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ELŐSZÓ
Napjainkban nagyon sok hang hallható a világban, de hol találjuk meg az
igazságot? Miről ismerhetjük fel Isten akaratát és védelmét Sátán csalásaival
szemben? Számít-e valamit, hogy miben hiszünk?
„’A törvényre és bizonyságtételre hallgassatok! Nem ekként szólnak azok,
akiknek nincs világosságuk’ (Ésa 8:20). Isten népének a Szentírásnál kell védelmet keresnie a hamis tanítók befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő
hatalma ellen. Sátán minden úton-módon igyekszik az embert elzárni a Biblia
kínálta ismerettől, mert a Biblia világos kijelentései leleplezik csalásait. Minden
alkalommal, amikor Isten műve új életre kel, a gonoszság fejedelmének munkája
is megélénkül. Sátán most összeszedi minden erejét a Krisztus és követői elleni
végső küzdelemhez. Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. Az
antikrisztus szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány an�nyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget
tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia bizonyságtételével
kell ellenőrizni.
Azok, akik igyekeznek Isten parancsolatainak engedelmeskedni, gúnynak és
támadásnak lesznek kitéve. Csak Isten segítségével állhatnak meg. Hogy el tudják
viselni a reájuk váró próbát, meg kell érteniük Isten akaratát, Igéjének kinyilatkoztatásait. Csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak
jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangban cselekszenek.
Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték
értelmüket a Biblia igazságaival. Egyszer mindenki fel fogja tenni magának ezt
a súlyos kérdést: Istennek engedelmeskedjem-e vagy embereknek? A döntő óra
már a küszöbön van. Szilárdan áll-e lábunk a sziklán, Isten változhatatlan Igéjén?
Ki tudunk-e híven tartani Isten parancsolatai és a Jézus hite mellett?” – NK 528.
„Isten hangja szól hozzánk Igéjén keresztül, miközben sok más hangot is
hallunk; azonban Krisztus azt mondta, hogy óvakodnunk kell azoktól, akik azt
mondják: ’Imé itt a Krisztus, ott a Krisztus.’ Miből ismerhetnénk fel, hogy nincs
igazuk, hacsak nem a Szentírásból hozunk fel minden érvet?” – FW 55.
„De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának és
minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja.” – NK 529.
Mint protestáns keresztényeknek, és mint Hetednap Adventista Reformátoroknak különösen, azon örökségünk van, hogy szilárdan hisszük, hogy Isten
hangját minden másnál jobban kell tiszteljük. Imánk az, hogy ezek a tanulmányok legyenek eszközök, és segítsék az olvasókat a megértésben a tisztán látásban,
hogy kövessék Isten hangját életük minden részletében.
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaház felújítására Magyarországon

2015. július 4.
Szombat
LENGYELORSZÁG
CSEHORSZÁG

Magyarország Közép-Európában heSZLOVÁKIA
lyezkedik el, közel 10 millió lakossal, AUSZTRIA Duna
Miskolc
Budapest
Győr
nagyobb részt katolikus hitűekkel. A reformáció üzenete a mi kis országunkban SZLOVÉNIAMAGYARORSZÁG
Szeged
Pécs
ROMÁNIA
már a Reformmozgalom kezdetétől létezik.
HORVÁTORSZÁG
1990 óta vallásszabadság van, bár a jelenlegi
Duna
BOSZNIkormányzat szabályozása elvette egyházi
JUGOSZLÁVIA
HERCEGOVINA
státuszunkat, ami miatt egyre nagyobb teher
nehezedik ránk.
1990 előtt a testvérek magánlakásokban gyűltek össze. A politikai
rendszer változásai, a kommunizmus megszűnése után elhatároztuk, hogy
imaházakat építünk és vásárolunk. 1992-ben kezdtünk egy új imaház építéséhez Mogyoródon, amely 20 kilométerre van Budapesttől, a fővárostól.
A magyarországi testvérek hűek voltak az adakozásban és szorgalmasak
a munkában. Az Úr kegyelme által már 1995-ben helyet tudtunk adni
egy Nemzetközi Ifjúsági összejövetelnek. 1997-ben és 2001-ben újra itt
szervezték ezeket a találkozókat. Ma egyre nagyobb számban látogatják
programjainkat a kívülállók, valamint a több mint 10 éve folyamatosan
tartott főzőtanfolyamok is népszerűek. Ez az épület – mely az Úr házának
neveztetik – 17 év után felújítást igényel, hogy megfelelő legyen a tiszteletteljes istentiszteletre.
Egy másik épületünk, mely a rászoruló idős testvéreknek ad helyet, és
egyben imaház is, már nagyon régi, és korszerűsítést igényel. A testvérek
bármennyire jószívű adakozók is, nincs elegendő pénzünk e munkálatok
elvégzéséhez.
Ezért kérjük szerte a világon lévő testvéreinket és barátainkat, hogy
2015 júliusának első szombatján a lehetőségek szerint bőkezűen adakozzatok. Imádkozunk, hogy Isten áldja meg adakozásaitokat azon tervünkben, hogy intézményeinkben megfelelő tisztelettel tudjuk Istent imádni és
szolgálni.
Köszönjük a nagylelkű adományaitokat!
Testvéreitek Magyarországról
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Halld meg Isten hangját – 2015. július– szeptember

2015. július 4.
Szombat

1. Tanulmány

Napnyugta: H 20:34
Ro 21:03

„Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem
vele?” (Ésa 5:4.)
„A halálnál is erősebb az a szeretet, mellyel Isten vágyakozik földi gyermekei után. Fia feláldozásával az egész mennyet nekünk adta egyetlen ajándékban. Az Üdvözítő élete és halála, közbenjárása, az angyalok szolgálata,
a Szentlélek esedezése, mindaz, ami által Isten bennünk hat és alkot – az
elesett emberiség megváltását szolgálja.” – JVÚ 19.
Javasolt olvasmány: The Signs of the Times 1889. április 15. (Fordítás a függelékben található)

Vasárnap

június 28.

1. BESZÉLGETÉS ISTENNEL
a. Akar-e Isten szólni az emberekhez? Apcs 17:27; Ésa 65:1.

„Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértésnek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal
többet óhajt nékik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak, és oly kishitűek?! Az angyaloknak öröm Istent szolgálni
és közelében tartózkodni. Legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben
lehetnek; ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül Ő adhat, elégedetteknek látszanak Isten Lelkének
világossága és a vele való közösség hiányában is.” – JVÚ 92.
b. Kiket akar Isten közülünk személyesen megszólítani? Zsid 8:11; Zsol
4:4.ur.

„A Megváltó végtelen gyöngédséggel tekint a tulajdon vérén megváltott
lelkekre. Szeretete magának követeli őket. Kimondhatatlan vágyakozással
tekint rájuk.” – JÉ 435.
1. Tanulmány - A FIGYELMEDET KÉRI
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A FIGYELMEDET KÉRI

Hétfő

június 29.

2. ISTEN ODASZENTELT EMBEREKHEZ SZÓL
a. Hogyan beszélt Isten Mózessel? 2Móz 33:11.er. Milyen ember volt
Mózes, ha Isten szemtől-szembe beszélt vele? 4Móz 12:3; Zsid 3:1-2.

„’Jöjjetek fel énhozzám a hegyre’ – szól Isten hozzánk. Mózesnek, mielőtt
Izrael megszabadításában Isten eszközévé lehetett, negyven évet kellett a
puszta magányában elvonultan Istennel bensőséges közösségben töltenie.
Mielőtt Isten üzenetét tolmácsolta a fáraónak, az égő csipkebokorban megszólaló angyallal beszélt…
Nekünk is időt kell szakítanunk az elmélkedésre, imádkozásra és lelki felüdülésre. Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene.
Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem
képes.” – NOL 367-368.
b. Milyen ember volt Sámuel, amikor Isten először szólította meg őt?
1Sám 3:1.er. Miért nem ismerte még fel akkor Sámuel Isten hangját?
1Sám 3:4-5, 7.

„[Sámuel] kedves, nagylelkű, engedelmes és tisztelettudó volt… Segítőkész és gyöngéd volt.” – PP 534.
c. Milyen ember volt Kornélius, amikor Isten látomásban megszólította? Tagja volt-e ekkor a gyülekezetnek? Apcs 10:1-2. Hogyan válaszolt Kornélius Isten üzenetére? Apcs 10:7-8.

„Kornélius római százados, jómódú és előkelő származású férfi volt, aki
bizalmi és tiszteletbeli állást töltött be. Születésére, nevelésére és képzettségére nézve pogány ember; a zsidókkal való összeköttetése által azonban
ismeretet nyert Istenről és őszinte szívvel szolgált neki; ugyanis hite őszinteségét a szegények iránti részvétével mutatta ki. Nagylelkűségét mindenütt
ismerték és igazságos élete folytán mind a zsidóknál, mind a pogányoknál jó
hírnévnek örvendett. Befolyása mindenkire áldásos volt, akivel csak érintkezett.” – AT 93.
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Kedd

június 30.

3. ISTEN MEGSZENTELETLEN EMBEREKHEZ SZÓL

„Bár Kain megszegte Isten parancsát, Isten nem hagyta őt magára, hanem hajlandó volt érvelni az oktalan emberrel. Az Úr így szólt Kainhoz:
’Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?’ Egy követként
küldött angyalon keresztül hangzott az üzenet: ’Ha jól cselekszel, emelt fővel
járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik’ (1Móz
4:6-7). Kainnak kell dönteni. Ha bízik a megígért Megváltó érdemeiben, és
engedelmeskedik Isten kívánalmainak, élvezheti a menny kegyét. Ha pedig
továbbra is hitetlenkedik és vétkezik, nem panaszolhatja fel, hogy az Úr elvetette.” – PP 48.
b. Milyen ember volt Hágár amikor Isten megszólította őt? 1Móz 16:1-9.

c. Milyen ember volt az a névtelen asszony, akit az írástudók és farizeusok odavonszoltak Jézushoz? Jn 8:3-4. Milyenné vált ez az asszony,
miután beszélt Jézussal? Jn 8:10-11.

„Az asszony reszketett a félelemtől Jézus előtt. A szavak: ’aki közületek
nem bűnös, az vesse rá először a követ’ (Jn 8:7), halálos ítéletként hangzottak
fülében. Nem merte a Megváltóra emelni szemét, hanem csöndben várta
elítélését. Döbbenten nézte, ahogy vádlói szótlanul és zavartan távoznak,
azután a remény szavai hangzanak el: ’Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé
ne vétkezzél!’ (Jn 8:11) Szíve felolvadt, Jézus lábához vetette magát, zokogással fejezte ki hálás szeretetét, keserű könnyek között vallotta meg bűneit.
Ez számára új élet kezdetét jelentette, a tisztaság és béke Isten szolgálatának szentelt életét… Ez a bűnbánó asszony az egyik legállhatatosabb követő
lett. Önfeláldozó szeretettel és odaszentelődéssel hálálta meg a megbocsátó
kegyelmet.” – JÉ 389-390.
1. Tanulmány - A FIGYELMEDET KÉRI

7

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS IMAHÁZ FELÚJÍTÁSÁRA MAGYARORSZÁGON

a. Milyen ember volt Kain, amikor Isten megszólította őt? 1Móz 4:3-5, 8.

Szerda

július 1.

4. AMIKOR ISTEN NEM SZÓL
a. Miért nem válaszolt Jézus Kajafásnak a kihallgatása közben? Mt
26:62-63; Ésa 53:7.

„Kajafás büszke, kegyetlen, erőszakos, türelmetlen ember volt.” – JÉ 454.
„Kajafás ellenfelének tekintette Jézust. Az a tény, hogy a nép nagy buzgósággal törekedett Jézus beszédének a meghallgatására, és hogy nyilvánvalóan készek voltak tanításainak elfogadására, keserű féltékenységet ébresztett
fel a főpap szívében. Most azonban, mikor Kajafás a fogolyra tekintett, nem
tudta elnyomni azt a csodálkozást, amit Jézus nemes és méltóságteljes magatartása keltett benne. Az a meggyőződés kerítette hatalmába, hogy ennek az
embernek isteni eredete kell hogy legyen. A következő pillanatban azonban
megvetően űzte ki ezt a gondolatot elméjéből. Közvetlenül ezután megszólalt és gúnyos hangon megparancsolta Jézusnak, hajtsa végre egyik hatalmas
csodáját előttük. Szavait azonban, mintha nem is hallotta volna az Üdvözítő.”
– JÉ 606-607.
„Az Úr olvas minden ember szívében, érti indítékaikat és céljaikat.” – 4B 534.
b. Akart-e még szólni Isten Saul királyhoz élete végéhez közeledve?
1Sám 28:5-6. Miért bánt így vele Isten? 1Sám 15:22-23.

„Az Úr pedig soha nem fordult el attól, aki őszintén és alázatos szívvel ment
hozzá. Miért nem felelt most Saulnak? Azért, mert a király cselekedeteivel
eljátszotta Isten megkérdezése minden módszerének lehetőségét. Elvetette
Sámuel próféta tanácsát. Száműzte Dávidot, Isten választottját. Legyilkoltatta az Úr papjait. Vajon elvárhatta-e, hogy Isten majd válaszol neki, amikor
elvágta az Istennel való érintkezés összes csatornáját? Vajon felelhetett-e neki
az Úr álomlátásban vagy kijelentések útján, amikor ő vétkezett a Szentlélek
ellen? Saul nem tért vissza Istenhez alázatossággal és bűnbánattal. Most sem
a bűneiért való bocsánat és az Istennel való megbékélés volt az, amit keresett,
hanem csak ellenségeitől szeretett volna megszabadulni. Makacsságával és
lázadásával elvágta magát Istentől. Istenhez pedig nem térhetett vissza csak
a bűnbánat és a szív töredelme útján. A gőgös uralkodó azonban kínjában
és kétségbeesésében azt határozta el, hogy a bűnbánat és a töredelem helyett
valami más forrásból igyekszik segítséget keresni magának.” – PP 627.
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Csütörtök

július 2.

5. ISTEN A IGYELMÜNKET SZERETNÉ

•
•
•

Mózes: 2Móz 3:2-3.
Illés: 1Kir 19:9-13.
Bálám: 4Móz 22:27-28.

b. Milyen körülmények között szólít meg bennünket Isten napjainkban? Zsol 46:11.

„Mindazoknak, akik Istentől tanulnak, szükségük van egy-egy csendes
órára, a természettel való kapcsolatra, a saját szívükkel és az Istennel való
bensőséges beszélgetésre. Általuk egy olyan életnek kell megmutatkoznia,
amely szokásaiban, életformájában egészen más, mint a világé. Ezért személyes tapasztalatból kell megismerniük Isten akaratát. Személy szerint
kell meghallanunk, amint szívünkhöz szól. Amikor minden más zaj elül,
és elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban megérti
Isten szavát. Ezt mondja: ’Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok
az Isten!’ (Zsol 46:11). Így lehet eredményesen felkészülni Isten szolgálatára.
Aki a rohanó tömeg közepette és az élet mérhetetlen sok tennivalójának hordozása közben így felüdül, az a világosság és békesség légkörében él. Új erőt
kap mind fizikailag, mind szellemileg. Élete jó illatot áraszt, és az a mennyei
erő, amelyről bizonyságot tesz, megérinti az emberek szívét.” – NOL 34.
„Az válik teljessé a Krisztusban, aki először megüresíti magát a büszkeségtől és az önelégültségtől. Így elcsendesedik a lélek és hallható lesz Isten
hangja.” – ST 1902. április 9.

