az elvekhez anélkül, hogy ellenkezést ne váltana ki. A lelki keresztény-
séget ellenezni fogják az engedetlenség gyermekei. Jézus megparancsolta tanít-
ványainak: „Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem 
ölhetik” (Mt 10:28). Akik hűségesek Istenhez, azoknak nem kell félniük emberek 
erejétől vagy Sátán ellenségeskedésétől. Krisztusban biztosított az örök életük. 
Egyetlen félelmük az legyen, nehogy lemondjanak az igazságról, és így elárulják 
a bizalmat, mellyel Isten megtisztelte őket.

Sátán műve, hogy az emberek szívét kétellyel tölti el. Ráveszi őket, hogy 
Istenre mint szigorú bíróra tekintsenek. Bűnre kísérti őket, hogy azután túlsá-
gosan gyarlónak tekintsék magukat, semhogy közeledhetnének mennyei Aty-
jukhoz, vagy felkelthetnék szánalmát. Az Úr megérti mindezt. Jézus biztosítja 
tanítványait Isten együttérzéséről szükségükben, gyöngeségükben. Nem száll el 
sóhaj, nem bántja fájdalom, nem gyötri szomorúság a lelket anélkül, hogy az ne 
hasítana bele az Atya szívébe.

A Biblia magas és szent helyén mutatja be Istent, nem a tétlenség állapo-
tában, nem csöndben, magányosan, hanem mint akit ezerszer ezren, szent 
értelmes lények ezrei és ezrei vesznek körül, mind arra várva, hogy teljesítsék 
akaratát. Számunkra láthatatlan csatornákon Ő tevékenyen érintkezésben áll az 
összes uralma alatti területtel. Ám éppen ez a mi kis Földünk az a hely, amelyen 
emberek élnek, akikért Isten az Ő egyszülött Fiát adta; Ide irányul az egész meny-
ny érdeklődése. Isten lehajol trónjáról, hogy meghallja az elnyomott kiáltását. 
Minden őszinte imádkozónak így felel: „Itt vagyok.” Felemeli a nyomorgókat, 
eltiportakat. Ő is szenved minden szenvedésükben. Minden kísértésben, próbá-
ban közel van a jelenlétét jelző angyal, hogy megszabadítson.

Egy veréb sem eshet a földre az Atya tudta nélkül. Sátánt Istennel szembeni 
gyűlölete arra készteti, hogy a Megváltó gondviselésének minden alanyát gyű-
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lölje. Tönkre szeretné tenni Isten keze munkáját, örömét leli még az oktalan te-
remtmények elpusztításában is. Csak Isten védelmező törődésének köszönhető, 
hogy a madarakat őrzi, s azok felvidíthatnak minket örömteli énekükkel. Nem 
feledkezik meg a verebekről sem. „Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drá-
gábbak vagytok” (Mt 10:31).

Jézus így folytatja: ahogyan ti vallást tesztek énrólam az emberek előtt, úgy 
teszek én is vallást rólatok Isten és a szent angyalok előtt. Ti legyetek az én ta-
núim a földön, olyan csatornák, melyeken kegyelmem áradhat a világ meggyó-
gyítására. Így leszek én a ti képviselőtök a mennyben. Az Atya nem fogyatékos 
jellemeteket nézi, hanem az én tökéletességembe öltözve lát titeket. Én vagyok 
az út, melyen az ég áldásai jönnek hozzátok. Valaki csak vallást tesz rólam, s ez-
zel osztozik áldozatomban az elveszettekért, arról vallást teszek, hogy osztozzék 
a megváltottak dicsőségében és örömében.

Aki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat 
olyasmit, amit nem kapott. A tanítványok folyékonyan mondhatják a tantétele-
ket, ismételhetik magának Krisztusnak a szavait, ám ha nincs bennük krisztusi 
gyöngédség és szeretet, nem tesznek vallást Róla. A Krisztus lelkületével ellen-
tétes lelkület megtagadja Őt, bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagad-
hatja Krisztust rágalmazás, bolond beszéd által, hazug, rosszindulatú szavakkal. 
Megtagadhatja, ha kitér az élet terhei elől, vagy bűnös örömöket keres. Megta-
gadhatja a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véle-
ményének dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolgatásával, bajkeverés-
sel, sötétségben lakozással. Mindezek által kinyilvánítja, hogy Krisztus nincsen 
benne. „Aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én 
mennyei Atyám előtt”- mondja Ő. (Mt 10: 33)

A Megváltó óva intette tanítványait: ne reméljék, hogy legyőzik a világnak 
az evangéliummal szembeni ellenségeskedését, vagy egy idő múlva megszűnik 
a szembenállás. Ezt mondta: „Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, 
hanem hogy fegyvert” (Mt 10:34). E viszály nem az evangélium nyomán keletke-
zik, hanem az iránta érzett ellenkezésből fakad. Minden üldözés közül a családi 
ellentéteket és a legdrágább földi barátoktól való elidegenedést a legnehezebb 
elviselni. Jézus azonban kijelenti: „Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem 
engemet, nem méltó énhozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem 
engemet, nem méltó énhozzám; És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem 
követ engem, nem méltó énhozzám” (Mt 10:37).

Krisztus szolgáinak küldetése nagy megtiszteltetés, szent megbízatás. „Aki ti-
teket befogad, - mondja Ő - engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja 
be, aki engem küldött” (Mt 10:40). Nem marad észrevétlen, jutalom nélkül sem-
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milyen, az Ő nevében véghezvitt jó cselekedet. Ebben a gyöngéd elismerésben 
részesül Isten családjának leggyarlóbb, legkisebb tagja is: „Aki inni ád egynek e 
kicsinyek közül, - azoknak, akik olyanok, mint a gyermekek a hitben és a Krisztus 
ismeretében- csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom 
néktek, el nem vesztheti jutalmát” (Mt 10:42).

Ezzel fejezte be tanítását a Megváltó: Krisztus nevében a kiválasztott tizen-
kettő Mesterükhöz hasonlóan elindult, „hogy a szegényeknek az evangéliumot 
hirdesse, [...] hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsa, hogy a foglyoknak sza-
badulást hirdessen és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássa 
a lesújtottakat, hogy hirdesse az Úrnak kedves esztendejét. „ (Lk 4:18-19). 

<<< vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

APOSTOLOK TÖRTÉNETE (62-65.old.) A HÉT DIAKÓNUS

„Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodónak, támada a 
görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közölök való özvegy-
asszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.”

Az őskeresztény gyülekezet különböző nemzetiségű emberek különféle osz-
tályából került ki. A Szentlélek kitöltetésekor, pünkösd napján: „lakoznak vala 
pedig Jeruzsálemben istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt 
vannak.” (Apcs. 2, 5.) A Jeruzsálemben összegyűlt héber vallású férfiak között 
néhány ún. görög zsidó férfi is jelen volt. Közöttük és a palesztinai zsidók között 
már régóta bizalmatlanság és bizonyos ellenségeskedés állott fenn.

Azok szíve, akik az apostolok munkálkodása következtében megtértek: kien-
gesztelődött és keresztényi szeretetben fonott egybe. Előbbi előítéleteik ellené-
re most teljes egyetértésben éltek egymással. Sátán nagyon jól tudta, hogy amíg 
ez az egyetértés fennáll, nincs hatalma megakadályozni az evangélium művének 
haladását. Megpróbálta ezért a tagok régebbi, különleges nézeteit saját előnyé-
re kihasználni, hogy a gyülekezetben egyenetlenséget szítson.

A tanítványok száma növekedett. Az ellenség felkeltette azok gyanúját, akik-
nek azelőtt is szokásuk volt a hittestvérekre féltékenykedni, hogy a szellemi ve-
zetőket megvádolják. „Támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek el-
len.” Az elégedetlenség kitörésére az szolgáltatott okot, hogy állítólag a körükből 
való özvegyasszonyokat mellőzték az adományok naponkénti kiosztásánál. Az 
efféle kivételezés ellentmond az evangélium szellemének; azonban Sátánnak 
mégis sikerült a gyanút ily módon felébreszteni. Azonnal intézkedni kellett te-
hát, hogy az elégedetlenséget szító mindennemű okot megszüntessék, és lehe-
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tetlenné tegyék, hogy az ellenség mesterkedéseivel szakadást idézhessen elő a 
hívők között.

Jézus tanítványai elérkeztek tapasztalataik fordulópontjához. Az apostolok 
vezetése alatt - akik viszont a Szentlélek vezetése alatt működtek -, a rájuk bízott 
mű gyorsan fejlődött. A gyülekezet állandóan növekedett és a tagok szaporo-
dása folyton növekvő terheket rótt a vezetőkre. Ezeket a terheket egyedül egy 
ember, vagy egyedül egy csoport sem tudta volna hordozni anélkül, hogy ne ve-
szélyeztesse a gyülekezet jövendő fejlődését. Szükségesnek látszott tehát a fe-
lelősség újabb megosztása, melyet az egyház alakulásakor csak néhány hűséges 
tagja hordozott. Az evangéliumi rendtartás tökéletesítésére ekkor az apostolok 
komoly lépésre határozták el magukat; az eddig egyedül hordozott terhek közül 
egyet-mást átruháztak a többiekre.

Az apostolok összehívták tehát a hívőket. A Szentlélek vezetése mellett a 
munkaerők helyes megszervezése érdekében egy tervet tártak a gyülekezet elé. 
Ebben kifejtették, hogy a szellemi vezetőket ne terhelje az adományok szétosz-
tásának munkája az egyéb gyülekezeti teendők és a felügyelet mellett. Ezektől 
felszabadulva, több idejük marad az evangélium hirdetésére. Így szóltak: „Ezért 
atyámfiai, válasszatok ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik 
Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. 
Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatá-
ban.” A gyülekezet megfogadta ezt a tanácsot; imával és kézrátétellel ünnepé-
lyesen kiválasztottak hét férfiút és rájuk ruházták az adományok gondozásának 
terhét.

A hét férfi beiktatása igen nagy áldására vált a gyülekezetnek - őrködésük 
által a mű különböző ágazataiban. Ezek a tisztviselők gondosan mérlegelték a 
személyi szükségleteket, valamint a gyülekezet általános pénzügyi viszonyait és 
bölcs sáfárkodásukkal, úgyszintén istenfélő példaadásukkal igen nagy segítségé-
re voltak munkatársaiknak a gyülekezet különböző érdekeinek egyesítésében.

Az azonnal mutatkozó jó eredmények bizonyították, hogy ez az eljárás meg-
egyezett Isten akaratával. „És az Isten igéje növekedék; és sokasodék nagyon a 
tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagyon sokan követték a 
hitet.” Ezt a jó aratást az apostolok nagyobb szabadsága, valamint a hét diakónus 
buzgósága és erőfeszítése eredményezte. Az a tény, hogy ezeket a testvéreket 
a szegénygondozás különleges tisztségére választották ki, nem zárta el előlük a 
tanítói ténykedést. Sőt, nagyon is alkalmasak voltak mások oktatására és nagy 
odaadással és igen jó eredménnyel szentelték magukat ennek a munkának.

Isten az első gyülekezetre - kiterjedésében - folyton növekvő művet bízott. 
Mindenfelé, ahol őszinte lelkek követték Krisztus hívó szavát, a világosság és 
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áldás központjait kellett felállítania. Az evangélium hirdetését az egész földre ki 
kellett terjesztenie. A kereszt hírnökei csak úgy remélhették fontos missziójuk 
tökéletes teljesítését, ha keresztényi egységben fonnak össze és úgy mutatják 
be a világnak, hogy egyek Krisztussal, az Istenben. Isteni Vezetőjük is erre kérte 
az Atyát: „Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek le-
gyenek, mint mi.” Avagy nem jelentette-e ki a tanítványokról: „A világ gyűlölte 
őket, mivelhogy nem e világból valók”? Azután pedig könyörgött az Atyához, 
hogy „tökéletesen eggyé legyenek”, „hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél en-
gem”. (János 17, 11. 41. 21.) Lelki életük és erejük a Vele való szoros kapcsola-
tuktól függött, Aki megbízta őket az evangélium hirdetésével.

A tanítványok csak abban az esetben várhatták a Szentlélek erejét és a meny-
nyei angyalok segítségét, ha Krisztussal egyek maradnak. Csak ezen mennyei 
hatalmak segítségével alkothattak egységes frontot a világgal szemben és győ-
zedelmeskedhettek abban a harcban, melyet kénytelenek voltak a sötétség 
hatalmasságai ellen folytatni. Ha kitartanak az egységes munkában, mennyei 
követek járnak előttük és egyengetik az utat számukra. Így lelkek előkészülnek 
az igazság befogadására és megnyerik őket Krisztus számára. Amíg egyek ma-
radnak, a gyülekezet olyan „szép lesz, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, 
mint a zászlós tábor.” (Énekek 6, 7.) Haladásának semmi nem állhat útjában. 
Győzelemről győzelemre jut. Isteni megbízatását: az evangélium hirdetését di-
csőségesen teljesíti.

A jeruzsálemi gyülekezet megszervezése példaképül szolgáljon gyülekezetek 
szervezésére mindazokon a helyeken, ahol az evangélium hírnökei lelkeket nyer-
nek meg. Akik a gyülekezet fölötti felügyelet felelősségét viselik, ne uralkodja-
nak Isten országának örökösein, hanem bölcs pásztorokként legeltessék Krisztus 
nyáját és legyenek annak példaképei. (1. Pét. 5, 2. 3.) A diakónusok is olyan 
férfiak legyenek, „kiknek jó bizonyságuk van, kik Lélekkel és bölcsességgel tel-
jesek.” Mindannyian együttesen szálljanak síkra az igazságért és a jogosságért. 
Befolyásukkal teremtsék meg az egységet az egész gyülekezetben.

Amikor később a világ különböző részeiben alakultak gyülekezetek a hívő 
csoportokból, a szervezés tovább tökéletesedett, hogy eljárásukban a rend és 
egység megmaradjon. Minden tagot arra intettek, hogy végezze hűségesen a rá-
bízott munkarészt és használja fel bölcsen a rábízott adományokat. A Szentlélek 
egyeseket különleges adományokkal ruházott fel és hívott el: „először apostolo-
kul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatevő erőket, az-
után gyógyításnak ajándékait, gyárrolókat, kormányokat, nyelvek nemeit” adta. 
(1. Kor. 12, 28.) Ezek a különböző munkások azonban egymással egyetértésben 
munkálkodjanak.
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„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgá-
latban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben 
is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azon-
ban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek 
beszéde adatik a Lélek által; másnak pedig tudománynak beszéde ugyanazon 
Lélek szerint: Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándé-
kai azon egy Lélek által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái; némelyiknek 
meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másnak nyelvek ne-
mei; másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanazon Lé-
lek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Mert amiképpen a 
test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind 
egy test, azonképpen a Krisztus is.” (1. Kor, 12, 4-12.)

Akik elhívattak Isten földi gyülekezetének vezetésére, nehéz felelősséget vi-
selnek. A theokrácia (istenkormányzat) alatt Mózes egyedül igyekezett hordozni 
a terhet, melynek súlya alatt előbb-utóbb összeroppant volna. Ekkor Jethró ta-
nácsolta neki, hogy a felelősségeket ossza el. Így szólt: „Te légy a népnek szószó-
lója Isten előtt és te vidd az ügyeket Isten eleibe. És tanítsd őket a rendeletekre 
és törvényekre és add tudtokra az utat, amelyen jármok kell és a tennivalót, 
amelyet tenniök kell.” Ezután azt tanácsolta Jethró, hogy szemeljen ki férfiakat 
és tegye őket „elöljárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tize-
desekké.” Olyanokat válasszon, akik „derék (tehetséges, ügyes) emberek, isten-
félők, igazságosak és gyűlölik a haszonlesést”; ezek tegyenek „ítéletet a népnek 
minden időben” és így mentsék fel Mózest kimerítő felelőssége alól, hogy sze-
mélyesen ne kelljen őrködnie sok olyan másodrangú ügy felett, melyeket oda-
szentelt segítők is bölcsen elintézhetnek.

Akiket Isten gondviselése felelősségteljes állásokba helyezett, szenteljék 
idejüket és erejüket azon fontos ügyeknek, melyek különösebb bölcsességet és 
lelki nagyságot igényelnek. Istennek nem az a terve, hogy ilyen férfiaktól kíván-
ja a csekélyebb jelentőségű ügyek intézését, amelyeket mások is tökéletesen 
rendezhetnek. Jethró további ajánlatot tett Mózesnek: Minden nagyobb ügyet 
te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek; így köny-
nyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák. Ha ezt cselekszed és az Isten 
is parancsolja néked: „megállhatsz és az egész nép is helyére jut békességben.”

Ennek megfelelően: „választa Mózes az egész Izráelből derék férfiakat és a 
nép fejeivé tevé őket, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké; és ítélik vala 
a népet minden időben; a nehéz dolgokat Mózes elé viszik vala, minden kisebb 
dologban pedig ők ítélnek vala.” (2. Móz. 18, 19-26.)

Amikor Mózes később a hetven vént kiválasztotta, hogy vele a vezetés fele-
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lősségét megosszák, ebben nagyon gondosan járt el. Méltó férfiakat választott, 
akik tiszta életűek voltak, egészséges ítélettel és tapasztalattal bírtak. Midőn 
felavatta ezeket a véneket, felsorolta előttük azokat a tulajdonságokat, melyek 
őket a gyülekezet bölcs vezetésére képesítik. „Hallgassátok ki atyátokfiait, és 
ítéljetek igazságosan mindenkit, az ő atyafiaival és jövevényeivel egyben” - 
mondotta Mózes. „Ne legyetek személyválogatók az ítéletben; kicsinyt úgy, mint 
nagyot, hallgassatok ki, ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené.” (5. Móz. 
1, 16. 17.)

Dávid király, uralkodása végén, ünnepélyes felelősséget hárított azokra, akik 
napjaiban Isten műveinek terheit hordozták. Az ősz király Jeruzsálembe idéz-
te „az Izráel összes fejedelmeit, a nemzetségek fejedelmeit, a király szolgála-
tában levő csapatok elöljáróit, az ezredeseket, a századosokat, a király minden 
jószágának és marhájának gondviselőit, a maga fiait is, udvari szolgáival, a 
harcosokat minden erős vitézeivel egyetemben” és felszólító őket ünnepélye-
sen „az egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hal-
lására”, hogy őrizzék és keressék „az Úrnak a ti Isteneteknek minden parancso-
latait.” (1. Krón. 28, 1. 8.)

Salamont, akit Isten kiválóan felelősségteljes vezető állás betöltésére hívott 
el, Dávid külön is figyelmeztette e szavakkal: „Te azért fiam Salamon, ismerd 
meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr 
minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért.” (1. Krón. 28, 9. 10.)

Az életszentség ugyanazon elveit kell követniük a vezetőknek az Újszövet-
ség hívő gyülekezeteiben is, melyek irányították Isten népének vezetőit Mózes 
és Dávid napjaiban. Az ügyek rendezésénél az összes gyülekezetekben, vala-
mint a megfelelő tisztviselők kinevezésénél mértékegységül az apostolok az 
Ószövetségben megkövetelt magas erkölcsi színvonalat alkalmazták. Az volt a 
mérvadó, hogy akit a gyülekezet felelősségteljes, vezető állással megbíz, „fedd-
hetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem vereke-
dő, nem rút nyerészkedő; hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, 
igaz, tiszta, magatürtőztető; aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja 
magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellen-
kezőket.” (Titus 1, 7-9.)

Az őskeresztyén gyülekezetekben fenntartott rend képesítette őket, hogy fe-
gyelmezetten és szilárdan, Isten fegyverzetével felövezve haladjanak előre. A hí-
vők csoportjai, noha nagy területeken voltak szétszórva, valamennyien egy test 
tagjait képezték. Egy akarattal és egyetértésben munkálkodtak. Ha valamelyik 
helyi gyülekezetben - mint később Antiókhiában és egyebütt - nézeteltérések 
keletkeztek, ez nem okozott szakadást közöttük, mert a legfőbb tanácstestü-



99jÉZUs ÉlETE (542-547.old.) „lEgKisEBB ATYáMFiAi”

let, mely a különböző helyi gyülekezetek kiküldötteiből alakult, volt hivatva a 
viszályt elsimítani. E testület felelősségteljes irányítása pedig az apostolok és 
vének feladata volt. Ily módon sikerült szembeszállniuk Sátán mesterkedéseivel; 
a messze fekvő gyülekezeteket megóvni és egységes eljárásukkal az ellenség ter-
veit meghiúsítani.

„Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként 
a szentek minden gyülekezetében.” (1. Kor. 16, 33. 34.) Azt kívánja, hogy mint 
akkor, úgy most is, a gyülekezeti ügyek intézésénél rend és rendszer uralkodjék.

Művét alaposan és pontosan kell vezetni, hogy tetszésének pecsétjét rá-
nyomhassa. Keresztény kereszténnyel és gyülekezet gyülekezettel kapcsolód-
jék. Az emberi eszköznek együtt kell működni az istenivel. Minden erőt alá kell 
rendelni a Szentléleknek, de valamennyi együttesen hirdesse a világnak Isten 
kegyelmi üzenetét.

<<< vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (542-547.old.) „LEGKISEBB ATYÁMFIAI”

„Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent 
angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. És elébe gyűjtetnek 
mind a népek, és elválasztja őket egymástól” (Mt 25:31-32). Krisztus az Olajfák 
hegyén ezt a képet állította tanítványai szemei elé a nagy ítéletnap jelenetéről. 
Úgy ábrázolta annak a napnak a jellegét, amint az egy pont körül forog. Mikor 
a népeket elébe gyűjtik, akkor az embereknek csak két csoportja lesz majd ott 
jelen. Örökkévaló sorsukat az határozza majd meg, amit Krisztusért megtettek, 
vagy elmulasztottak megtenni szegény és szenvedő embertársaik személyében.

Azon a napon Krisztus nem azt a nagy munkát tárja az emberek elé, amelyet 
Ő végzett érettük azzal, hogy életét adta megváltásukért, hanem azt a hűséges 
szolgálatot fogja méltatni, amit ők, az emberek végeztek Érette. Azoknak, akiket 
jobb keze felől állított, azt mondja majd: „Jertek én Atyámnak áldottai, örököl-
jétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Mert 
éheztem és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok; jövevény voltam 
és befogadtatok engem; Mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és 
meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25:34-36).

Ezek között, akiket Krisztus így dicsért, lesznek azonban olyanok is, akik egyál-
talán nem tudtak arról, hogy bármiféle szolgálatot tettek volna neki. Elképedt 
tudatlanságukra Krisztus ezt válaszolja nekik: „Amennyiben megcselekedtétek 
eggyel ez én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg” (Mt 25:40).
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Jézus megmondotta tanítványainak, hogy az emberek gyűlölni, üldözni és kí-
nozni fogják majd őket. Sokakat közülük kiűznek majd az otthonukból és kiszol-
gáltatják őket a szegénységnek. Sokan betegség és nyomor útján kerülnek majd 
bajba. Sokat vetnek majd börtönbe közülük Mindazoknak, akik elhagyták bará-
taikat vagy otthonukat Ő érette, Krisztus százszoros jutalmat ígért meg még eb-
ben az életben. Most pedig mindazok számára különleges áldást biztosított, akik 
valamilyen jó szolgálatot tesznek embertársaiknak. Mindazokban, akik az én ne-
vemért szenvednek - mondotta Jézus -, engemet kell felismernetek. Amiképpen 
engem szolgálnátok, úgy kell szolgálnotok azoknak. Ez a nyilvánvaló bizonyítéka 
annak, hogy az én tanítványaim vagytok. Mindazok, akik beleszületnek a meny-
nyei családba, bizonyos értelemben a mi Urunk Jézus Krisztus testvérei. Krisztus 
szeretete köti össze egymással az ő családjának a tagjait. Ahol ez a szeretet nyil-
vánvalóvá lesz, ott feltárul, megmutatkozik ez az isteni kapcsolat. „Mindaz, aki 
szeret, az Istentől született és ismeri az Istent” (1Jn 4:7).

Azok, akiket Krisztus megdicsér az ítéletben, lehet, hogy nagyon keveset 
tanultak, ismertek meg a hittudományból, de becsben tartották, ápolták az 
alapelveket. Az isteni Lélek befolyása útján áldássá lettek azok számára, akik 
körülöttük élnek. Még a pogányok között is vannak olyanok, akik kinyilvánítják a 
jóság lelkületét. Mielőtt az élet szavai fülükbe jutottak volna, már megbarátkoz-
tak a misszionáriusokkal, sőt saját életük veszélyeztetésével még szolgálatukra 
is voltak. A pogányok között vannak olyanok is, akik tudatlanul imádják Istent, 
akikhez a világosság még nem jutott el valamiféle emberi közbenjárás, segítség 
útján. Nos, ezek mégsem pusztulnak el. Bár Isten írott törvényét nem ismerik, 
de hangját már hallották, mikor szól hozzájuk a természetben, és így tették meg 
azt, amit a törvény megkövetelt tőlük. Munkálkodásuk nyilvánvaló bizonyítéka 
annak, hogy a Szentlélek már megérintette szívüket és felismerték, hogy Isten 
saját gyermekeinek ismerte el őket.

A népek és a pogányok közül a legmegalázottabbak mennyire meglepődnek, 
és milyen boldogok lesznek, amikor az Üdvözítő ajkáról ezeket a szavakat hall-
ják fülükbe csendülni: „Amennyiben megcselekedtétek eggyel ez én legkisebb 
atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg” (Mt 25:40). Milyen boldogság tölti 
be a Végtelen Szeretet szívét, mikor azt látja, hogy követői meglepődéssel és 
örömmel kapják fel a fejüket az Ő jóváhagyást kifejező szavaira!

Krisztus szeretete nem korlátozódik az emberek egy bizonyos osztályára, cso-
portjára. Krisztus az emberi nemzetség minden egyes gyermekével azonosítja 
magát. Azért, hogy tagjaivá lehessünk a mennyei családnak, Krisztus tagjává lett 
a földi családnak. Krisztus az embernek Fia, és így testvére Ádám minden egyes 
fiának és leányának. Követőinek nem szabad elkülönítettnek érezniük magukat 
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a körülöttük lévő pusztuló világtól. Részei ők az emberiség nagy és népes csa-
ládjának. A menny és a föld Ura úgy tekint le rájuk, mint akik éppen úgy testvé-
rei a bűnösöknek, mint a szenteknek. Krisztus szeretete egyaránt körülöleli az 
elesetteket, az eltévedteket és bűnösöket. A kedvesség minden tettét, amellyel 
egy elesett lelket felemelünk, irgalmasságunk minden cselekedetét Krisztus úgy 
fogadja el, mintha azt érette hajtottuk volna végre.

Isten a menny angyalait azért küldte el, hogy szolgáljanak azoknak, akik örö-
kösei lesznek majd az üdvösségnek. Most még nem tudjuk, hogy kik ezek. Még 
nem lett nyilvánvalóvá, hogy kik azok, akik majd győznek, és részesülnek a szen-
tek örökségéből a világosságban. Az angyalok azonban bejárják az egész földet 
és igyekeznek megvigasztalni a szomorkodókat és megvédelmezni a veszélyben 
élőket, és megnyerni az emberek szívét Krisztus számára. Senkit sem mellőznek, 
senki mellett sem mennek el figyelmetlenül. Isten soha sem veszi figyelembe 
az embereknél a rangbeli és tekintélybeli szempontokat. Isten egyenlő módon 
gondoskodik, törődik mindazokkal a lelkekkel, akiket ő teremtett.

Valahányszor kinyitjuk ajtónkat Krisztus szükségben lévő és szenvedő földi 
testvérei előtt, mindig láthatatlan angyaloknak mondunk istenhozottat. Meny-
nyei lények társaságát hívjuk meg otthonunkba. Ezek az öröm és bölcsesség 
légkörét hozzák magukkal. Dicséretmondással az ajkukon érkeznek és lépnek 
be hozzánk, és a mennyben egy különleges hangnemű válasz zendül meg. Ir-
galmasságunk minden tette nyomán zene szólal meg, hangzik fel a mennyben. 
Királyi székéről az Atya legdrágább kincsei közé sorolja az önzetlen munkásokat.

Krisztus bal keze felől azok állanak, akik mellőzték őt, akik nem vettek róla 
tudomást, mikor a szegények és a szenvedők alakjában állott meg előttük, és 
akik nincsenek tudatában bűneiknek. A Sátán megvakította őket. Nem vették 
észre, hogy mivel tartoznak testvérüknek. Önmagukkal voltak elfoglalva, és nem 
törődtek mások nyomorúságaival.

Isten a gazdagoknak azért adott gazdagságot, vagyont, hogy megsegítsék és 
megvigasztalhassák az ő szenvedő gyermekeit. Ezek azonban nagyon közömbö-
sek embertársaik hiányai iránt. Szegény testvéreik feletteseinek érzik magukat. 
Nem képzelik magukat bele a szegény emberek helyzetébe. Nem értik meg a 
szegények kísértéseit és küzdelmeit. Az irgalmasság kihal a szívükből. Fényűző 
lakásokban és ragyogóan feldíszített templomokban zárkóznak el a gazdagok 
a szegényektől. Azokat az eszközöket, amelyeket Isten azért adott nékik, hogy 
áldássá tegyék a szűkölködők számára, arra használták fel, hogy segítségükkel 
saját büszkeségüket és önzésüket elégítsék ki. A szegényeket naponként meg-
fosztják attól az oktatástól, amely által meg kellene ismerniük Isten gyengéd 
irgalmasságának a tetteit. Isten ugyanis bőségesen gondoskodott arról, hogy 
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megvigasztalódhassanak az életszükségleti cikkekhez való hozzájutás útján. 
Arra kényszerülnek, hogy állandóan érezzék beszűkített életük kellemetlen sze-
génységét. Gyakran kísértésbe esnek, hogy irigyek, féltékenyek legyenek, és tele 
legyenek gonosz feltételezésekkel. Azok, akik maguk még nem hordozták el a 
szükség nyomasztó terhét, nagyon gyakran megvető módon kezelik a szegénye-
ket, éreztetve velük, hogy úgy tekintenek rájuk, mint nekik kiszolgáltatott, érték-
telen emberekre.

Krisztus azonban mindezt látja és azt mondja: én voltam az, aki éhes és szom-
jas voltam. Én voltam az, aki jövevény voltam. Én voltam az, aki beteg voltam. Én 
voltam az, aki börtönben voltam. Igen, én voltam. Miközben ti dőzsöltetek bő-
ségesen megterített asztalaitok mellett, én éheztem a nyomortanyán vagy egy 
elhagyott üres utcán. Miközben ti jól éreztétek magatokat fényűzően berende-
zett lakásaitokban, számomra nem volt hely, ahol alvásra hajthattam volna le a 
fejemet. Miközben ti dugig megtömtétek ruhásszekrényeteket, drága és divatos 
öltözékekkel, én rongyokban jártam és nyomorogtam. Miközben ti hajszoltátok 
az élvezeteket, gyönyöröket és szórakozásokat, én börtönben sorvadtam.

Mikor szűkmarkúan szétosztjuk a kolduskenyeret az éhező szegények között: 
mikor odaadjuk lehordott, elkoptatott vékony ruhadarabjainkat a szegények-
nek, hogy próbálják meg megvédeni testüket a csípős hidegtől, vajon eszünkbe 
jut-e, hogy a dicsőség Urának adtunk? Jézus azt mondja nékünk, életetek min-
den napján közel voltam hozzátok ezeknek a megnyomorítottaknak az alakjá-
ban, de ti nem kerestetek engem. Ti nem akartatok közösségbe kerülni velem. 
Ezért most én sem ismerlek titeket.

Sokan úgy érzik, hogy nagy kiváltság lenne számukra, ha felkereshetnék 
Jézus földi életének a színhelyeit, ha ott járhatnának, ahol Jézus lépkedett, ha 
megtekinthetnék azt a tavat, amely mellett Jézus annyira szeretett tanítani, és 
azokat a dombokat, hegyeket és völgyeket, amelyeken olyan sokszor megpihen-
tek szemei. Nem kell azonban elmennünk Názáretbe, Kapernaumba vagy Bet-
hániába csak azért, hogy Jézus nyomdokaiban járhassunk. Megtalálhatjuk Jézus 
lábnyomait minden betegágy mellett, a szegénység viskóiban, a nagy városok 
zsúfolt sikátoraiban, és minden helyen, ahol az emberek szíve vigasztalás után 
vágyakozik. Valahányszor úgy cselekszünk, ahogy Jézus cselekedett, mikor itt 
járt-kelt ezen a földön, mindannyiszor az ő nyomdokaiban járunk.

Mindnyájan találhatunk magunknak valami tennivalót: „Szegények minden-
kor vannak veletek” (Jn 12:8). Jézus szavai szerint sohasem kell azt éreznünk, 
hogy nincs hely a számunkra, ahol érette munkálkodhatnánk. Az emberi lelkek 
milliói vannak kiszolgáltatva arra, hogy elpusztuljanak; a tudatlanság és a bűn 
láncaival vannak megkötözve, és talán sohasem volt még alkalmuk arra, hogy 
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halljanak Krisztus érettük való szeretetéről. Vajon, ha a mi helyzetünk éppen 
az ellenkezője lenne az övékével, kívánnánk-e valamit tenni és mit? Mindezt 
- persze, csak amennyire erőnk engedi -, kötelesek vagyunk érettük megtenni. 
Krisztus életszabálya, amely az ítélet alkalmával vagy felment, vagy elítél, a kö-
vetkező: „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt 
ti is úgy cselekedjétek azokkal” (Mt 7:12).

Az Üdvözítő drága életét adta oda azért, hogy megalapítson egy egyházat, 
amely képes lesz arra, hogy törődjék a megszomorodott és megkísértetett lel-
kekkel. A hívőknek egy csoportja szegény, tanulatlan és tudatlan lehet. Krisz-
tussal együtt azonban mégis elvégezhetnek valami munkát az otthonukban, 
a szomszédságukban, a gyülekezetben és még a tőlük távol eső vidékeken is, 
amelynek az eredményei olyan messzire is elérnek, mint az örökkévalóság.

Mivel ezt a munkát nagyon sokszor figyelmen kívül hagyják, azért nagyon 
sok fiatal tanítványa Krisztusnak sohasem jut túl a keresztény tapasztalat ABC-
jén. Azt a világosságot, azt a tüzet, amely saját szívükben izzott fel, mikor Jézus 
így szólt hozzájuk: „Megbocsáttattak néked a te bűneid” (Mt 9:2; Lk 7:48), csak 
akkor tarthatják meg égő tűznek, ha megsegítik a szükségben lévőket. Azt a 
nyugtalan energiát, amely nagyon gyakran a veszedelem forrása a fiatalok élet-
ében, úgy irányíthatjuk, hogy azon át az áldás bővizű patakként follyon oda, ahol 
éppen szükség van rá. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly 
munkával mások javára kezdünk el tenni valamit.

Azokat, akik másoknak szolgálnak, a Főpásztor fogja szolgálni. Ezek maguk 
isznak majd az élő vízből és megelégedettek lesznek vele. Nem vágyakoznak 
majd izgató szórakozások után, vagy valami, az életükben bekövetkező változás-
ra. Érdeklődésük nagy kérdése az lesz, hogy miként mentsék meg a pusztulás-
nak kiszolgáltatott lelkeket. Egymással való társalgásuk hasznos lesz. A Megváltó 
iránti szeretetük egységbe vonja össze a szívüket egymással.

Mikor rájövünk, hogy Istennel munkálkodunk együtt, akkor Isten ígéreteit 
nem közömbösen mondjuk el. Isten ígéretei a szívünkben égnek és ajkunkon 
lobbannak lángra. Mózesnek, mikor Isten arra hívta el, hogy szolgáljon egy tu-
datlan, fegyelmezetlen és lázongó népnek, Isten ezt az ígéretét adta: „Az én 
orcám menjen-e veletek, hogy megnyugtassalak?” (2Móz 33:14). Azután azt 
mondotta neki: „Én veled leszek” (2Móz 3:12). Ez az ígéret mindazoknak szól, 
akik Krisztus helyett munkálkodnak Krisztus lesújtott és szenvedő testvéreiért.

Az emberek iránt való szeretetünk földi kinyilatkoztatása Isten iránti szere-
tetünknek. Ezt az emberek iránt való szeretetet azért kellett Istennek belénk 
plántálni, hogy egy családnak a tagjaivá tegyen bennünket. A dicsőség Királya 
így lett eggyé velünk. Mikor búcsúszavai beteljesednek: „Szeressétek egymást, 
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amiképpen én szerettelek titeket” (Jn 15:12), mikor majd úgy szeretjük ezt a vilá-
got, ahogy Krisztus szerette, számunkra akkor fejeződött be Krisztus küldetése. 
A menny számára akkor vagyunk csak alkalmasak, mikor a menny már a szívünk-
ben van.

Bölcs Salamon példabeszédei között olvashatjuk ezt a néhány monda-
tot: „Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tán-
torognak, tartóztasd meg! Ha azt mondanád: Ímé, nem tudtuk ezt; nemde, aki 
vizsgálja az elméket, ő érti és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő 
cselekedetei szerint fizet” (Féld 24:11-12). Az ítélet napján Isten mint Bíró azo-
kat, akik nem munkálkodtak Krisztusért, és csak önmagukra gondolva sodródtak 
át a földi életen és csak önmagukról gondoskodtak, az egész földről összegyűjti, 
és azokkal teszi egy csoportba és egy helyre, akik gonoszt műveltek. Egyszóval 
ugyanazt az ítéletet kapják.

Isten minden léleknek megadja a bizalmat. A Főpásztor azonban mindegyi-
küktől megkérdezi majd: „Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőséged-
nek juh-nyája? Mit mondasz, hogyha megfenyít téged?” (Jer 13:20-21). 

<<< vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (724-734.old.) MENJETEK EL, ÉS TANÍTSATOK MINDEN 
NÉPEKET!

Röviddel mennybemenetele előtt Krisztus megbízást adott tanítványai-
nak. „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön - mondotta. Elmen-
vén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt 28:18-19). „Elmenvén 
e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek” (Mk 16:15). 
Krisztus újra és újra megismételté ezeket a szavakat, hogy a tanítványok megra-
gadhassák jelentőségét. A menny világosságának rá kell ragyognia a föld minden 
lakosára, a magas és az alacsony rendűekre, a gazdagokra és a szegényekre tisz-
tán és erős sugarakkal. A tanítványoknak a Megváltó munkatársaivá kell lenniük 
a világ megmentésének munkájában.

Krisztus ezt a megbízást akkor adta tanítványainak, mikor a felházban talál-
kozott velük. Most azonban tanítványai szélesebb táborának is megadta ezt a 
felhatalmazást. Azon az összejövetelen, amelyet Galileában a hegyen tartottak 
meg Krisztus követői, mindazok a hívők megjelentek, akiket meg tudtak hívni. 
Halála előtt maga Krisztus jelölte ki ennek a gyűlésnek a helyét és idejét. A sír-
boltnál az angyal emlékeztette a tanítványokat Krisztusnak arra az ígéretére, 
hogy Galileában találkozik majd velük. Ezt az ígéretet elmondották azoknak a 
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hívőknek is, akik húsvét hetének folyamán Jeruzsálemben gyülekeztek össze, 
és rajtuk keresztül az ígéret sok magányos hívőhöz is eljutott, akik gyászolták 
Uruk halálát. Mindnyájan nagy érdeklődéssel várakoztak erre a találkozásra és 
megbeszélésre. A gyűlés színhelyére kanyargós, kerülő utakon jöttek minden 
irányból, hogy elkerüljék a féltékeny zsidók gyanújának a felkeltését. A hívők 
csodálkozó szívvel jöttek, és komolyan beszélgettek egymással azokról a hírek-
ről, amelyek eljutottak hozzájuk Krisztusról.

A kijelölt időpontban mintegy ötszáz hívő gyűlt össze kis csoportokban a 
hegyoldalon. Türelmetlenül igyekeztek mindent megtudni azoktól akik látták 
már Krisztust feltámadása óta. A tanítványok csoporttól csoportig mentek és 
elmondották mindazt, amit láttak és hallottak Jézusról, és érveltek a szent Írá-
sokból, mint ahogy Krisztus is tette velük. Tamás elmondotta hitetlensége törté-
netét, és elmondotta azt is, hogy hitetlenségét miként szüntette meg a feltáma-
dott Úr. Hirtelen Jézus állott meg közöttük. Senki sem tudta megmondani, hogy 
honnan és hogyan jött. A jelenvoltak közül sokan még sohasem látták előzőleg 
Jézust. Kezein és lábain azonban meglátták a keresztre feszítés jeleit. Az arcvo-
násai olyanok voltak, mint Isten orcája. Amikor meglátták Jézust, azonnal imádni 
kezdték.

Néhányan azonban hitetlenkedni, kételkedni kezdtek. Így lesz ez mindig. 
Vannak és lesznek olyanok, akik nehéznek találják a hit gyakorlását, és ezek a 
kételkedők oldalán foglalnak helyet. Hitetlenségük következtében azonban ezek 
sokat veszítenek.

Jézusnak ez volt az egyetlen találkozása és megbeszélése feltámadása után 
sokakkal a hívők közül. Jézus eljött, és így szólott hozzájuk: „Nékem adatott min-
den hatalom mennyen és földön” (Mt 28:18). A tanítványok már imádták Jé-
zust, mielőtt megszólalt. Mivel azonban szavai azokról az ajkakról hangzottak 
el, amelyeket egyszer lezárt a halál, különleges erővel az örömmámor kerítette 
őket hatalmába. Jézus most a feltámadott Üdvözítő volt. Sokan közülük látták 
Őt, mikor hatalmát a betegek meggyógyításában gyakorolta, és a sátáni hatal-
makat ellenőrzése, uralma alá hajtotta. Voltak, akik azt látták, hogy Jézusnak 
hatalma van arra, hogy felállítsa királyságát Jeruzsálemben, és letörjön minden 
ellenállást és uralkodjék a természet elemei fölött. Jézus lecsendesítette a ha-
ragos háborgó vizeket; járkált a fehértarajú hullámokon; életre támasztotta fel 
a halottakat. Most pedig kijelentette, hogy Isten Neki adott minden hatalmat. 
Jézus szavai felülemelték hallgatói gondolatait a földi és ideiglenes dolgokon és 
ráirányították a mennyei, örökkévaló dolgokra, miáltal rendkívüli módon tárult 
fel előttük az Ő méltósága és dicsősége.

Krisztus szavai a hegyoldalon azt jelentették be, hogy áldozata, amelyet az 
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emberekért hozott, teljes és tökéletes volt. A jóvátételt betöltötte és azt a mun-
kát, amelyért eljött erre a világra, elvégezte. Jézus útban volt Isten trónjához, 
hogy tiszteljék az angyalok, a fejedelemségek és hatalmasságok. Elkezdte köz-
benjárói munkájának a végzését. Határtalan tekintéllyel felruházva átadta meg-
bízását tanítványainak: „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népe-
ket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében; 
tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé 
én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:19-20).

Isten a zsidó népet tette a szent igazság megőrzőjévé. A farizeizmus azonban 
az egész világ legfelsőbbrendűnek látszó, legegyedülállóbb álkegyes embereivé 
formálta őket. Minden, ami a papokkal és a főemberekkel összefüggésben állott 
- a ruháik, a szokásaik, szertartásaik, a hagyományaik - alkalmatlanná tette őket 
arra, hogy a világ világossága legyenek. Úgy tekintették magukat, a zsidó népet, 
mint magát a világot. Krisztus azonban azzal bízta meg tanítványait, hogy olyan 
hitet és istentiszteletet hirdessenek, amelynek nincs dolga a kasztokkal vagy az 
országokkal; olyan hitet, amely elfogadható minden nép, minden nemzet és az 
emberek minden osztálya számára.

Krisztus, mielőtt elhagyta tanítványait, világossá tette előttük királysága jelle-
gét. Emlékezetükbe idézte mindazt, amit előzőleg mondott nekik királyságáról. 
Krisztus kijelentette, hogy nem állt szándékában ezen a világon egy ideiglenes 
királyság felállítása. Az Ő célja egy lelki ország megalapítása. Krisztus nem úgy 
akart uralkodni, mint egy földi király Dávid trónján. Ismét megmutatta nekik a 
szent Írásokból, hogy mindazt, amin átment, a mennyben rendelték el, az Atya 
és az Őközte lefolyt tanácskozásokon. Mindezeket előre megmondották a Szent-
lélek által ihletett emberek. Krisztus azt mondotta: látjátok, hogy mindent kije-
lentettem nektek erről, hogy Messiásként való elvetésemnek el kellett jönnie és 
meg kellett történnie. Mindannak, amit mondottam megaláztatásomról, ame-
lyet el kellett tűrnöm, és halálomról, amellyel meg kellett halnom, beigazoló-
dott. A harmadik napon feltámadtam. Azért még szorgalmasabban kutassátok a 
szent Írásokat, és meglátjátok majd, hogy mindezekben a dolgokban a prófécia 
részletes leírásai Rólam beteljesedtek.

Krisztus megbízta tanítványait, hogy végezzék azt a munkát, amit rájuk ha-
gyott, és Jeruzsálemben kezdjék el tevékenységüket. Jeruzsálem volt a színtere 
az emberért történt legmélyebb megaláztatásának. Jeruzsálemben szenvedett, 
itt vetették el, és itt ítélték kereszthalálra. Júdea volt Krisztus szülőföldje. Itt öl-
tötte magára az emberi alakot, itt járt és élt együtt az emberekkel, és csak néhá-
nyan ismerték fel, hogy a menny közeljött a földhöz, mikor Jézus közöttük volt. 
Ezért a tanítványok munkálkodásának Jeruzsálemben kellett elkezdődnie.
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Mindannak következtében, amit Krisztus Jeruzsálemben elszenvedett és 
az itt végzett munkájának a meg nem becsülését látva, a tanítványok egy ígé-
retesebb, megfelelőbb munkamezőt kérhettek volna Uruktól. A tanítványok 
azonban nem járultak hozzá ilyen kéréssel, hiszen éppen azt a területet kellett 
megmunkálniuk, amelyen Jézus szétszórta az isteni igazság magvát, hogy a mag 
felnövekedjék, és bőséges termést adjon az aratás idején. Munkájuk közben a 
tanítványoknak üldöztetést kellett elviselniük a zsidók féltékenysége és gyűlöle-
te miatt. Ezt az üldöztetést azonban Mesterük is eltűrte és ezért ők sem riadtak 
vissza tőle és nem menekültek el előle. A kegyelem első adományait először az 
Üdvözítő gyilkosainak kellett felkínálniuk.

Sokan voltak azután olyanok is Jeruzsálemben, akik titokban hittek Jézusban, 
és olyanok is sokan voltak, akiket a papok és a főemberek félrevezettek. A ta-
nítványoknak ezeket is meg kellett ajándékozniuk az evangéliummal, és megté-
résre kellett felhívniuk őket. Azt a csodálatos igazságot is, hogy egyedül Krisztus 
útján lehet elnyerni a bűnök bocsánatát, a tanítványoknak kellett világossá tenni 
mindenki előtt. Miközben egész Jeruzsálemet felkavarták az elmúlt néhány hét 
izgalmas eseményei, az evangélium prédikálása tehette a legmélyebb hatást az 
emberekre.

A munkának azonban nem volt szabad itt megállnia. Isten művét ki kellett 
terjeszteni a föld legtávolabbi határáig. Krisztus azt mondta tanítványainak: Ta-
núi lettetek életemnek, a világért hozott önfeláldozásomnak. Láttátok Izraelért 
végzett fáradozásaimat. Nem jöttek Hozzám, hogy életük lehessen; jóllehet a 
papok és főemberek a felsoroltakat mind megcselekedték Velem; elvetettek En-
gem, amint azt a szent Írások előre megmondották - mégis kapnak majd egy 
másik alkalmat Isten Fia elfogadására. Láttátok, hogy mindazokat, akik Hozzám 
jönnek és megvallják bűneiket, kész vagyok elfogadni.

„Azt, aki hozzám jön, semmiképen ki nem vetem” (Jn 6:37). Mindazok, akik 
csak akarják, megbékülhetnek Istennel és megkaphatják az örökkévaló életet. 
- Rátok, tanítványaimra bízom most az irgalmasságnak ezt az üzenetét. Először 
Izraelnek kell ezt átadnotok, és azután minden nemzetnek, nyelvnek és népnek. 
Mindazokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, egy egyházba kell összegyűjtenetek.

A Szentlélek ajándékával a tanítványoknak csodálatos hatalmat kellett kap-
niuk. Tanúbizonyságtételüket jeleknek és csodáknak kellett megerősíteni. Cso-
dákat nemcsak a tanítványok tennének, hanem azok is, akik elfogadták üzene-
tüket. Jézus ezt mondta: „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én 
nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólanak. Kígyókat vesznek föl; és ha 
valami halálost isznak, meg nem árt nékik; betegekre vetik kezeiket, és megy-
gyógyulnak” (Mk 16:17-18). Abban az időben gyakran előfordult, hogy valakit 
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megmérgeztek. Gátlástalan emberek nem haboztak, hogy ezzel az eszközzel 
eltávolítsák azokat, akik becsvágyuk útjában állottak. Jézus tudta, hogy tanít-
ványai életét is hasonló veszedelmek fenyegetik. Sokan azt gondolhatták, hogy 
Istennek tesznek azzal szolgálatot, ha Krisztus tanítványait megölik. Jézus azért 
védelmet ígért tanítványainak ezzel a veszéllyel szemben.

A tanítványoknak ugyanazzal a hatalommal kellett rendelkezniük, amellyel 
Jézus rendelkezett, hogy gyógyítani tudjanak „a nép között minden betegsé-
get és minden erőtelenséget” (Mt 4:23). Mikor Jézus nevében meggyógyítják a 
testi betegségeket, akkor Jézus gyógyító hatalmáról a lelkek meggyógyításával 
bizonyságot kell tenniük. Jézus egy képességet is megígért most tanítványai-
nak, mivel idegen országokban más nemzetek között is prédikálniuk kellett az 
evangéliumot; ezért meg kellett kapniuk azt a képességet, hogy más, idegen, új 
nyelveken is tudjanak beszélni. Az apostolok és társaik tanulatlan emberek vol-
tak. Pünkösd napján a Szentlélek kitöltésével azonban beszédük, akár saját, akár 
idegen nyelven mondották is el azt, tisztává, egyszerűvé, szabatossá vált szóban 
és hangsúlyban egyaránt.

Krisztus így adta át tanítványainak megbízatásukat. Gondoskodott a munka 
folytatásához szükséges ellátásról és felszerelésről, s magára vállalta a felelős-
séget a munka sikeréért. Amíg tanítványai engedelmeskedtek szavának, és Vele 
együtt munkálkodtak, addig nem szenvedhettek kudarcot. Menjetek el minden 
néphez, parancsolta nekik. Menjetek el a földgolyó legtávolabbi részéig, de le-
gyetek mindig tudatában jelenlétemnek. Dolgozzatok hittel és bizalommal, mert 
soha nem hagylak el benneteket.

Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízása kiterjed minden hívő emberre. 
Magába foglal minden Krisztusban hívő embert az idő végéig. Végzetes tévedést 
követnénk el, ha azt feltételeznénk, hogy a lelkek megmentésének a munká-
ja egyedül csak a felszentelt lelkészektől függ. Krisztus mindazokat megbízta az 
evangélium hirdetésével, akikhez eljutott a mennyei ismeret. Krisztus mindazo-
kat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak embertársaik üdvösségéért, 
akik már megkapták, és magukban hordják életét. Az egyházat ennek a mun-
kának a végzésére alapították, és mindazok, akik ünnepélyes és szent fogadal-
mat tettek az egyháznak, arra kötelezik el magukat, hogy együtt munkálkodnak 
Krisztussal.

„És a Lélek és a mennyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: 
Jövel!” (Jel 22:17). Mindenkinek, aki hallja, meg kell ismételnie a meghívást. 
Legelső kötelessége az kell legyen, hogy lelkeket nyerjen meg Krisztusnak. Le-
het, hogy nem képes a nagy összejöveteleken prédikálni, de munkálkodni tud 
egyes emberekért. Közölni tudja velük azt a tanítást, amit Urától kapott. Az egy-
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házi szolgálat nemcsak prédikálásból áll. Azok is szolgálnak, akik megkönnyítik a 
betegek és szenvedők helyzetét; akik segítséget nyújtanak a szükségben levők-
nek; akik a vigasztalás szavait mondják el az elcsüggedteknek és a kishitűeknek. 
Közel és távol egyaránt vannak olyan lelkek, akikre nyomasztólag hat bűntuda-
tuk. Nem a nehézség, a gürcölés, vagy a szegénység az, ami lealjasítja az embert, 
hanem a vétek és a bűnös cselekedet. Ez tesz bennünket nyugtalanná és elége-
detlenné. Krisztusnak olyan szolgákra van szüksége, akik megpróbálnak a bűntől 
megbetegedett lelkeken segíteni.