Péntek

július 3.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Miből tudhatjuk, hogy Isten mindannyiunkhoz személyesen szeretne szólni?
Miből tudhatjuk, hogy Isten megszólítja az odaszentelt életű embereket?
Miből tudhatjuk, hogy Isten azokat is megszólítja, akik nem járnak Ő vele?
Kikhez nem szól Isten és miért?
Hogyan próbálja Isten figyelmünket felhívni napjainkban?

1. Tanulmány - A FIGYELMEDET KÉRI
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a. Hogyan akarta Isten a múltban némely ember figyelmét felkelteni?

2. Tanulmány

2015. július 11.
Szombat

Napnyugta: H 20:31
Ro 21:00

MEGHALLANI AZ ISTEN HANGJÁT
„Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek
eszetekbe az értelmet” (Péld 8:5).
„Ha szólít a kötelesség, akkor Isten szólít – egy természet adta, velünk
született, mennyei vezető. Akár tetszik akár nem, végeznünk kell kötelességeinket, amik ott vannak közvetlen előttünk az életben.” – RH 1910.
december 29.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 3. kötet, 521-544. (Ember ember iránti kötelességünk)

Vasárnap

július 5.

1. ISTEN HANGJA A MINDENNAPI ÉLETBEN
a. Hogyan fejezi ki Isten, hogy mit vár el tőlünk minden nap? Lk 17:10.
Lehetünk-e biztonságban, ha szándékosan figyelmen kívül hagyjuk
Isten ezen szavait?
„Senki sem hihet szívből az igazságra és igazulhat meg hit által, miközben
az Isten Igéje által tiltott dolgokat cselekszi, vagy elhanyagolja valamilyen
ismert kötelességét.” – 1Sz 363.
„Amíg Mózes tudatosan elhanyagolta kötelességét, addig nem lehetett biztonságban, ebben az esetben Isten angyalai sem védhették meg őt.” – PP 214.
„A kötelesség tudat senkivel sem verseng, nem tud kiegyezni semmilyen
ellentétes indulattal. Még a legkedvesebb barátok vagy rokonok sem állhatnak a kötelességed és Isten közé. A kötelesség hangja a lelkünkben, Isten
hangja.” – RH 1887. június 7.
b. Miért volt az egytálentumos szolga ura elégedetlen az ő szolgájával?
Mt 25:26-27; Lk 16:10.

„Az ember a legkisebb feladatokban való hűtlenségével is megrabolja
Alkotóját az Őt megillető szolgálattól.” – KP 247.
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Hétfő

július 6.

2. AMIKOR NEM AKARJUK MEGHALLANI
a. Miért nem akarta a gazdag ifjú megtenni, amit Jézus kért tőle? Mt
19:21-22. Milyen két eszközt alkalmaz Isten, hogy megtanítson bennünket a kötelességteljesítésre?

„Csalódni fog az, aki elhagyja a számára Isten által kijelölt helyet saját
kedvtelése és döntése szerint, mert a saját útját választotta az Isten útja helyett.” – SD 175.
„Vannak olyanok, akik világosan megértenék kötelességüket, ha azok bűnös hajlamaikkal összhangban lennének. Még ha a körülmények és a tények
világosan rá is mutatnak kötelességükre, de ellentétben állnak azok bűnös
hajlamaikkal, akkor könnyen félreteszik az ilyen bizonyítékokat. Ezek után
még merészelnek Isten elé járulni, hogy megtudakolják a kötelességüket.
De Istennel nem lehet tréfálni! Az Úr hagyja, hogy az ilyenek a saját szívük
vágyait kövessék” – TW 1908. szeptember 8.
„Akik ebben az életben semmibe veszik Isten követelményeit, azok akkor
sem tisztelnék Isten tekintélyét, ha bejutnának a mennybe.” – 4B 312.
b. Miért dönt úgy Isten olykor, hogy nem nyilatkoztatja ki ismételten
részünkre az Ő akaratát? Ésa 59:1-2; Zsol 81:12-13; Jn 7:17.

„Nem lehet segíteni sem férfin, sem nőn, vagy gyermeken, aki nem kész
meghallani a kötelesség hangját, és nem akar engedelmeskedni annak; mert
a kötelesség hangja Isten hangja. A szem, a fül és a szív érzéketlenné válik, ha
visszautasítják, hogy figyelmezzenek az isteni tanácsra és a nekik tetsző utat
választják.” – SD 175.
c. Mi általában az ok, ami miatt nem halljuk meg Isten hangját? 5Móz
1:43; 1Sám 15:23.

2. Tanulmány - MEGHALLANI AZ ISTEN HANGJÁT
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Kedd

július 7.

3. NINCS SZÜKSÉG KÖZVETÍTŐRE
a. Kell-e várnunk valakire, hogy megtanítsa nekünk Isten akaratát? Jak
1:5-6.
„Kötelességünkért való felelősségünket nem helyezhetjük, háríthatjuk
át másokra, és nem várhatunk arra, hogy ők mondják meg nekünk azt;
hogy mit tegyünk. Nem függhetünk az emberek tanácsától. Az Úr minket
is éppen olyan készségesen megtanít kötelességeinkre, mint ahogy másokat
is megtanít. Ha hittel megyünk hozzá, akkor személyesen nekünk mondja
el titkait. Szívünk gyakran ég bennünk, mikor az a Valaki közel jön hozzánk, hogy éppen úgy kapcsolatba, közösségbe lépjen velünk, mint egykor
Énókkal tette. Azok, akik úgy döntenek, hogy semmi olyant nem tesznek,
ami nem tetszik Istennek, miután ügyüket Isten elé vitték, megtudják majd,
hogy pontosan melyik úton kell járniuk. Ezek nemcsak bölcsességet kapnak
Istentől, hanem erőt is. Igen, Isten erőt ad majd nekik az engedelmességre, a
szolgálatra, úgy, ahogy Krisztus megígérte.” – JÉ 574.
b. Mit ígérjünk meg, amikor Istent kérjük vezetésért? Péld 3:5-7.

„Problémáinkban és nehézségeinkben ne emberektől várjunk segítséget!
Bízzunk teljesen Istenben! Csak gyengülünk, ha másoknak mondogatjuk
nehézségeinket, és őket sem erősítjük meg. Lelkünk betegségével, amelyen
nem tudnak könnyíteni, őket is megterheljük. Tévedő, véges emberekhez
fordulunk erőért, pedig a tévedhetetlen, végtelen Isten erejében részesülhetnénk…
Sokkal kevésbé bízzunk abban, amit az ember tud tenni, és sokkal inkább
abban, amit Isten tehet minden hívő lélekért! Az Úr szeretné, ha hittel hozzá
fordulnál. Szeretné, ha nagyszerű dolgokat várnál tőle. Szeretné megértetni
veled mind a földi, mind a lelki dolgokat. Ő fogékonyabbá tehet. Meg tud
áldani tapintatossággal és ügyességgel.” – KP 96-97.
„Nem megmondta Isten, hogy a Szentlelkét adja azoknak, akik kérik? Ez
a lélek nem valóságos, tényleges, igaz vezető-e? Némely ember fél szaván
fogni Istent, mintha ez elbizakodottság lenne. Kérik az Urat, hogy tanítsa
őket, mégis félnek hitelt adni Isten szavának, és hinni, hogy Ő tanít minket.
Miközben alázatos, tanítható lelkülettel járulunk elébe, akik készek vagyunk
és szeretnénk tanulni, miért kételkedjünk Isten ígéretében?” – TII 74.
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Szerda

július 8.

4. AHOGYAN ISTEN BÁNIK VELÜNK
a. Mit mondott Krisztus, mennyire készséges Isten abban, hogy személyesen tanítson bennünket az Ő útjaira? Mt 7:7-11.
„Isten szeretné, ha gyermekei azokat a dolgokat kérnék tőle, melyek
lehetővé teszik, hogy gyermekein keresztül fölfedje kegyelmét a világ előtt.
Azt kívánja, hogy kikérjék tanácsát, elismerjék hatalmát. Krisztus szeretete
igényt tart mindenkire, akiért életét adta. Engedelmeskednünk kell akaratának, ha részesülni szeretnénk az örömökben, melyeket készített azoknak,
akik itt jellemét tükrözik. Jó, ha érezzük gyöngeségünket, mert keresni
fogjuk az erőt és bölcsességet, melyet az Atya örömmel ad gyermekeinek a
gonosz erői elleni mindennapi küzdelmükhöz.” – 9B 284.
b. Milyen türelemmel igyekszik megszólítani bennünket Isten? Rm
14:4.mr; 2Pt 3:9.

c. Milyen türelemmel legyünk másokkal szemben, míg megértik Isten
útjait? Mt 7:12; Ef 4:2; Lk 6:37.

„Mint Isten szabad eszközei, mind Tőle kérjenek bölcsességet. Amikor a
tanuló teljesen másnak a gondolkodására támaszkodik, s nem megy tovább
a más terveinek elfogadásánál, akkor csak annak az embernek a szemén
át lát, s ennyiben csak a másik visszhangja. Isten felelős lényként bánik az
emberrel. Lelke által, a gondolatokon át hat az emberre, ha az ember lehetőséget ad neki erre és felismeri Isten segítő szándékát. Isten szándéka az, hogy
mindenki használja az értelmét és lelkiismeretét. Nem akarja, hogy bárki a
másik ember árnyéka legyen, s csak a mások nézeteit ismételgesse…
Az emberek egyénenként felelősek Istennek, s mindnek azt kell tennie,
amire Isten serkenti, nem pedig ahogy a másik ember irányítja.” – 5B 724-725.
„Lelkiismereti kérdésekben a lelket nem szabad akadályozni. Senkinek
sem szabad irányítania a másik gondolkodását, megítélni őt vagy megszabni
kötelességét. Isten minden léleknek gondolkodási szabadságot ad, hogy követhesse saját meggyőződését… Senkinek sem áll jogában a saját egyéniségét
a máséba olvasztani.” – JÉ 462.
2. Tanulmány - MEGHALLANI AZ ISTEN HANGJÁT
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Csütörtök

július 9.

5. HOGYAN HASZNÁLJA ISTEN A BENYOMÁST
a. Isten milyen további módon használja fel még a kötelesség hangját
arra, hogy megszólítson, vezessen bennünket? Ésa 30:21. Hogyan
vezette Isten Máriát a Szentlélek befolyásán keresztül?
„Mária nem ismerte föl teljesen szeretettől indított tettének jelentőségét.
Nem tudott válaszolni vádlóinak. Nem tudta megmagyarázni, miért éppen
ezt az alkalmat választotta, hogy felkenje Jézust. A Szentlélek tervezett számára, és ő engedett indításának. Az ihletés nem száll le, hogy magyarázkodjon. Láthatatlanul jelen van, az észhez és a lélekhez szól, tettre sarkallja a
szívet. Saját magát magyarázza.” – JÉ 471.
„Isten szavát továbbá a Szentlélek felhívásai által is hallhatjuk, az benyomásokat kelt szívünkben, amelyek beépülnek a jellemünkbe.” – 5B 512.
„A lelkiismeret Isten hangja, amit az emberi szenvedélyek csatazaján át
hallunk. Ha ellene állunk, megszomorítjuk Isten Lelkét.” – 5B 120.
„Isten gondviselő munkálkodása és Lelkének szívünkre való befolyása
által beszél hozzánk.” – JVÚ 85.
b. Mihez viszonyítsuk benyomásainkat? Ésa 8:20. (angolban: „A törvényre és bizonyságtételre hallgassatok! Nem ekként szólnak azok,
akiknek nincs világosságuk.)
„A Biblia… pontosan megjelöli az ember kötelességét az élet bármilyen
helyzetében.” 4B 312.
„Ha bármilyen kérdésben kételyeid vannak, legelőször fordulj a Szentíráshoz.” – 5B 512.

Péntek

július 10.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Ha elhanyagoljuk egy ismeret kötelességünket, milyen lesz a lelki állapotunk?
2. Hogyan határozhatjuk meg a kötelességünket?
3. Mit kell tennünk azért, hogy megértsük a kötelességünket?
4. Milyen kapcsolat van a kötelesség és az egyéniség között?
5. Hogyan használja fel Isten a benyomásainkat? Hogyan élhetünk vissza
azokkal?

14
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3. Tanulmány

2015. július 18.
Szombat

Napnyugta: H 20:26
Ro 20:56

ISTEN HANGJA A TERMÉSZETBEN
„Isten az ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, melyeket nem érthetünk” (Jób 37:4. angolban).
„Tekintsünk csak a természet csodálatos és fenséges műveire… A napfény
és az eső, mely felüdíti és megtermékenyíti a földet, a hegyek, a völgyek és a
tengerek, mind az Alkotó szeretetéről beszélnek.” – JVÚ 7.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 111-118. (Más gyakorlati tanítások)
A Nagy Orvos Lábnyomán, 31-34. (A természetben Istennel)

Vasárnap

július 12.

1. EGY MINDENÜTT HALLHATÓ HANG
a. Van-e a világon olyan hely, ahol nem hallható Istennek a természeten keresztül szóló hangja? Zsol 19:1-4.

„A természet az ember érzékeihez szól, és azt hirdeti, hogy van egy élő
Isten, a Teremtő, minden dolog legfőbb Ura… Az a szépség, amelybe a föld
öltözik, Isten szeretetének egyik jele. Ezt a szeretetet figyelhetjük meg az
örök hegyekben, a fenséges fákban, a bontakozó rügyekben és a pompás
virágokban. Mind Istenről beszélnek.” – PP 22.
b. Milyen üzenetet ad a természet az embereknek világszerte? Rm 1:20.

„Akiknek igaz ismeretük van Istenről, azok nem válnak olyannyira az
anyagi törvények és a természet működésének rabjaivá, hogy ne vegyék észre
vagy ne akarják elismerni Isten folyamatos munkálkodását a természetben.
A természet nem azonos Istennel és soha nem is volt az. A természet maga
– noha szava bizonyságot tesz Istenről – nem Isten. Mindössze arról van szó,
hogy a teremtés munkájaként tanúságot tesz Isten hatalmáról.” – 1Sz 272.

3. Tanulmány - ISTEN HANGJA A TERMÉSZETBEN
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Hétfő

július 13.

2. LECKÉK A MADARAKTÓL
a. Mit tanít Isten nekünk a sas viselkedésén keresztül? Ésa 40:31.

„Az alpesi sast néha leveri a szélvihar a hegyek szűk szorosaiba. A viharfelhők körülzárják az erdők hatalmas madarát, és sötét tömegükkel elszakítják a napfényes magaslatoktól, ahol elkészítette otthonát. Menekülési
kísérlete haszontalannak látszik. Ide-oda csapódik, erős szárnyaival verdesve
a levegőt, és erős vijjogással tör felfelé áthatolva a fellegeken, és újra ott van
a ragyogó napfényben, messze maga alatt hagyva a sötétséget és a szélvihart.
Így minket is nehézségek, csalódások és sötétség vehet körül. Hamissággal
találkozhatunk, balszerencse üldözhet, igazságtalanság érhet, oly fellegek
borulhatnak reánk, amelyeket nem tudunk elűzni. Hiába küzdünk a körülményekkel. A menekülésnek csak egyetlen útja van számunkra is. A homály
és köd csak a földet lepi el. A felhőkön túl Isten világossága fénylik. A hit
szárnyain felemelkedhetünk mi is az Ő jelenlétének napfényébe.” – EÉ 116.
b. Milyen további tanulságot vonhatunk le a madarakat megfigyelve?
Mt 6:25-26.