A tanítványoknak ott kellett elkezdeni munkájukat, ahol voltak. A legnehe-
zebb és a legkevésbé megfelelő munkát sem kerülhették ki, nem mehettek el 
mellette. Így Krisztus minden egyes munkásának is ott kell elkezdenie szolgá-
latát, ahol él. Lehet, hogy éppen saját családunkban vannak olyan lelkek, akik 
vágyakoznak együttérzésünkre, és éhséget éreznek az élet kenyerére. Lehetnek 
olyan gyermekek a közelünkben, akiket el kell vezetnünk a Krisztusban való 
hitre. Vannak pogányok közvetlenül az ajtónk előtt. Végezzük hűségesen azt a 
munkát, amely legközelebb van hozzánk. Azután terjesszük ki munkánkat olyan 
messzire, amilyen messze Isten keze elvezethet bennünket. Sok munka olyan-
nak látszik, mint amelyet korlátok közé szorítanak bizonyos helyi körülmények. 
Bárhol legyen is azonban a teendőnk, ha hittel és szorgalommal végeztük el, ak-
kor akár a föld legvégső részein is eredményünk lesz. Krisztus munkája egy szűk 
területre korlátozottnak látszott, mikor megjelent a földön, de mégis az akkor 
ismert összes országból oda érkezett emberek sokasága hallotta üzenetét. Isten 
gyakran a legegyszerűbb eszközöket használja fel a legnagyobb eredmények el-
éréséhez. Krisztusnak az a szándéka, hogy munkájának minden része másokhoz 
kapcsolódjék, mint ahogy egyik fogaskerék is a másikba belesimulva működik 
harmonikusan. A legalázatosabb munkás is, akit megindított a Szentlélek, lát-
hatatlan húrokat érint meg, amelyeknek a rezgései elhangzanak a föld végső 
határáig és dallamuk átcseng az örökkévaló korszakokon.

Krisztus parancsát azonban: „Elmenvén e széles világra” (Mk 16:15) - nem 
veszíthetjük el szemünk elől. Krisztus arra hívott el bennünket, hogy tekintetün-
ket irányítsuk a látóhatárunkon túli vidékek felé. Krisztus ledönti az elválasztó 
falakat, a nemzetségeket elválasztó előítéleteket és arra tanít, hogy szeressük az 
emberiség egész családját. Kiemeli az embereket önzésük szűk börtönéből. El-
töröl minden területi határvonalat és a mesterséges társadalmi megkülönbözte-
téseket. Krisztus nem tesz különbséget a szomszédok és az idegenek, a barátok 
és az ellenségek között. Krisztus arra tanít, hogy testvérként tekintsünk minden 
szükséget szenvedő emberre, és úgy nézzünk a világra, mint a saját földünkre.

Az Üdvözítő, mikor azt mondotta: „Elmenvén [...] tegyetek tanítványokká 
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minden népeket” (Mt 28:19), akkor azt is mondta: „azokat pedig akik hisznek, 
ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólanak. Kí-
gyókat vesznek fel; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik; betegekre 
vetik kezeiket és meggyógyulnak” (Mk 16:17-18). Krisztus ígérete olyan messzi-
re ér el, amilyen távolságra szól a megbízása. Természetesen nem minden hívő 
részesül mindegyik ajándékban. A Lélek különbséget tesz: „[...] osztogatván 
mindenkinek külön, amint akarja” (lKor 12:11). Az Úr azonban a Lélek ajándé-
kait minden hívőnek megígérte, amilyen mértékben szüksége van az ajándé-
kok egyikére vagy másikára, az Úr munkájának végzéséhez. Az Úr ígérete éppen 
olyan erős és megbízható most, mint amilyen volt az apostolok idejében. „Azo-
kat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik” (Mk 16:17). Ez Isten gyermekeinek a 
kiváltsága. Ehhez a kiváltsághoz, amennyire csak lehetséges, bizalommal ragasz-
kodniuk kell, hogy azzal, mint hitük bizonyításával szolgálhassanak.

„Betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak” (Mk 16:18). Ez a világ egy óriá-
si bélpoklos kórház. Krisztus azonban azért jött, hogy a betegeket meggyógyítsa, 
és hogy szabadulást hirdessen a Sátán foglyainak. Maga Krisztus egészséges és 
erős volt. Életét adta a betegeknek, a lesújtottaknak és a démonoktól megszál-
lottaknak. Krisztus nem fordult el senkitől, aki azért ment Hozzá, hogy elfogadja 
gyógyító erejét. Tudta, hogy azok, akik segítséget kérni mentek Hozzá, betegsé-
get hordoznak magukban. Krisztus azonban nem tagadta meg tőlük gyógyítását. 
Mikor pedig Krisztusban működő erő érintette ezeket a szegény lelkeket, akkor 
meggyőződtek bűnösségükről és sokan közülük lelki betegségeikből is éppen 
úgy meggyógyultak, mint testi betegségeikből és bajaikból. Az evangéliumnak 
ma is megvan ugyanez a hatalma. Vajon miért ne kellene nekünk ma ugyanezen 
eredményekről tanúbizonyságot tennünk?

Krisztus átérzi minden szenvedő keserű bánatát. Mikor a gonosz lelkek gyö-
törnek egy emberi testet, akkor Krisztus is érzi. Mikor a láz felégeti az élet fo-
lyamatát, akkor Krisztus érzi a kínszenvedést, a haláltusát. Krisztus ma is éppen 
olyan kész meggyógyítani a betegeket, mint amikor személyesen itt volt a föl-
dön. Krisztus szolgái az Ő képviselői itt a földön; eszközök munkája számára. 
Krisztus általuk kívánja gyakorolni gyógyító hatalmát.

Az Üdvözítő gyógyító módszerében leckék, feladatok voltak tanítványai 
számára. Egy alkalommal Krisztus megkente agyaggal egy vak ember szemét. 
Azután megparancsolta néki: „Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában [...] 
Elméne azért és megmosakodék és megjöve látva” (Jn 9:7). A gyógyítást ezen a 
módon csak a Nagy Gyógyító vihette végbe egyedül. Krisztus azonban a termé-
szet egyszerű eszközeit is felhasználta gyógyításainál; nem részesítette előnyben 
a gyógyszereket, inkább szentesítette az egyszerű és természetes gyógyszerek 
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használatát.
A betegségtől sújtottak közül sokaknak, akik egészségüket visszanyerték, 

Krisztus azt mondotta: „Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszab-
bul ne legyen dolgod!” (Jn 5:14). Krisztus azt tanította, hogy a betegség - mind 
a testi, mind a lelki betegség - Isten törvénye megsértésének a következménye. 
A világon nem létezne semmiféle nyomorúság, ha az emberek összhangban, 
harmóniában élnének a Teremtő szándékával.

Az ősi Izraelnek Krisztus volt a vezetője és tanítója. Krisztus tanította meg 
őket arra, hogy az egészség az Isten törvényei iránti engedelmesség jutalma. 
A Nagy Orvos, aki Palesztinában meggyógyította a betegeket, a felhőoszlopból 
szólott népéhez és mondta meg nekik, hogy mit kell tenniük, és hogy Isten mit 
tenne érettük. „Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és 
azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsola-
taira és megtartod minden rendelését; egyet sem bocsátok reád ama beteg-
ségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te 
gyógyítód”(2Móz 15:26). Krisztus határozott utasításokat adott Izraelnek élet-
módjukra vonatkozóan, és biztosította őket, „[...] távol tart az Úr tetőled minden 
betegséget”(5Móz 7:15). Amikor a feltételeket teljesítették, akkor az ígéret is 
beigazolódott rajtuk. „Nemzetségeikben nem volt beteges” (Zsolt 105:37).

Ezek a mi számunkra is tanulságok. Vannak olyan feltételek, amelyeket mind-
annyiunknak figyelembe kell vennünk, ha meg akarjuk őrizni egészségünket. 
Mindnyájunknak meg kell tanulnunk, hogy melyek ezek a feltételek. Nem nyer-
jük el Isten tetszését, ha tudatlanul megyünk el törvényei mellett, akár testiekre, 
akár lelkiekre vonatkoznak azok. Nekünk Istennel együtt kell munkálkodnunk 
egészségünk helyreállításáért; a testi egészségünk érdekében éppen úgy, mint 
a lelki egészségünkért.

Azután másokat is meg kell tanítanunk arra, hogy miként őrizzük meg, vagy 
állítsuk helyre egészségünket. A betegek számára azokat a gyógyszereket és 
gyógymódokat kell használnunk, amelyekről Isten a természetben gondosko-
dott a számunkra. Istenre kell rámutatnunk, és Istenhez kell irányítanunk őket, 
aki egyedül tud meggyógyítani minden betegséget. A mi dolgunk, kötelessé-
günk az, hogy a betegeket és szenvedőket hitünk karjaiban vigyük Krisztushoz. 
Arra is meg kell tanítani őket, hogy higgyenek a Nagy Gyógyítóban. Meg kell 
ragadnunk Krisztus ígéretét, ki kell tartanunk mellette, és imádkoznunk kell ha-
talma kinyilatkoztatásáért. Az evangélium igazi lényege a helyreállítás. Az Üdvö-
zítő azt várja el tőlünk, hogy szólítsuk fel a betegeket, a reményteleneket és a 
lesújtottakat, hogy éljenek az Ő erejével.

A szeretet hatalma volt jelen Krisztus minden gyógyításában. Csak akkor le-
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hetünk eszközei az Ő munkájának, ha hit által társak leszünk szeretetében is. 
Ha elmulasztjuk bekapcsolni magunkat a Krisztussal való isteni együttélésbe és 
együttmunkálkodásba, akkor az életet adó áradata nem tud bőséges mennyi-
ségben átfolyni rajtunk másokhoz. Voltak helyek, ahol maga az Üdvözítő sem 
tudott sok nagyszerű munkát végrehajtani a jelenlévők hitetlensége miatt. Így 
most is az egyházat a hitetlenség választja el isteni Megsegítőjétől, Krisztustól. 
Az egyház csak nagyon gyengén ragaszkodik az örök valóságokhoz. Hitének hiá-
nya csalódást okozott Istennek és az egyházat megfosztotta a dicsőségétől.

Az egyház csak akkor élhet Krisztus jelenlétének az erejével, ha tevékenyen 
vesz részt Krisztus munkájának a végzésében. „Elmenvén azért, tegyetek tanít-
ványokká minden népeket, - mondotta az Úr - és ímé én tiveletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig” (Mt 28:19-20). Krisztus igájának a felvétele egyik 
legfontosabb feltétele hatalma elnyerésének. Az egyház igazi élete attól függ, 
hogy hűségesen tölti-e be Urától kapott megbízatását. Ennek a munkának az el-
hanyagolása idézi elő az egyházban a lelki gyengeséget és hanyatlást. Ahol nem 
munkálkodnak erőteljesen másokért, ott elfogy a szeretet és meggyengül a hit.

Krisztus azt akarja, hogy hívei legyenek az egyház tanítói, oktatói az evangéli-
umi munkában. Meg kell tanítaniuk az embereket arra, hogy miként keressék és 
mentsék meg az elveszetteket. Vajon valóban ezt a munkát végzik? Sajnos nem. 
Sokan csak azon fáradoznak, hogy felszítsák az élet tüzét egy-egy halódó gyüle-
kezetben. Sok gyülekezetet beteg bárányokként ápolnak azok, akiknek éppen 
az elveszett juhokat kellene megkeresniük. S ez idő alatt pedig milliók és milliók 
vesznek el Krisztus nélkül.

Isten szeretete az ember iránt minden emberi értelmet felülmúl. Az angya-
lok csodálkoznak azon, hogy mennyire felszínes a hálája azoknak, akikre ez a 
szeretet árad, és hogy milyen kevéssé értékelik Isten szeretetét. Az egész meny-
ny megdöbbenéssel szemléli az emberek közömbösségét. Akarjuk-e tudni, hogy 
Krisztus mit érez mindezek láttán? Vajon mit érezne egy apa és egy anya, ha 
tudomást szerezne arról, hogy hidegben és hóban elalélt, és a fagyhalálnak ki-
tett gyermekük mellett úgy mennének el az arra járók, hogy ügyet sem vetné-
nek reá, és hagynák elpusztulni, jóllehet megmenthették volna!? Nem okozna-e 
nekik szörnyű fájdalmat és nem háborodnának-e fel? Nem vádolnák-e azokat a 
gyilkosokat olyan haraggal, amely oly forró lenne, mint a könnyeik, és oly he-
ves, mint a szeretetük? Minden ember szenvedése Isten egyik gyermekének a 
szenvedése. Ezért azok, akik nem nyújtják oda segítő kezüket az elpusztulás szé-
lén álló embertársuknak, kiváltják Isten igazságos haragját. Ez a Bárány haragja. 
Azoknak, akik igénylik ugyan a Krisztussal való közösséget, de közömbösek lettek 
szükséget szenvedő embertársaikkal szemben Krisztus ezt jelenti majd ki az íté-
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let nagy napján: „Nem tudom, honnét valók vagytok ti: Távozzatok el én tőlem 
mindnyájan, akik hamisságot csele-kesztek!” (Lk 13:27).

Tanítványainak adott megbízásában Krisztus nemcsak a munkájukat körvo-
nalazta, hanem a nekik szóló üzenetet is átadta. Tanítsátok meg az embereket - 
mondotta nekik, „hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek” (Mt 
28:20). A tanítványoknak azt kellett tanítaniuk, amit Jézus tanított. S amit Ő 
mondott, az nemcsak azt foglalta magába, amit személyesen mondott el, ha-
nem azt is, amit az Ótestamentum prófétái és tanítói mondottak el. Az emberi 
tanítást kizárta. Nincs semmi hely a hagyomány, az emberek elméletei és követ-
keztetései vagy az egyházi törvények számára. Krisztus nem foglalta bele tanít-
ványainak adott megbízásába az egyházi tekintélyek által elrendelt törvényeket. 
Krisztus szolgáinak ezek közül egyiket sem kell tanítaniuk. „A törvény és a pró-
féták” (Mt 22:40) Krisztus szavainak és tetteinek a feljegyzésével képezik azt a 
kincset, amit rábízott tanítványaira, hogy adják tovább a világnak. Krisztus neve 
a jelszavuk, megkülönböztető jelvényük, egységük köteléke; tekintély, mintegy 
háttér eljárásaikban, valamint eredményességük forrása. Semmit sem szabad 
elismerni királyságában, amely nem viseli magán az Ő nevét.

Az evangéliumot nem csak elméletként, hanem eleven erőként kell közve-
títeni, mint ami megváltoztatja az ember életét. Isten azt kívánja, hogy kegyel-
mének elfogadói tanúi legyenek az Ő hatalmának. Azokat, akik eddigi életútjuk 
során a legnagyobb ellenségek voltak az Úrnak, Isten készségesen elfogadja. 
Azokat, akik megbánják bűneiket, Isten megajándékozza Szentlelkével, bizalma 
legmagasabb helyére emeli és elküldi őket a hűtlenek táborába, hogy hirdessék 
ott az Ő határtalan irgalmát. Isten szeretné, ha szolgái bizonyságot tennének 
arról a tényről, hogy az Ő irgalma útján az emberek elnyerhetik a Krisztuséhoz 
hasonló jellemet, és örvendezhetnek nagy szeretete bizonyosságában. Isten azt 
akarja, hogy tegyünk tanúbizonyságot arról a tényről, hogy Ő nem elégedhetik 
meg addig, míg az emberi nemzetség tagjai meg nem térnek, és nem foglalják el 
újra helyüket szent kiváltságaikban, mint Isten fiai és leányai.

Krisztusban egyesül a pásztor gyengédsége, a szülő szeretete és a könyö-
rületes Üdvözítő páratlan kegyelme. Áldásaival a legvonzóbb formában aján-
dékoz meg bennünket. Nem elégszik meg azzal, hogy tudtunkra adja áldásait. 
Oly módon nyújtja felénk azokat, hogy felkeltse bennünk a vágyat irántuk. Így 
Isten szolgáinak a kibeszélhetetlen ajándék dicsőségét és gazdagságát kell má-
soknak bemutatniuk. Krisztus csodálatos szeretete megolvasztja és leigázza a 
szíveket, miközben a tantételek puszta ismételgetésével nem érünk el, és nem 
végzünk el semmit. „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek 
[...] Magas helyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, öröm-
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mondó Jeruzsálem! [...] Mondjad Júda városainak: Ímhol Istenetek; Ímé az Úr 
Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé jutalma vele jő, és megfizetése Ő 
előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében 
hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti” (Ésa 40:1.9-11). Mondjátok el az 
embereknek Róla, hogy Ő „tízezer közül is kitetszik” és „Ő mindenestől fogva 
kívánatos”(Énekek 5:10.16). Pusztán szavakkal nem tudjuk elmondani azt, hogy 
ki Ő, ki nékünk Krisztus. Életünk által kell az Ő jellemét kinyilvánítani az embe-
rek előtt. Krisztus láthatóvá kíván lenni minden követője életében. Isten minden 
gyermekéről eleve azt rendelte el, „hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak 
legyenek” (Róm 8:29). Mindenkiben Krisztus hosszútűrő szeretetének, szentsé-
gének, alázatosságának, irgalmának és igazságosságának kell megmutatkoznia, 
feltárulnia a világ számára.

Az első tanítványok elmentek, hogy prédikálják Isten szavát. Krisztust éle-
tükben jelentették ki. Az Úr pedig velük együtt munkálkodott, „megerősítvén az 
igét a jelek által, amelyek követik vala” (Mk 16:20). Ezek a tanítványok felkészül-
tek munkájukra. Még pünkösd napja előtt összegyülekeztek és minden viszályt 
félretettek. Egy akarattal voltak együtt. Elhitték Krisztus ígéreteit, hogy megkap-
ják az Ő áldását, és hittel imádkoztak. Nemcsak a maguk számára kérték az ál-
dást. Teherként nehezedett rájuk a lelkek üdvösségéért rájuk váró munkálkodás. 
Az evangéliumot el kellett vinniük a föld legtávolabbi részéig. Igényt tartottak a 
hatalomnak, az erőnek arra az ajándékára, amit Krisztus megígért nekik. Ekkor 
árasztotta reájuk Isten az Ő Szentlelkét és egy nap alatt ezrek tértek meg. Ez ma 
is megtörténhetne! Az emberi bölcseletek helyett prédikáljuk Isten beszédét! A 
keresztények hagyják abba egyenetlenkedéseiket, adják át magukat Istennek, és 
Vele együtt munkálkodjanak az elveszettek megmentéséért! Hittel kérjék Isten 
áldását, míg meg nem kapják! A Lélek kitöltése csak „a korai eső” volt, és mégis 
csodálatos volt a hatása és eredménye. „A késői eső” eredménye azonban még 
bőségesebb lesz (Vö: Jóel 2:23).

Mindazok, akik Istennek szentelik lelküket és testüket, állandóan megkapják 
majd a Lélek újabb és újabb testi és lelki ajándékát. Kimeríthetetlen mennyei 
készletek állnak a rendelkezésükre. Krisztus nekik adja saját Lelke leheletét és 
életét az ő életéből. A Szentlélek legnagyobb energiáit fejti ki és így munkálkodik 
az emberek szívében és elméjében. Isten kegyelme megnöveli és megsokszo-
rozza tehetségeiket. Az isteni természet tökéletessége jön segítségükre a lelkek 
megmentéséért végzett munkájukban. Krisztussal való együttmunkálkodásuk 
útján részesülnek Krisztus teljességében. Emberi gyengeségükben is képesek 
megcselekedni a Mindenható tetteit.

Az Üdvözítő arra vágyik, hogy kinyilvánítsa kegyelmét, és jellemének pecsét-
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jét rányomja az egész világra. Ez Krisztus megszerzett tulajdona, és Ő szabaddá, 
tisztává és szentté akarja tenni az embereket. Bár a Sátán azon fáradozik, hogy 
megakadályozza Krisztus szándékának a megvalósítását, de a világért kiontott 
vérével az Úr mégis olyan diadalt arat, amely dicsőséget szerez Istennek és a Bá-
ránynak. Krisztus nem nyugszik meg addig, míg győzelme nem lesz teljes, és „lel-
ke szenvedése folytán látni fog és megelégszik” (Ésa 53:11). A föld minden népe 
meghallja majd a Krisztus kegyelméről szóló evangéliumot. Ámbár nem min-
denki fogadja el Krisztus kegyelmét, de „őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek 
az utódoknak” (Zsolt 22:31). „Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt 
levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének” (Dán 
7:27); „[...] mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert 
beborítják” (Ésa 11:9). „És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptám-
adattól az ő dicsőségét” (Ésa 59:19).

„Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót 
mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! [...] 
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr 
népét [...] Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák 
a föld minden határai Istenünk szabadítását” (Ésa 52:7-10). 

<<< vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (420-425.old.) AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS

Az irgalmas samaritánus történetével Krisztus az igaz vallás természetét 
szemlélteti. Bemutatja, hogy az nem rendszerekből, hitvallásokból vagy szertar-
tásokból áll, hanem abból, ha a szeretetet tettekkel fejezzük ki, a legnagyobb jót 
visszük véghez másokért, és igazán jók vagyunk.

Midőn Krisztus tanította a népet, „egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és 
mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” (Lk 10:25). 
A hatalmas gyülekezet lélegzetvisszafojtva várta a választ. A papok és vének azt 
hitték, tőrbe csalják Krisztust a törvénytudónak ezzel a kérdésével. A Megváltó 
azonban nem szállt vitába. Magától a kérdezőtől érdeklődte meg a választ. „A 
törvényben mi van megírva? - kérdezte- Mint olvasod?” (Lk 10:26). A zsidók 
még mindig azzal vádolták Jézust, hogy nem becsüli eléggé a Sínai hegyen adott 
törvényt. Ő azonban az üdvösség kérdését Isten parancsolatainak megtartásától 
tette függővé.

A törvénytudó válasza: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és 
teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint 
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magadat.” Jézus megerősítette: „Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz” (Lk 10:27 28).
A törvénytudó nem volt elégedett a farizeusok álláspontjával és eljárásai-

val. Azzal a szándékkal tanulmányozta az írásokat, hogy megfejtse igazi értel-
müket. Életfontosságúnak tartotta a témát, és őszintén kérdezte: „Mit csele-
kedjem?” (Lk 10:25). Válaszában a törvény előírásaira vonatkozóan mellőzte az 
összes ceremóniális és rituális előírást. Ezeket nem értékelte, hanem azt a két 
hatalmas elvet említette, melyektől függ az egész törvény és a próféták. Ez a 
válasz - mivel Krisztus megdicsérte - előnyös helyzetbe juttatta a Megváltót az 
írástudók előtt. A törvény magyarázója által tett kijelentés szentesítéséért nem 
ítélhették el.

„Ezt cselekedd, és élsz” (Lk 10:28) - mondta Jézus. A törvényt isteni egység-
ben tárta elő, ebben a leckében azt tanította, hogy nem lehetséges megtartani 
az egyik előírást és megszegni a másikat, mert ugyanaz az elv fűzi egybe az ösz-
szeset. Az ember sorsát az egész törvény iránti engedelmesség határozza meg. 
A leghőbb szeretet Isten iránt és osztatlan szeretet az ember iránt - ezeknek az 
elveknek kell kifejezésre jutniuk az életben.

A törvénytudó törvényszegőnek találta saját magát. Meggyőzték Krisztus vizs-
gáló szavai. Nem gyakorolta a törvény igazságosságát, melyet állítólag megértett. 
Nem tanúsított szeretetet embertársai iránt. Megtérésre volt szüksége, de meg-
térés helyett önmagát próbálta igazolni. Hogy ne kelljen elismernie az igazságot, 
be akarta mutatni, milyen nehéz a parancsolat megtartása. Remélte, hogy ezzel 
elfedezheti meggyőződését, és megvédheti magát a nép szemében. A Megváltó 
válaszából kitűnt, hogy a kérdés fölösleges volt, hiszen ő maga is meg tudta vála-
szolni. Mégis feltett egy másik kérdést: „Ki az én, felebarátom?” (Lk 10:29).

A zsidók körében ez a kérdés vége-hossza nélküli viták tárgya volt. Nem kétel-
kedtek a pogányokat és samaritánusokat illetően: ezeket idegeneknek és ellen-
ségeknek tartották. De hogyan tegyenek különbséget saját honfitársaik között, 
a társadalom különféle osztályai között? Kit tekintsen a pap, a vén, az írástudó 
felebarátjának? Életüket megtisztulási ceremóniák sorozata töltötte be. A tudat-
lan és hanyag sokasággal fenntartott kapcsolat - tanították - tisztátalanná tesz, 
amit aztán csak fáradságos erőfeszítéssel lehet eltávolítani. Felebarátnak kell-e 
tekinteniük a „tisztátalanokat”?

Jézus most sem volt hajlandó vitába bocsátkozni. Nem leplezte le azok vak-
hitűségét, akik el akarták ítélni. Egy egyszerű történettel azonban úgy mutatta 
be a mennyei szeretet kiáradását, hogy minden szív megindult, a törvénytudó 
pedig kénytelen volt megvallani az igazat.

Ha el akarjuk oszlatni a sötétséget, engedjük be a világosságot. A tévedések 
elleni legjobb módszer az igazság bemutatása. Isten szeretetének megnyilatko-
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zása hozza napfényre az én-központú szív torzulását, bűnét.
„Egy ember - mondotta Jézus - megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rab-

lók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és otthagyák 
félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt 
látván, elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt 
látta, elkerülé” (Lk 10:30-32). Ez nem elképzelt eset volt, valóban megtörtént, 
pontosan úgy ismerték, ahogy Jézus előadta. A pap és a lévita, akik elkerülték az 
embert, szintén a Krisztust hallgató társaságban voltak.

Jeruzsálemből Jerikóba menet az utazónak át kellett haladnia a júdeai puszta 
egy részén. Az út rablóktól nyüzsgő, vad, sziklás szakadékon át vezetett, gyakran 
történtek itt erőszakos cselekmények. Itt történt, hogy az utazót megtámadták, 
megfosztották minden értékétől, bántalmazták, megsebesítették, és félholtan 
az útszélen hagyták. Amint ott feküdt, a pap arra járt, de épp csak egy pillantást 
vetett a sebesültre. Azután megjelent a lévita. Kíváncsian megállt, hogy megtud-
ja, mi történt, és megnézte a szenvedőt. Biztosan tudta, mit kellene tennie, de 
nem találta kellemesnek a feladatot. Azt kívánta, bárcsak ne arra jött volna, bár-
csak ne látta volna a sebesültet. Meggyőzte magát, hogy az ügy nem rá tartozik.

Mindkét ember szent hivatalt töltött be, állítólag az Írások megtestesítői 
voltak. Ahhoz az osztályhoz tartoztak, melynek különleges elhívása értelmében 
Isten képviselőjének kellett lennie a nép előtt. Kötelességük volt „együttérezni 
a tudatlanokkal és tévelygőkkel” (Zsid 5:2), hogy a népet megismertessék Is-
tennek az emberiség iránti nagy szeretetével. Ugyanarra a munkára hívattak el, 
amit Jézus sajátjaként így jellemez: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy 
felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, 
hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást 
hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesúj-
tottakat” (Lk 4:18).

A mennyei angyalok látják Isten földi családjának szenvedéseit, és készek 
együttműködni az emberrel, hogy könnyítsenek az elnyomáson és a kínokon. 
Isten gondviselése vitte a papot és a lévitát az útra, ahol a szenvedő sebesült 
feküdt, hogy lássák, szüksége van irgalmukra, segítségükre. Az egész menny fi-
gyelte, vajon könyörületre indul-e szívük az emberi gyötrelem láttán. A Megvál-
tó volt az, aki a zsidókat a pusztában oktatta. A felhő- és tűzoszlopból merőben 
más leckét tanított a népnek, mint amit most papjaiktól és tanítóiktól kaptak. A 
törvény kegyelmes gondoskodása még az oktalan állatokra is kiterjed, melyek 
nem tudják szavakba önteni szükségletüket, szenvedésüket. Mózes ilyen irányú 
utasításokat is kapott Izrael gyermekei számára. „Ha előtalálod ellenséged elté-
vedt ökrét vagy szamarát: hajtsd vissza néki. Ha látod, hogy annak a szamara, 
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aki téged gyűlöl, a teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd; oldd le azt ővele 
együtt” (2Móz 23:4-5). A rablók által megsebesített férfiban Jézus egy szenvedő 
testvért mutatott be. Mennyivel inkább szánalmat kellett volna érezniük fölötte, 
mint egy igavonó barom fölött! Mózes által hallották az üzenetet, hogy az Úr, 
az ő Istenük „nagy, hatalmas és rettenetes Isten, [...] igazságot szolgáltat az 
árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt” (5Móz 10:17-19). Ezért megpa-
rancsolta: „Szeressétek azért a jövevényt” (5Móz 10:19). „Szeressed azt, mint 
magadat” (3Móz 19:34).

Jób mondotta: „A jövevény nem hált az utcán, ajtóimat az utas előtt megnyi-
tám” (Jób 31:32). Mikor a két angyal ember képében Sodomába jött, Lót arccal 
a földre borulva kérte őket: „Ímé én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok há-
zához, és háljatok ott” (lMóz 19:2). A pap és a lévita jól ismerték ezeket a tanítá-
sokat, mégsem ültették át a gyakorlati életbe. A nemzeti vakhit iskolájában ne-
velkedtek, emiatt önzőkké, elfogultakká, elkülönültekké váltak. Ránézésre nem 
tudták megmondani a sebesültről, vajon honfitársuk-e. Gondolták, lehet, hogy 
samaritánus, és elfordultak.

Eljárásukban - ahogyan Krisztus leírta azt - a törvénytudó semmit sem talált, 
ami ellentétes lett volna a törvény által tanított követelményekkel. Igen ám, de 
most újabb fordulat következett:

Egy samaritánus odaért az úton, ahol a szerencsétlen feküdt, s amikor meg-
látta, könyörületre indult iránta. Nem érdekelte, pogány-e vagy zsidó az idegen. 
Ha zsidó, a samaritánus jól tudta, hogy fordított helyzetben a férfi szembeköp-
né, és megvetéssel kerülné ki. Emiatt azonban nem habozott. Nem törődött 
vele, hogy ő maga is erőszak áldozatává válhat, ha sokáig időzik ott. Csak az 
számított, hogy egy szenvedő emberi lénynek szüksége van rá. Levette ruháját 
és betakarta a férfit. Az útra tartalékolt olajat és bort a sebesült gyógyítására, 
felfrissítésére használta föl. Ezután föltette a tulajdon barmára, lassan, lépés-
ben vitte, hogy ne rázza az ismeretlent, ne okozzon fölöslegesen fájdalmat neki. 
Bevitte egy fogadóba, egész éjjel gondozta, odaadóan figyelte. Reggelre a beteg 
jobban lett, a samaritánus útnak indult. Ezelőtt azonban a fogadós gondjaira 
bízta, kifizette a költségeket, sőt letétet hagyott a továbbiakra. Még ezzel sem 
elégedett meg, gondoskodott az esetleges ezen felüliekről is. Így szólt a gazdá-
hoz: „Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, 
megadom néked” (Lk 10:35).

A történet véget ért, Jézus a törvénytudóra szegezte tekintetét, olvasott lel-
kében, és így szólt: „E három közül kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki 
a rablók kezébe esett?” (Lk 10:36).

A törvénytudó még most sem akarta a samaritánus nevet ajkára venni, ezért 
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így felelt: „Az, aki könyörült rajta.” Jézus megjegyzése: „Eredj el, és te is aképpen 
cselekedjél” (Lk 10:37).

Ezzel megszületett az örök válasz a kérdésre: „Ki az én felebarátom?” (Lk 
10:29) Krisztus megmutatta, hogy a felebarát nemcsak gyülekezeti vagy hittest-
vért jelent. Nincs köze faji, színbeli vagy osztálykülönbségekhez. Mindenki fele-
barátunk, akinek segítségünkre van szüksége. Felebarátunk minden lélek, akit az 
ellenség megsebesített és összetört. Mindenki felebarátunk, aki Isten tulajdona.

Az irgalmas samaritánus történetével Jézus saját magát és küldetését mutatta 
be. Sátán az embert becsapta, megsebezte, kirabolta, összetörte, azután veszni 
hagyta, a Megváltó azonban könyörületre indult kilátástalan állapotunk láttán. 
Otthagyta a dicsőséget, és eljött, hogy megmentsen. A halál torkában talált ránk, 
s felkarolta ügyünket. Sebeinket meggyógyította, igazságosságának ruhájával ta-
kart be minket. Biztos menedéket nyújtott nékünk, mindenről gondoskodott a 
saját költségére. Meghalt, hogy megváltson. Saját példájára mutat, amikor így 
szól követőinek: „Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.” „Amint 
én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 15:17; 13:34).

A törvénytudó kérdése így hangzott Jézushoz: „Mit cselekedjem?” (Lk 10:25) 
Jézus az igazság összegzéseként fogta fel az Isten ember iránti szeretetét, amikor 
ezt mondta: „Ezt cselekedd, és élsz” (Lk 10: 28). A samaritánus engedett a ked-
ves, szerető szív irányításának, bebizonyította, hogy betölti a törvényt. Krisztus 
megparancsolta a törvénytudónak: „Eredj el, és te is akképpen cselekedjél” (Lk 
10:37). Isten gyermekeitől tetteket, nem pusztán szavakat vár el. „Aki azt mond-
ja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt” (1Jn 2: 6).

Nem kevésbé van szüksége a világnak ma a tanításra, mint amikor az Jézus 
ajkáról hangzott el. Az önzés és a hideg külsőségek már-már kioltották a sze-
retet tüzét, elhomályosították az erényeket, melyeknek ékesíteniük kellene a 
jellemet. A Jézus nevét vallók közül sokan szem elől tévesztették, hogy a ke-
resztényeknek Krisztust kell képviselniük. Ha nem gyakoroljuk az önfeláldozást 
mások javára családi körben, a szomszédok közt, a gyülekezetben, és ahol csak 
megfordulunk, akkor, bármit vallunk is, nem vagyunk keresztények.

Krisztus összefonta érdekét az emberiségével, és kér, hogy legyünk egyek 
Vele az emberiség megmentésében. „Ingyen vettétek, - mondja - ingyen ad-
játok” (Mt 10:8). A bűn a lehető legrosszabb dolog, nekünk kell megszánnunk, 
segítenünk a bűnöst. Sokan tévelyegnek, átérzik szégyenüket, oktalanságukat. 
Éhesek a bátorító szóra. Hibáikon, tévedéseiken rágódnak, míg szinte teljesen 
kétségbe nem esnek. Nem szabad elhanyagolnunk ezeket a lelkeket. Ha keresz-
tények vagyunk, nem mehetünk át az út másik oldalára, nem kerülhetjük ki a 
lehető legmesszebbről azokat, akiknek segítségünkre van szükségük. Ha látjuk, 
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hogy egy ember bajban van - akár betegség, akár bűn miatt -, sohase mondjuk: 
nem tartozik rám.

„Ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével” (Gal 6:1). Hit és 
ima által szorítsd vissza az ellenség erejét. A hit és bátorság szavait szóld, ezek 
gyógyító balzsamként hatnak a megtörtekre, megsebzettekre. Sokan elgyöngül-
tek, elbátortalanodtak az élet nagy harcában, amikor egyetlen kedves, felvidító 
szó megerősíthette volna őket, és így győzhettek volna. Sose haladjunk el egyet-
len szenvedő lélek mellett se anélkül, hogy ne nyújtanánk neki azt a vigaszt, 
mellyel minket is megvigasztalt Isten.

Mindez nem egyéb, mint a törvény alapelvének betöltése - azé az elvé, me-
lyet az irgalmas samaritánus története példáz, s amely Jézus életében lett nyil-
vánvaló. Jelleme megmutatja a törvény igazi jelentőségét, s hogy mit jelent úgy 
szeretni felebarátunkat, mint magunkat. Amikor Isten gyermekei irgalmasságot, 
kedvességet és szeretetet tanúsítanak mindenki iránt, ezzel bizonyságot tesznek 
a menny alaptörvényének jellegéről is. Bizonyítják, hogy „az Úrnak törvénye tö-
kéletes, megeleveníti a lelket”(Zsolt 19:8). Ha valaki nem tudja megvalósítani 
ezt a szeretetet, áthágja a törvényt, melyet állítólag tisztel. A testvéreink iránt 
táplált lelkületből kitűnik, milyen az Isten iránti lelkületünk. A felebarátunkért 
érzett szeretet egyetlen forrása Isten szívbéli szeretete. „Ha azt mondja valaki, 
hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem 
szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?” 
Szeretteim, „ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete 
teljessé lett bennünk” (1Jn 4:20.12). 

<<< vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (131-139.old.) NIKODÉMUS

Nikodémus magas bizalmi tisztséget töltött be a zsidó államban. Magasan 
képzett, nem mindennapi jellemmel megáldott, nagyrabecsült tagja volt a nem-
zeti tanácsnak. Másokkal együtt őt is felkavarta Jézus tanítása. Bár gazdag, mű-
velt, nagyrabecsült ember volt, mégis különösen vonzódott a szegény Názáreti-
hez. A Megváltó ajkáról elhangzó tanítások mély hatást tettek rá, vágyott arra, 
hogy többet is megtudjon ezekből a csodálatos igazságokból.

Krisztus a templom megtisztításával megmutatta hatalmát, és ez a papok 
és vének elszánt gyűlöletét váltotta ki. Féltek ennek az idegennek az erejétől. 
Tűrhetetlen volt ekkora bátorság egy ismeretlen galileai részéről. Hajlottak rá, 
hogy véget vessenek munkájának. Ebben a szándékban azonban nem mindnyá-
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jan értettek egyet. Voltak, akik féltek szembeszegülni olyasvalakivel, akit olyan 
nyilvánvalóan Isten Lelke irányít. Eszükbe jutott, hogyan öltek meg prófétákat, 
mert Izrael vezetőinek bűneit ostorozták. Tudták, hogy a zsidók makacsságuk 
eredményeként foglyai egy pogány népnek, mivel elutasították az isteni dorgá-
lásokat. Attól féltek, hogy Jézus elleni szövetkezésükkel a papok és vének atyáik 
nyomdokaiba lépnek, és újból veszedelmet hoznak a nemzetre. Nikodémus osz-
totta ezeket a nézeteket. A Magas Tanács egyik ülésén, ahol azt tárgyalták meg, 
hogy milyen eljárást foganatosítsanak Jézussal szemben, Nikodémus óvatossá-
got és mérsékletet javasolt. Hangsúlyozta, hogyha Jézust valóban Isten ruházta 
fel hatalommal, akkor veszélyes lenne figyelmeztetéseit visszautasítani. A papok 
nem merték semmibe venni ezt a tanácsot, és egy darabig nem hoztak nyit in-
tézkedéseket a Megváltó ellen.

Amióta Nikodémus hallott Jézusról, buzgón tanulmányozta a Megváltóra vo-
natkozó próféciákat, és minél elmélyültebben kutatott, annál inkább meggyőző-
dött arról, hogy Ő az Eljövendő. Sok más izraelitával együtt mélységesen bán-
totta a templom megszentségtelenítése. Szemtanúja volt a jelenetnek, amikor 
Jézus kiűzte az árusokat és vásárlókat, látta az isteni erő csodálatos megnyilat-
kozását és a Megváltót, amint hívja a szegényeket és meggyógyítja a betegeket. 
Látta az emberek örömteli tekintetét, hallotta dicséretüket, és nem volt kétsége 
afelől, hogy a Názáreti Jézus Isten Küldötte.

Őszintén vágyott egy beszélgetésre Jézussal, de attól visszariadt, hogy nyíltan 
felkeresse Őt. Túlságosan megalázó lett volna egy zsidó vezető számára, ha elis-
meri, hogy egy még alig ismert tanítóval rokonszenvez. És ha látogatása a Magas 
Tanács tudomására jut, tettével megvetést, vádaskodást vont volna magára. A 
titkos beszélgetés mellett döntött tehát, így még mindig mentegetőzhet azzal, 
hogy nyílt látogatás esetén talán mások is követhetik példáját. Óvatosan megtu-
dakolta, hova szokott a Megváltó visszavonulni az Olajfák hegyén, várt, amíg a 
város elcsendesedett, azután felkereste Őt.

Krisztus jelenlétében Nikodémust különös félelem fogta el, de ezt igyekezett 
higgadtság és méltóság látszata mögé rejteni. „Mester - szólalt meg - tudjuk, 
hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, 
hanem ha az Isten van vele” (Jn 3:2). Azt remélte, hogy ha Krisztus rendkívüli 
tanítói tehetségéről, hatalmas csodatévő erejéről beszél, ezzel jól előkészíti a 
beszélgetést. Szavaival bizalmas légkört akart teremteni, ezzel szemben való-
jában hitetlenségét árulta el. Nem ismerte el Jézust Messiásnak, csak Istentől 
küldött tanítónak.

Jézus, ahelyett, hogy figyelemre méltatta volna ezt a köszöntést, szemét a 
beszélőre emelte, mintha lelke mélyén olvasna. Végtelen bölcsességében az 
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igazság egyik keresőjét látta maga előtt. Ismerte a látogatás célját, és abban 
a reményben, hogy elmélyítheti a hallgatójában már meglévő meggyőződést, 
egyenesen a tárgyra tért, és így szólt ünnepélyesen, mégis kedvesen: „Bizony, 
bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten 
országát” (Jn 3 :3).

Nikodémus azzal a gondolattal jött az Úrhoz, hogy eszmecserét folytasson 
vele, Jézus azonban közvetlenül az igazság alapelveire tért. Azt mondta Ni-
kodémusnak: Nem annyira elméleti ismeretekre, sokkal inkább lelki újjászüle-
tésre van szükséged. Nem a kíváncsiságodat kell kielégítened, hanem új szívre 
kell szert tenned. Fölülről kell új életet kapnod, mielőtt felfoghatod a mennyei 
dolgokat. Míg ez a változás nem jön létre, és mindent újjá nem tesz, addig nem 
szolgál javadra, hogy elbeszélgetsz velem hatalmamról vagy küldetésemről.

Nikodémus hallotta Keresztelő János prédikálását a bűnbánatról és a kereszt-
ségről. János ráirányította az emberek figyelmét arra, Aki Szentlélekkel keresz-
tel. Nikodémus maga is érezte a lelkiség hiányát a zsidóknál, és azt, hogy nagy-
mértékben a vakbuzgóság és a világi ambíciók irányítják őket. Remélte, hogy a 
dolgok jobbra fordulnak a Messiás eljövetelével. Keresztelő János szívet vizsgáló 
üzenete mégsem tudta a bűn elítélésére vezetni. Mint szigorú farizeus, büszke 
volt jó cselekedeteire. Köztiszteletnek örvendett jótékonysága és a templomi 
szolgálat fenntartása iránti bőkezűsége miatt, s úgy érezte, hogy biztosította Is-
ten kegyét. Megijesztette egy olyan ország gondolata, amely túl tiszta ahhoz, 
hogy ő jelen állapotában megláthassa.

Az újjászületés képe, amit Jézus használt, nem volt teljesen ismeretlen Ni-
kodémus számára. Az izraelita hitre tért pogányokat gyakran hasonlították az 
újszülött gyermekhez. Ezért bizonyára megértette, hogy Krisztus szavait nem szó 
szerint kell vennie. De mivel izraelitának született, biztos volt benne, hogy helye 
van Isten országában. Úgy érezte, nem kell megváltoznia. Ezért lepődött meg a 
Megváltó szavain. Bosszantotta, hogy azok szinte közvetlenül rá vonatkoznak. A 
farizeus büszkesége küzdött az igazságot kutató ember őszinte vágyával. Cso-
dálkozott, hogy Krisztus beszéde során nem veszi tekintetbe Izraelben betöltött 
vezető tisztségét.

Meglepetésében elvesztette önuralmát, és teljesen ironikusan válaszolt 
Krisztusnak: „Mi módon születhetik az ember, ha vén?” (Jn 3:4) Csakúgy, mint 
mások, amikor az igazság élesen a lelkiismeretéig hatolt, elárulta, hogy a tes-
ti ember nem fogadhatja be Isten Lelkének dolgait, mert semmi sincs benne, 
amire a lelki dolgok hatni tudnak, mivel a lelki dolgokat csak lelkileg lehet meg-
érteni.

A Megváltó viszont nem ellenérvvel válaszolt. Ünnepélyes, nyugodt méltó-
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sággal emelte föl kezét, és még nagyobb bizonyossággal nyomatékosította a 
kellemetlen igazságot: „Bizony, bizony mondom néked; Ha valaki nem születik 
víztől és Lélektől nem mehet be az Isten országába” (Jn 3:5). Nikodémus meg-
értette, hogy ezzel Krisztus a vízzel való keresztségre és a szív Isten Lelke által 
történő megújulására utalt. Meggyőződött arról, hogy Ő van jelen, Akiről Ke-
resztelő János szólt.

Jézus folytatta: „Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek 
az” (Jn 3:6). A szív természeténél fogva gonosz, és „ki adhat tisztát a tisztá-
talanból? Senki” (Jób 14:4). Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös 
szíven. „A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvé-
nyének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti” (Róm 8:7). „A szívből szár-
maznak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, 
lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások” (Mt 15:19). A szív forrását kell 
megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Lehetetlenséget kísérel 
meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. 
Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe bur-
kolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem 
a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a 
változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre.

Nikodémusnak ez még mindig zavaros volt, és Jézus a szél segítségével vi-
lágította meg mondanivalóját: „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, 
de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől szüle-
tett” (Jn 3: 8).

A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis 
láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek 
munkája a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a szél mozgását. Az 
ember lehet, hogy nem tudja megmondani megtérésének pontos idejét vagy 
helyét, vagy nyomon követni az összes körülményeket, ez azonban még nem bi-
zonyítja, hogy megtéretlen. Valaki által, aki éppoly láthatatlan, mint a szél, Krisz-
tus folytonosan munkálkodik a szívben. Lassan-lassan, talán az ember számára 
észrevétlen, a kapott benyomások a lelket Krisztus felé vonják. Ilyen élményeket 
kaphat az ember, ha Róla elmélkedik, olvassa a Szentírást, vagy egy prédikátor-
tól élőszóban hallgatja az igét. Egyszerre csak, amikor a Szentlélek határozottab-
ban kérlel, a lélek boldogan adja át magát Jézusnak. Sokak szerint ez a hirtelen 
megtérés; valójában azonban Isten Lelke hosszan tartó munkájának eredménye; 
türelmet, időt igénylő folyamat.

Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatók, érezhetők. Ugyanígy nyil-
vánvalóvá válik a Lélek szívben történő munkálkodása az olyan ember cseleke-
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deteiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat 
a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond 
a gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és 
összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröző-
dik. Senki sem láthatja a kezet, amely leemeli a terhet, nem láthatja a mennyei 
udvarokból alászálló fényt. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát 
Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre 
Isten képmására.

Lehetetlen, hogy véges elme felfoghassa a megváltás művét. Titokzatossága 
meghaladja az emberi tudást, aki azonban átmegy a halálból az életre, az meg-
érti, hogy ez isteni valóság. A megváltás kezdetét személyes tapasztalat révén 
ismerhetjük meg. Eredményei pedig kihatnak az örökkévalóságra.

Amíg Jézus beszélt, az igazság néhány sugara áthatolt a vallási vezető elmé-
jén. A Szentlélek meglágyító, megnyerő ereje áthatotta szívét. Mégsem értet-
te meg teljesen a Megváltó szavait. Nem annyira az újjászületés szükségessége 
kötötte le, mint inkább a mikéntje. Csodálkozva kérdezte: „Mi módon lehetnek 
ezek?” (Jn 3:9)

„Te Izrael tanítója vagy és nem tudod ezeket?” (Jn 3:10) - kérdezte Jézus. 
Valóban, a nép vallási vezetésével megbízott személy előtt nem lehetnek is-
meretlenek ilyen fontos igazságok. Jézus szavai azt a tanítást sugallták, hogy 
Nikodémusnak nem megbántódnia kellene az igazság egyszerű igéin, hanem 
inkább nagyon szerényen vélekedhetne magáról lelki tudatlansága miatt. Mind-
amellett Krisztus olyan ünnepélyes méltósággal beszélt, tekintete és hangja is 
olyan őszinte szeretetet fejezett ki, hogy Nikodémus nem sértődött meg, amikor 
rádöbbent saját szánalmas állapotára.

Ám amikor Jézus elmagyarázta, hogy földi küldetése nem egy mulandó, ha-
nem egy lelki ország megalapítása, hallgatója bajba került. Ezt látva, Jézus hoz-
zátette: „Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha 
a mennyeiekről szólok néktek?” (Jn 3:12) Ha Nikodémus nem tudta elfogadni 
Krisztus tanítását, amellyel a kegyelemnek a szívben végzett munkáját mutatta 
be, hogyan foghatná fel dicső mennyei királyságának természetét? Ha nem érti 
Krisztus földi munkáját, nem értheti a mennyeit sem.

A zsidók, akiket Jézus kiűzött a templomból, Ábrahám gyermekeinek mond-
ták magukat, mégis menekültek az Üdvözítő jelenlétéből, mert nem tudták 
elviselni a benne megnyilatkozó isteni dicsőséget. Magatartásuk azt bizonyí-
totta, hogy még nem készültek fel Isten kegyelme által a templomi szent szol-
gálatokban történő részvételre. Buzgón fenntartották a szentség látszatát, de 
elhanyagolták a szív szentségét. Miközben ragaszkodtak a törvény betűjéhez, 
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szüntelenül áthágták szellemét. Nagy szükségük volt arra a változásra, amely-
ről Krisztus beszélt Nikodémusnak - az erkölcsi újjászületésre, a bűntől való 
megtisztulásra, az ismeretek és a szentség megújulására.

Nincs mentség Izraelnek az újjászületés munkájával szembeni vakságára. 
Ésaiás a Szentlélektől ihletetten írta: „Mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a 
tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink” (Ésa 64:5). 
Dávid így imádkozott: „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket 
újítsd meg bennem” (Zsolt 51:12). Ezékiel által pedig így szól az ígéret: „És adok 
néktek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből és 
adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy 
az én parancsolatimban járjatok” (Ez 36:26-27).

Nikodémus korábban elhomályosult elmével olvasta ezeket az íráshelyeket, 
de most kezdte felfogni értelmüket. Látta, hogy a törvény betűjéhez való leg-
merevebb engedelmesség - amelyet a külsőségekre alkalmaznak - sem lehet 
jogcím senkinek arra, hogy belépjen a mennyek országába. Emberi mértékkel 
mérve élete igaz és tiszteletre méltó volt, de Krisztus jelenlétében úgy érezte, 
hogy szíve tisztátalan, élete szentségtelen.

Nikodémus vonzódott Krisztushoz. Amikor a Megváltó az újjászületésről ma-
gyarázott neki, vágyott arra, hogy ez a változás végbemenjen benne. De hogyan 
történhet ez meg? Jézus válaszolt a fel nem tett kérdésre: „Amiképpen felemelte 
Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:14-15).

Ez már olyan terület volt, melyen Nikodémus is otthon érezte magát. A 
felemelt kígyó jelképe világossá tette számára a Megváltó küldetését. Amikor 
Izrael népe közül sokan elpusztultak a tüzes kígyók marásától, Isten utasította 
Mózest, hogy készítsen egy érckígyót; és helyezze el magasan a gyülekezet kö-
zepette. Azután hírül adták a táborban, hogy aki feltekint a kígyóra, életben ma-
rad. A nép jól tudta, hogy a kígyónak önmagában nincs ereje, nem tud segíteni. 
Krisztust szimbolizálta. Ahogyan a pusztító kígyók képmására készített jelképet 
felemelték gyógyulásuk érdekében, úgy fog az Üdvözítő megjelenni „a bűn tes-
tének hasonlatosságában”(Róm 8:3). Számos izraelita úgy tekintett az áldozati 
szolgálatokra, mintha bennük lenne az erő, amely megszabadít a bűntől. Isten 
meg akarta velük tanítani, hogy ezeknek sincs már nagyobb értékük, mint az 
érckígyónak. Arra kellettek, hogy gondolataikat a Megváltóra irányítsák. Sem 
sebeik gyógyulásáért, sem bűneik bocsánatáért maguk semmit nem tehettek, 
csupán Isten ajándékába vetett hitüket kellett megmutatniuk. Rá kellett tekin-
teniük, hogy éljenek.

Ha valakit megmart a kígyó, késlekedhetett a feltekintéssel. Megkérdezhet-



126 8. TANUlMáNY jAvAsolT olvAsMáNYA 

te, milyen hatóereje lehet egy érc jelképnek. Követelhetett tudományos ma-
gyarázatot is. Magyarázat azonban nem adatott. El kellett fogadnia Isten Mózes 
által adott szavát. Visszautasítani a feltekintést - ez egyenlő volt a halállal.