„A természet világának nincs önmagában való hatalma, csak az, amivel
Isten ruházza fel.” – 1Sz 272.
„A madarak pedig a bizalom édes leckéjét adják. Mennyei Atyánk gondoskodik rólunk, de azért nekik kell összegyűjteni táplálékukat, megépíteni
fészküket és felnevelni fiókáikat. Minden pillanatban ki vannak téve az ellenség támadásainak, amely meg akarja semmisíteni őket. Mégis mily vidáman
végzik munkájukat! Milyen örömteljesen éneklik kis dalukat!” – EÉ 115-116.
„Ne gyászoljunk és búslakodjunk tehát, amiért ebben az életben nem
mentesülünk a csalódásoktól és szenvedésektől. Ha Isten gondviselése arra
szólít fel, hogy megpróbáltatásokat viseljünk el, fogadjuk el a keresztet, igyuk
ki a keserű poharat, emlékezve, hogy az Atya keze emeli azt az ajkunkhoz.
Bízzunk benne az éj sötétjében csakúgy, mint fényes nappal.” – 5B 316.
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Kedd

július 14.

3. A MUNKÁLKODÓ HIT
a. A bizalom mely más leckéit szeretné Isten velünk a természetből
megtanítani? Mt 6:27-30. Isten szolgálatára vagy a mindennapi
szükségleteinkre szánjunk több időt és fáradságot? Mt 6:30-33.

„Aki az életet adományozta, jól tudja, hogy életünk fenntartása céljából
táplálkoznunk kell. Aki testünket alkotta, tudja, hogy ruházatra is szükségünk van. Aki a magasabbrendű javakat is adományozta, vajon nem elégítené ki minden szükségletünket is teljesen?” – GH 97.
„Isten törvénye a szeretet törvénye. Ő a természet szépségeivel vett körül
bennünket; tanulságunkra, hogy nem csupán azért élünk e földön, hogy
földet műveljünk és építsünk; dolgozzunk, szőjünk és fonjunk, hanem hogy
az életet Krisztus szeretete által széppé, örömteljessé, és gyönyörűségessé tegyük. Miként a virágok, örvendeztessük meg mi is mások életét szeretetből
fakadó szolgálatainkkal!” – GH 99.
b. Mit tanulhatunk még Isten más teremtményeitől? Péld 6:6-11; 30:25-28;
(Hasonlítsd össze 2Thess 3:10. verssel!)

„A hangyák tanítsák meg őket a kitartó szorgalomra, az akadályok elszánt
legyőzésére, a jövőről való gondoskodásra.” – EÉ 115.
„A hangyák lakóhelye ügyességükről és kitartásukról tanúskodik. Kevés,
szemernyi földet bírnak csak el, szorgalommal és kitartással mégis csodákra
képesek. Salamon a hangya szorgalmát állítja a világ elé azok megszégyenítésére, akik bűnös tétlenséggel, és testüket, lelküket megrontó szórakozásokkal töltik idejüket. A hangya előkészül a későbbi évszakra. Olyan tanítás ez,
melyet sok érvelő készséggel megáldott ember semmibe vesz. Elmulasztják
a jövő, halhatatlan életre való felkészülést, melyet Isten gondviselése biztosított a bukott emberiség számára.” – TII 75.
„Jézus nem mondja, hogy szükségtelen a létfenntartásunkért fáradoznunk, csak azt tanítja, hogy mindenben Ő legyen számunkra a kezdet és a
vég: a legfontosabb. Ne kezdjünk olyan dologba, ne törekedjünk olyan cél
elérésére, és ne keressünk olyan élvezeteket, amely által meggátolhatnánk
Krisztus szentségének, igazságának jellemünkben és életünkben való kialakulását! Amit teszünk, mindent tiszta szívből, az Úrért tegyük!” – GH 100.
3. Tanulmány - ISTEN HANGJA A TERMÉSZETBEN
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Szerda

július 15.

4. OLYAN MINT EGY FA
a. Miért oly fontos tanulmányoznunk a természetet? Mit tanulhatunk
Istenről? Zsol 111:4, 6-8; Ésa 40:26.

„Milyen sok időt töltenek el értelmes emberi lények lóversenyeken, krikett meccseken, és labda játékokon! De ezek az élvezeti sportok adnak-e
ezeknek az embereknek vágyat az igazság és igazságosság megismerésére?
Istent idézik-e a gondolataikba? Arra a kérdésre vezetik-e őket: Hogyan állok az én lelkemmel?
Isten felhívja a teremtményeit, hogy forduljanak el az őket körülvevő
zűrzavaros dolgoktól, és csodálják az Ő keze munkáját. Amint műveit tanulmányozzuk, mennyei angyalok állnak az oldalunkon, hogy megvilágítsák gondolatainkat, és őrizzék azokat Sátán megtévesztéseitől. Amint Isten
csodálatos teremtett műveit szemléled, teljen meg a büszke, balga szíved
alázattal, Istentől való függőséged tudatával!” – CT 456-457.
b. Mihez hasonlítható a keresztény élet? Zsol 1:1-3; 92:13-14.

„A pálma találóan képviseli a keresztény életét. Egyenesen áll a tüzes sivatagi homokban, s nem szárad ki, mert a mélyből, az élet forrásából szívja
táplálékát.” – TII 71.
c. Milyen további tanulságokat vonhatunk le még a természetből?
„Sok leckét tanulhatunk meg ily módon [a természetből]. Önbizalmat tanulhatunk a fától, amely egyedül nő a síkságon, vagy domboldalon, mélyen
a földbe eresztve gyökereit, és így hatalmas ereje dacol a viharral. A korai
befolyás erejét mutatja, hogy a fiatal korában meghajlított, alaktalan, csomós
facsemetét semmilyen földi hatalom sem tudja többé kiegyenesíteni. Megtanulhatjuk a szent élet titkát a vízililiomtól, amely még a mocsaras tavak ölén
is gaztól, szeméttől körülvéve mélyre ereszti gyökereit, a tiszta homokba, és
onnan szívja életét, hogy illatos szirmait szennytelen tisztaságban emelje a
világosságra.” – EÉ 116-117.
18
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Csütörtök

július 16.

5. A TERMÉSZET TANÍTÁSAI
a. Kinek a vezetése nélkülözhetetlen, hogy megértsük a természet tanításait? Jn 16:13; 14:26.

„Tanítsátok meg [a gyermekeket] arra, hogy észrevegyék Isten róluk való
gondoskodásának bizonyítékait, amelyek a természetben mindenütt megnyilvánulnak. Mert minden dolog csodálatosan alkalmazkodik szükségleteinkhez és boldogságunkat szolgálja.
Csak az tanulja meg a természet legmélyebb tanításait és jut el a legmagasabb szolgálatra, aki felismeri benne a mennyei Atya keze munkáját, és aki
olvassa az Ő kézírását a föld gazdagságában és szépségében. Egyedül csak az
képes teljességében értékelni a hegyek, völgyek, folyók és a tenger jelentőségét és szépségeit, aki úgy tekinti őket, mint Isten gondolatainak kifejezését,
mint a Teremtő kinyilatkoztatását.” – EÉ 117.
b. Milyen esemény tanít meg bennünket a természet üzeneteire a legvilágosabban? Jn 1:4.
„Csak a Golgota hegyéről ragyogó világosság fényében lehet igazán olvasni a természet tanításait. Mutassa meg Betlehem és a kereszt története,
hogy mily jó legyőzni a gonoszt, és hogy minden áldás, amelyet nyertünk, a
megváltás ajándéka!
A vadrózsa és a tüske, a bogáncs és a konkoly jelképezi a természetben a
rosszat és a rombolást. A madarak éneke, a rügyfakadás, az eső és a napfény, a
nyári zápor és a reggeli harmat, a természet ezernyi tárgya, az erdők tölgyfái,
és a fák gyökerénél nyíló ibolyák a mindent helyreállító szeretetet jelképezik.
És a természet még mindig Isten jóságáról beszél nekünk.” – EÉ 99.

Péntek

július 17.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Mit próbál Isten elmondani neked napjainkban a természeten keresztül?
Hogyan tanítanak meg bennünket a madarak az Istenben való bizalomról?
Mit tanulhatunk meg a hangyától, az egyik legkisebb teremtménytől?
Milyen leckékre tanítanak meg bennünket a fák?
Hogyan magyarázza meg Isten napjainkban részünkre a természet üzeneteit?

3. Tanulmány - ISTEN HANGJA A TERMÉSZETBEN
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4. Tanulmány

2015. július 25.
Szombat

Napnyugta: H 20:19
Ro 20:49

ISTEN KÖVETEI
„Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak
oktatását el ne hagyd” (Péld 1:8).
„Szülők… [Istennek] semmi sem visszatetszőbb, mint amikor elhanyagoljátok gyermekeitek helyes tanítását. Isten gyermekeiteket szent megbízatásként bízta reátok, hogy neveljétek az Ő részére. Ebben az értelemben ti
Isten helyett álltok a gyermekeitek előtt.” – ST 1901. szeptember 25.
Javasolt olvasmányok: Boldog Otthon, 159-165. (Másra át nem ruházható feladat,
A család baráti kapcsolata)

Vasárnap

július 19.

1. ISTEN KÖVETEI
a. Mi az ötödik parancsolat üzenete? 2Móz 20:12.

„A szülők a szeretet és a tisztelet olyan mértékére jogosultak, ami nem illet
meg senki más személyt. Maga Isten, aki felelősséget helyezett rájuk azokért
a lelkekért, akiket gondjaikra bízott, úgy rendelkezett, hogy a gyermek életének korai időszakában, a szülők Isten helyét töltsék be. Azok a gyermekek,
akik elvetik, megvetik szüleik jogos tekintélyét és hatalmát, tulajdonképpen
Isten tekintélyét és hatalmát vetik meg.” – PP 264.
b. Hogyan segítsék a szülők ifjú gyermekeiket? Péld 22:6.

„[A szülőknek] azok üdvösségén kell munkálkodni, akik túl fiatalok
ahhoz, hogy megértsék a különbséget a jó és a rossz között. Ne gondolják
azt, hogy majd a jó önmagától fog teret nyerni gyermekeik szívében. Őrködjenek gondosan kicsinyeik szavain és cselekedetein, nehogy az ellenség
nyerjen teret és befolyást felettük.” – ST 1901. szeptember 25.
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Hétfő

július 20.

2. EGY FÉLELMETES FELELŐSSÉG
a. Hogyan kell a szülőknek kezelni azt a legkomolyabb felelősséget,
ami valaha adatott az emberiségnek? Ef 6:4.
„Bizonyos okokból sok szülő nem akar a gyermekének vallásos oktatást
adni, és hagyják, hogy azok a szombat iskolai osztályban vegyék fel azokat
az ismereteket, amelyeket szülőkként kiváltságuk és kötelességük lett volna gyermekeiknek átadni… Isten megparancsolja népének, hogy neveljék
gyermekeiket az Úr tanítása és intése szerint. Mit jelent az Úr tanítása és intése szerint nevelni a gyermekeket? Azt jelenti, hogy tanítsák meg őket azon
életre, amelyet Isten igéje és tanításai megkövetelnek, és segíteni őket tiszta
ismeretet nyerni azon igazságokról, melyek képesítik őket az Isten városába
való belépésre. Nem mindenki fog belépni Isten városának nyitott kapuin,
csak azok fognak belépni, akik igyekeztek tanulmányozni, s megtudni Isten
akaratát, és engedték, hogy életük az Ő irányítása alá kerüljön.” – CT 109.
„A szülők munkálkodjanak gyermekeikért kedvesen, komolyan, gyengéden. Igyekezzenek gyermekeik minden jó jellemvonását előtérbe hozni,
és fojtsanak el minden rossz vonást, amely a jellemükben kifejlődik.” – ST
1901. szeptember 25.
„Egyetlen munkátok se legyen olyan fontos, mely megakadályozna benneteket gyermekeitek számára minden szükséges idő megadásában, hogy
megértessétek velük, mit jelent teljesen engedelmeskedni az Úrnak és benne
bízni.” – BO 156.
b. Kik tanították Timótheust otthon, és hogyan hatott tanításuk Timótheus életére gyermekként és ifjúként? 2Tim 1:5; 3:15.

„Timótheus atyja görög, anyja zsidó származású volt. Kicsi korától kezdve tanítást nyert a Szentírásból. Szülei házában mélységes és józan vallásos
élet folyt. Anyjának és nagyanyjának az élő Isten Igéjébe vetett hite mindig
arra intette, hogy mily nagy boldogság Isten akaratát teljesíteni. Isten Igéje
volt a zsinórmérték, amely szerint Timótheust ez a két istenfélő nő nevelte.
A tőlük nyert tanítások hatása és ereje őrizte meg Timótheust, hogy beszéde
és jelleme őszinte és tiszta maradt; sőt a környező gonosz befolyások sem
szennyezték be. Így munkálkodott együtt otthon a család Istennel, hogy
előkészítsék őt felelősségteljes tisztségeinek betöltésére.” – AT 142.
4. Tanulmány - ISTEN KÖVETEI
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Kedd

július 21.

3. A FEGYELMEZÉS SZEREPE
a. Mi a fegyelmezés célja? Zsol 144:12; Péld 25:28; 16:32.
„A fegyelmezés célja, hogy a gyermek önfegyelmet tanuljon. Önállóságra
és önuralomra kell nevelni őt… Segítsetek neki meglátni, hogy mindent
törvények uralnak, s a törvények áthágása és az engedetlenség végül szerencsétlenséghez és szenvedéshez vezet…
A dorgálás akkor érte el igazi célját, ha a rossz cselekedet elkövetőjét hibája belátására vezettük, és ha akaratát mozgósítja a hiba kijavítása érdekében.
Ha ezt elértétek, akkor vezessétek őt a bűnbocsánat és az erő Forrásához,
Jézushoz!” – Gy 151.
„Egyetlen jól nevelt gyermek, akit az igazság elveire oktattak, akinek jellemét a szeretet és az istenfélelem szálai szövik át, olyan jó befolyással lesz a
világra, amit nem lehet felbecsülni.” – Gy 110.
b. Hogyan kell fegyelmezzük a gondjainkra bízott gyermekeket? Péld
29:15; Kol 3:21.
„Először beszéljetek értelmesen gyermekeitekkel, világosan rámutatva
rosszaságukra, s értessétek meg velük, hogy nemcsak ellenetek vétkeztek,
hanem Isten ellen is. Mielőtt rendre utasítanátok őket, vétkező gyermekeitek
iránti teljes szánalommal és szomorúsággal imádkozzatok értük, s akkor látni
fogják, hogy nem azért büntettétek meg őket, mert kellemetlenséget okoztak
nektek, vagy mert rosszkedveteket rajtuk töltitek ki, hanem szent kötelességtudatból, s az ő érdekükben. Ha ezt teszitek, szeretni és tisztelni fognak
titeket.” – Gy 173.
„A szülőknek nagyon gondosan kell vigyázni, nehogy a gyermekeikkel
olyan módon bánjanak, ami azokból makacsságot, konokságot, engedetlenséget és lázadást váltson ki. A szülők gyakran felkeltik az emberi szív legrosszabb
szenvedélyeit, mert nincs önuralmuk. Gyermekeiket inkább méregből fenyítik,
de ezáltal még jobban megerősítik őket gonosz útjaikban és dacos lelkületükben, mint inkább a helyes útra befolyásolnák őket.” – RH 1892. november 15.
„Szülők! Soha ne cselekedjetek ösztöneitek szerint! Soha ne fenyítsétek a
gyermekeiteket, amikor mérgesek vagytok; mert ha ezt teszitek, a saját képetekre fogjátok őket formálni, s ők is hamar haragra fognak majd gerjedni,
indulatosak, oktalanok és mértéktelenek lesznek. Erőszak, fenyegetőzés és
veszekedés nélkül is lehettek szilárdak.” – AUCR 1909. szeptember 6.
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Szerda

július 22.

4. GYŐZZÜK LE A SZÜLŐI HIBÁKAT!
a. Milyen parancsolatot kapott minden gyermek a szülei iránti engedelmességre vonatkozóan? Ef 6:1. Mit tanulhatnak a szülők a tanítóknak adott tanácsból?
„A szülő akarata, amikor az összhangban van Isten akaratával, törvény
kell legyen.” – RH 1900. december 18.
„Az Úr mennyei hírnököket küld, hogy szolgálják az üdvösség örököseit.
Ők érintkeznének a tanítókkal, ha nem elégednének meg a hagyomány jól
kitaposott ösvényével, ha nem félnének kilépni a világ árnyékából. A tanítók
vigyázzanak, nehogy annyira elreteszeljék az ajtót, hogy az Úr ne találjon
bejáratot a fiatalok szívébe.” – 6B 119.
b. Mit tegyünk a gyermekkorunkban megtanult dolgokkal? 1Thess
5:21.
„Azokban, akiket Isten tervének véghezvitelére választott ki, az emberi
gyengeségek is láthatókká váltak. Mégsem voltak sablonos szokásokkal és
jellemmel rendelkező emberek, akik elégedetten megmaradtak előbbi állapotukban. Komolyan törekedtek az isteni bölcsesség elnyerésére, és meg
akartak tanulni ügyéért munkálkodni… [Idézve: Jak 1:5]. Isten azonban nem
részesíti mennyei világosságban azokat, akik megelégedetten megmaradnak
a sötétségben. Azért, hogy megkapjuk Isten segítségét, el kell ismernünk
gyengeségünket és elégtelenségünket; elménket azokra a nagy változásokra
kell irányítanunk, amelyek bennünk végbe mennek. El kell kezdenünk komolyan és kitartóan imádkozni. El kell vetni magunktól a rossz szokásokat; a
győzelmet csak akkor nyerhetjük el, ha határozott erőfeszítéssel igyekszünk
tévedéseink kiigazítására és a helyes alapelvekhez való alkalmazkodásra. Sokan azért nem érnek el magas szintet – amelyet pedig elérhetnének – mert
Istenre várnak, hogy majd megcselekszi helyettük azt, aminek a megtételéhez
elegendő erőt adott nekik. Mindazok, akik alkalmasak tisztségek betöltésére,
a legszigorúbb értelmi és erkölcsi fegyelemmel kell nevelődjenek. Isten segítségükre lesz, mert erejét egyesíti az emberi törekvésekkel.” – PP 208.
c. Elődeink hány nemzedéke van hatással a mi szokásainkra? 2Móz
20:5.

4. Tanulmány - ISTEN KÖVETEI
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Csütörtök

július 23.

5. A LEHETSÉGES GYŐZELEM
a. Milyen döntést hozott Mózes, mikor még fiatalember volt? Hogyan
volt képes legyőzni egyiptomi életének a hatásait? Zsid 11:24-27.

„Mózes sok olyat tanult Egyiptomban, amit el kellett felejtenie. Azok a
befolyások, amelyek körülvették őt – nevelő anyja szeretete, magas rangja,
amelyet a király unokájaként töltött be, a kéznél levő dolgok eltékozlása, a
finom modor, az elmésség és a hamis vallás miszticizmusa, a bálványtiszteletek pompája, az építészet és a szobrászat ünnepélyes magasztossága –
mindez mély benyomást hagyott fejlődő elméjében, és bizonyos mértékben
formálta szokásait és jellemét. Ezeket a benyomásokat csak az idő, környezetének változása és az Istennel való közösség tudta eltávolítani. Mózesnek egy
életen át tartó küzdelmet jelentett a tévelygések megtagadása és az igazság
elfogadása, de Isten mindig megsegítette, amikor a küzdelemhez kevés volt
az ereje.” – PP 207-208.
b. Hogyan bátoríthatjuk gyermekeinket, hogy győzzenek a bűn felett?
2Pt 1:4; 1Kor 15:57-58; Péld 24:16. ur.

„Tanítsátok meg a gyermekeknek és fiataloknak, hogy minden legyőzött
hiba és nehézség egy-egy lépcsőfok az értékes és magasabb rendű dolgok
elérésére. Ilyen tapasztalat birtokában mindazok sikert értek el, akik az életet
érdemesnek tartották végigélni.” – Gy 175.

Péntek

július 24.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mikor számít Isten hangjának a szülők szava gyermekeik számára ?
Hogyan nevelhetjük a gyermekeket az Úr tanítása és intése szerint?
Mit kell elnyerni azért, hogy a fegyelmezés vagy a feddés sikeres legyen?
Milyen nagy változáson kell keresztül menni, hogy Isten felhasználhasson
bennünket?
5. Hogyan győzhetjük le azokat a rossz szokásokat, amiket a gyermekkorunkban formáltunk ki?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Misszióiskolák részére

2015. augusztus 1.
Szombat

Örömmel engedelmeskedve a Megváltó megbízatásának – „elmenvén a széles
világra” tanítsatok minden nemzetet – a
Hetednap Adventista Reformmozgalom
igyekszik munkásokat képezni ennek
megfelelően.
A misszióiskolák egyik fő eszközei ennek a felkészítésnek. Ezeket az iskolákat a
világ különböző részein alapították meg azzal
a céllal, hogy ifjúságunkat a „jelen időre szóló
igazságra” oktassák, hogy ezt más országokban is elterjeszthessék.
„Az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés. Isten misszionáriussá hívta el
minden gyermekét. Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni. Neveltetésünknek az legyen a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket erre a
szolgálatra.” – NOL 275.
Hogy ezt a nevelési munkát végbevihessük, dupla előnyt kell nyernünk.
Nemcsak az őszinte szomjazó lelkek javára, hanem azon hírnökök javára
is, akik készek magukat megerősíteni, és Istennel szorosabb kapcsolatba
kerülni.
Az Úr hírnöke bátorította ezt a tevékenységet, és bíztatta az e munkában
részt vevő hívőket:
„Aki azért törekszik ismeretet szerezni, hogy munkálkodhasson a tudatlanokért és a veszendőkért, tevékeny részt vállal Istennek az emberiség
részére szóló nagyszerű terve betöltésében. A mások áldására végzendő önzetlen szolgálatban eléri a keresztény nevelés magas eszményét.” – CT 545.
„Az Úr erős, odaszentelt, önfeláldozó ifjú férfiakat és nőket hív el, akik
készek előre törni, akik egy rövid iskolában töltött idő után készek kimenni, és felkészülten fogják hirdetni a világnak szóló üzenetet.” – CT 549.
Ezért kérjük a világon élő összes kedves hívő testvéreinket, hogy nyissák
meg a szívüket erre a szükségletre, és járuljanak hozzá nagylelkűen az Úr
műve ezen hasznos ágának a fejlesztéséért ezen a szombaton, amikor ös�szegyűjtik az erre a különleges célra szánt adományokat.
Előre is köszönjük a nagylelkűségeteket, és bízunk abban, hogy Isten
gazdagon meg fogja áldani úgy az adományokat, mint az adakozókat.
Testvéreitek a Oktatási Osztályról
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2015. augusztus 1.
Szombat

Napnyugta: H 20:11
Ro 20:41

ISTEN HANGJA A GYÜLEKEZETBEN
„Mi tekintetben különb hát a zsidó? Vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az
Isten reájok bízta az ő beszédeit” (Rm 3:1-2).
„Isten választotta ki Izraelt… hogy megőrizze törvényének ismeretét
az emberek között, valamint azokat a szimbólumokat és jövendöléseket,
amelyek az Üdvözítőre mutattak… Istent kellett volna kinyilatkoztatniuk az
embereknek.” – JÉ 19.
Javasolt olvasmányok: Apostolok Története, 131-140. (Zsidó és pogány)

Vasárnap

július 26.

1. ISTEN SZÓL AZ Ő EGYHÁZÁN KERESZTÜL
a. Mi volt Jézus első utasítása Tárzusi Saulus részére a megtérése után? Apcs 9:6.
„Sokan azt hiszik, hogy Krisztus elismert földi követőitől függetlenül,
egyedül Neki tartoznak közvetlen felelősséggel az elnyert világosságért
és tapasztalatokért. Jézus… azonban tiszteletben tartja az általa elrendelt
eszközöket, melyek az emberek üdvösségére és felvilágosítására szolgálnak.
Ezért a bűnösöket a gyülekezethez irányítja.” – AT 85.
b. Van-e annak jelentősége, hogy Isten hozzánk szóló hangját gyülekezetén keresztül hallgassuk és hogy együttmunkálkodjunk népével?
Mt 18:18-20.
„Az Úrnak szervezett testülete van, melyen keresztül végzi munkáját.” –
3Sz 17.
„A világ Megváltója vallásos dolgokban nem szentesít olyan tapasztalatot és tevékenységet, ami független volna az Ő megszervezett és elismert
gyülekezetétől… Az Üdvözítő hozta kapcsolatba [Saulust] egyházával, és
utasította őket arra közvetlenül, hogy mit tegyen…
Minden Krisztus nevében és erejében történt; de a gyülekezet az összekötő csatorna.” – LP 31-32.
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Hétfő

július 27.

2. HALLD MEG ISTEN SZAVÁT A GYÜLEKEZETEN KERESZTÜL

„Annak ellenére, hogy Isten személyesen oktatta Pált, nem volt túlzott
véleménnyel egyéni felelősségéről. Ámbár Istenhez fordult közvetlen vezetésért, de kész volt mindenkor elismerni azt a tekintélyt, amelyet a keresztény
gyülekezethez tartozó hívők összessége képviselt.” – AT 140.
„Isten soha nem tervezte úgy, hogy egyetlen ember gondolatai és ítéletei
állítsanak mércét másoknak. Soha nem akarta úgy, hogy egy ember uralkodjon, tervezzen, és váltson valóra terveket anélkül, hogy a testület teljessége
óvatosan és imádsággal át ne gondolná azokat.” – 3Sz 16.
„Még a legjobb emberek is, mihelyt magukra hagyatnak, elvesztik helyes
ítélőképességüket…
Minél súlyosabb felelősséget hordoznak az emberi eszközök, minél több
alkalmuk kínálkozik, hogy szabályokat hozzanak és uralkodjanak, annál
biztosabbak lehetnek, hogy csak kárt okoznak, ha nem követik hűen az Úr
útait, és ha cselekedeteik nincsenek összhangban azokkal a határozatokkal,
amelyeket a hívők összessége közös tanácskozások alkalmával jóváhagyott.”
– AT 139.
b. Mi történt az ószövetségi időkben, mikor az Isten által kiválasztott
vezetőket féltékenyen kritizálták? 4Móz 12:1-2, 9-10. Mit tanulhatunk ebből?
„Aki hajlamos arra, hogy saját ítéletét tekintse mérvadónak, nagy veszélyben forog. Sátán jól megfontolt terve ez, hogy elválassza mindazoktól,
akik a világosság közvetítői, és akik által Isten működik, hogy művét a földön felépítse és kiterjessze. Lekicsinyelni és megvetni azokat, akiket Isten
bízott meg az igazság terjesztésében a felelősség viselésével, annyit jelent,
mint megvetni azokat, akiket Isten, népének támogatására, bátorítására és
erősítésére rendelt. Ha az Isten művében dolgozó munkás abban a hitben él,
hogy ő – senki mástól – csak közvetlenül Istentől kaphat világosságot, ezzel
kaput nyit az ellenségnek, aki könnyűszerrel elcsábítja és legyőzi… Így rendelnek alá minden eszközt a Szentléleknek és valamennyi hívő rendszeres,
jól irányzott törekvésben egyesülve közölheti a világgal Isten kegyelmének
örömhírét.” – AT 114.
5. Tanulmány - ISTEN HANGJA A GYÜLEKEZETBEN
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS A MISSZIÓISKOLÁK RÉSZÉRE

a. Három évvel később, miután Jézus személyesen tanította, hova ment
Saulus (most már Pálként)? Gal 1:1, 15-19.

Kedd

július 28.

3. EGYÜTTMŰKÖDÉS A GYÜLEKEZETI DÖNTÉSEKBEN
a. Tiszteletben kell-e tartanunk a jogszerű gyülekezeti határozatokat?
Zsid 13:17; Péld 11:14.

„Az Úr gyakran utasított, hogy senki se rendelje alá ítélőképességét más
embernek. Sose tekintsünk egy ember, vagy embercsoport értelmét elég
bölcsnek és hatalmasnak a munka irányítására s arra, hogy előírja, vagy
előírják, hogy milyen elgondolást kell követnünk. De amikor a Generál
Konferenciánál a mű minden területéről összegyűlt testvérek döntést hoznak, akkor ne ragaszkodjunk csökönyösen egyéni függetlenségünkhöz,
ítélőképességünkhöz, hanem adjuk föl. A munkás sose tekintse erénynek a
makacsul független állásponthoz való ragaszkodást, a testület határozatával
ellentétben.
Időnként, amikor a Generál Konferencia nevében, a munkánk általános
irányításával megbízottak kis csoportja oktalan terveket igyekezett nyélbe
ütni, s Isten munkáját korlátok közé szorítani, azt mondtam, hogy a kis
csoport képviselte Generál Konferencia hangját nem tekinthetjük többé
Isten hangjának. De ezzel nem azt mondtam, hogy ne tiszteljük a Generál
Konferencia határozatait, amikor az annak rendje és módja szerint kijelölt,
a mű minden ágát képviselő emberekből áll. Isten rendelése, hogy amikor
a világ minden részéből összegyűlt képviselők a Generál Konferenciában
összejönnek, akkor tekintéllyel legyenek fölruházva. Néhányan azon tévedés
elkövetésének veszedelmében forognak, hogy egyetlen ember vagy kis embercsoport értelmének és ítélőképességének a hatalom és befolyás azt a teljes
mértékét tulajdonítják, amit Isten egyházára ruházott, mikor az arra a célra
összejött Generál Konferenciában Isten munkájának jólétét és fejlődését
tervezik…
Bízzuk a gyülekezet legmagasabb szervezett tekintélyére, amit egyetlen
emberre vagy kis csoportra vagyunk hajlamosak ráruházni.” – 9B 260-261.
„Isten a legfőbb hatalmat ruházta egyházára az ég alatt. Ez Isten hangja
egyesült népének gyülekezetében, melyet tisztelnünk kell.” – 3B 315.
b. Milyen magatartást vár el az Úr a gyülekezet vezetőitől hittestvéreik
felé? Fil 2:3-8.
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Szerda

július 29.

4. A GYÜLEKEZET SOHA NEM HELYETTESÍTI ISTENT

„Mindenki, aki behódol az emberi tekintélynek, egyházi szokásoknak
vagy az ősök hagyományainak, figyeljen jól oda a Krisztus szavaiban hordozott figyelmeztetésre: ’Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai’ (Mt 15:9).” – JÉ 334.
„Hitetek és bizalmatok Istenben legyen. Ne támaszkodjatok senki tévelygő emberre, hogy megszabja kötelességeteket…
Minden gyülekezeti tag értse meg, hogy kötelességét megtudakolni
Istenhez kell forduljon. Helyes, ha a testvérek tanácskoznak, de ha valaki
előírja nekik, hogy mit tegyenek, azt kell felelniük, hogy az Urat választották
tanácsadójukul. Akik alázatosan keresik Őt, elégnek találják az Ő kegyelmét.
De mikor valaki megengedi, hogy másik ember lépjen közé, és a kötelessége
közé, melyet Isten mutatott neki, aki emberre bízza magát, ha embert fogad
el irányítójául, akkor az igazi alapról hamis és veszélyes alapra lép. Az ilyen
ember, ahelyett, hogy növekedne és fejlődne, el fogja veszíteni lelkiségét.” –
9B 279-280.
b. Milyen tanácsokat kaptak a gyülekezeti vezetők, amely mindazoknak is szól, akik uralkodni akarnak másokon? Mt 23:8, 10-12.
„[Akik Isten ügyében felelős helyet vállalnak,] ahelyett, hogy a parancsolgatást, utasítást és rendelkezést tekintenék kötelességüknek, rá kell jöjjenek,
hogy maguknak kell tanulóvá válni. Amikor valamely felelős munkás nem
tanulja meg ezt a leckét, minél hamarabb fölmentik felelős tisztjük alól, annál
jobb lesz neki is, Isten művének is. Tisztség sohasem kölcsönöz szentséget és
jellembeli kiválóságot. Aki tiszteli Istent, s megtartja parancsolatait, maga is
tiszteletben részesül.” – 9B 282-283.
„Akiket az Úr a műben fontos helyek betöltésére hívott el, ápolják az alázatos Őtőle-függést. Ne törekedjenek túl sok hatalmat magukhoz ragadni,
mert Isten nem uralkodásra hívta őket, hanem, hogy terveket fektessenek le,
s tanácskozzanak a munkatársaikkal.” – 9B 270.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS A MISSZIÓISKOLÁK RÉSZÉRE

a. Megszabhatja-e parancsokkal bármely gyülekezeti tag vagy tisztségviselő egy másik tag egyéni kötelességét? Mt 20:25-28.