Nem a vitatkozás, érvelés világosítja meg a lelket. Fel kell tekintenünk és 
élünk. Nikodémus elfogadta a tanítást és magával vitte. Másképpen tanulmá-
nyozta a Szentírást, nem a vita vagy az elmélet kedvéért, hanem hogy a lélek 
számára nyerjen életet. Amint alávetette magát a Szentlélek vezetésének, látni 
kezdte a mennyországot.

Ma ezreknek van rá szükségük, hogy megtanulják ugyanazt az igazságot, 
amelyet Nikodémus a felemelt kígyó segítségével tanult meg. A törvény iránti 
engedelmességükben bíznak, abban, hogy az majd beajánlja őket Isten kegyébe. 
Az emberek, ha kérik őket, hogy nézzenek Jézusra, és higgyék el, hogy Ő egyedül 
kegyelme által menti meg őket, így kiáltanak fel: „Hogy volna lehetséges ez?”

Nikodémushoz hasonlóan nekünk is ugyanúgy kell életre jutnunk, mint aki 
első volt a bűnösök között. Jézuson kívül „nincsen senkiben másban üdvösség: 
mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene né-
künk megtartatnunk” (Acs 4:12). Hit által kapjuk meg Isten kegyelmét, de nem a 
hit az üdvözítőnk. A hit nem érdem, hanem kéz, amellyel megragadjuk Krisztust, 
átvesszük érdemeit, mint orvosságot a bűnre. A bűnt megbánni sem tudjuk Is-
ten Lelkének segítsége nélkül. A Szentírás azt mondja Krisztusról: „Ezt az Isten 
fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbá-
natot és bűnöknek bocsánatát” (Acs 5:31). A bűnbánat éppúgy Krisztustól jön, 
mint a megbocsátás.

Akkor tehát hogyan üdvözülünk? „Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a 
pusztában” (Jn 3:14), úgy emeltetett fel az embernek Fia; és mindenki, akit a 
kígyó becsapott és megmart, ránézhet és élhet. „Ímé az Istennek ama Báránya, 
aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29). A keresztről áradó fény kinyilatkoztatja Is-
ten szeretetét. Szeretete Hozzá vonz. Ha nem állunk ellent ennek a vonzásnak, 
akkor a kereszt lábához fog vezetni, mint olyanokat, akik megbánták bűneiket, 
és akikért a Megváltót megfeszítették. Ekkor Isten Lelke hit által lélekben új éle-
tet hoz létre. A gondolatok és vágyak összhangba kerülnek Krisztus akaratával. 
A szív, az elme újjáteremtődik annak képmására, Aki azon munkálkodik, hogy 
egészen alárendeljük magunkat Neki. Ekkor Isten törvénye beíródik az elmébe 
és a szívbe, és elmondhatjuk Krisztussal: „Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt 
kedvelem, én Istenem” (Zsolt 40:9).

A Nikodémussal való beszélgetés során Jézus feltárta a megváltási tervet és 
evilági küldetését. Ezt követően egyetlen tanításában sem magyarázta el ilyen 
tökéletesen, lépésről lépésre azt a munkát, amelynek végbe kell mennie min-
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denkinek a szívében, aki örökölni akarja a mennyországot. Szolgálatának legele-
jén megismertette az igazságot a Magas Tanács egyik tagjával, a legfogékonyabb 
elmével, a nép kijelölt tanítójával. Izrael vezetői azonban nem fogadták szívesen 
a világosságot. Nikodémus szívébe rejtette az igazságot, melynek gyümölcsei 
alig-alig váltak nyilvánvalóvá három éven át.

Viszont Jézus ismerte a talajt, amelybe a magot vetette. Nem vesztek el az 
éjszakában az egyetlen hallgatónak szóló szavak a magányos hegyen. Egy ide-
ig Nikodémus nem ismerte el Jézust nyilvánosan, de figyelte életét, és töpren-
gett tanításain. A Magas Tanácsban újra és újra meghiúsította a papok Krisztus 
megsemmisítésére irányuló terveit. Amikor Jézus végül a kereszten függött, Ni-
kodémus visszaemlékezett a tanításra az Olajfák hegyén: „Amiképpen felemelte 
Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:14-15). A 
titkos beszélgetés fénye beragyogta a keresztet a Kálvárián, és Nikodémus meg-
látta Krisztusban a világ Megváltóját.

Az Úr mennybemenetele után, amikor a tanítványok szétszóródtak az üldö-
zések miatt, Nikodémus bátran színre lépett. Vagyonát a zsenge egyház támoga-
tására fordította, amelyről a zsidók azt hitték, hogy Krisztus halálával eltűnik. A 
veszély idején ő, aki korábban olyan óvatos és elővigyázatos volt, sziklaszilárddá 
vált, erősítette a tanítványok hitét, és rendelkezésre bocsátotta javait az evangé-
liumi munka elősegítése érdekében. Akik előzőleg tisztelettel hajoltak meg előt-
te, most csúfolták és üldözték. Evilági javak tekintetében elszegényedett, de az a 
hite nem fogyatkozott el, ami a Jézussal folytatott éjjeli tanácskozásból serkent.

Nikodémus elmondta Jánosnak a beszélgetés történetét, amely az apostol 
feljegyzései révén szolgál milliók okulására. Az itt tanított igazságok ma éppoly 
fontosak, mint azon az ünnepélyes éjszakán, magányos hegyen, ahová a zsidó 
vezető eljött, hogy megtanulja az élet útját a szerény galileai Tanítótól. 

<<< vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (144-154.old.) JÁKÓB KÚTJÁNÁL

Útban Galilea felé Jézus áthaladt Samárián. Déltájban érte el Sékhem gyö-
nyörű völgyét. E völgy bejáratánál volt Jákób kútja. Jézus elfáradt az utazásban, 
és leült pihenni, míg tanítványai elmentek élelmet vásárolni.

A zsidók és a samaritánusok esküdt ellenségek voltak, és amennyire csak 
lehetett, minden érintkezést kerültek egymással. Szükség esetén valójában le-
hetett kereskedelmi kapcsolatot létesíteni a samaritánusokkal - ezt az írástudók 
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törvényesnek ítélték -, de minden társadalmi érintkezést megtiltottak. Zsidó 
nem kért kölcsön samaritánustól, nem fogadott el szívességet, még egy falat 
kenyeret vagy egy pohár vizet sem. A tanítványok, amikor élelmet vásároltak, 
a nemzeti szokásoknak megfelelően cselekedtek. Ezen túl viszont nem mentek. 
Szívességre kérni egy samaritánust, vagy bárhogyan segíteni neki - ilyesmi még 
Krisztus tanítványainak sem jutott volna eszébe.

Jézus ült a kút szélén, bágyadt volt az éhségtől és a szomjúságtól. Hosszú 
volt az út reggel óta, és most tűzött Reá a déli nap. Szomjúsága csak fokozódott, 
ahogy a hűs, frissítő vízre gondolt, amely oly közel volt hozzá, de mégis elérhe-
tetlen, mivel nem volt sem kötele, sem vizeskorsója, és a kút mély volt. Neki is 
emberi természete volt, várnia kellett tehát, amíg jön valaki és vizet merít.

Egy samáriai asszony közeledett, és mintha észre sem vette volna Jézust, 
korsóját megtöltötte vízzel. Megfordult és elindult, ekkor Jézus inni kért tőle. 
Keleti ember ilyen szívességet nem hárított volna el. Keleten a vizet „Isten aján-
dékának” nevezték. A szomjazó utasnak vizet adni - ezt olyan szent kötelesség-
nek tartották, amiért a sivatagi arabok képesek voltak útjukról letérni. A zsidók 
és samaritánusok közti gyűlölet azonban meggátolta az asszonyt abban, hogy 
szívességet ajánljon fel Jézusnak, a Megváltó viszont kereste a kulcsot szívéhez, 
és isteni szeretettől vezérelt tapintattal kért, nem pedig ajánlott szívességet. Ha 
felajánlja segítségét, lehet, hogy az asszony visszautasítja, a bizalom azonban 
bizalmat ébreszt. A menny Királya jött ehhez a kivetett lélekhez, szolgálatot 
kért kezéből. Ő, aki az óceánt teremtette, akinek hatalma van a nagy mélysé-
gek vizein, aki elindította a forrásokat és a föld csatornáit, fáradtan megpihent 
Jákób kútjánál, és rá volt utalva egy idegen szívességére még egy korty víz te-
kintetében is.

Az asszony látta, hogy Jézus zsidó. Meglepetésében elfelejtette a kérést telje-
síteni, inkább megpróbálta az okát megfejteni: „Hogy kérhetsz inni zsidó létedre 
éntőlem, aki samáriai asszony vagyok?” (Jn 4: 9) - kérdezte.

Jézus így felelt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt 
mondja néked: Adj innom! te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet” (Jn 
4:10). Azon is csodálkozol, hogy oly csekély szívességet kérek tőled, mint egy 
korty víz a lábunknál levő kútból. Ha te kértél volna engem, az örök élet vizét 
adtam volna.

Az asszony nem értette meg Krisztus szavait, de érezte ünnepélyes jelentősé-
güket. Könnyed, kötekedő magatartása kezdett megváltozni. Feltételezte, hogy 
Jézus az előttük levő kútról beszél, és így szólt: „Uram, nincs mivel merítened és 
a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánk-
nál, Jákóbnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is?” (Jn 4:11-12) Csak 
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egy szomjas, úttól megfáradt, poros vándort látott maga előtt. Gondosan ösz-
szehasonlította Őt az igen tisztelt Jákób pátriárkával. Valóban úgy érezte - és ez 
természetes -, hogy nincs olyan kút, amely fölérhetne azzal, amiről még az atyák 
gondoskodtak. A múltba tekintett, az atyákra, és előre, a Messiás eljövetelére, 
miközben az atyák Reménye, maga a Messiás mellette volt, s ő nem ismerte fel. 
Ma is mennyi szomjas lélek áll közel az élő vízhez, és mégis messze tekint az élet 
kútforrásától! „Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, 
hogy Krisztust aláhozza;) Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisz-
tust a halálból felhozza.) [. . .) Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben 
van: [...] Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, 
hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol” (Róm 10:6-9).

Jézus nem válaszolt azonnal a Reá vonatkozó kérdésre, hanem ünnepélyes 
őszinteséggel így szólt: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: 
Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 
szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek 
kútfeje lesz őbenne” (Jn 4:13-14).

Aki e világ kútjainál próbálja csillapítani szomját, csak azért iszik, hogy újból 
megszomjazzék. Az emberek mindenütt kielégítetlenek. Vágyakoznak valamire, 
ami a lelki szükségleteket elégíti ki. Csak Egyvalaki képes erre. A világ szükségle-
te, az összes népek reménysége Krisztus. Az isteni kegyelem, melyet egyedül Ő 
képes nyújtani, olyan, mint az élő víz: megtisztít, felfrissít, felüdíti a lelket.

Jézus nem úgy gondolta, hogy ha az ember egyszer iszik az élet vizéből, az 
elegendő. Aki megízleli Krisztus szeretetét, az folyton többre vágyik, és semmi 
mást nem keres. A világ gazdagsága, tisztelete, örömei nem vonzzák. Szíve szün-
telenül így kiált: Többet Belőled! Ő, Aki feltárja a lélek szükségleteit, arra vár, 
hogy ezt a belső éhséget és szomjúságot kielégíthesse. Minden emberi tartalék 
és forrás kiapad. A tartályok kiürülnek, a tavak kiszáradnak; ámde Üdvözítőnk ki-
meríthetetlen kútforrás. Újból és újból ihatunk, mindig oltja szomjunkat. Akiben 
Krisztus lakozik, annak lelkében van az áldás kútja - „örök életre buzgó víznek 
kútfeje” (Jn 4:14). Ebből a forrásból merítheti az összes szükségletét kielégítő 
erőt és kegyelmet.

Míg Jézus az élő vízről beszélt, az asszony csodálkozva figyelte. Jézus felkel-
tette érdeklődését, vágyat ébresztett benne az ajándék iránt, amelyről beszélt. 
Felfogta, hogy nem a Jákób kútjának vizéről van szó, mivel ezt rendszeresen itta, 
mégis újból megszomjazott. „Uram, - mondta - add nékem azt a vizet, hogy meg 
ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni!” (Jn 4:15)

Jézus most hirtelen más irányba terelte a beszélgetést. Mielőtt ez a lélek el-
fogadhatta az ajándékot, amelyet Jézus adni vágyott, rá kellett vezetnie, hogy 
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felismerje bűneit és Megváltóját. „Monda néki: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj 
ide!” (Jn 4:16) Az asszony így felelt: „Nincs férjem” (Jn 4:17). Azt remélte, hogy 
ezzel minden ilyen irányú kérdezősködésnek elejét veszi. A Megváltó viszont 
folytatta: „Jól mondád, hogy: Nincs férjem; Mert öt férjed volt, és a mostani 
nem férjed: ezt igazán mondtad” (Jn 4:17 18).

Hallgatója megremegett. Titokzatos kéz forgatta élettörténetének lapjait, 
napvilágra hozta, amiről azt remélte, hogy örökre rejtve marad. Ki az, aki olvas 
életének titkaiban? Eszébe ötlött az örökkévalóság, az eljövendő ítélet, amikor 
minden, most rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz. Ennek fényében felébredt lelki-
ismerete.

Semmit sem tagadhatott, de megpróbált kerülni minden utalást erre a 
kellemetlen témára. Mély tisztelettel így szólt: „Uram, látom, hogy te próféta 
vagy” (Jn 4:19). Azután, remélve, hogy így lelkiismeretét megnyugtathatja, val-
lási ellentétekre terelte a szót. Ha Ő próféta, bizonyára el tudja igazítani azokban 
az ügyekben, amelyeket oly régóta vitatnak.

Jézus türelmesen hagyta, hogy arra terelje a beszélgetést, amerre akarja. 
Közben figyelte az alkalmat, hogy újból az asszony szívébe rejthesse az igazsá-
got. A nő így szólt: „A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, 
hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell” (Jn 4:20). Éppen ráláttak 
Garizim hegyére. Templomát lerombolták, csak az oltár maradt meg. Az isten-
tisztelet helye vita tárgya volt a zsidók és a samaritánusok között. Az utóbbiak 
őseinek egy része valaha Izraelhez tartozott, de bűneik miatt az Úr megengedte, 
hogy bálványimádó nép hajtsa őket igájába. Nemzedékek óta keveredtek a bál-
ványimádókkal, akiknek vallása fokozatosan beszennyezte az övékét. Igaz, hogy 
úgy tartották: bálványaik csak emlékeztetik őket az élő Istenre, a világegyetem 
Uralkodójára - az embereket mégis faragott képeik tiszteletére nevelték.

Amikor a jeruzsálemi templomot újjáépítették Ezsdrás idejében, a samaritá-
nusok szerettek volna csatlakozni a zsidókhoz az építkezésnél. Ezt a kiváltságot 
a zsidók visszautasították, s ebből ádáz gyűlölködés pattant ki a két nép között. 
A samaritánusok saját templomot építettek Garizim hegyén. Itt a mózesi előírá-
sokkal összhangban tisztelték Istent, bár nem vetették el teljesen a bálványimá-
dást. A katasztrófa azonban utolérte őket: templomukat lerombolta az ellenség, 
úgy tűnt, átok alatt vannak - mégis ragaszkodtak hagyományaikhoz és istentisz-
teleti formájukhoz. Nem ismerték el a jeruzsálemi templomot Isten házának, és 
nem vallották, hogy a zsidók vallása az övék fölött áll.

Jézus így válaszolt az asszonynak: „Hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor 
sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt 
imádjátok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk: mert az idvesség 
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a zsidók közül támadt” (Jn 4:21-22). Jézus már megmutatta, hogy mentes a zsi-
dók samaritánusokkal szembeni előítéleteitől. Most arra vágyott, hogy ledöntse 
ennek a samaritánusnak a zsidókkal szembeni előítéletét. Miközben utalt arra, 
hogy a samaritánusok hitét megfertőzte a bálványimádás, kijelentette, hogy a 
megváltás nagy igazságait Isten a zsidókra bízta, és közülük kell a Messiásnak 
megjelenni. A Szent Iratok világosan bemutatták Isten jellemét és kormányzásá-
nak alapelveit. Jézus a zsidókhoz sorolta magát, mint olyanokhoz, akikkel Isten 
megismertette magát.

Arra vágyott, hogy hallgatójának gondolatait a külsőségek, a ceremóniák 
ügye, az ellentét kérdései fölé emelj e. „Eljő az óra - mondotta - és az most va-
gyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát: mert az 
Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, 
hogy lélekben és igazságban imádják” (Jn 4:25-24).

Itt Jézus ugyanazt az igazságot jelenti ki, amit Nikodémusnak is kinyilatkozta-
tott, amikor ezt mondta: „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten 
országát” (Jn 3:3). Nem azáltal kerül az ember közösségbe Istennel, hogy egy 
szent hegyet vagy egy szent templomot keres. A vallást nem szabad külső for-
mákra vagy ceremóniákra korlátozni. Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely 
Istentől jő. Ha helyesen akarjuk szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk. 
Ő megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel, hogy 
ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata iránt készséges engedelmes-
séggel ajándékoz meg. Ez az igazi istentisztelet, a Szentlélek munkájának gyü-
mölcse. A Lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható 
Isten előtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott megnyilvánul a Lélek 
munkája, és Isten megnyilatkozik annak az embernek. Ő az ilyen imádókat kere-
si. Arra vár, hogy elfogadhassa, fiaivá és leányaivá tehesse őket.

A beszélgetés során Jézus szavai mély hatást tettek az asszonyra. Sohasem 
hallott ilyen véleményt sem saját papjaitól, sem a zsidóktól. Amint addigi élete 
elvonult előtte, átérezte, hogy nagy szüksége van valamire. Rádöbbent, hogy 
lelke szomjazik, és ezt Sikár kútjainak vize sohasem csillapíthatja. Eddig sem-
mi sem érte, ami ennyire ráébresztette volna magasabbrendű szükségleteire. 
Jézus meggyőzte arról, hogy olvas életének titkaiban, mégis barátjának érezte 
Őt, olyannak, aki szánja és szereti. Bár már jelenlétének tisztasága is ítélet volt 
bűnei felett, Jézus egy szóval sem vádolt, hanem kegyelméről beszélt, ami meg-
újíthatja a lelket. A nő kezdett meggyőződni Jézus jelleméről. Felmerült benne 
a kérdés: Nem lehet ez a rég várt Messiás? Így szólt: „Tudom, hogy a Messiás jő 
(aki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent” (Jn 4:25). 
Jézus felelt: „Én vagyok az, aki veled beszélek” (Jn 4:26).
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Amint az asszony meghallotta e szavakat, hit lobbant szívében. Elfogadta a 
csodálatos kijelentést az isteni Tanító ajkáról.

Ennek az asszonynak a felfogása érzékeny volt ezekre a dolgokra. Kész volt el-
fogadni a legnemesebb kinyilatkoztatást, mivel érdekelték az Írások, és a Szent-
lélek felkészítette, hogy még több világosságot tudjon befogadni. Tanulmá-
nyozta az Ótestamentum ígéretét: „Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened 
teközüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!” (5Móz 18:15) 
Szerette volna megérteni ezt a próféciát. A világosság már átvillant elméjén. Az 
élet, a lelki élet vize, amit Krisztus ad minden szomjas léleknek, kezdett buzogni 
szívében. Az Úr Lelke munkálkodott benne.

Krisztus nem tehetett ilyen egyszerű kijelentést az önigazult zsidóknak, mint 
ennek az asszonynak. Messzemenő fenntartásokkal kellett szólnia hozzájuk. 
Amit nem mondott el a zsidóknak, és amit később tanítványai lelkére kötött, 
hogy tartsák titokban, azt most kijelentette ennek a nőnek. Jézus látta, hogy 
tudását hasznosítani fogja, és másokat is el fog hozni, hogy részesüljenek ke-
gyelmében.

Amikor a tanítványok küldetésükből visszatértek, meglepetve látták, hogy 
Mesterük egy asszonnyal beszélget. Nem vette el a frissítő vizet, amire vágyott, 
nem szakította félbe a beszélgetést, hogy egyen az ételből, amit tanítványai hoz-
tak. Amikor az asszony elment, tanítványai kérték, hogy egyék. Látták, hogy hall-
gatag, elgondolkodott, mintha elmélkedésbe merült volna. Arca fénytől sugár-
zott, s nem merték megzavarni kapcsolatát a mennyel. Viszont tudták: bágyadt, 
kimerült, és kötelességüknek érezték, hogy emlékeztessék fizikai szükségletei-
re. Jézus látta szerető érdeklődésüket és így szólt: „Van nékem eledelem, amit 
egyem, amit ti nem tudtok” (Jn 4: 32).

A tanítványok csodálkoztak, ki hozhatott Neki ételt, de Ő megmagyaráz-
ta: „Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, 
és az ő dolgát elvégezzem” (Jn 4:34). Jézust örömmel töltötte el, hogy szavai 
felébresztették az asszony lelkiismeretét. Látta, ahogyan iszik az élet vizéből, és 
ez csillapította saját éhét és szomját. Küldetésének teljesítése, amiért elhagyta 
a mennyet, megerősítette a Megváltót munkájában, és az emberi szükségletek 
fölé emelte. Egy igazságra éhes, szomjas lélek szolgálata becsesebb volt Számá-
ra, mint az evés vagy ivás. Pihenés, felüdülés volt ez Néki. A jótékonyság volt 
lelkének élete.

Üdvözítőnk szomjúhozza a hálát. Éhezi azok rokonszenvét és szeretetét, aki-
ket vére árán váltott meg. Kimondhatatlanul vágyik arra, hogy hozzá jöjjenek és 
vegyenek életet. Ahogyan az anya figyeli a hála mosolyát kisgyermeke arcán, 
ami az értelem derengését is jelzi, úgy keresi Krisztus a hálás szeretet jeleit, 
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amelyek kifejezik, hogy lelki élet kezdődött a szívben.
Az asszonyt örömmel töltötték el Krisztus szavai. A csodálatos kinyilatkoz-

tatás szinte ellenállhatatlan erejű volt. Otthagyta a vizeskorsót, és visszatért a 
városba, hogy elvigye az üzenetet másoknak. Jézus tudta, miért ment el. Ott-
hagyta a korsót - ez félreérthetetlenül az Ő szavainak hatásáról tanúskodott. 
A nő lelkének legőszintébb vágya volt, hogy élő vizet kapjon; elfelejtette, hogy 
miért ment a kúthoz, elfelejtette a Megváltó szomjúságát, amit oltani akart. 
Örömtől túlcsorduló szívvel sietett útjára, hogy másokkal is megossza a kapott 
drága világosságot.

„Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit cseleked-
tem - mondta a város lakóinak; Nem ez-é a Jézus?” (Jn 4:29). Szavai az emberek 
szívét érintették. Új volt az arckifejezése, egész megjelenése. Az emberek ér-
deklődtek Jézus iránt. „Kimenének [...] a városból, és hozzá menének” (Jn 4:30).

Amint Jézus ült a kútnál, az előtte elterülő gabonaföldekre tekintett - kelle-
mes zöldjüket bearanyozta a napfény. Tanítványai figyelmét erre a képre terelte, 
a mezőt jelképnek használta: „Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap 
és eljön az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok 
meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra” (Jn 4: 35). Beszéd közben látta 
a kút felé közeledő csoportokat. Négy hónap volt még a gabona aratásáig, de a 
termés már beérett.

Így szólt: „Aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy 
mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, 
hogy más a vető, más az arató” (Jn 4:36). Itt Krisztus arra a szent szolgálatra mu-
tat, amellyel Istennek tartoznak azok, akik befogadják az evangéliumot. Ők Isten 
élő eszközei. Ő személyes szolgálatot vár el tőlük. Akár vetünk, akár aratunk, 
Istenért munkálkodunk. Az egyik szórja a magot, a másik begyűjti a termést, és 
mindegyikük - a vető és az arató is - jutalmat kap. Együtt örvendeznek munkájuk 
jutalmának.

Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Én annak az aratására küldtelek tite-
ket, amit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába 
állottatok”(Jn 4:38). Az Üdvözítő itt a pünkösdi nagy betakarításra tekintett elő-
re. A tanítványoknak nem volt szabad ezt saját erőfeszítéseik eredményeként 
elkönyvelni. Ők mások munkájába álltak be. Krisztus Ádám bukása óta választott 
szolgáira bízta az ige magvát, hogy elvessék az emberi szívekbe. Egy láthatatlan 
hatóerő, egy mindenható hatalom csendben, de eredménnyel munkálkodott az 
aratás előkészítésén. Isten kegyelmének harmatját, esőjét, napsugarait küldte 
az igazság magvának zsendítésére. Krisztus kész volt tulajdon vérével öntözni a 
magot. A tanítványoknak abban a kiváltságban volt részük, hogy Istennel mun-
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kálkodhattak. Krisztus és a hajdani idők szent embereinek munkatársai voltak. 
Amikor pünkösdkor kitöltetett a Szentlélek, egyetlen napon ezrek tértek meg. Ez 
volt Krisztus vetésének eredménye, munkájának gyümölcse.

Az asszonyhoz szóló szavak a kútnál a jó mag vetését jelentették, és milyen 
gyorsan bekövetkezett az aratás! A samaritánusok eljöttek, meghallgatták Jé-
zust, és hittek benne. Köré tömörültek a kútnál, elhalmozták kérdésekkel, szom-
jasan fogadták magyarázatait sok olyan dologról, ami addig nem volt világos 
előttük. Amint hallgatták Őt, a zavar oszladozni kezdett bennük. Olyanok voltak, 
mint a nagy sötétségben ülő nép, amelyre hirtelen felragyog a fénysugár, míg 
teljes dél lesz. Ez a rövid beszélgetés azonban nem elégítette ki őket. Többet 
akartak hallani, vágytak rá, hogy barátaik is hallhassák ezt a csodálatos tanítót. 
Meghívták Őt városukba, kérték, maradjon velük. Jézus két napot időzött Samá-
riában, és sokan hittek Benne.

A farizeusok lenézték Jézus egyszerűségét. Nem akarták tudomásul venni 
csodáit, jelet követeltek Tőle, hogy Ő Isten Fia. A samaritánusok viszont nem 
kértek jelet, Jézus nem tett csodát közöttük, kivéve, hogy feltárta az asszonynak 
élete titkait a kútnál. Mégis sokan befogadták Őt. Frissen ébredt örömükben 
így szóltak az asszonyhoz: „Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk 
hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus” (Jn 4:42).