Csütörtök

július 30.

5. A KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSA
a. Milyen eljárást alkalmaztak az első keresztény gyülekezetben, hogy
elrendezzék a kialakult viszályt? Apcs 15:1-4. Mit tanulhatunk ebből?
[Bizonyos zsidók] nagy bizonyossággal azt állították, hogy senki nem üdvözülhet, csak akkor, ha körülmetélkedik, és az egész ceremoniális törvényt
megtartja.
Ez egy nagyon fontos kérdés volt, mely az egész gyülekezetre nagymértékben kihatott… Ez a dolog sok vitát eredményezett, és megbontotta a gyülekezet egységét. Mivel az antiókhiai gyülekezet tagjai attól tartottak, hogy
ennek a pontnak állandó feszegetése végül is szakadást hoz létre közöttük,
ezért elhatározták, hogy Pált, Barnabást és a gyülekezet néhány felelős tagját elküldik Jeruzsálembe, hogy ezt az ügyet ott az apostolok és vének elé
terjesszék. Ott majd találkoznak a különböző gyülekezetek képviselőivel és
mindazokkal, akik a bekövetkező évenkénti ünnepre feljönnek Jeruzsálembe. Időközben pedig szüneteljen minden viszály ebben a kérdésben, amíg a
gyülekezet felelős vezetői végleges határozatot nem hoznak, melyet azután
az ország különböző gyülekezeteinek el kell fogadniuk.” – LP 63.
b. Foglald össze Péter beszámolóját a kérdéses pontról! Apcs 11:2-17.
Mire alapozta Jakab apostol az érveit? Apcs 15:13-17. Ki oldotta meg
végül ezt a vitát? Apcs 15:28.

Péntek

július 31.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Honnan tudjuk, hogy Isten egy megszervezett testületen keresztül munkálkodik és beszél?
2. Miért nem lehet egy embert megbízni azzal a felelősséggel, hogy Isten egyházán uralkodjon, és terveket készítsen?
3. Hogyan kell kezelnünk azokat a döntéseket, melyeket a gyülekezet képviselői hoznak a gyűlésen?
4. Mi Isten akarata részünkre, hogyan tekintsünk a saját kötelességünkre ahelyett, hogy valakihez tanácsért mennénk a gyülekezetben? Miért?
5. Hogyan kell kezelnünk a gyülekezetben kialakuló vitát?
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6. Tanulmány

2015. augusztus 8.
Szombat

Napnyugta: H 20:00
Ro 20:32

ISTEN SZAVÁRA FIGYELNI
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által” (Rm 10:17).
„Isten szól hozzánk Igéjében is.” – JVÚ 85.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 179-191. (A fejedelmek tiltakozása)

Vasárnap

augusztus 2.

1. A LEGNAGYOBB TEKINTÉLY
a. Milyen mértékű tekintéllyel bír Isten Igéje az emberi tanítások felett? Zsol 119:105; Ésa 8:20.

„A Szentírás az igazság tökéletes zsinórmértéke.” – EÉ 13.
„’Minden emberi tanítást Isten kinyilatkoztatásai alá kell rendelni.’ ” –
NK 185.
„Az Úrnak egyetlen biztonságos ösvénye van népe részére, és ez az Ő
Igéjének való engedelmesség ösvénye. Az Igét vezetőként kaptuk.” – BEcho
1895. augusztus 19.
b. Hogyan használhatjuk értelmi képességeinket megfelelően, Isten
Igéjének megértéséhez? Ésa 1:16-18; 1Kor 1:18, 25; 2:14-16.

„Ha a Szentírást felnyitjuk, el kell ismernünk tekintélyét, felettünk való
felsőbbségét. Szívünk és értelmünk hajoljon meg az Örökkévaló előtt.” –
JVÚ 108.
„Őrizkednünk kell az ész istenítésétől, mert az alá van vetve az emberi
gyengeségeknek és fogyatékosságoknak.” – 5B 703.
„Mikor megnyitod Bibliádat, tanulmányozd azt megszentelt értelemmel
és jó lelkiismerettel! Szíved és lelked induljon meg, értelmedet, gondolkodásodat ébressze fel Isten Lelke, s akkor az Isten szavában megnyilatkozó szent
elvek bevilágítják majd a lelked.” – RH 1893. február 7.
6. Tanulmány - ISTEN SZAVÁRA FIGYELNI
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Hétfő

augusztus 3.

2. HALLGASS ISTENRE AZ Ő SZAVÁN KERESZTÜL
a. Mit fog eredményezni, ha önmagunk figyelünk Istenre az Ő szaván
keresztül? 5Móz 4:6; Zsol 119:94, 97-100.

„Az élet szabályait magába foglaló Isten becses könyve, bármely társadalmi osztályú és bármely hivatású ember számára szól.” – 4B 416.
„Csak oly mértékben fejlődik az igazi lelki tudásunk, amennyit megértünk jelentéktelenségünkről és Istentől való függőségünkről. Viszont mindazok isteni felvilágosítást nyernek, akik taníthatóak és alázatos lelkülettel
fordulnak a Bibliához mint Isten szavához.” – 5B 704.
„Ha te magad kutatod a Szentírást, akkor meg fogsz alapozódni a hitben.
A legnagyobb fontossággal bír, hogy folyamatosan kutasd a Szentírást és
elraktározd elmédben Isten igazságait.” – BEcho 1892. október 15.
„Itt az utolsó napokban, bizonytalan útmutatók számunkra a tanult emberek konzervatív régi hagyományai vagy a múlt nagy íróinak hasonló írásai… Minden nap, minden órában a Bibliai igazságok alapelvei irányítsanak
bennünket, ami Isten igazságossága, kegyeleme és szeretete. Az isteni forrásból merítsünk erkölcsi és értelmi képességeket. Mindenegyes döntésünknél
tegyük fel a kérdést: ’Ez-e az Úr útja?’ ” – RH 1893. február 7.
b. Miért lehetek biztos abban, hogy a Biblia Isten hozzám szóló szava?
Jn 6:63; Jer 15:16; Zsol 34:8.

„Az élő Isten szava nemcsak leírt, hanem kimondott szó is. A Biblia Isten hozzánk szóló szava, olyan bizonyosan, mintha fülünkkel hallanánk. Ha
megértenénk ezt, félelemmel vegyes tisztelettel nyitnánk meg Isten szavát, s
buzgón kutatnánk a tanításait. Úgy tekintenénk a Szentírás olvasását, a Szentírásba való elmélyülést, mintha a végtelen Isten fogadna minket kihallgatásra.
Amikor Sátán ránk erőlteti sugallatait, akkor a Magasságos elrejt az Ő
titkos sátorába, ha ragaszkodunk az ’így szól az Úr’-hoz.
Sokan tele vannak tervekkel, mindig tevékenyek, s nincs idejük vagy helyük Jézus számára, hogy meghitt, kedves barátjuk lehessen. Nem visznek
eléje minden gondolatot és tettet, nem kérdik meg: ’Ez-e az Úr útja?’ Ha ezt
tennék, Istennel járnának, mint régen Énok.” – 6B 286.
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Kedd

augusztus 4.

3. NÉLKÜLÖZHETETLEN KAPCSOLAT
a. Miért lett megírva a Szentírást? Jn 20:31.
b. Számíthatunk-e arra, hogy más formában szól majd hozzánk Isten,
ha elutasítjuk az írott Igét, mint az Ő szavát? Lk 16:30; Péld 28:9.
Miért?
„A törvény és a próféták Isten eszközei az emberek megváltására… Ha
nem hallgatnak Isten Igéjére, a halálból feltámadt tanú bizonyságtevését sem
veszik figyelembe.
Azok, akik figyelnek Mózesre és a prófétákra, nem igényelnek nagyobb
világosságot annál, mint amit Isten már adott. De ha az emberek elvetik a világosságot, és nem értékelik alkalmaikat, arra az üzenetre sem hallgatnának,
amit egy feltámadt halott hozna nekik. Még ez a bizonyíték sem győzné meg
őket, mert a törvény és a próféták elvetésével annyira megkeményítették
szívüket, hogy elvetnek minden világosságot.” – KP 177-178.
c. Miért nem támaszkodhatunk másra, hogy meghalljuk azt, amit az
Isten mond nekünk? Ez 14:12-14; 33:14-16.
„Önmagunk számára kell tanulmányoznunk az igazságot; egyetlen embertől se függhetnek a gondolataink, nem számít, ki ő, s legyen bármilyen
pozíciója. Senkire sem tekinthetünk úgy, mint tökéletes vezetőre. Tanácskozzunk együtt és fogadjuk el mások véleményét is; de ugyanakkor az Isten adta
képességeinket fel kell használnunk arra, hogy megtanuljuk, mi az igazság.
Mindannyiunknak Istenre kell tekinteni világosságért, hogy egyénenként
olyan jellemet fejleszthessünk, amely kiállja a próbát azon a nagy napom…
Sokan sötétségbe és hitetlenségbe sodródnak, mivel hibákat keresnek a
Bibliában, és maguk alkotta elméleteket találnak ki, amik a Szentírással ellentétesek, hiú filozófikus elméleteket. Ezért kötelessége mindenkinek, hogy
alaposan kutassa és megismerje a Szentírást. A Biblia tanulmányozásának
fontosságát és hasznát nem tudjuk eléggé felbecsülni. A Szentírás kutatása
gondolatainkat arra vezeti, hogy Krisztus végtelen áldozatán, s az érettünk
való közbenjárásán időzzön. Krisztus megalázkodásán és szenvedésein gondolkodva felismerjük szeretetét és ugyanaz az önmegtagadó lelkület s a másokért való önfeláldozás fog gyúlni a szívünkben.” – BEcho 1892. október 15.
6. Tanulmány - ISTEN SZAVÁRA FIGYELNI
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Szerda

augusztus 5.

4. KÖZVETLEN TAPASZTALAT ISTENNEL
a. Miért nyilatkozik a Szentírás a béreabeliekről elismerően? Apcs
17:10-12.
„Nem biztonságos másban bízni, csak mert prédikátor, vagy mert tanult
és jó képességei vannak. Jézus elítélte a papokat és a főembereket, akikre úgy
tekintettek, mint akik jártasak a Szentírásban, azonban nem ismerték a Szentírást, sem az Istennek hatalmát. Akikre Isten talentumokat bízott, felelősek
adományaik felhasználásáért, és a Bibliát mint olyan könyvet kell tanulmányozniuk, ami megérthető. Egyetlen szöveg az élet illatának bizonyult sok ember számára a múltban és annak fog bizonyulni a jövőben is. Ha szorgalmasan
tanulmányozzák a Bibliát, akkor az igazság új kincseit fedezik fel, amelyek
olyanok számukra, mint a ragyogó ékszerek.” – ST 1894. augusztus 20.
„Ha nem használjuk értelmi képességeinket, akkor értelmünk nem fog
növekedni. Ha nem szeretjük meg a Bibliát ízlelgetni, akkor Isten szavának
igazságai sem fognak ízleni. A tanulmányozó csak a felfedezett igazságok
mélységéig lát, de már nem tudja értékelni azt, ami meghaladja a szűkre
korlátolt felfogóképességét. Viszont éppen ez az ismeret hiány teszi őt beképzeltté, fecsegővé és dicsekedővé. Mit mondhatnék még nektek fiatalok,
hogy arra buzdítsalak benneteket, hogy erőfeszítéseket tegyetek az akadályok legyőzésére? Ha igazán azon lesztek, hogy megértsétek Isten mélységes
dolgait, akkor mind könnyebbé és könnyebbé fog ez válni, s mind nagyobb
örömet és megelégedettséget fog ez adni. Határozzátok el, hogy nem lesztek
másod osztályú tanulmányozók, s ne engedjétek, hogy mások gondolkozzanak helyettetek.” – RH 1890. május 20.
b. Mit írt Timótheusnak Pál apostol, mit tegyen amíg vár a visszatérésére? 1Tim 4:13, 15-16.
c. Mit mond Jézus azokról, akik hallgatnak szavára és engedelmeskednek annak? Mt 7:24-25.
„Akik hallgatnak Krisztus szavára, és engedelmeskednek annak, a sziklára építenek, s amikor jön a vihar, a házuk nem fog összedőlni. A Krisztus
Jézusban való hit által örök életet nyernek.” – TDG 215.
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Csütörtök

augusztus 6.

5. TEKINTSÜNK MÉLYEBBRE
a. Mennyire mélyedjünk bele a Biblia tanulmányozásába? Kol 3:23;
1Thess 5:21.

„A Szentírás felületes olvasásából azonban kevés hasznunk lesz. Lehet,
hogy valaki elejétől végéig elolvassa a Bibliát anélkül, hogy észrevenné rejtett
szépségeit és megértené mélységes lelki kincseit. Egy-egy íráshely alapos
tanulmányozása, míg azt teljesen megérthetjük, amíg Isten üdv- és váltságterve tisztán áll előttünk, többet ér, mint sok fejezet gyors átolvasása, ha ezzel
meghatározott célunk nincs, és belőlük nem vonunk le tanulságokat. Legyen
a Biblia állandóan velünk! Olvassuk, valahányszor alkalom van rá, véssük
szövegeit emlékezetünkbe! Ha az utcán járunk-kelünk, olvashatjuk egy-egy
fejezetét, elmélkedhetünk azon, és emlékezetünkbe véshetjük.” – JVÚ 88.
„Semmi mást, csak a legjobbat ajánlhatod fel Istennek! Mind jobban és
jobban kell dolgoznod, amint a tanultakat átülteted a gyakorlatba. Áss egyre
mélyebbre minden témában, amely tanulmányozást igényel. Ne csak emberi
gondolatok és elméletek szerint vizsgálódj az adott témában, hanem kutass
bibliaszövegről bibliaszövegre, hogy megismerd a hit minden részletét. A
gondolkodás terhelése a szellemi képességeidet mind nagyobb erőfeszítésekre fogja tudni majd képesíteni.” – RH 1890. május 20.
„A bibliai igazságok megértése nem annyira az értelmi képességen múlik,
hanem inkább a céltudatosságon, és az igaz élet utáni vágy őszinteségén.” –
NK 533.

Péntek

augusztus 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Milyen feltételekkel ad Isten világosságot, ha tanulmányozzuk a Bibliát?
Milyen kérdést kell feltennünk, ha döntés előtt állunk?
Milyen hatással lesz ránk a szentírás kutatása?
Milyenné válunk, ha nem ismerjük a Bibliánkat?
Hogyan találhatjuk meg a Biblia mélyen elrejtett igazságait?
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7. Tanulmány

2015. augusztus 15.
Szombat

Napnyugta: H 19:49
Ro 20:22

HOGYAN TANULMÁNYOZZUK A BIBLIÁT
„A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet” (Péld 4:7).
„’Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék’ (2Thess 3:10). Ugyanez a
szabály alkalmazható a lelki táplálkozásunkra is, ha valaki szeretné az élet
kenyerét, akkor tegyen is érte valamit.” – FW 49.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 528-536. (A Szentírás védőbástya)

Vasárnap

augusztus 9.

1. AZ ELVÁRT ERŐFESZÍTÉS
a. Mi szükséges a Biblia tanulmányozásához? Péld 2:1-5.
„Komoly kutatás és imával párosult tanulmányozás nélkül nem tehetünk
szert igaz bölcsességre. A Szentírás számos része olyan világos, hogy lehetetlen félreérteni; vannak azonban egyes helyek, melyeket már nem oly könnyű
megérteni, hogy az első pillanatban tisztában lehetnénk jelentésével. Egyik
íráshelyet a másikkal kell egybevetnünk. A gondos kutatás és imával teljes
elmélkedés a legfőbb feltételek. Az ilyen tanulmányozás gazdagon megjutalmaz. Amint a bányász a földrétegek alatt elrejtett nemesfém telért fedez fel,
hasonlóképpen talál a fáradhatatlan kutató is oly mélyebb igazságokat Isten
szavában, melyek a felületes olvasó előtt rejtve maradnak.” – JVÚ 88.
b. Megelégedhetünk-e azzal az igazsággal amit már megismertünk,
úgy önmagunktól, vagy mások által? Mt 13:52; Péld 4:18.
„Kutassuk az igazságot újabb és újabb szemszögből, úgy az Ó mint az Újszövetségben, hogy megláthassuk mindent felülmúló nagyszerűségét, amiről
úgy gondoljuk, hogy már megismertünk, de mégis csak felületes tudásunk
van. Aki komolyan kutatja a Szentírást, meg fogja látni, hogy a Biblia különböző részei összhangban vannak egymással.” – BEcho 1892. október 15.
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Hétfő

augusztus 10.

2. A KOMOLY KUTATÓK JUTALMA
a. Mi fontosabb az értelemnél ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a Bibliát? Mt 11:25; Zsol 25:9.
„Némelykor előfordul, hogy jól képzett művelt emberek nem értik a
Szentírás egy-egy részét, ugyanakkor tanulatlan emberek, kiknek gondolkodása gyengének és csiszolatlannak tűnhet, felfogják ezeknek az igehelyeknek
az értelmét. Erőt és vigasztalást találnak olyan részekben, melyeket az előző
osztály titokzatosnak tart, vagy mint lényegtelent mellőz. Miért van ez így?
Megmagyarázták nekem, hogy az utóbbi osztály nem támaszkodik a maga
eszére, hanem a fényforráshoz fordul, ahhoz, Aki a Szentírást ihlette. Alázatos szívvel kéri és kapja a bölcsességet. A Bibliában még mindig az igazság
bányáira lelhetünk. Aki őszintén keres, rájuk bukkan. Krisztus a szántóföldbe elrejtett kincshez hasonlította az igazságot. Nem a felszínen hever, ásnunk
kell utána. S a fölfedezés sikere nem annyira szellemi képességünktől függ,
hanem szívünk alázatától és a hittől, mellyel megragadjuk Isten segítségét.”
– 5B 704.
b. Ki segít megérteni a legfontosabb bibliai igazságokat? Péld 2:6; Lk
10:21; 24:45. Miért nem szükséges az üdvösségünkhöz az, hogy mindent meg tudjunk magyarázni, amit nehéz megérteni a Bibliában?
„Akadnak olyanok, akik kötelességüknek tartják, hogy megmagyarázzák
a Biblia minden látszólag nehéz részét, hogy kivédjék a kételkedők és hitetlenek szőrszálhasogatását. De ha azt próbálják magyarázni, amit tökéletlenül értenek, akkor abba a veszélybe sodródnak, hogy megzavarják mások
gondolkodását még a világos és könnyen érthető pontok felől is. Nem ez
a feladatunk. S azon se keseregjünk, hogy e nehézségek léteznek, hanem
fogadjuk el, amit Isten bölcsessége megengedett. Az a kötelességünk, hogy
elfogadjuk az Ő szavát, mely világos minden olyan pontban, mely elengedhetetlen az ember megmentéséhez és üdvösségéhez. Életünkben vigyük át
gyakorlatba ezeket az alapelveket, és tanítsuk másoknak úgy szóban, mint
példaadással. Így válik szemmel láthatóvá a világ előtt, hogy kapcsolatban
állunk Istennel, és feltétlenül megbízunk szavában. A mindennapos Istent
félő élet, a feltétlen becsületesség, a szelídség és önzetlen szeretet, az Isten
szava tanításának élő megtestesülése lesz, és olyan nyomós bizonyíték a Biblia mellett, aminek csak kevesen tudnak ellenállni.” – 5B 705-706.
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Kedd

augusztus 11.

3. A MEGFELELŐ MAGATARTÁS
a. Milyen lelkülettel tanulmányozzuk a Bibliát? Zsol 10:17; (angolban:
Az alázatosok kívánságát meghallgatod…) 46:11; Ésa 57:15.

„Tiszteletteljesen lássunk a Biblia tanulmányozásához. Érezzük, hogy Isten színe elé járultunk. Könnyelmű beszédtől, tréfálkozástól tartózkodjunk.
Míg a Biblia némely része könnyen érthető, másutt találhatunk nehezebben
felfogható részeket, lényeges kellék a türelmes tanulmányozás, az elmélkedés
és a komoly ima. Ha a Bibliát megnyitjuk, imádkozzunk a Szentlélek megvilágosításáért. Áll az erős ígéret, hogy el is nyerjük.
Az a lelkület, amellyel az Írásokat tanulmányozod, határozza meg a melletted álló vezető jellemét. A világosság angyalai segítenek az alázatosoknak,
akik mennyei vezetésért esedeznek. Ám ha a Bibliát tiszteletlenül veszik
kézbe, önelégült lelkülettel, telve előítélettel, akkor Sátán a készséges segítő,
aki Isten igéjének világos kijelentéseit elferdíti.” – BL 45.
b. Hogyan reagáljunk arra, ha mások eltérően értelmezik a Bibliát?
2Tim 2:15; Apcs 17:11.

„Az igazság örökkévaló, küzdelme a tévedéssel csak annál inkább bizonyítja erejét. Sose vonakodjunk az Írások tanulmányozásától olyanokkal, akikről
joggal feltételezzük, hogy kívánkoznak az általunk ismert igazság ismeretére.
Feltéve, hogy az egyik hittestvérnek a tizedtől eltérő véleménye van, s felkeres
téged, felajánlja, hogy együttesen tanulmányozzátok az Írásnak ezt a pontját.
Tegyük fel, hogy egy testvér meglátása különbözik a tiédtől, és eljön hozzád,
s azt javasolja, hogy üljetek le és vizsgáljátok meg azt a bizonyos pontot a
Szentírás fényében. Talán előítélettel telve elutasítod nézetét úgy hogy meg
sem hallgatod? Az egyedüli helyes út, ha keresztényként leülsz vele megvizsgálni az említett pontot Isten szavának a fényében, amely kinyilatkoztatja
az igazságot, és leleplezi a tévedést. Ha nevetségessé teszed a nézeteit, azzal
nem gyengíted az álláspontját, még ha téves is, és nem erősíted a tiedet, még
ha igaz is. Ha a hitünk pillérei nem állják ki a vizsgálatot, akkor itt az ideje,
hogy megtanuljuk azokat. Hiszen esztelenség úgy gondolni, hogy nézeteink
megtámadhatatlanok. Támasszunk alá mindent a Bibliából, mert a hitnek a
tanításoknak ez az egyedüli mérvadója.” – BEcho 1892. október 15.
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augusztus 12.

4. ISTEN SZAVÁNAK MEGÉRTÉSE
a. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a Bibliát minden részletében
helyesen érjük? Ésa 28:10, 13; 2Kor 13:1.

„A Szentírás igéit más, világosabb igékkel kell megmagyarázni... Ez szent
könyv, amelyre a kereszténynek minden dologban szüksége van, könnyen
érthető, és alkalmas a sötétség eloszlatására. Isten kegyelméből elhatároztuk (a protestáló fejedelmek), hogy kitartunk Isten egyetlen Igéjének tiszta
és kizárólagos prédikálása mellett, ahogyan azt a Biblia Ó- és Újszövetségi
könyvei tartalmazzák. Nem teszünk hozzá semmit, ami ellentétben áll vele.
Ez az Ige az egyedüli igazság, minden tan és az egész élet biztos szabálya.
Sohasem csal vagy téveszt meg bennünket. Aki erre az alapra épít, az a pokol
minden hatalmával szemben is megáll, míg minden emberi hiábavalóság,
amely ellene támad, Isten színe előtt kudarcot vall.” – NK 184-185.
„Könyvek Könyve a legnagyobb tiszteletteljes figyelmünket igényli. Felületes tanulmányozással nem tudjuk ellátni feladatunkat és az abból származó
megígért segítség is elmarad. Törekedjünk arra, hogy megértsük az igazság
szavainak teljes értelmét, s hogy jól átitatódjunk a szent kinyilatkoztatások
szellemével.” – BEcho 1892. október 1.
„Mélyre kell ásnod az igazság bányájában, ha meg akarod találni legdrágább kincseit. Ha összehasonlítod egyik szöveget a másikkal, akkor megtalálod a kérdéses szöveg igazi értelmét; ha azonban Isten Igéjének szent
tanításait nem teszed életednek szabályává, akkor az igazság semmit sem
jelent számodra.” – ÉÉM 24.
b. Mit használt fel Jézus a megkísértésekor Sátán legyőzésére? Mt 4:6-7;
Ésa 59:19. [angolban: …mikor eljő az ellenség, mint árvíz, és az Úr Lelke
gátat emel ellene]

„A kísértés sokszor legyőzhetetlennek tűnik, mert az imádkozás és az
igekutatás elhanyagolása miatt a megkísértett nem emlékszik mindjárt Isten
ígéreteire, és nem a Szentírás fegyvereivel próbálja Sátánt legyőzni. De azokat, akik jártasak akarnak lenni Isten dolgaiban, angyalok veszik körül, és a
bajban emlékeztetik őket az éppen akkor szükséges igazságokra.” – NK 534.
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Csütörtök

augusztus 13.

5. IMÁVAL KEZDJÜK
a. Miért szükséges imádkoznunk, mielőtt megnyitnánk a Bibliát? 1Kor
2:11-13; Jak 1:5; Zsol10:17. (angolban: Az alázatosok kívánságát meghallgatod…)

„A Szentlélek irányítása nélkül mindig is az a veszély fenyeget, hogy elcsűrjük, csavarjuk a Szentírást, vagy pedig félremagyarázzuk azt…
Sokan olvassák a Bibliát, még sincs semmi hasznuk belőle, sőt sok esetben
ártalmukra válik. Ha tiszteletlenül és ima nélkül nyitjuk ki Isten szavát, ha
gondolataink és szeretetünk nem függ Istenen, vagy nincs összhangban vele,
akkor kétely felhőzi be értelmünket. A Biblia ilyen tanulmányozása csak a
kételkedő bölcseletet hizlalja. Az ellenség veszi át a gondolatok felett a vezető
szerepet, és felemás magyarázatokat sugall.” – 5B 704-705.
b. Kinek a segítségét kell kérnünk imában? Lk 11:9-13. Mit kész a Segítőnk tenni értünk? Jn 16:13; 14:13, 16-17, 26.

„A Bibliát soha nem szabad imádkozás nélkül kutatni. Csak a Szentlélek
tudja megéreztetni velünk a könnyen megérthető dolgok fontosságát, és csak
Ő akadályozhatja meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását. Isten mennyei
angyalokat bízott meg azzal, hogy Igéjének befogadására alkalmassá tegyék
szívünket; olyannyira, hogy az Ige szépségében gyönyörködni, intéseiből
okulni tudjunk, ígéreteiből pedig életet és erőt merítsünk. Tegyük magunkévá a zsoltáros könyörgését: ’Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a
te törvényednek csodálatos voltát’ (Zsol 119:18)!” – NK 533-534.

Péntek

augusztus 14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mennyi figyelmet és fontosságot adjunk a Biblia tanulmányozásának?
Mi fontosabb az intelligenciánál a Szentírás tanulmányozásában?
Hogyan vehetjük igénybe az angyalok segítségét a Biblia megértésében?
Miért győznek le bennünket gyakran a kísértések?
Hogyan kell mindig előkészülnünk, mielőtt megkezdenénk a Biblia tanulmányozását?
Halld meg Isten hangját – 2015. július– szeptember

2015. augusztus 22.
Szombat

8. Tanulmány

Napnyugta: H 19:37
Ro 20:10

LELKI TISZTÁNLÁTÁS
„Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik
a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a
keserűt édessé, s az édest keserűvé! Jaj azoknak, akik magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön magokelőtt!” (Ésa 5:20-21.)
„Isten népe imádkozzon Őhozzá lelki tisztánlátásért, hogy megkülönböztethessék az emberek elméleteit az élő Isten szavától. Tanulmányozzák a
Szentírást!” – 18MR 151.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 573-579. („Ne nyugtalankodjék a ti szívetek”)

Vasárnap

augusztus 16.

1. LEGYÜNK KÉSZEK A HALLÁSRA!
a. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy Isten hangját halljuk? Jn
10:27; Mt 7:16-20, 24-27; Gal 5:22-23.

„A jó fa jó gyümölcsöt terem. Ha a gyümölcs élvezhetetlen és értéktelen, a fa gonosz. Így tanúsítják az élet gyümölcsei a szív állapotát, a jellem
kiválóságát. Az üdvösség nem vásárolható meg jó cselekedetekkel, de azok
bizonyíthatják a hitet, mely szeretet által megtisztítja a lelket. S bár az örök
jutalmat nem érdemeink alapján kapjuk, az mégis arányban áll azzal a munkával, melyet Krisztus kegyelme által elvégeztünk.
Így vázolta föl Krisztus országának alapelveit, melyeket az élet nagy szabályaiként mutatott be. A tanítás rögzítéséhez szemléltetést is nyújt. Nem elég
– mondja Ő – hallanotok Igémet, engedelmesség által rá kell alapoznotok
jellemeteket. Az ÉN csak futóhomok. Ha emberi elméletekre, találmányokra
építkeztek, házatok összedől.” – JÉ 258.
b. Mi bizonyította, hogy Jézus pontosan meghallotta Atyja hangját?
Hogyan alkalmazzuk önmagunkra is Jézus e tanítását? Jn 5:19-20, 36.
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Hétfő

augusztus 17.

2. MEGVIZSGÁLVA A TÖRTÉNELMET
a. Milyen tapasztalatai voltak Isten egyházának a múltban Isten hangjának meghallásával kapcsolatban? 2Kir 22:13; 23:3; Zak 7:11-13; Jer
29:17-19.
b. Mi volt Jeremeiás és Dávid bizonyságtevése, amely bizonyította,
hogy Isten hangjára figyeltek? Jer 15:16; Zsol 119:57-60.
c. Mit tanulhatunk Jézus tanítványainak tapasztalatából, hogyan hallgattak Isten hangjára? Mk 7:5-8; Mt 28:19-20.
„A legnehezebb azonban az volt [Jézus tanítványai] számára, hogy megkülönböztessék Jézus tanításait a hagyományoktól és az írástudók és farizeusok
tudományától. Úgy nevelték őket, hogy Isten szavaként fogadják el a rabbik tanításait. Neveltetésük még mindig hatalmat gyakorolt elméjük felett és formálta
érzelmi világukat. Földi eszmék, ideiglenes dolgok még mindig nagy helyet
foglaltak el gondolatvilágukban. Nem értették meg Krisztus királyságának a
lelki jellegét, bár Krisztus nagyon sokszor megmagyarázta ezt nékik. Elméjük
összekuszálódott. Nem fogták fel azoknak a szentíráshelyeknek a fontosságát,
amelyekre Krisztus utalt. Krisztus legtöbb tanítása kárba veszettnek látszott
velük kapcsolatban.” – JÉ 577.
„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 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,
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 tekintélyek által elrendelt törvényeket. Krisztus szolgáinak ezek közül egyiket sem kell tanítaniuk. ’A törvény
és a próféták’ (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.” – JÉ 732.
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augusztus 18.