A samaritánusok hitték, hogy az eljövendő Messiás nemcsak a zsidók, ha-
nem a világ Üdvözítője is. A Szentlélek Mózes által jövendölt Róla, mint Istentől 
küldött prófétáról. Jákób által kijelentette, hogy hozzá gyűlnek a népek, Ábrahá-
mon keresztül pedig, hogy benne áldatnak meg a földnek minden nemzetségei. 
Ezekre a szövegekre alapozta Samária népe a Messiásba vetett hitét. Az, hogy 
a zsidók félremagyarázták a későbbi prófétákat, és Krisztus második eljövete-
lének dicsőségét az első adventhez kötötték, a samaritánusokat a szent iratok 
elutasítására késztette, Mózes könyveinek kivételével. Viszont amint a Megváltó 
elsöpörte mindezeket a hamis értelmezéseket, sokan elfogadták a későbbi pró-
féciákat, és magának Krisztusnak az Isten országára vonatkozó szavait.

Jézus kezdte lerombolni a zsidók és a pogányok közötti válaszfalat, s az üd-
vösséget hirdetni az egész világnak. Noha zsidó volt, mégis szabadon elvegyült 
a samaritánusok között, mit sem törődött népe farizeusi szokásaival. Az előíté-
letekkel szemben elfogadta e megvetett emberek vendégszeretetét. Házaikban 
aludt, asztaluknál velük együtt evett, elfogyasztotta az ő kezük által készített és 
felszolgált ételt, utcáikon tanított, a legmesszebbmenőkig nyájas, udvarias volt 
velük.

A jeruzsálemi templomban alacsony fal választotta el a külső udvart a szent 
épület egyéb részeitől. Ezen a falon feliratok hirdették különböző nyelveken, 
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hogy zsidókon kívül senki más nem lépheti át ezt a határt. Ha pogány merészelt 
volna belépni a belső udvarba, megszentségtelenítette volna a templomot, és 
életével fizet érte. Jézus viszont - a templomnak és szolgálatainak szerzője - az 
emberi együttérzés kötelékeivel vonta magához a pogányokat, isteni kegyelme 
pedig a zsidók által elutasított üdvösséget hozta nekik.

Jézus samáriai tartózkodását áldásnak szánta tanítványai számára, akik még 
mindig a zsidó vakhit befolyása alatt álltak. Úgy érezték, hogy a nemzetük irán-
ti hűség kötelezi őket ellenségeskedés táplálására a samaritánusok irányában. 
Csodálkoztak Jézus magatartásán. Nem tudták nem követni példáját, és bár a 
Samáriában töltött két nap során a Jézus iránti hűségük féken tartotta előíté-
leteiket, szívük azonban hajthatatlan maradt. Időbe telt, amíg megtanulták, 
hogy megvetésük és gyűlöletük helyét irgalmasságnak és együttérzésnek kell 
elfoglalnia. Az Úr mennybemenetele után viszont tanításai új jelentést nyertek a 
tanítványok számára. A Szentlélek kitöltetése után visszaemlékeztek a Megvál-
tó tekintetére,szavaira, tiszteletteljes, nyájas viselkedésére ezekkel a megvetett 
idegenekkel szemben. Amikor Péter Samáriába ment prédikálni, ugyanezzel a 
lelkülettel munkálkodott. Amikor Jánost Efézusba és Szmirnába hívták, vissza-
emlékezett a sékhemi tapasztalatra, és szíve hálával telt el az isteni Tanító iránt, 
aki előre látta a rájuk váró nehézségeket, és saját példájával nyújtott segítséget.

Az Üdvözítő ma is ugyanazt a munkát végzi, mint Samáriában, amikor az 
élet vizét nyújtotta az asszonynak. Akik az Ő követőinek nevezik magukat, lehet, 
hogy lenézik, elutasítják a kivetetteket, viszont Jézus szeretetét sem születési, 
sem nemzetiségi körülmények, sem semmilyen életviszonyok nem fordíthatják 
el az ember fiaitól. Ő így szól minden lélekhez, bármily bűnös is: Ha kérted volna 
tőlem, élő vizet adtam volna néked.

Az evangéliumi hívást nem szabad leszűkíteni, néhány kiváltságosnak átadni, 
akikről úgy hisszük, bennünket tisztelnek meg, ha elfogadják. Az üzenetet min-
denkinek át kell adni. Valahol csak szívek nyílnak meg, hogy elfogadják az iga-
zságot, Krisztus készen áll a tanításukra. Kinyilatkoztatja nekik az Atyát, aki a szí-
veket vizsgálja, és elmondja, hogy milyen a Hozzá méltó imádás. Az ilyeneknek 
nem beszél példázatokban. Nekik, mint az asszonynak a kútnál, ezt mondja: „Én 
vagyok az, aki veled beszélek” (Jn 4:26).

Amikor Jézus leült pihenni Jákób kútjánál, Judeából jött, ahol szolgálata ke-
vés gyümölcsöt termett. Elutasították a papok, az írástudók, még a magát tanít-
ványainak valló nép sem ismerte fel isteni jellemét. Erőtlenül, kimerülten sem 
tagadta meg a beszélgetés lehetőségét egy asszonytól, bár az idegen volt, elsza-
kadt Izraeltől, és nyílt bűnben élt.

Az Üdvözítő nem várta, hogy sokaság seregeljen össze. Tanítását gyakran 



136 10. TANUlMáNY jAvAsolT olvAsMáNYA 

csak egy pár köréje gyűlő embernek kezdte mondani, de az arra járók sorban 
megálltak, hogy hallgassák Őt, amíg egész tömeg hallgatta csodálattal és tiszte-
lettel Isten szavait a mennyből küldött Tanítótól. A Krisztusért munkálkodó ne 
érezze, hogy néhány hallgatónak nem tud ugyanolyan odaadóan beszélni, mint 
nagyobb csoportnak. Lehet, hogy csak egyvalaki hallja az üzenetet, de ki mond-
hatja meg, hogy hatása milyen messze fog elérni? Még a tanítványok szemében 
sem tűnt indokoltnak, hogy a Megváltó egy samáriai asszonyra vesztegesse az 
idejét. Jézus azonban komolyabban és magasabb szinten beszélgetett vele, mint 
királyokkal, tanácsosokkal vagy főpapokkal. A tanításokat, melyeket átadott en-
nek az asszonynak, a föld legvégső határáig vitték tovább.

Mihelyt megtalálta a Megváltót, a samáriai asszony másokat is elhozott hoz-
zá. Jobb misszionáriusnak bizonyult, mint Jézus tanítványai. Ők ugyanis egyálta-
lán nem látták ígéretes munkaterületnek Samáriát. Gondolataik a nagy munka 
felé irányultak, amelyet a jövőben kell elvégezniük. Nem látták, hogy éppen kö-
rülöttük van az aratnivaló, amit be kell gyűjteni. A lenézett asszony viszont egy 
egész várost hozott el, hogy hallhassák a Megváltót. Azonnal elvitte a világossá-
got embertársainak.

Ez az asszony a Krisztusban való gyakorlati hit munkálkodását jeleníti meg. 
Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik Isten országába. Aki az élet vi-
zéből iszik, az élet kútfejévé válik. Krisztus kegyelme olyan a léleknek, mint a 
forrás a pusztának: azért buzog, hogy mindenkit felüdítsen, és vágyat ébresszen 
az elveszendőben az élet vize után. 

<<< vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (464-467.old.) ZÁKEUS

Útban Jeruzsálem felé Jézus „bemenvén, általméne Jerikón” (Lk 19:1). A Jor-
dántól néhány mérföldnyire, a völgy nyugati szélén - amely itt síksággá széle-
sedik - terül el a város gyönyörű, termékeny trópusi zöld növényzet közepette. 
Pálmafáival, élő forrásokkal öntözött gazdag kertjeivel smaragdként csillogott a 
mészkő-dombok és kopár szakadékok ölén, melyek Jeruzsálem és a síksági város 
közé ékelődtek.

Az ünnepekre jövet sok karaván haladt át Jerikón. Érkezésük mindig ünnepi 
esemény volt, de most fokozottabb érdeklődés tartotta izgalomban az embere-
ket. Tudták, hogy a galileai Rabbi, aki nemrég életre hívta Lázárt, a sokaságban 
menetel. Noha elterjedt a suttogás a papok összeesküvéséről, a tömeg alig vár-
ta, hogy kifejezhesse hódolatát iránta.
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Jerikó ősidőktől a papok számára elkülönített város volt, ez idő tájt rengeteg 
pap élt ott. A város lakosságát azonban a tarkaság jellemezte. Jelentős csomó-
pont lévén, római tisztviselők, katonák, különböző égtájak felől jött idegenek 
fordultak meg itt, a vám begyűjtésének lehetősége miatt pedig számos vámsze-
dő telepedett le.

Zákeus, „a fővámszedő”, zsidó volt, akit polgártársai megvetettek. Rangja és 
vagyona gyűlölt hivatásának jutalma volt. A vámszedő név egyet jelentett az 
igazságtalansággal, zsarolással. A gazdag vámszedő teljességében mégsem volt 
egy érzéketlen csaló, mint amilyennek tartották. A világias és büszke magatartás 
mögött egy isteni befolyásra érzékeny szív rejlett. Zákeus hallott Jézusról. Annak 
híre, aki oly kedvesen, udvariasan bánt a számkivetett osztályokkal, széltében-
hosszában étterjedt. A fővámszedőben vágy ébredt a jobb élet után. Keresztelő 
János a Jordánnál prédikált, mindössze néhány mérföldnyire Jerikótól, és Záke-
us hallotta a felszólítást a bűnbánatra. A vámszedőknek szóló tanítást: „Semmi 
többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett” (Lk 3:13), látszólag nem 
vette figyelembe, de az befolyásolta gondolkodását. Ismerte az Írásokat, és meg 
volt győződve róla, hogy helytelen gyakorlatot folytat. Most, amikor közvetítet-
ték számára a Nagy Tanító szavait, úgy érezte, Isten szemében bűnös. Mégis, 
amit Jézusról hallott, az reményt gyújtott szívében. Számára is lehetséges a bűn-
bánat, az élete megváltoztatása, hiszen nem vámszedő-e az új Tanító egyik leg-
hűségesebb tanítványa is? Zákeus azonnal követni kezdte a meggyőződést, mely 
hatalmába kerítette, s elkezdte kártalanítani azokat, akikből hasznot húzott.

Ily módon már kezdett visszafelé haladni az úton, amikor elhangzott a hír, 
hogy Jézus megérkezett Jerikóba. Zákeus mindenáron találkozni akart Vele. 
Kezdte felismerni, milyen rögös ösvény áll előtte, ha vissza akar fordulni a rossz 
útról. Félreértik, gyanakodva, bizalmatlanul fogadják a hibái kijavítására irányu-
ló erőfeszítést - ezt nehéz volt elviselni. A fővámszedő annak arcába akart nézni, 
akinek szavai reményt költöztettek szívébe.

Az utcák zsúfoltak voltak, és Zákeus alacsony termete miatt semmit sem lá-
tott az emberek feje fölött. Senki sem engedett utat neki, ezért egy kicsit elő-
reszaladt, megelőzte a sokaságot. Egy terebélyes koronájú fügefa hajlott az út 
fölé, s a gazdag adószedő felmászott rá, olyan helyet keresett magának a lombok 
között, ahonnan áttekintheti az alatta elhaladó menetet. A tömeg közeledett, 
elvonult alatta, s Zákeus sóvár szemmel figyelte őket, hogy észrevehesse, akit 
látni vágyott.

A papok, írástudók zajongása, a sokaság üdvrivalgása felett Jézus szívéig 
hatolt a fővámszedő kimondatlan vágya. Hirtelen, éppen a fügefa alatt meg-
állt a csoport, a társaság előtt és mögött haladók elcsöndesedtek, s fölnézett 
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Valaki, akinek pillantása olvas a lélekben. A férfi a fügefán szinte nem hitt a 
fülének, amikor e szavakat hallotta: „Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem 
a te házadnál kell maradnom” (Lk 19:5).

A sokaság félreállt, és Zákeus, mintha álomban járna, mutatta az utat háza 
felé. Az írástudók mogorva arcot vágtak, elégedetlenül és megvetően morogtak: 
„Bűnös emberhez ment be szállásra” (Lk 19:7).

Zákeust lenyűgözte, ámulatba ejtette, elnémította Krisztus szeretete és ke-
gyelme, hogy lehajolt hozzá, méltatlanhoz. Most a szeretet és a ragaszkodás 
újonnan megtalált Mesteréhez fordulva megnyitotta ajkát. Nyilvánosan akart 
bűnvallomást tenni, bűnbánatra jutni.

A sokaság színe előtt „Zákeus [...] előállván, monda az Úrnak: Uram ímé min-
den vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvar-
kodással elvettem, négyannyit adok helyébe. Monda pedig néki Jézus: Ma lett 
üdvössége ennek a háznak! Mivelhogy ő is Ábrahám fia” (Lk 19:8-9).

Amikor a gazdag ifjú főember elfordult Jézustól, a tanítványok csodálkoztak 
Mesterük mondásán: „Mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Is-
ten országába bemenni!” (Mk 10:24). Egymástól kérdezgették: „Kicsoda üdvö-
zülhet tehát?” (Lk 18:26). Most látták Krisztus szavait beigazolódni: „Ami embe-
reknél lehetetlen, lehetséges az Istennél” (Lk 18:27). Láthatták, Isten kegyelme 
által hogyan léphet be egy gazdag ember a mennyek országába.

Mielőtt még Zákeus nézhette volna Krisztus arcát, már elkezdte a munkát, 
mely igaz bűnbánónak mutatta be őt. Még az emberek vádolása előtt megval-
lotta bűnét. Engedett a Szentlélek meggyőzésének, és elkezdte megvalósítani a 
hajdani Izraelnek és egyben nekünk is megírt igék tanítását. Az Úr régen meg-
mondta: „Ha a te atyádfia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, se-
gítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne végy 
tőle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy megélhessen mel-
letted a te atyádfia. Pénzedet ne add néki kamatra, se uzsoráért ne add a te ele-
ségedet. [...] Egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te Istenedtől” (3Móz 
25:35-37.17). Ezeket az igéket maga Krisztus szólta, amikor felhőoszlopba bur-
kolózott. Zákeus mindenekelőtt azzal válaszolt Krisztus szeretetére, hogy kinyil-
vánította együttérzését a szegényekkel és szenvedőkkel.

A vámszedők között létezett egy szövetség, úgyhogy elnyomhatták a népet, 
támogathatták egymás csaló eljárásait. Zsarolásukkal tulajdonképpen egy szinte 
általánossá vált szokást gyakoroltak. Még a papok és rabbik is - akik megvetették 
őket - bűnös utakon gazdagodtak, becstelen eljárásaikat szent hivatásuk leple 
alá rejtették. Amióta Zákeus engedett a Szentlélek befolyásának, minden mód-
szert elvetett, ami nem egyezett a becsülettel.
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Nem őszinte az a bűnbánat, amely nem eredményez teljes megújulást. Krisz-
tus igazságossága nem köpeny, mellyel eltakarhatók a meg nem vallott és el 
nem hagyott bűnök; sokkal inkább egy olyan életelv, amely átalakítja a jellemet, 
és a magatartást befolyásolja. Az igazságosság teljes átadást jelent Isten számá-
ra; hogy a mennyei elvek bennünk lakozhassanak.

A kereszténynek üzleti életében a világ számára azt a módszert kell képvi-
selnie, melyet Urunk is követne az üzleti vállalkozásokban. Minden egyesség-
ben meg kell mutatnia, hogy Isten a tanítója. „Szentség az Úrnak” (2Móz 28:36; 
39-30) - ez legyen odaírva naplókra és főkönyvekre, okmányokra, nyugtákra, 
váltókra. Akik Krisztus követőinek vallják magukat, de nem járnak el becsülete-
sen, azok hamis bizonyságot tesznek a szent, igaz és kegyelmes Isten jelleméről. 
Minden megtért lélek - Zákeushoz hasonlóan - a korábbi életére jellemző iga-
zságtalan eljárások elhagyásával jelzi, hogy Krisztus a szívébe lépett. A fővám-
szedőhöz hasonlóan azzal bizonyítja őszinteségét, hogy megtéríti a kárt. Az Úr 
így szól: „Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsola-
taiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: [...] Semmi az ő vétke, mellyel 
vétkezett, emlékezetbe nem jön néki; [...] élvén él” (Ez 33:15-16).

Ha másokat megkárosítottunk igazságtalan üzleti eljárásainkkal, kijátszot-
tunk a kereskedelemben; vagy bárkit becsaptunk - még ha törvényesen is -, 
meg kell vallanunk hibánkat, és amennyire csak erőnkből telik, kárpótolnunk 
kell őket. Kötelességünk nemcsak annak visszatérítése, amit elvettünk, hanem 
mindannak is, ami kamatozott volna, ha helyesen és bölcsen használják föl, mi-
közben az a mi tulajdonunkban volt.

Zákeusnak ezt mondta a Megváltó: „Ma lett üdvössége ennek a háznak!” (Lk 
19:9). Nemcsak Zákeust áldotta meg az Úr, hanem egész házanépét is. Krisztus 
az ő otthonába ment, hogy tanítsa az igazságra, s oktassa házanépét a mennyei 
dolgokra. A rabbik és a hívők megvetése kizárta őket a zsinagógákból, most vi-
szont egész Jerikóban a legkiváltságosabb ház volt az övék. Saját otthonukban az 
isteni Tanító köré gyűltek, és hallgatták az élet igéit.

Akkor jő el a lélek üdvössége, amikor elfogadja Krisztust személyes Megváltó-
jának. Zákeus nem pusztán futó vendégként fogadta Jézust otthonában, hanem, 
mint aki a lélek templomában fog lakozni. A papok és írástudók azzal vádolták, 
hogy bűnös, és zúgolódtak Krisztus ellen, amiért vendége lett, az Úr azonban 
Ábrahám fiának ismerte el a vámszedőt. Mert „akik hitből vannak, azok az Áb-
rahám fiai” (Gal 3:7). 

<<< vissza a 10. tanulmányhoz
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11. Tanulmány javasolt olvasmánya

TAPASZTALATOK, LÁTOMÁSOK (83-91.old.) GYÜLEKEZETI REND*
* (A Jézust várók a legkülönfélébb közösségekből toborzódtak, és egyáltalán nem foglalkoztak 

azzal a gondolattal, hogy külön közösséget vagy egyházat alapítsanak. Miután „az idő” már elmúlt, 
nagy zavar uralkodott soraikban. A többség ugyanis hallani sem akart a szervezkedésről, mert a 
szervezet szűk kereteit nem tartotta összhangban levőnek az evangéliumi szabadság elvével. Whi-
te testvérnő kezdettől fogva ellenzett mindennemű fanatizmust s azt hangozatta, hogy szervezke-
désre feltétlenül szükség van, hogy a zavarnak elejét vegyük. Ma már csak kevesen tudják felfogni, 
hogy mily szilárdságra volt szüksége, hogy abban az időben az elhatalmasodó törvénytelenség 
ellen szavát hallassa. Az ő intelmeinek és előírásainak köszönhetjük azt az egységet és rendet, 
amely ma a Jézust váró nép között uralkodik.)

Az Úr megmutatta nekem, hogy a testvérek rendkívül féltek a gyülekeze-
ti rendtől és hogy nagyon elhanyagolták azt. Igaz, a külsőségeket kerüljük, de 
azért a rendet tartsuk fenn. A mennyben a legteljesebb rend uralkodik. Akkor is 
rend volt a gyülekezetben, midőn Krisztus a földön járt s távozása után is a leg-
nagyobb szigorral ügyeltek tanítványai a rendre. És most, az utolsó napokban, 
midőn Isten, gyermekeit a hit egységére hozza, sokkal nagyobb szükség van a 
rendre, mint valaha; hisz miközben Isten egyesíti gyermekeit, Sátán és angyalai 
szorgosan munkálkodnak, hogy ezt az egységet meghiusítsák és megsemmisít-
sék. Így történt, hogy többen a munkába siettek, akiknek nem volt akkor elég 
bölcsességük és ítélőképességük, akik talán saját házukat sem tudták rendben 
tartani, akiknek ahhoz sem volt elég befolyásuk és tekintélyük, hogy azt a kis 
nyájat őrizzék, amit otthon bízott rájuk az Isten; mégis alkalmasnak tartották 
magukat a nyáj vezetésére. Ezek nagyon sok helytelenséget követnek el s azok, 
akik nem ismerik hitünket, minden követünket az ilyen önnön küldte pásztorok 
után fogják majd megítélni. Ily módon gyalázzák az Úr munkáját, sok hitetlen 
ember kerüli az igazságot, akik különben őszintén és komolyan kutatták volna, 
hogy hitünk alapelvei tényleg megfelelnek e az igazságnak. 

Gyakran olyan emberek mennek ki a munkaterületre, anélkül, hogy a testvé-
rek vagy a gyülekezetek felhatalmazták volna őket, akik nem élnek megszentelt 
életet s akik alkalmatlanok a jelenvaló igazság hirdetésére. Az ilyen eljárásnak 
zavar és egyenetlenség a következménye. Vannak, akik elméletben ismerik az 
igazságot, akik érvelni is tudnak, de nincs elég tapasztalatuk, nincs elég ítélőké-
pességük és lelki erejük. Még nagyon, nagyon sokat kellene tanulniuk és megér-
teniük, míg alkalmasak lennének arra, hogy másokat tanítsanak.

Mások nem tudnak érvelni, bizonyítani, de mivel egyes testvérek hallották 
őket szépen imádkozni, vagy néha-néha sikerült nekik bátorító felhívásokkal 
szolgálni, kiküldték őket a munkaterületekre, hogy oly munkát végezzenek, 
amelyre Isten nem képesítette őket s amelyhez nincs elég tapasztalatuk és íté-



141TAPASZTALATOK, LÁTOMÁSOK (83-91.old.) GYÜLEKEZETI REND*

lőképességük. Lelki gőgbe esnek, tiszteletben tartják őket, és abban a csaló-
dásban vannak, hogy ők munkások. Nem ismerik önmagukat. Nincs egészséges 
ítélőképességük, fennhéjázva beszélnek önmagukról, sok olyan dolgot állítanak, 
miket a Bibliából bebizonyítani nem tudnak. Isten jól tudja mindezt; azért nem 
hív el ilyen lelkeket ebben a veszélyes időben munkába s a testvérek is legyenek 
óvatosak, hogy ne küldjenek olyanokat, akiket az Úr nem hívott el.

Általában azok vannak leginkább meggyőződve elhivatottságukról, akiket 
az Úr nem hívott el. Kimennek a munkaterületekre, és rendszerint nem a leg-
jobb befolyást gyakorolják; egyes helyeken mindazonáltal elérhetnek bizonyos 
eredményt, ami úgy velük, mint másokkal elhiteti, hogy biztosan Isten hívta 
el őket. Ha vannak is ez embereknek eredményeik, ez még egyáltalán nem bi-
zonyítja, hogy Isten küldte őket. Ne feledjük, hogy az Isten angyalai késztetik 
őszinte gyermekeinek a szívét, megvilágítják értelmüket, és fogékonnyá teszik 
a jelenkori igazság elfogadására, hogy éljenek általa. És ha önküldött emberek 
olyan hivatalokat töltenek is be, ahova Isten nem állította őket, és ha azt vall-
ják is, hogy ők tanítók és tanításuk által lelkek elfogadják az igazságot, ez még 
nem bizonyítja, hogy Istentől elhívottak. Azok a lelkek, akik általuk fogadták el 
az igazságot, próbákba és nehézségekbe jutnak, midőn rájönnek, hogy ezek a 
férfiak távol állottak Isten tanácsától. Még ha istentelen emberek hirdetik is, 
lesznek, akik az igazságot elfogadják; ámde azokat, akik az igazságot hirdették, 
ez nem tette érdemesebbé Isten kegyére. Bűnös emberek csak bűnösök, és a 
csalás mértéke szerint, mellyel Isten szeretteit megtévesztették, és amily zavart 
okoztak a gyülekezetben, olyan lesz a büntetésük. Bűneik nem fedeztetnek be, 
hanem felfedetnek Isten haragjának sötét napján.

Az önküldött követek valóságban átkai a műnek. Őszinte lelkek a legtelje-
sebb bizalommal viseltetnek irántuk, mert azt hiszik, hogy Isten tanácsa szerint 
járnak el, és a legteljesebb összhangban vannak a gyülekezettel; ezért eltűrik, 
hogy Úrvacsorát osszanak és hogy - miután kötelességeiket felismerték - alá-
merítsék őket. Azonban később, midőn több világosságot nyernek, ami előbb 
utóbb bekövetkezik, tapasztalják majd, hogy ezek az emberek nem Isten el-
hívott és kiválasztott követei, mint akiknek ők tartották. Nagy zavarba jutnak, 
az igazságot is kétségbe vonják, melyet elfogadtak. Úgy érzik, mintha mindent 
ismét meg kellene tanulniuk. Az ellenség kétséget támaszt szívükben aziránt, 
hogy tényleg Isten oktatta és vezérelte e őket idáig s nem nyughatnak mind-
addig, amíg újból alá nem merítkeznek és újból nem kezdenek mindent. Isten 
hírnökeinek sokkal nehezebb olyan helyekre menni, ahol már mások voltak s 
helytelen befolyást gyakoroltak, mint új területekre. Isten szolgái legyenek egy-
szerűek, viselkedjenek őszintén, s ne leplezzék a rosszat. Ne feledkezzenek meg 
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arról, hogy élők és holtak között állanak, s hogy majd számolniuk kell hűségük-
ről, munkájukról s befolyásukról, melyet a nyájra gyakoroltak, amely fölé Isten 
őket vigyázókká tette.

Lelkek, akik elfogadták az igazságot és ily nehézségek közé jutottak, akkor is 
megismerték volna az igazságot, ha ezek az emberek soha sem keresték volna 
fel őket, hanem elfogadták volna a kirendelt egyszerűbb helyet, amit Isten szá-
mukra kiutalt. Isten szeme állandóan őrködik kiválasztottai felett, hivatott és vá-
logatott követeket küldött volna hozzájuk, oly férfiakat, akik belátással haladtak 
volna előre. Az igazság világossága felfedte volna a lelkek előtt valódi állapotu-
kat, az igazságot értelmes módon elfogadták s szépségével és egyszerűségével 
megelégedtek volna. Így érezték volna annak hatalmas befolyását, megerősöd-
tek, s maguk is szentséges befolyást árasztottak volna környezetükre.