3. A LELKIISMERET HANGJÁRA HALLGATVA
a. Pál apostol tapasztalata hogyan mutatja be, hogy mennyire fontos a saját
lelkiismeretünk hangjára hallgatni? Apcs 24:16; 1Tim 1:19; 1Jn 3:21.
b. Mi lesz a következménye, ha nem figyelünk lelkiismeretünk hangjára?
Mt 6:22-23; Tit 1:15; 1Tim 4:2.

„Aki egyszer nem engedelmeskedik az Isten Lelkétől származó hívásoknak, figyelmeztetéseknek és intéseknek, megbénítja a lelkiismeretét, s amikor újra feddés éri, még nehezebben tud engedelmeskedni, mint azelőtt. S
így megy ez tovább, minden egyes ismétlődéskor. A lelkiismeret Isten hangja, amelyet az emberi szenvedélyek csatazaján keresztül hallunk. Ha ellene
állunk, megszomorítjuk Isten Lelkét.” – 5B 91.
„A becsületes szándékra és az Isten iránti osztatlan odaadásra utalnak
Megváltónk szavai. Azok, kik őszintén és állhatatosan akarják megismerni
az igazságot – hogy azt kövessék bármilyen áldozat árán is – isteni világosság részesévé válnak. Tényleges megszentelődésünk akkor kezdődik, amikor
többé már nem engedünk a bűnnek…
Ahol azonban a szem az önszeretettől elvakult, ott teljes a sötétség. ’Ha
pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz’ (Mt 6:23). Ez a rettenetes homály burkolta Krisztus kortársait olyan makacs hitetlenségbe, hogy
nem voltak képesek felismerni Krisztus jellemét és küldetését, Aki azért jött,
hogy bűneikből kiszabadítsa őket.” – GH 93.
c. Mit kell tennünk minden benyomással vagy gondolattal, amiről úgy
gondoljuk, hogy Isten mondta nekünk? Jn 5:39; Zsid 4:12.
„Benyomások és érzések nem csalhatatlan bizonyítékok arra, hogy valakit az Úr vezet. Ha gyanútlanok vagyunk, Sátán ad érzéseket és benyomásokat. Ezek azonban megbízhatatlan vezetők. Valamennyiünknek alaposan
meg kell ismerni hitünk bizonyítékait, és azt kell komolyan kutatni, miként
ékesíthetjük hitvallásunkat, s hogyan teremhetünk gyümölcsöt Isten dicsőségére.” – 1B 251.
„Ha bármilyen kérdésben kételyeid vannak, legelőször fordulj a Szentíráshoz.” – 5B 374.
8. Tanulmány - LELKI TISZTÁNLÁTÁS
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Szerda

augusztus 19.

4. BECSÜLETESSÉG, TISZTESSÉG, ŐSZINTESÉG
a. Mi Isten magatartása bármely becstelenséggel szemben? Péld 19:5;
Apcs 5:3-5.

„Isten azonban gyűlöli a képmutatást és a hazugságot. Anániás és Safira
Istent csalta meg eljárásával. Hazudtak a Szentléleknek és bűnükre gyorsan
borzalmas ítélet zúdult.” – AT 50.
„Isten azt óhajtja, hogy tanuljunk abból a súlyos büntetésből, mely ezeket
a hitszegőket sújtotta. Lássuk meg, hogy mennyire megveti és gyűlöli a képmutatást vagy a csalást.” – AT 52.
„Az Isten tiszteletének mondott sok szolgálat mögött valójában csak
versengés és öndicsőítés van. Isten gyűlöli a kétszínűséget. Amikor valaki
a Szentlélek keresztségében részesül, akkor megvallja bűneit és azok megbocsáttatnak és ez a megigazulást jelenti számára. Viszont az az emberi
okoskodás, amely nem bűnbánó és nem alázatos, az nem rendeli alá magát
annak, mert nem látja az igazság szerinti megigazulás és megszentelődés
jelentőségét. Az ember akkor látja meg lelki szegénységét, amikor levetkőzi
önigazultságát. Ekkor ismeri fel, hogy a testvéri szeretetének megnyilvánulása fejezi ki a Krisztussal való összhangját.” – TDG 326.
b. Mi történhet, ha nem vagyunk őszinték önmagunkkal szemben a
Szentírás tanulmányozásában? Ez 14:3-4. Mit tehetünk ez ellen?
Ez 14:6.

„Előítélet nélkül és alázatos, tanulni vágyó lelkülettel vegyétek kezetekbe
a Bibliát. Engedjétek, hogy Isten Lelkének befolyása elérhesse értelmeteket, s
így annak meggyőző hatalma formálja az életet és a lelkiismeretet.” – BEcho
1895. szeptember 2.
„Ne azzal a szándékkal kutasd a Szentírást, hogy olyan szövegeket találj
abból, amivel megmagyarázhatod elméleteid bizonyítását; mert Isten szava
kijelenti, hogy ez a Szentírás elcsűrése, csavarása a saját vesztedre. Meg kell
üresíteni magad minden előítélettől, és imalelkülettel kell jönnöd Isten szavának tanulmányozásához.” – FE 308.
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Csütörtök

augusztus 20.

5. SZELDSÉG ÉS ALÁZATOSSÁG
a. Jézus mely jellemvonását nagyon fontos elsajátítanunk nekünk is?
Mt 11:29; Zsol 22:27. (angolban: esznek a szelídek…); 25:9.

„Akik engedelmesek Isten törvényéhez, azokat szelídség és alázatosság
jellemzi.” – ST 1897. július 22.
„Ha akaratunk nincs összhangban az isteni követelményekkel, akkor
álljunk ellen hajlamainknak, adjuk fel dédelgetett vágyainkat és lépjünk
Krisztus lábnyomába.” – RH 1900. október 23.
„Egyénileg kell tapasztalatot nyernünk, és személyesen kell fáradoznunk
az emberek megnyerésén. Isten elvárja, hogy az Ő munkájára fordítsuk
minden erőnket. Neveljük magunkat lankadatlanul az Istennek tetsző munkavégzésre… Krisztus minden munkása legyen sokoldalú, s képességeit helyezze Isten Lelkének irányítása alá. Tartsa kötelességének az Írás kutatását,
figyeljen Istenre, amint könyve lapjain szól hozzá, figyelmeztetőn, tanítón
vagy bátorítón. Akkor a Szentlélek megerősíti majd, hogy Isten munkásaként
fejlődni tudjon vallásos életében. Így vezeti lépésről lépésre, egyre feljebb, s
öröme is teljes lesz.” – 5B 419-420.
„Ha hajlandó vagy szelídséget és alázatos szívűséget tanulni Krisztus iskolájában, akkor bizonyosan nyugalmat és békét ad neked. Borzalmasan súlyos
közdelem feladni akaratunkat és utunkat. De ha megtanulod ezt a leckét,
nyugalmat és békét találsz. Le kell győznünk a büszkeséget, önzést és nagyravágyást; akaratodat feltétlen Krisztus akaratának kell elnyelnie.” – TII 120.

Péntek

augusztus 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Mi bizonyítja, hogy Isten hangját hallottuk?
Mi gátolta Isten népét a múltban, hogy nem hallották meg Őt?
Hogyan maradhat meg a jó lelkiismeretünk?
Hogyan tudhatjuk, hogy becsületesek vagyunk Istennel szemben?
Mit tegyünk, ha úgy találjuk, hogy az akaratunk nincs összhangban Isten
követelményeivel?

8. Tanulmány - LELKI TISZTÁNLÁTÁS
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9. Tanulmány

2015. augusztus 29.
Szombat

Napnyugta: H 19:25
Ro 19:58

NE LEGYÉL ÖNFEJŰ!
„Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert
hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak!” (Zsol 2:11-12.)
„Csak akkor vagyunk biztonságban, ha azonnal engedelmeskedünk,
amikor a Szentlélek szól a szívünkhöz… Veszélyes dolog halogatni az engedelmességet. Lehet, hogy soha többé nem hallod meg a hívást.” – KP 189.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 575-579 (Saul vakmerősége)

Vasárnap

augusztus 23.

1. A KIRÁLY AKI NEM HALLGATOTT ISTENRE
a. Hogyan szólt Isten az egyiptomi királyhoz? 2Móz 5:1; 6:10-11.
„Isten szólt az egyiptomi királyhoz Mózesen keresztül, isteni hatalmának
legnyilvánvalóbb bizonyítékait adva. Azonban az uralkodó makacsul visszautasította a világosságot, ami őt bűnbánatra vihette volna. Isten nem küldött természetfeletti hatalmat arra, hogy megkeményítse a lázadó király szívét, amint
azonban a fáraó ellenállt az igazságnak, a Szentlélek visszavonult, így maradt a
király a maga választotta sötétségben és hitetlenségben.” – RH 1882. június 20.
b. Elvárta-e Isten a fáraótól, hogy hallgasson Őreá? 2Móz 3:19.
„Isten szolgái útján szól az emberekhez, figyelmezteti, inti őket és megdorgálja bűneikért. Isten mindnyájunknak alkalmat ad arra, hogy kiigazítsuk tévedéseinket, mielőtt azok meghatároznák és rögzítenék jellemünket.
Ha azonban nem engedjük meg, hogy Isten segítsen, ha nem akarunk megjavulni, akkor az isteni hatalom és erő nem lép közbe saját tevékenységünk
ellensúlyozására. Könnyebbnek találjuk azt az utat, amelyet egyszer végigjártunk, és megkeményítjük szívünket a Szentlélek befolyásával szemben. A
világosság további elvetése, az erőteljesebb befolyást is eredménytelenné és
hatástalanná teszi.” – PP 225-226.
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Hétfő

augusztus 24.

2. A LÁZADÁS ÁRA

„[Fáraó] lázadásának magva, melyet elhintett, akkor hozta meg gyümölcsét, amikor megvetette Isten első csodáját. Amikor tovább merészelt
menni a maga útján és konoksága folyton tovább tartott, szíve egyre jobban
megkeményedett, míg elsőszülött fiának halott arcára nem nézett.” – PP 225.
b. Meddig próbálta megszólítani a fáraót Isten? 2Móz 7:15-18; 8:1-2,
20.21; 9:1-3, 13; 10:3-4. Ki kérlelte a fáraót, hogy hallgasson már Istenre? 2Móz 8:19; 10:7.
„Az Úr bizonyítékát adta hatalmáról [a fáraónak], az előtte munkált jelek
és csodák által. A nagy VAGYOK bemutatta a fáraónak csodálatos műveit,
s azt, hogy Ő a menny és a föld uralkodója, de a király úgy döntött, hogy
kihívóan szembe száll a menny Istenével. Nem akarta megalázni büszke,
makacs szívét még a királyok Királya előtt sem, pedig így világosságot nyerhetett volna; inkább eltökélte, hogy a saját útját járja, és tovább folytatja a
lázadását. Úgy döntött, hogy a saját akarata szerint cselekszik, és félreteszi
Isten parancsait, pedig a legszembeszökőbb bizonyítékokat kapta arra, hogy
Jahve minden nemzet istene fölött áll, a bölcsek és varázslók fölött, de ő csak
még jobban megvakította a saját gondolkodását, és megkeményítette a szívét” – CC 89.
c. Mit tett volna Isten, ha a fáraó bűnbánó lett volna? 2Pt 3:9.
„Ha a fáraó már az első csapásnál elfogadta volna Isten hatalmának bizonyítékait, akkor megkímélte volna Isten a további csapásoktól. Azonban
kitartó makacssága kihívta Isten hatalmának még nagyobb megnyilvánulásait, és csapást csapás követett, egészen addig, amíg látnia kellett elsőszülött
fiának és rokonainak halott arcát. Viszont ez alatt Izrael gyermekeinek – kiket ő rabszolgáknak tekintett – nem ártottak a csapások, nem bántotta őket
a pusztító angyal. Isten nyilvánvalóvá tette, hogy kiknek kedvezett, és ki volt
az Ő népe.” – CC 89.

9. Tanulmány - NE LEGYÉL ÖNFEJŰ!
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a. Hogyan válaszolt először Istennek a fáraó? 2Móz 5:2.

Kedd

augusztus 25.

3. FIGYELMEZTETÉS RÉSZÜNKRE
a. Milyen figyelmeztetést vonjunk le abból, ahogyan a fáraó visszautasította, hogy Istenre hallgasson? Zsid 3:12-13.
		
„Ha egyszer már engedtünk a kísértésnek, akkor még készségesebben
megtesszük második alkalommal. Bűneink minden egyes megismétlése
csökkenti erőnket, vakítja szemünket és tompítja meggyőződésünket. Türelmetlenségünk minden elvetett magja megtermi gyümölcsét. Isten nem tesz
semmi csodát annak érdekében, hogy megakadályozza az aratást. ’Amit vet
az ember, azt aratándja is’ (Gal 6:7). Ha hitetlen vakmerőséggel vagy balga
közömbösséggel nyilvánítjuk ki magatartásunkat az isteni hatalommal szemben, akkor azt fogjuk learatni, amit vetettünk. Éppen így sokszor a keresztény
emberek sokasága csak azért jelenik meg a templomban vagy az imaházban,
hogy közömbös nyugalommal hallgassák meg azokat az isteni igazságokat,
amelyek egyszer felkavarták lelküket. Mindazok, akik nemtörődömséget és
az igazsággal szemben ellenállást vetnek, azt is aratják az aratás idején.
Azok pedig, akik bűnös lelkiismeretüket azzal a gondolattal nyugtatják
meg, hogy gonosz útjukat akkor hagyják el, amikor akarják és játszhatnak
Isten kegyelmének meghívásaival, nagy veszélynek teszik ki magukat a saját
vesztükre. Azt gondolják, hogy bár eddig minden befolyásukat a nagy lázadó
oldalán vetették be, de majd a legnagyobb válság pillanatában, amikor veszedelem veszi őket körül, egyszerűen vezetőt cserélnek. Ezt azonban nem lehet
ilyen könnyen megtenni. Tapasztalataik, neveltetésük, bűnös engedékenységgel teljes életük úgy formálta meg jellemüket, hogy nem tudják aztán felölteni
magukra Krisztus képét. Ha nem fénylett volna semmi világosság ösvényükre,
akkor egészen más lenne esetük. Akkor a kegyelem közbelépne és alkalmat
adna nekik arra, hogy elfogadják ajánlatait, de miután a világosságot régóta
visszautasítják és megvetik, ezért Isten megvonja azt tőlük.” – PP 226.
„Egyetlen dédelgetett bűn apránként lealacsonyítja a jellemet és összes nemes erőit az ördögi kívánságok szolgálatába állítja. Egyetlen rossz szokás elnézése, megengedése, a kötelességek közül egyetlen egynek a semmibevevése
lerombolja a lélek védőbástyáit és megnyitja az utat Sátán előtt.” – CC 114.
b. Mit tegyünk, ha a fáraó lelkületét ismerjük fel magunkban? Ésa 27:5
„Az Úr minden segítséget megad, amire erőtlenségünk miatt szükség
van. Minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy Krisztushoz forduljunk.”
– KP 104.
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Szerda

augusztus 26.