Ezután azoknak veszedelmes helyzetét mutatta meg nekem az Úr, akik utaz-
gatnak, anélkül, hogy az Úr elhívta volna őket. Mihelyt egy kis eredményt érnek 
el, hiányzó képességeik észrevehetővé válnak. Meggondolatlan intézkedéseket 
tesznek, bölcs meggondolás hiányában úgy elriasztják a lelkeket, hogy soha 
többé el nem érhetők. Láttam annak végtelen fontosságát, hogy a gyülekezet 
lelkiismeretes és beható vizsgálatnak vesse alá azoknak életét, képességeit és 
tulajdonságait, akik tanítóknak vallják magukat. Ha a gyülekezet nem látja vilá-
gos bizonyítékát, hogy Isten hívta el az illetőket s „jaj nekik”, ha ezen hívásnak 
vonakodnak eleget tenni, akkor a gyülekezet kötelessége cselekedni s a tagokkal 
tudatni, hogy a gyülekezet az illetőket tanítókul nem ismeri el. Ez az egyedüli 
eljárás, amelyet a gyülekezet az ily esetekben követhet, mert a felelősség a gyü-
lekezetet terheli.

Láttam, hogy igenis lehetséges bezárni azt az ajtót, amelyen keresztül az 
ellenség behatolni szeretne, hogy a nyájat zavarja és nyugtalanítsa. Megkér-
deztem az angyalt, hogy ez miképpen lehetséges? Így felelt: „A gyülekezetnek 
Isten igéjéhez kell menekülnie, s a gyülekezeti rend tekintetében - amit idáig 
elhanyagolt - megalapozódni. Ez feltétlenül szükséges, hogy a gyülekezet hitben 
egységessé legyen.” Láttam, hogy a gyülekezet az apostolok napjaiban is annak 
a veszélynek volt kitéve, hogy hamis tanítók félrevezetik. Ezért választottak a 
testvérek olyan férfiakat, akikről mindenki a legjobb véleményről volt, akik jól 
kormányozták saját házukat, s akik családjuk kebelében a legszebb rendet tar-
tották fenn, s alkalmasak voltak a sötétségben veszteglők felvilágosítására. Is-
tent kérdezték meg felőlük, majd összhangban a gyülekezettel és a Szentlélekkel 
kezeik rátevésével avatták fel őket a szent szolgálatra. Miután ily módon Istentől 
vették megbízatásukat és a gyülekezet beleegyezését, széjjeljártak, és alámerí-
tették a megtért lelkeket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 
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Ezután azoknak veszedelmes helyzetét mutatta meg nekem az Úr, akik utaz-
gatnak, anélkül, hogy az Úr elhívta volna őket. Mihelyt egy kis eredményt érnek 
el, hiányzó képességeik észrevehetővé válnak. Meggondolatlan intézkedéseket 
tesznek, bölcs meggondolás hiányában úgy elriasztják a lelkeket, hogy soha 
többé el nem érhetők. Láttam annak végtelen fontosságát, hogy a gyülekezet 
lelkiismeretes és beható vizsgálatnak vesse alá azoknak életét, képességeit és 
tulajdonságait, akik tanítóknak vallják magukat. Ha a gyülekezet nem látja vilá-
gos bizonyítékát, hogy Isten hívta el az illetőket s „jaj nekik”, ha ezen hívásnak 
vonakodnak eleget tenni, akkor a gyülekezet kötelessége cselekedni s a tagokkal 
tudatni, hogy a gyülekezet az illetőket tanítókul nem ismeri el. Ez az egyedüli 
eljárás, amelyet a gyülekezet az ily esetekben követhet, mert a felelősség a gyü-
lekezetet terheli.

Láttam, hogy igenis lehetséges bezárni azt az ajtót, amelyen keresztül az 
ellenség behatolni szeretne, hogy a nyájat zavarja és nyugtalanítsa. Megkér-
deztem az angyalt, hogy ez miképpen lehetséges? Így felelt: „A gyülekezetnek 
Isten igéjéhez kell menekülnie, s a gyülekezeti rend tekintetében - amit idáig 
elhanyagolt - megalapozódni. Ez feltétlenül szükséges, hogy a gyülekezet hitben 
egységessé legyen.” Láttam, hogy a gyülekezet az apostolok napjaiban is annak 
a veszélynek volt kitéve, hogy hamis tanítók félrevezetik. Ezért választottak a 
testvérek olyan férfiakat, akikről mindenki a legjobb véleményről volt, akik jól 
kormányozták saját házukat, s akik családjuk kebelében a legszebb rendet tar-
tották fenn, s alkalmasak voltak a sötétségben veszteglők felvilágosítására. Is-
tent kérdezték meg felőlük, majd összhangban a gyülekezettel és a Szentlélekkel 
kezeik rátevésével avatták fel őket a szent szolgálatra. Miután ily módon Istentől 
vették megbízatásukat és a gyülekezet beleegyezését, széjjeljártak, és alámerí-
tették a megtért lelkeket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 

Kívánatos, hogy akik Isten igazságát hirdetik, azoknak jó ítélőképességük le-
gyen. Olyan férfiak legyenek, akik elviselik az ellenállást anélkül, hogy ingerülten 
indulatoskodnának; mert akik az igazságnak ellenállnak, támadják azokat az em-
bereket is, kik azt tanítják és minden felhozható kifogást a legkirívóbb színben 
tüntetnek fel, hogy az igazság ellen felsorakoztathassák. Isten üzenetét hordozó 
szolgák legyenek elkészülve arra, hogy ezeket a kifogásokat nyugodtan és sze-
líden elhárítsák, az igazság világosságának segítségével. Az ellenzék gyakran a 
legkihívóbb módon támadja Isten szolgáit, csak azért, hogy bennük is hasonló 
indulatot ébresszen, hogy azt azután kellőképpen kiteregethessék, másoknak 
elbeszélhessék, hogy Isten parancsolatainak hirdetői mérges, indulatos embe-
rek. Láttam, hogy fel kell készülnünk az ellenvetésekre s türelemmel, nyájasan 
és értelmesen kell azokkal szembenéznünk. Ellenfeleink támadását ne viszonoz-
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zuk elkeseredett hangon. Mérlegeljük méltányosan az ellenvetéseket, ne akar-
juk azokat bizonyos állításokkal visszaverni; nyilatkoztassuk ki előttük az igazság 
erejét és világosságát, és ezeknek segítségével igazítsuk helyre a tévedéseket. 
Ez az eljárásunk nagyon jó benyomást gyakorol majd; ellenfeleink rájönnek arra, 
hogy csalódtak és hogy a törvény megtartói, az igazság hírnökei mégsem olya-
nok, mint amilyeneknek beállítják őket.

Azok a férfiak, akik azt állítják, hogy az élő Istennek szolgái, legyenek min-
denki szolgái, ne akarjanak a testvérek fölé emelkedni, hanem legyen lelkületük 
jóságos és barátságos. Ha tévednének, legyenek hajlandók tévedéseiket hala-
déktalanul és nyíltan beismerni. A becsületes szándék nem mentség arra, hogy 
tévedésünket ne ismerjük be. A beismerés nem rendíti meg a gyülekezet bizal-
mát a hírnökök iránt és ezzel csak jó példát nyújtanak; ha a beismerés lelkülete 
uralná a gyülekezetet, ennek eredménye édes egyetértés lenne. Akik tanítóknak 
tartják magukat, legyenek a jámborság, szelídség, alázatosság példaképei, le-
gyenek barátságosak mindenki irányában, hogy lelkeket vezethessenek Jézus-
hoz és a Biblia igazságaihoz. Krisztus szolgája legyen szavaiban, cselekedeteiben 
tiszta. Mindegyik arra gondoljon, hogy a szentséges Isten által sugallt igéket hir-
deti. Továbbá arra is kell gondolnia, hogy Jézus reá bízta nyájának gondozását, 
és hogy hivatásához tartozik, hogy az egyes lelkek ügyét Isten elé tárja, hogy 
érettük imádkozzék, miként Jézus is imádkozik érettünk az Atya előtt. Figyelme-
met felhívták a hajdani Izraelre, hogy a szentély szolgáinak mily tisztáknak és 
szenteknek kellett lenniük, mert szolgálatuk által szoros összeköttetésbe jutot-
tak Istennel. A prédikátoroknak szenteknek, tisztáknak és fedhetetleneknek kell 
lenniük, mert különben megsemmisíti őket Isten. Isten nem változott, Isten ma 
is éppen olyan tiszta, szent és pontos, mint mindig volt. Akik Jézus prédikátorai-
nak vallják magukat, legyenek tapasztalt és mélyen megszentelt életű emberek, 
mert csak így áraszthatnak mindenütt, mindenkor szentséges befolyást. 

Láttam, hogy itt az ideje annak, hogy a hírnökök kimenjenek mindenfelé, 
amerre csak utak előttük megnyílnak, mert hisz Isten előttük halad és az em-
berek szívét megnyitja Szavának befogadására. Újabb helyeken is meg kellene 
kezdeni a tevékenységet és ilyen esetekben nagyon jól tennék, ha kettesével 
mennének a munkások, hogy egymást kölcsönösen támogassák. A követke-
ző tervet mutatták nekem: Nagyon helyes volna, ha a nehezebb területekre, 
ahol igen nagy az ellenállás, s ahol a legnagyobb a sötétség, és ahol fokozott 
tevékenységre van szükség, kettesével mennének a munkások, hogy egyesült 
erővel és erős hittel tárják fel az igazságot a sötétségben levőknek. Ha később 
több helység látogatása által többet tehetnek, menjenek külön-külön, de ekkor 
is igyekezzenek gyakrabban találkozni, hogy egymás segítségére lehessenek, és 
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hogy egymás kezét erősíthessék a munkában. Így azután gyakran tanácskoz-
hatnak egymással munkaterületeik felett, megbeszélhetik egymással azoknak 
szükségleteit és azt is, hogy mily módon érhetik el a legszebb eredményeket, és 
hogyan nyerhetik meg az igazságnak az emberek szívét. Ha azután újból szét-
válnak, újult bátorsággal és tetterővel látnak munkához, hogy az ellenállást és 
sötétséget elviselhessék, és örvendő szívvel buzgólkodhatnak, hogy elveszett 
lelkeket megmentsenek.

Láttam, hogy Isten szolgái ne állandóan ugyanazon a helyen dolgozzanak, 
hanem újabb és újabb területeket kutassanak fel, hogy a lelkeket megkeressék. 
Azok, akik már szilárdan meg vannak alapozva az igazságban, ne igényeljék any-
nyira munkájukat; hisz már képeseknek kell lenniük egyedül is megállni, és má-
sokat erősíteni, mialatt Isten követei a sötét és magányos helyeket kereshetik 
fel, hogy azoknak is hirdethessék az igazságot, akik még nem gyönyörködhettek 
a jelenkor igazságának dicsőséges fénysugaraiban.

<<< vissza a 11 tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (722-729.old.) MENJETEK EL ÉS TANÍTSATOK MINDEN 
NÉPEKET!

Röviddel mennybemenetele előtt Krisztus megbízást adott tanítványai-
nak. „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön - mondotta. Elmen-
vén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt 28:18-19). „Elmenvén 
e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek” (Mk 16:15). 
Krisztus újra és újra megismételté ezeket a szavakat, hogy a tanítványok megra-
gadhassák jelentőségét. A menny világosságának rá kell ragyognia a föld minden 
lakosára, a magas és az alacsony rendűekre, a gazdagokra és a szegényekre tisz-
tán és erős sugarakkal. A tanítványoknak a Megváltó munkatársaivá kell lenniük 
a világ megmentésének munkájában.

Krisztus ezt a megbízást akkor adta tanítványainak, mikor a felházban talál-
kozott velük. Most azonban tanítványai szélesebb táborának is megadta ezt a 
felhatalmazást. Azon az összejövetelen, amelyet Galileában a hegyen tartottak 
meg Krisztus követői, mindazok a hívők megjelentek, akiket meg tudtak hívni. 
Halála előtt maga Krisztus jelölte ki ennek a gyűlésnek a helyét és idejét. A sír-
boltnál az angyal emlékeztette a tanítványokat Krisztusnak arra az ígéretére, 
hogy Galileában találkozik majd velük. Ezt az ígéretet elmondották azoknak a 
hívőknek is, akik húsvét hetének folyamán Jeruzsálemben gyülekeztek össze, 
és rajtuk keresztül az ígéret sok magányos hívőhöz is eljutott, akik gyászolták 
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Uruk halálát. Mindnyájan nagy érdeklődéssel várakoztak erre a találkozásra és 
megbeszélésre. A gyűlés színhelyére kanyargós, kerülő utakon jöttek minden 
irányból, hogy elkerüljék a féltékeny zsidók gyanújának a felkeltését. A hívők 
csodálkozó szívvel jöttek, és komolyan beszélgettek egymással azokról a hírek-
ről, amelyek eljutottak hozzájuk Krisztusról.

A kijelölt időpontban mintegy ötszáz hívő gyűlt össze kis csoportokban a 
hegyoldalon. Türelmetlenül igyekeztek mindent megtudni azoktól, akik látták 
már Krisztust feltámadása óta. A tanítványok csoporttól csoportig mentek és 
elmondották mindazt, amit láttak és hallottak Jézusról, és érveltek a szent Írá-
sokból, mint ahogy Krisztus is tette velük. Tamás elmondotta hitetlensége törté-
netét, és elmondotta azt is, hogy hitetlenségét miként szüntette meg a feltáma-
dott Úr. Hirtelen Jézus állott meg közöttük. Senki sem tudta megmondani, hogy 
honnan és hogyan jött. A jelenvoltak közül sokan még sohasem látták előzőleg 
Jézust. Kezein és lábain azonban meglátták a keresztre feszítés jeleit. Az arcvo-
násai olyanok voltak, mint Isten orcája. Amikor meglátták Jézust, azonnal imádni 
kezdték.

Néhányan azonban hitetlenkedni, kételkedni kezdtek. Így lesz ez mindig. 
Vannak és lesznek olyanok, akik nehéznek találják a hit gyakorlását, és ezek a 
kételkedők oldalán foglalnak helyet. Hitetlenségük következtében azonban ezek 
sokat veszítenek.

Jézusnak ez volt az egyetlen találkozása és megbeszélése feltámadása után 
sokakkal a hívők közül. Jézus eljött, és így szólott hozzájuk: „Nékem adatott min-
den hatalom mennyen és földön” (Mt 28:18). A tanítványok már imádták Jé-
zust, mielőtt megszólalt. Mivel azonban szavai azokról az ajkakról hangzottak 
el, amelyeket egyszer lezárt a halál, különleges erővel az örömmámor kerítette 
őket hatalmába. Jézus most a feltámadott Üdvözítő volt. Sokan közülük látták 
Őt, mikor hatalmát a betegek meggyógyításában gyakorolta, és a sátáni hatal-
makat ellenőrzése, uralma alá hajtotta. Voltak, akik azt látták, hogy Jézusnak 
hatalma van arra, hogy felállítsa királyságát Jeruzsálemben, és letörjön minden 
ellenállást és uralkodjék a természet elemei fölött. Jézus lecsendesítette a ha-
ragos háborgó vizeket; járkált a fehértarajú hullámokon; életre támasztotta fel 
a halottakat. Most pedig kijelentette, hogy Isten Neki adott minden hatalmat. 
Jézus szavai felülemelték hallgatói gondolatait a földi és ideiglenes dolgokon és 
ráirányították a mennyei, örökkévaló dolgokra, miáltal rendkívüli módon tárult 
fel előttük az Ő méltósága és dicsősége.

Krisztus szavai a hegyoldalon azt jelentették be, hogy áldozata, amelyet az 
emberekért hozott, teljes és tökéletes volt. A jóvátételt betöltötte és azt a mun-
kát, amelyért eljött erre a világra, elvégezte. Jézus útban volt Isten trónjához, 
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hogy tiszteljék az angyalok, a fejedelemségek és hatalmasságok. Elkezdte köz-
benjárói munkájának a végzését. Határtalan tekintéllyel felruházva átadta meg-
bízását tanítványainak: „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népe-
ket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében; 
tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé 
én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:19-20).

Isten a zsidó népet tette a szent igazság megőrzőjévé. A farizeizmus azonban 
az egész világ legfelsőbbrendűnek látszó, legegyedülállóbb álkegyes embereivé 
formálta őket. Minden, ami a papokkal és a főemberekkel összefüggésben állott 
- a ruháik, a szokásaik, szertartásaik, a hagyományaik - alkalmatlanná tette őket 
arra, hogy a világ világossága legyenek. Úgy tekintették magukat, a zsidó népet, 
mint magát a világot. Krisztus azonban azzal bízta meg tanítványait, hogy olyan 
hitet és istentiszteletet hirdessenek, amelynek nincs dolga a kasztokkal vagy az 
országokkal; olyan hitet, amely elfogadható minden nép, minden nemzet és az 
emberek minden osztálya számára.

Krisztus, mielőtt elhagyta tanítványait, világossá tette előttük királysága jelle-
gét. Emlékezetükbe idézte mindazt, amit előzőleg mondott nekik királyságáról. 
Krisztus kijelentette, hogy nem állt szándékában ezen a világon egy ideiglenes 
királyság felállítása. Az Ő célja egy lelki ország megalapítása. Krisztus nem úgy 
akart uralkodni, mint egy földi király Dávid trónján. Ismét megmutatta nekik a 
szent Írásokból, hogy mindazt, amin átment, a mennyben rendelték el, az Atya 
és az Őközte lefolyt tanácskozásokon. Mindezeket előre megmondották a Szent-
lélek által ihletett emberek. Krisztus azt mondotta: látjátok, hogy mindent kije-
lentettem nektek erről, hogy Messiásként való elvetésemnek el kellett jönnie és 
meg kellett történnie. Mindannak, amit mondottam megaláztatásomról, ame-
lyet el kellett tűrnöm, és halálomról, amellyel meg kellett halnom, beigazoló-
dott. A harmadik napon feltámadtam. Azért még szorgalmasabban kutassátok a 
szent Írásokat, és meglátjátok majd, hogy mindezekben a dolgokban a prófécia 
részletes leírásai Rólam beteljesedtek.

Krisztus megbízta tanítványait, hogy végezzék azt a munkát, amit rájuk ha-
gyott, és Jeruzsálemben kezdjék el tevékenységüket. Jeruzsálem volt a színtere 
az emberért történt legmélyebb megaláztatásának. Jeruzsálemben szenvedett, 
itt vetették el, és itt ítélték kereszthalálra. Júdea volt Krisztus szülőföldje. Itt öl-
tötte magára az emberi alakot, itt járt és élt együtt az emberekkel, és csak néhá-
nyan ismerték fel, hogy a menny közeljött a földhöz, mikor Jézus közöttük volt. 
Ezért a tanítványok munkálkodásának Jeruzsálemben kellett elkezdődnie.

Mindannak következtében, amit Krisztus Jeruzsálemben elszenvedett és 
az itt végzett munkájának a meg nem becsülését látva, a tanítványok egy ígé-
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retesebb, megfelelőbb munkamezőt kérhettek volna Uruktól. A tanítványok 
azonban nem járultak hozzá ilyen kéréssel, hiszen éppen azt a területet kellett 
megmunkálniuk, amelyen Jézus szétszórta az isteni igazság magvát, hogy a mag 
felnövekedjék, és bőséges termést adjon az aratás idején. Munkájuk közben a 
tanítványoknak üldöztetést kellett elviselniük a zsidók féltékenysége és gyűlöle-
te miatt. Ezt az üldöztetést azonban Mesterük is eltűrte és ezért ők sem riadtak 
vissza tőle és nem menekültek el előle. A kegyelem első adományait először az 
Üdvözítő gyilkosainak kellett felkínálniuk.

Sokan voltak azután olyanok is Jeruzsálemben, akik titokban hittek Jézusban, 
és olyanok is sokan voltak, akiket a papok és a főemberek félrevezettek. A ta-
nítványoknak ezeket is meg kellett ajándékozniuk az evangéliummal, és megté-
résre kellett felhívniuk őket. Azt a csodálatos igazságot is, hogy egyedül Krisztus 
útján lehet elnyerni a bűnök bocsánatát, a tanítványoknak kellett világossá tenni 
mindenki előtt. Miközben egész Jeruzsálemet felkavarták az elmúlt néhány hét 
izgalmas eseményei, az evangélium prédikálása tehette a legmélyebb hatást az 
emberekre.

A munkának azonban nem volt szabad itt megállnia. Isten művét ki kellett 
terjeszteni a föld legtávolabbi határáig. Krisztus azt mondta tanítványainak: Ta-
núi lettetek életemnek, a világért hozott önfeláldozásomnak. Láttátok Izraelért 
végzett fáradozásaimat. Nem jöttek Hozzám, hogy életük lehessen; jóllehet a 
papok és főemberek a felsoroltakat mind megcselekedték Velem; elvetettek En-
gem, amint azt a szent Írások előre megmondották - mégis kapnak majd egy 
másik alkalmat Isten Fia elfogadására. Láttátok, hogy mindazokat, akik Hozzám 
jönnek és megvallják bűneiket, kész vagyok elfogadni.

„Azt, aki hozzám jön, semmiképen ki nem vetem” (Jn 6:37). Mindazok, akik 
csak akarják, megbékülhetnek Istennel és megkaphatják az örökkévaló életet. 
- Rátok, tanítványaimra bízom most az irgalmasságnak ezt az üzenetét. Először 
Izraelnek kell ezt átadnotok, és azután nemzetnek, nyelvnek és népnek. Mind-
azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, egy egyházba kell összegyűjtenetek.

A Szentlélek ajándékával a tanítványoknak csodálatos hatalmat kellett kap-
niuk. Tanúbizonyságtételüket jeleknek és csodáknak kellett megerősíteni. Cso-
dákat nemcsak a tanítványok tennének, hanem azok is, akik elfogadták üzene-
tüket. Jézus ezt mondta: „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én 
nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólanak. Kígyókat vesznek föl; és ha 
valami halálost isznak, meg nem árt nékik; betegekre vetik kezeiket, és megy-
gyógyulnak” (Mk 16:17-18). Abban az időben gyakran előfordult, hogy valakit 
megmérgeztek. Gátlástalan emberek nem haboztak, hogy ezzel az eszközzel 
eltávolítsák azokat, akik becsvágyuk útjában állottak. Jézus tudta, hogy tanít-
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ványai életét is hasonló veszedelmek fenyegetik. Sokan azt gondolhatták, hogy 
Istennek tesznek azzal szolgálatot, ha Krisztus tanítványait megölik. Jézus azért 
védelmet ígért tanítványainak ezzel a veszéllyel szemben.

A tanítványoknak ugyanazzal a hatalommal kellett rendelkezniük, amellyel 
Jézus rendelkezett, hogy gyógyítani tudjanak „a nép között minden betegsé-
get és minden erőtelenséget” (Mt 4:23). Mikor Jézus nevében meggyógyítják a 
testi betegségeket, akkor Jézus gyógyító hatalmáról a lelkek meggyógyításával 
bizonyságot kell tenniük. Jézus egy képességet is megígért most tanítványai-
nak, mivel idegen országokban más nemzetek között is prédikálniuk kellett az 
evangéliumot; ezért meg kellett kapniuk azt a képességet, hogy más, idegen, új 
nyelveken is tudjanak beszélni. Az apostolok és társaik tanulatlan emberek vol-
tak. Pünkösd napján a Szentlélek kitöltésével azonban beszédük, akár saját, akár 
idegen nyelven mondották is el azt, tisztává, egyszerűvé, szabatossá vált szóban 
és hangsúlyban egyaránt.

Krisztus így adta át tanítványainak megbízatásukat. Gondoskodott a munka 
folytatásához szükséges ellátásról és felszerelésről, s magára vállalta a felelős-
séget a munka sikeréért. Amíg tanítványai engedelmeskedtek szavának, és Vele 
együtt munkálkodtak, addig nem szenvedhettek kudarcot. Menjetek el minden 
néphez, parancsolta nekik. Menjetek el a földgolyó legtávolabbi részéig, de le-
gyetek mindig tudatában jelenlétemnek. Dolgozzatok hittel és bizalommal, mert 
soha nem hagylak el benneteket.

Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízása kiterjed minden hívő emberre. 
Magába foglal minden Krisztusban hívő embert az idő végéig. Végzetes tévedést 
követnénk el, ha azt feltételeznénk, hogy a lelkek megmentésének a munká-
ja egyedül csak a felszentelt lelkészektől függ. Krisztus mindazokat megbízta az 
evangélium hirdetésével, akikhez eljutott a mennyei ismeret. Krisztus mindazo-
kat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak embertársaik üdvösségéért, 
akik már megkapták, és magukban hordják életét. Az egyházat ennek a mun-
kának a végzésére alapították, és mindazok, akik ünnepélyes és szent fogadal-
mat tettek az egyháznak, arra kötelezik el magukat, hogy együtt munkálkodnak 
Krisztussal.

„És a Lélek és a mennyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: 
Jövel!” (Jel 22:17). Mindenkinek, aki hallja, meg kell ismételnie a meghívást. 
Legelső kötelessége az kell legyen, hogy lelkeket nyerjen meg Krisztusnak. Le-
het, hogy nem képes a nagy összejöveteleken prédikálni, de munkálkodni tud 
egyes emberekért. Közölni tudja velük azt a tanítást, amit Urától kapott. Az egy-
házi szolgálat nemcsak prédikálásból áll. Azok is szolgálnak, akik megkönnyítik a 
betegek és szenvedők helyzetét; akik segítséget nyújtanak a szükségben levők-
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nek; akik a vigasztalás szavait mondják el az elcsüggedteknek és a kishitűeknek. 
Közel és távol egyaránt vannak olyan lelkek, akikre nyomasztólag hat bűntuda-
tuk. Nem a nehézség, a gürcölés, vagy a szegénység az, ami lealjasítja az embert, 
hanem a vétek és a bűnös cselekedet. Ez tesz bennünket nyugtalanná és elége-
detlenné. Krisztusnak olyan szolgákra van szüksége, akik megpróbálnak a bűntől 
megbetegedett lelkeken segíteni.

A tanítványoknak ott kellett elkezdeni munkájukat, ahol voltak. A legnehe-
zebb és a legkevésbé megfelelő munkát sem kerülhették ki, nem mehettek el 
mellette. Így Krisztus minden egyes munkásának is ott kell elkezdenie szolgá-
latát, ahol él. Lehet, hogy éppen saját családunkban vannak olyan lelkek, akik 
vágyakoznak együttérzésünkre, és éhséget éreznek az élet kenyerére. Lehetnek 
olyan gyermekek a közelünkben, akiket el kell vezetnünk a Krisztusban való 
hitre. Vannak pogányok közvetlenül az ajtónk előtt. Végezzük hűségesen azt a 
munkát, amely legközelebb van hozzánk. Azután terjesszük ki munkánkat olyan 
messzire, amilyen messze Isten keze elvezethet bennünket. Sok munka olyan-
nak látszik, mint amelyet korlátok közé szorítanak bizonyos helyi körülmények. 
Bárhol legyen is azonban a teendőnk, ha hittel és szorgalommal végeztük el, ak-
kor akár a föld legvégső részein is eredményünk lesz. Krisztus munkája egy szűk 
területre korlátozottnak látszott, mikor megjelent a földön, de mégis az akkor 
ismert összes országból oda érkezett emberek sokasága hallotta üzenetét. Isten 
gyakran a legegyszerűbb eszközöket használja fel a legnagyobb eredmények el-
éréséhez. Krisztusnak az a szándéka, hogy munkájának minden része másokhoz 
kapcsolódjék, mint ahogy egyik fogaskerék is a másikba belesimulva működik 
harmonikusan. A legalázatosabb munkás is, akit megindított a Szentlélek, lát-
hatatlan húrokat érint meg, amelyeknek a rezgései elhangzanak a föld végső 
határáig és dallamuk átcseng az örökkévaló korszakokon.

Krisztus parancsát azonban: „Elmenvén e széles világra” (Mk 16:15) - nem 
veszíthetjük el szemünk elől. Krisztus arra hívott el bennünket, hogy tekintetün-
ket irányítsuk a látóhatárunkon túli vidékek felé. Krisztus ledönti az elválasztó 
falakat, a nemzetségeket elválasztó előítéleteket és arra tanít, hogy szeressük az 
emberiség egész családját. Kiemeli az embereket önzésük szűk börtönéből. El-
töröl minden területi határvonalat és a mesterséges társadalmi megkülönbözte-
téseket. Krisztus nem tesz különbséget a szomszédok és az idegenek, a barátok 
és az ellenségek között. Krisztus arra tanít, hogy testvérként tekintsünk minden 
szükséget szenvedő emberre, és úgy nézzünk a világra, mint a saját földünkre.

Az Üdvözítő, mikor azt mondotta: „Elmenvén [...] tegyetek tanítványokká 
minden népeket” (Mt 28:19), akkor azt is mondta: „azokat pedig akik hisznek, 
ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólanak. Kí-
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gyókat vesznek fel; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik; betegekre 
vetik kezeiket és meggyógyulnak” (Mk 16:17-18). Krisztus ígérete olyan messzi-
re ér el, amilyen távolságra szól a megbízása. Természetesen nem minden hívő 
részesül mindegyik ajándékban. A Lélek különbséget tesz: „[...] osztogatván 
mindenkinek külön, amint akarja” (lKor 12:11). Az Úr azonban a Lélek ajándé-
kait minden hívőnek megígérte, amilyen mértékben szüksége van az ajándé-
kok egyikére vagy másikára, az Úr munkájának végzéséhez. Az Úr ígérete éppen 
olyan erős és megbízható most, mint amilyen volt az apostolok idejében. „Azo-
kat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik” (Mk 16:17). Ez Isten gyermekeinek a 
kiváltsága. Ehhez a kiváltsághoz, amennyire csak lehetséges, bizalommal ragasz-
kodniuk kell, hogy azzal, mint hitük bizonyításával szolgálhassanak.

„Betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak” (Mk 16:18). Ez a világ egy óriá-
si bélpoklos kórház. Krisztus azonban azért jött, hogy a betegeket meggyógyítsa, 
és hogy szabadulást hirdessen a Sátán foglyainak. Maga Krisztus egészséges és 
erős volt. Életét adta a betegeknek, a lesújtottaknak és a démonoktól megszál-
lottaknak. Krisztus nem fordult el senkitől, aki azért ment Hozzá, hogy elfogadja 
gyógyító erejét. Tudta, hogy azok, akik segítséget kérni mentek Hozzá, betegsé-
get hordoznak magukban. Krisztus azonban nem tagadta meg tőlük gyógyítását. 
Mikor pedig Krisztusban működő erő érintette ezeket a szegény lelkeket, akkor 
meggyőződtek bűnösségükről és sokan közülük lelki betegségeikből is éppen 
úgy meggyógyultak, mint testi betegségeikből és bajaikból. Az evangéliumnak 
ma is megvan ugyanez a hatalma. Vajon miért ne kellene nekünk ma ugyanezen 
eredményekről tanúbizonyságot tennünk?

Krisztus átérzi minden szenvedő keserű bánatát. Mikor a gonosz lelkek gyö-
törnek egy emberi testet, akkor Krisztus is érzi. Mikor a láz felégeti az élet fo-
lyamatát, akkor Krisztus érzi a kínszenvedést, a haláltusát. Krisztus ma is éppen 
olyan kész meggyógyítani a betegeket, mint amikor személyesen itt volt a föl-
dön. Krisztus szolgái az Ő képviselői itt a földön; eszközök munkája számára. 
Krisztus általuk kívánja gyakorolni gyógyító hatalmát.

Az Üdvözítő gyógyító módszerében leckék, feladatok voltak tanítványai 
számára. Egy alkalommal Krisztus megkente agyaggal egy vak ember szemét. 
Azután megparancsolta néki: „Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában [...] 
Elméne azért és megmosakodék és megjöve látva” (Jn 9:7). A gyógyítást ezen a 
módon csak a Nagy Gyógyító vihette végbe egyedül. Krisztus azonban a termé-
szet egyszerű eszközeit is felhasználta gyógyításainál; nem részesítette előnyben 
a gyógyszereket, inkább szentesítette az egyszerű és természetes gyógyszerek 
használatát.

A betegségtől sújtottak közül sokaknak, akik egészségüket visszanyerték, 
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Krisztus azt mondotta: „Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszab-
bul ne legyen dolgod!” (Jn 5:14). Krisztus azt tanította, hogy a betegség - mind 
a testi, mind a lelki betegség - Isten törvénye megsértésének a következménye. 
A világon nem létezne semmiféle nyomorúság, ha az emberek összhangban, 
harmóniában élnének a Teremtő szándékával.

<<< vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (729-734.old.) MENJETEK EL ÉS TANÍTSATOK MINDEN 
NÉPEKET!

„Betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak” (Mk 16:18). Ez a világ egy óriá-
si bélpoklos kórház. Krisztus azonban azért jött, hogy a betegeket meggyógyítsa, 
és hogy szabadulást hirdessen a Sátán foglyainak. Maga Krisztus egészséges és 
erős volt. Életét adta a betegeknek, a lesújtottaknak és a démonoktól megszál-
lottaknak. Krisztus nem fordult el senkitől, aki azért ment Hozzá, hogy elfogadja 
gyógyító erejét. Tudta, hogy azok, akik segítséget kérni mentek Hozzá, betegsé-
get hordoznak magukban. Krisztus azonban nem tagadta meg tőlük gyógyítását. 
Mikor pedig Krisztusban működő erő érintette ezeket a szegény lelkeket, akkor 
meggyőződtek bűnösségükről és sokan közülük lelki betegségeikből is éppen 
úgy meggyógyultak, mint testi betegségeikből és bajaikból. Az evangéliumnak 
ma is megvan ugyanez a hatalma. Vajon miért ne kellene nekünk ma ugyanezen 
eredményekről tanúbizonyságot tennünk?

Krisztus átérzi minden szenvedő keserű bánatát. Mikor a gonosz lelkek gyö-
törnek egy emberi testet, akkor Krisztus is érzi. Mikor a láz felégeti az élet fo-
lyamatát, akkor Krisztus érzi a kínszenvedést, a haláltusát. Krisztus ma is éppen 
olyan kész meggyógyítani a betegeket, mint amikor személyesen itt volt a föl-
dön. Krisztus szolgái az Ő képviselői itt a földön; eszközök munkája számára. 
Krisztus általuk kívánja gyakorolni gyógyító hatalmát.

Az Üdvözítő gyógyító módszerében leckék, feladatok voltak tanítványai 
számára. Egy alkalommal Krisztus megkente agyaggal egy vak ember szemét. 
Azután megparancsolta néki: „Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában [...] 
Elméne azért és megmosakodék és megjöve látva” (Jn 9:7). A gyógyítást ezen a 
módon csak a Nagy Gyógyító vihette végbe egyedül. Krisztus azonban a termé-
szet egyszerű eszközeit is felhasználta gyógyításainál; nem részesítette előnyben 
a gyógyszereket, inkább szentesítette az egyszerű és természetes gyógyszerek 
használatát.

A betegségtől sújtottak közül sokaknak, akik egészségüket visszanyerték, 
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Krisztus azt mondotta: „Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszab-
bul ne legyen dolgod!” (Jn 5:14). Krisztus azt tanította, hogy a betegség - mind 
a testi, mind a lelki betegség - Isten törvénye megsértésének a következménye. 
A világon nem létezne semmiféle nyomorúság, ha az emberek összhangban, 
harmóniában élnének a Teremtő szándékával.

Az ősi Izraelnek Krisztus volt a vezetője és tanítója. Krisztus tanította meg 
őket arra, hogy az egészség az Isten törvényei iránti engedelmesség jutalma. 
A Nagy Orvos, aki Palesztinában meggyógyította a betegeket, a felhőoszlopból 
szólott népéhez és mondta meg nekik, hogy mit kell tenniük, és hogy Isten mit 
tenne érettük. „Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és 
azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsola-
taira és megtartod minden rendelését; egyet sem bocsátok reád ama beteg-
ségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te 
gyógyítód”(2Móz 15:26). Krisztus határozott utasításokat adott Izraelnek élet-
módjukra vonatkozóan, és biztosította őket, „[...] távol tart az Úr tetőled minden 
betegséget”(5Móz 7:15). Amikor a feltételeket teljesítették, akkor az ígéret is 
beigazolódott rajtuk. „Nemzetségeikben nem volt beteges” (Zsolt 105:37).

Ezek a mi számunkra is tanulságok. Vannak olyan feltételek, amelyeket mind-
annyiunknak figyelembe kell vennünk, ha meg akarjuk őrizni egészségünket. 
Mindnyájunknak meg kell tanulnunk, hogy melyek ezek a feltételek. Nem nyer-
jük el Isten tetszését, ha tudatlanul megyünk el törvényei mellett, akár testiekre, 
akár lelkiekre vonatkoznak azok. Nekünk Istennel együtt kell munkálkodnunk 
egészségünk helyreállításáért; a testi egészségünk érdekében éppen úgy, mint 
a lelki egészségünkért.

Azután másokat is meg kell tanítanunk arra, hogy miként őrizzük meg, vagy 
állítsuk helyre egészségünket. A betegek számára azokat a gyógyszereket és 
gyógymódokat kell használnunk, amelyekről Isten a természetben gondosko-
dott a számunkra. Istenre kell rámutatnunk, és Istenhez kell irányítanunk őket, 
aki egyedül tud meggyógyítani minden betegséget. A mi dolgunk, kötelessé-
günk az, hogy a betegeket és szenvedőket hitünk karjaiban vigyük Krisztushoz. 
Arra is meg kell tanítani őket, hogy higgyenek a Nagy Gyógyítóban. Meg kell 
ragadnunk Krisztus ígéretét, ki kell tartanunk mellette, és imádkoznunk kell ha-
talma kinyilatkoztatásáért. Az evangélium igazi lényege a helyreállítás. Az Üdvö-
zítő azt várja el tőlünk, hogy szólítsuk fel a betegeket, a reményteleneket és a 
lesújtottakat, hogy éljenek az Ő erejével.

A szeretet hatalma volt jelen Krisztus minden gyógyításában. Csak akkor le-
hetünk eszközei az Ő munkájának, ha hit által társak leszünk szeretetében is. 
Ha elmulasztjuk bekapcsolni magunkat a Krisztussal való isteni együttélésbe és 
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együttmunkálkodásba, akkor az életet adó energia áradata nem tud bőséges 
mennyiségben átfolyni rajtunk másokhoz. Voltak helyek, ahol maga az Üdvözítő 
sem tudott sok nagyszerű munkát végrehajtani a jelenlévők hitetlensége miatt. 
Így most is az egyházat a hitetlenség választja el isteni Megsegítőjétől, Krisztus-
tól. Az egyház csak nagyon gyengén ragaszkodik az örök valóságokhoz. Hitének 
hiánya csalódást okozott Istennek és az egyházat megfosztotta a dicsőségétől.

Az egyház csak akkor élhet Krisztus jelenlétének az erejével, ha tevékenyen 
vesz részt Krisztus munkájának a végzésében. „Elmenvén azért, tegyetek tanít-
ványokká minden népeket, - mondotta az Úr - és ímé én tiveletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig” (Mt 28:19-20). Krisztus igájának a felvétele egyik 
legfontosabb feltétele hatalma elnyerésének. Az egyház igazi élete attól függ, 
hogy hűségesen tölti-e be Urától kapott megbízatását. Ennek a munkának az el-
hanyagolása idézi elő az egyházban a lelki gyengeséget és hanyatlást. Ahol nem 
munkálkodnak erőteljesen másokért, ott elfogy a szeretet és meggyengül a hit.

Krisztus azt akarja, hogy hívei legyenek az egyház tanítói, oktatói az evangéli-
umi munkában. Meg kell tanítaniuk az embereket arra, hogy miként keressék és 
mentsék meg az elveszetteket. Vajon valóban ezt a munkát végzik? Sajnos nem. 
Sokan csak azon fáradoznak, hogy felszítsák az élet tüzét egy-egy halódó gyüle-
kezetben. Sok gyülekezetet beteg bárányokként ápolnak azok, akiknek éppen 
az elveszett juhokat kellene megkeresniük. S ez idő alatt pedig milliók és milliók 
vesznek el Krisztus nélkül.

Isten szeretete az ember iránt minden emberi értelmet felülmúl. Az angya-
lok csodálkoznak azon, hogy mennyire felszínes a hálája azoknak, akikre ez a 
szeretet árad, és hogy milyen kevéssé értékelik Isten szeretetét. Az egész meny-
ny megdöbbenéssel szemléli az emberek közömbösségét. Akarjuk-e tudni, hogy 
Krisztus mit érez mindezek láttán? Vajon mit érezne egy apa és egy anya, ha 
tudomást szerezne arról, hogy hidegben és hóban elalélt, és a fagyhalálnak ki-
tett gyermekük mellett úgy mennének el az arra járók, hogy ügyet sem vetné-
nek reá, és hagynák elpusztulni, jóllehet megmenthették volna!? Nem okozna-e 
nekik szörnyű fájdalmat és nem háborodnának-e fel? Nem vádolnák-e azokat a 
gyilkosokat olyan haraggal, amely oly forró lenne, mint a könnyeik, és oly he-
ves, mint a szeretetük? Minden ember szenvedése Isten egyik gyermekének a 
szenvedése. Ezért azok, akik nem nyújtják oda segítő kezüket az elpusztulás szé-
lén álló embertársuknak, kiváltják Isten igazságos haragját. Ez a Bárány haragja. 
Azoknak, akik igénylik ugyan a Krisztussal való közösséget, de közömbösek lettek 
szükséget szenvedő embertársaikkal szemben Krisztus ezt jelenti majd ki az íté-
let nagy napján: „Nem tudom, honnét valók vagytok ti: Távozzatok el én tőlem 
mindnyájan, akik hamisságot csele-kesztek!” (Lk 13:27).



155JÉZUS ÉLETE (729-734.old.) MENJETEK EL ÉS TANÍTSATOK MINDEN NÉPEKET!

Tanítványainak adott megbízásában Krisztus nemcsak a munkájukat körvo-
nalazta, hanem a nekik szóló üzenetet is átadta. Tanítsátok meg az embereket - 
mondotta nekik, „hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek” (Mt 
28:20). A tanítványoknak azt kellett tanítaniuk, amit Jézus tanított. S amit Ő 
mondott, az nemcsak azt foglalta magába, amit személyesen mondott el, ha-
nem azt is, amit az Ótestamentum prófétái és tanítói mondottak el. Az emberi 
tanítást kizárta. Nincs semmi hely a hagyomány, az emberek elméletei és követ-
keztetései vagy az egyházi törvények számára. Krisztus nem foglalta bele tanít-
ványainak adott megbízásába az egyházi tekintélyek által elrendelt törvényeket. 
Krisztus szolgáinak ezek közül egyiket sem kell tanítaniuk. „A törvény és a pró-
féták” (Mt 22:40) Krisztus szavainak és tetteinek a feljegyzésével képezik azt a 
kincset, amit rábízott tanítványaira, hogy adják tovább a világnak. Krisztus neve 
a jelszavuk, megkülönböztető jelvényük, egységük köteléke; tekintély, mintegy 
háttér eljárásaikban, valamint eredményességük forrása. Semmit sem szabad 
elismerni királyságában, amely nem viseli magán az Ő nevét.

Az evangéliumot nem csak elméletként, hanem eleven erőként kell közve-
títeni, mint ami megváltoztatja az ember életét. Isten azt kívánja, hogy kegyel-
mének elfogadói tanúi legyenek az Ő hatalmának. Azokat, akik eddigi életútjuk 
során a legnagyobb ellenségek voltak az Úrnak, Isten készségesen elfogadja. 
Azokat, akik megbánják bűneiket, Isten megajándékozza Szentlelkével, bizalma 
legmagasabb helyére emeli és elküldi őket a hűtlenek táborába, hogy hirdessék 
ott az Ő határtalan irgalmát. Isten szeretné, ha szolgái bizonyságot tennének 
arról a tényről, hogy az Ő irgalma útján az emberek elnyerhetik a Krisztuséhoz 
hasonló jellemet, és örvendezhetnek nagy szeretete bizonyosságában. Isten azt 
akarja, hogy tegyünk tanúbizonyságot arról a tényről, hogy Ő nem elégedhetik 
meg addig, míg az emberi nemzetség tagjai meg nem térnek és nem foglalják el 
újra helyüket szent kiváltságaikban, mint Isten fiai és leányai.

Krisztusban egyesül a pásztor gyengédsége, a szülő szeretete és a könyö-
rületes Üdvözítő páratlan kegyelme. Áldásaival a legvonzóbb formában aján-
dékoz meg bennünket. Nem elégszik meg azzal, hogy tudtunkra adja áldásait. 
Oly módon nyújtja felénk azokat, hogy felkeltse bennünk a vágyat irántuk. Így 
Isten szolgáinak a kibeszélhetetlen ajándék dicsőségét és gazdagságát kell má-
soknak bemutatniuk. Krisztus csodálatos szeretete megolvasztja és leigázza a 
szíveket, miközben a tantételek puszta ismételgetésével nem érünk el, és nem 
végzünk el semmit. „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek 
[...] Magas helyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, öröm-
mondó Jeruzsálem! [...] Mondjad Júda városainak: Ímhol Istenetek; Ímé az Úr 
Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé jutalma vele jő, és megfizetése Ő 
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előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében 
hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti” (Ésa 40:1.9-11). Mondjátok el az 
embereknek Róla, hogy Ő „tízezer közül is kitetszik” és „Ő mindenestől fogva 
kívánatos”(Énekek 5:10.16). Pusztán szavakkal nem tudjuk elmondani azt, hogy 
ki Ő, ki nékünk Krisztus. Életünk által kell az Ő jellemét kinyilvánítani az embe-
rek előtt. Krisztus láthatóvá kíván lenni minden követője életében. Isten minden 
gyermekéről eleve azt rendelte el, „hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak 
legyenek” (Róm 8:29). Mindenkiben Krisztus hosszútűrő szeretetének, szentsé-
gének, alázatosságának, irgalmának és igazságosságának kell megmutatkoznia, 
feltárulnia a világ számára.

Az első tanítványok elmentek, hogy prédikálják Isten szavát. Krisztust éle-
tükben jelentették ki. Az Úr pedig velük együtt munkálkodott, „megerősítvén az 
igét a jelek által, amelyek követik vala” (Mk 16:20). Ezek a tanítványok felkészül-
tek munkájukra. Még pünkösd napja előtt összegyülekeztek és minden viszályt 
félretettek. Egy akarattal voltak együtt. Elhitték Krisztus ígéreteit, hogy megkap-
ják az Ő áldását, és hittel imádkoztak. Nemcsak a maguk számára kérték az ál-
dást. Teherként nehezedett rájuk a lelkek üdvösségéért rájuk váró munkálkodás. 
Az evangéliumot el kellett vinniük a föld legtávolabbi részéig. Igényt tartottak a 
hatalomnak, az erőnek arra az ajándékára, amit Krisztus megígért nekik. Ekkor 
árasztotta reájuk Isten az Ő Szentlelkét és egy nap alatt ezrek tértek meg. Ez ma 
is megtörténhetne! Az emberi bölcseletek helyett prédikáljuk Isten beszédét! A 
keresztények hagyják abba egyenetlenkedéseiket, adják át magukat Istennek, és 
Vele együtt munkálkodjanak az elveszettek megmentéséért! Hittel kérjék Isten 
áldását, míg meg nem kapják! A Lélek kitöltése csak „a korai eső” volt, és mégis 
csodálatos volt a hatása és eredménye. „A késői eső” eredménye azonban még 
bőségesebb lesz (Vö: Jóel 2:23).

Mindazok, akik Istennek szentelik lelküket és testüket, állandóan megkapják 
majd a Lélek újabb és újabb testi és lelki ajándékát. Kimeríthetetlen mennyei 
készletek állnak a rendelkezésükre. Krisztus nekik adja saját Lelke leheletét és 
életét az ő életéből. A Szentlélek legnagyobb energiáit fejti ki és így munkálkodik 
az emberek szívében és elméjében. Isten kegyelme megnöveli és megsokszo-
rozza tehetségeiket. Az isteni természet tökéletessége jön segítségükre a lelkek 
megmentéséért végzett munkájukban. Krisztussal való együttmunkálkodásuk 
útján részesülnek Krisztus teljességében. Emberi gyengeségükben is képesek 
megcselekedni a Mindenható tetteit.

Az Üdvözítő arra vágyik, hogy kinyilvánítsa kegyelmét, és jellemének pecsét-
jét rányomja az egész világra. Ez Krisztus megszerzett tulajdona, és Ő szabaddá, 
tisztává és szentté akarja tenni az embereket. Bár a Sátán azon fáradozik, hogy 



157JÉZUS ÉLETE (729-734.old.) MENJETEK EL ÉS TANÍTSATOK MINDEN NÉPEKET!

megakadályozza Krisztus szándékának a megvalósítását, de a világért kiontott 
vérével az Úr mégis olyan diadalt arat, amely dicsőséget szerez Istennek és a Bá-
ránynak. Krisztus nem nyugszik meg addig, míg győzelme nem lesz teljes, és „lel-
ke szenvedése folytán látni fog és megelégszik” (Ésa 53:11). A föld minden népe 
meghallja majd a Krisztus kegyelméről szóló evangéliumot. Ámbár nem min-
denki fogadja el Krisztus kegyelmét, de „őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek 
az utódoknak” (Zsolt 22:31). „Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt 
levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének” (Dán 
7:27); „[...] mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert 
beborítják” (Ésa 11:9). „És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptám-
adattól az ő dicsőségét” (Ésa 59:19).

„Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót 
mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! [...] 
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr 
népét [...] Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák 
a föld minden határai Istenünk szabadítását” (Ésa 52:7-10). 

<<< vissza a 13 tanulmányhoz
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (102-111. old.) „MEGTALÁLTUK A MESSIÁST”

Keresztelő János most Béthabarában, a Jordánon túl prédikált. Nem messze 
volt innen az a hely, ahol Isten megállította a folyó sodrát, amíg Izrael áthaladt. 
Közel volt a jerikói erőd, amelyet a mennyei seregek romboltak le. Ebben az 
időben a nép felelevenítette az itt történt események emlékét, és ez fokozott 
érdeklődést adott Keresztelő János üzenetének. Vajon Ő, Aki olyan csodálatosan 
munkálkodott az elmúlt korokban, kinyilvánítja-e erejét Izrael szabadulásáért 
is? Ilyen gondolatok kavarogtak nap mint nap a Jordán partjaihoz gyülekező em-
berek szívében.

János prédikálása éppolyan mélyen megragadta a népet, mint amennyire 
magára vonta a vallási hatóságok figyelmét. A felkeléstől való félelem miatt a 
rómaiak minden népi megmozdulásra gyanakvással tekintettek, és minden, ami 
lázadásra utalt félelmet keltett a zsidó uralkodókban. János nem ismerte el a 
Magas Tanács tekintélyét, és nem kérte, hogy támogassák munkáját. Egyformán 
dorgálta az uralkodókat és a népet, a farizeusokat és a szadduceusokat. Az em-
berek mégis buzgón követték. A munkája iránti érdeklődés folyton-folyvást nőtt. 
Bár nem alkalmazkodott hozzájuk, a Magas Tanács Jánost a maga hatáskörébe 
tartozónak tekintette, mint nyilvános tanítót.

Ez a testület a papság közül választott tagokból, valamint a nemzet fő vezető-
iből és tanítóiból állt. Rendszerint a főpap volt az elnök. A tagoknak javakorabeli-
nek, de nem öregnek és tanult embereknek kellett lenniük, akik nemcsak a zsidó 
vallásban és történelemben járatosak, hanem általános műveltségük is magas 
szintű. Nem lehettek testi fogyatékosak. Házasoknak és apáknak kellett lenniük, 
mivel ők másoknál emberségesebbek és megfontoltabbak. Gyűléseiket a temp-
lom egyik külső helyiségében tartották. A zsidó függetlenség idején a Magas 
Tanács volt a nemzet legfőbb bírósága, amely nemcsak egyházi, hanem világi 
hatalommal is rendelkezett. Bár most alá volt rendelve a római kormányzónak, 
de még mindig erős befolyása volt mind a polgári, mind a vallási ügyekben. A 
Magas Tanács nem halogathatta János munkájának kivizsgálását. Voltak, akik 
hivatkoztak Zakariásnak a templomban adott kinyilatkoztatására, és emlékeztek 
arra a jövendölésre, amelyben Jánost a Messiás előfutárának nevezte. Az elmúlt 
harminc év változó és nyugtalan időszakában ezekről a próféciákról szinte meg-
feledkeztek. Most azonban Keresztelő János prédikációi felébresztették a nép 
érdeklődését.
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