4. A NEM HALLÁS KÖVETKEZMÉNYE
a. Miért tette meg a Fáraó végül azt, amit Isten kért tőle? 2Móz 12:30-32.

„’Ámde azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam néked az én
hatalmamat’ (2Móz 9:16). Nem azért, mintha Isten csak erre a célra teremtette volna [a fáraót], hanem azért, mert az Ő gondviselése az eseményeket
úgy irányította, hogy az Izrael szabadítására kijelölt időpontban épp neki
kellett a trónon ülnie és uralkodnia Egyiptomban. Bár ez a konok zsarnok
gonoszságával már eljátszotta Isten irgalmát, az Úr mégis megőrizte életét,
hogy keményszívűsége által kinyilváníthassa csodáit Egyiptom földjén. Az
eseményeket Isten gondviselése irányítja. Isten egy kegyelmesebb királyt is
helyezhetett volna a trónra, aki nem merészelt volna szembeszegülni az isteni hatalom kinyilatkoztatásaival. Ebben az esetben azonban Isten szándékai
nem valósulhattak volna meg. Isten megengedte, hogy népe az egyiptomiak
kegyetlenségét tapasztalva helyes fogalmat alkosson a bálványimádás lealacsonyító befolyásáról. A fáraóval való eljárásában az Úr nyilvánvalóvá tette
a bálványimádás iránt érzett gyűlöletét és azt az elhatározását is, hogy megbünteti a kegyetlenséget és az elnyomást.” – PP 225.
c. Ha nem akarunk Istenre hallgatni, mit tanulhatunk a fáraó tapasztalatából? Péld 1:24-28; Zak 7:11-12; Zsid 12:25.
„Isten küldte [a Fáraónak] a figyelmeztetés és kegyelem üzenetét, de ő
visszautasította, hogy elismerje a menny Istenét, s nem akart Isten parancsának engedelmeskedni. Azt kérdezte: ’Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak?’ (2Móz 5:2.) …
Ahogyan az egyiptomi uralkodó ellenállt Isten hatalma minden további
bizonyítékának, úgy mindig erősebben és kihívóbban szállt szembe Istennel… Ez az eset világosan szemlélteti, hogy mi a Szentlélek elleni bűn…
Az Úr fokozatosan vonta vissza az Ő Lelkét. Elvette féken tartó hatalmát és
hagyta, hogy a királyt meghódítsa minden zsarnok közül a legrosszabb – az
én.” – CC 89.
9. Tanulmány - NE LEGYÉL ÖNFEJŰ!
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b. Kiknek szándékozott Isten jót tenni a fáraónak adott üzenetek által?
2Móz 3:19-20.

Csütörtök

augusztus 27.

5. A PRÓFÉTA AKI NEM AKART HALLANI
a. Hányszor próbálta Isten felhívni Bálám figyelmét? 4Móz 22:22-27.

b. Mi gátolta Bálámot abban, hogy hamarabb felismerje Isten üzenetét?
2Pt 2:20-21. Vajon nem Isten akarja-e felhívni figyelmünket, amikor
nem úgy mennek a dolgaink valamilyen akadály miatt, ahogyan mi
szeretnénk?

„Bálám vak volt a mennyei közbelépés meglátására és nem tudta, hogy
maga Isten állta el az útját.” – PP 412.
„Egyetlen dédelgetett bűn megmérgezte [Bálám] egész jellemét és pusztulását okozta.” – CC 114.
„Amikor valaki tisztán látja a kötelességét, akkor ne merészeljen Isten elé
járulni imában, hogy mentse fel e kötelesség végzése alól. Inkább alázatos és
engedelmes lelkülettel kérjen isteni bölcsességet és erőt, hogy eleget tehessen
kötelességének.” – CC 113.
„Úgy tekintünk a tapasztaltakra, mint akik biztonságban vannak a bűnös élvezetek csábításaitól. Mégis gyakran azt látjuk, hogy fiatal kori életük
példamutató volta dacára a bűn csábításai később tévútra vezetik őket és az
Istentől nyert érett férfikorukban bűnös kielégüléseknek adják magukat. Egy
ideig tétováztak ugyan az elvek ösztönzése és tiltott indulataik között, de a
gonoszság sodrása végül ugyanúgy túl erősnek bizonyul a jó szándékaik ellenére, mint a valamikor bölcs és igaz Salamon király esetében.” – HR 1878.
június 1.

Péntek

augusztus 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hány olyan ember van, akikhez szól az Isten, de nem akarják Őt meghallani?
Milyen módon dacolhatunk Istennel, ahogyan a fáraó is tette?
Mit kell tennünk, ha szándékosan figyelmen kívül hagytuk Istent?
Hogyan keményíthetjük meg ma a szívünket Isten ellen?
Miben hasonlított és különbözött a fáraó és Bálám?

Halld meg Isten hangját – 2015. július– szeptember

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaházra Washington D.C.-ben

2015. szeptember 5.
szombat
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Harrisburg
Mint Jézus második eljövetelére készülő
Pittsburgh
nép hálával tartozunk a protestáns elődeDover
Baltimore
inknek, akik Isten gondviselése folytán taAnnapolis
láltak egy olyan országot, amely megvédi
Delaware
Washington D.C Maryland
a vallásszabadságot mindenki részére – az
Charleston
Amerikai Egyesült Államokat. Az ország
Richmond
Virginia
fővárosa Washington D.C. nagyjából 650 West Virginia Virginia
Beach
000 lakosú, beleértve a nemzeti kormányNorfolk
hivatalnokokat, a külföldi diplomatákat és
a családjaikat. Ezen túlmenően a heti ingázók
száma több mint egymillió Maryland és Virginia államokból. Így az Egyesült Államok 23-ik legnépesebb városa és a hetedik
nagyvárosi terület. Ez a nagy népességű központ gazdasági, politikai és
kulturális életével termékeny talaj az evangélium terjesztésére.
A reformáció munkája Washington D.C.-ben az 1970-es évek végén
kezdődött csak egy maroknyi gyülekezeti taggal. Amint az idő előrehaladt,
1980-ben testvéreink vásároltak egy kis házat Temple Hills-ben, Maryland
államban, (egy külterületen), és átalakították gyülekezeti épületté. Amint
az idő telt, ez a kis imaház szolgált fényforrásként ezen a nagy területen.
Sok testvér jött Temple Hillsen keresztül, és segítette kiépíteni a szolgálatot
ezen a területen. Az imaház, amit sok évig használtak a testvérek, körülbelül 30 személynek tud férőhelyet adni. De már túl kicsivé vált nekünk az
istentiszteletre. Mivel a tagságunk növekszik, és a rendszeres látogatóink
száma is, egy nagyobb épületre van szükségünk. Sok ima és böjt után úgy
döntöttünk, hogy vásárolunk egy nagyobb épületet, ami stratégiailag jobb
helyen lenne ebben a nagyvárosban, így lehetőségünk lenne jobban betölteni a mi Urunk megbízatását, hogy „… menjetek azért és tanítsatok
MINDEN nemzetet.” Az evangéliumot hirdetni kell minden nemzetnek,
ágazatnak és nyelvnek, hogy mindenkinek legyen lehetősége meghallani
és elfogadni az üdvösség ajándékát.
Felhívjuk az összes szombatiskola tanulót, hogy segítsetek bennünket
ebben a vállalkozásban, az új fényforrás felemelésében az Egyesült Államok
fővárosában. Áldjon meg az Úr gazdagon benneteket, amint bőkezűen
adakoztok az Úr művére. Előre is köszönjük a nagylelkű hozzájárulásotokat erre a méltó tervre.

Hittestvéreitek Washington D.C.-ből,az USA-ból
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10. Tanulmány

2015. szeptember 5.
Szombat

Napnyugta: H 19:11
Ro 19:46

KÉTELKEDÉS NÉLKÜL MEGHALLGATNI
„Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik
őt” (Zsol 119:2).
„Némelyek romlását az okozza, hogy mindig azon felhőtlen biztonság és
örömteli érzet tölti el, hogy Isten őt elfogadta. Tanuljuk meg, hogy érzelmek
nélkül támaszkodjunk Isten szavára… Küzdjünk a kétségek és félelmek ellen, mert ezek hitünk értékes próbái. Isten munkásainak munkája ez, amely
részünkre mindent felülmúló, s örökkévaló dicsőséget eredményez.” – ST
1895. április 18.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 103-111. (Mit tegyünk kételyeinkkel?)

Vasárnap

augusztus 30.

1. MIT TEGYÜNK KÉTELYEINKKEL
a. Mit tehetünk, amikor kétségekkel találjuk magunkat szemben? Zsol
37:3-7.
„Mert hitünknek határozott bizonyítékokon és nem feltevéseken kell
alapulnia. Azok, akik kételkedni akarnak, lesz rá alkalmuk; s viszont, akik
teljes szívből az igazságot keresik, számtalan bizonyítékot találnak hitük
megszilárdítására.” – JVÚ 103.
b. Miért nem tudunk megválaszolni minden kérdést és megérteni minden kétséget? Ésa 55:8-9.
„Ha a teremtett lényeknek lehetséges volna tökéletes ismeretet szerezni
Istenről és műveiről, akkor ezen pontot elérve, többé nem volna számukra
újabb terület a kutatásra, többé nem növekedhetnének az igazságban, nem
fejlődhetne értelmük és szívük. Isten többé nem lenne a legmagasabb Lény,
és az ember, ha a tudás és megismerés legmagasabb fokát elérte, feljebb többé nem juthatna. Adjunk hálát Istennek, hogy ez nem így van!” – JVÚ 107.
52

Halld meg Isten hangját – 2015. július– szeptember

Hétfő

augusztus 31.

2. A KÉTSÉGEK FELOLDÁSA

„Krisztus befolyásának irányítása alatt az emberi értelem csodálatos dolgokat érhet el. Az ifjakat bátorítani kell arra, hogy az értelmi képesség legmagasabb színvonalára jussanak. Ha a tanulmányozó számára a legfontosabb
Istent félni és megismerni, akkor nem fogja veszélyeztetni semmi a magasra
szárnyalását. Isten ismerete, akaratának megértése Igéjéből – amennyire
az emberi értelem ezt megragadhatja – a gondolkodásba belevegyítve és a
jellembe beleszőve, hasznos az ember számára. Isten szavának tanulmányozása képessé fog tenni bennünket arra, hogy az Ő munkáját értelmesen és
megfelelően végezzük. Az értelem majd gazdagodni, gyarapodni, és tágulni
fog. Akik állandóan így tanulmányozzák az Igét, haladni fognak előre a
magasabb színvonal felé, mert részesei az isteni természetnek.” – YI 1899.
augusztus 31.
b. Mi szükséges ahhoz, hogy választ kapjunk kérdéseinkre? Jak 1:5-8.

„Sokan lelkipásztoraiktól várják, hogy világosságot hozzanak Istentől
számukra, azt gondolva, hogy ez a könnyebb út, mintha ők saját maguk
fordulnának ezért Istenhez. Ezek sokat veszítenek. Ha naponta követnék
Krisztust, ha Őt tennék meg vezetőjüknek, és tanácsadójuknak, pontosabban megismerhetnék akaratát, így értékes tapasztalatra tehetnének szert.
Igazságot valló testvéreink éppen az ilyen tapasztalat hiánya miatt járjanak-e
a mások csiholta szikrák fényében? Nem ismerik Isten Lelkét, és akaratáról sincs fogalmuk, ezért könnyen eltérítik őket hitüktől. Ingatagok, mert
másokban bíznak, hogy tapasztalatot szerezzenek számukra. Az Úr Ádám
minden fiáról és leányáról bőségesen gondoskodott, hogy egyénenként el
tudjanak jutni Isten akaratának ismeretére, hogy az igazság által tökéletesítsék keresztény jellemüket, s tisztuljanak meg. Gyalázatot hoz Istenre az a
csoport, mely bár állítja, hogy Krisztust követi, mégsem ismeri tapasztalatból Isten akaratát, vagy az istenfélelem titkát.” – 2B 461-462.
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a. Mennyire szükséges számunkra, hogy kérdéseket fogalmazzunk
meg és értelmünket fejlesszük amennyire csak lehetséges? Péld 4:7.
Milyen példát adott Jézus? Lk 2:52.

Kedd

szeptember 1.

3. A NEM BIBLIAI HAGYOMÁNYOK ELUTASÍTÁSA
a. Miképp kell elkülöníteni a személyes véleményünket Isten üzenetétől? Mk 7:6-9.
„A Biblia az élet szabályozója, megtanít bennünket a jövő, halhatatlan
élethez szükséges jellem kiformálásához. Hitünk, cselekedeteink élő levelekké tehet bennünket, amit ismer és olvas minden ember. Az embereknek
nincs szüksége a hagyományok és szokások pislákoló fényére, hogy jobban
megértsék a Szentírást. Ezt érzékeltessük csak egy példával, tegyük fel, hogy
a nap teljes fényében ragyog a délutáni égbolton, szükséges-e még fáklyafény,
hogy növelje a nap fényét? Nincs szükség a papok vagy lelkészek meséire és
kijelentéseire ahhoz, hogy a tanuló ne tévedjen. Tanulmányozzátok Isten jövendöléseit, és világosságot nyertek. A Bibliában minden kötelesség tiszta és
világos, minden lecke érthető, és felkészíti az embert az örök életre. Krisztus
ajándéka és a Szentlélek megvilágítása kinyilatkoztatja nekünk az Atyát és
a Fiút. Az Ige pontosan arra szolgál, hogy felnőtteket és fiatalokat bölccsé
tegyen az üdvösségre. Az Igében a megváltás tudománya tisztán és világosan
tárul fel… ’Tudakozzátok az Írásokat’ mert abban van Isten tanácsa, Isten
hangja, mely szól a lélekhez.” – FE 390-391.
„Az emberi tekintély emberi ismertetőjegyeket visel magán. Nem szabad
engednünk, hogy népünk emberek gyönge, zavaros, gondolatainak vezetése
alá kerüljenek. Isten tekintélye álljon mindenek felett! Föl kell szólítanom
népünket, hogy ismerje el az Úr tekintélyét, amely magán viseli az isteni
eredet bizonyítékait.” – 12MR 69.
b. Mi irányítja tetteinket, amikor a hagyományokat Isten szava fölé
helyezzük? Mt 23:23.
„Gyűlöletes Isten előtt, amikor a böjtöt és az imádságot önigazoló módon
gyakorolják. Az áhítatra való ünnepélyes gyülekezés, a vallási szertartások
sora, a külső megalázkodás és az előírt áldozat – mind bizonyságot tesznek
a világnak arról, hogy ezek végrehajtója igaznak tartja magát. Eme dolgok
felhívják a szigorú előírások megfigyelőjének figyelmét, aki azt gondolja: Ez
az ember mennybe fog jutni. Ez azonban mind megtévesztés. A cselekedetek nem vásárolnak számunkra belépőt a mennybe. A hatalmas, meghozott
Áldozat mindazok számára elegendő, akik hisznek.” – 1Sz 356.
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Szerda

szeptember 2.

4. SZEMÉLYES MEGGYŐZŐDÉS: VÉDELEM A KÉTSÉGEK ELLEN

„A szívem szomorú, amikor arra gondolok, hogy mennyien eltévesztik a
menny felé vivő utat, mert nem tanulmányozzák Isten nekik adott iránymutatóját. Nem lehetséges az az elképzelés, hogy üdvözüljenek azok a lelkek,
akik bár miután hallják Isten hangját, mely Igéjén keresztül szól hozzájuk,
még sem tanúsítanak elég érdeklődést arra, hogy kutassák ki és ismerjék
meg Isten nekik szóló utasításait, mely rámutat az egyedüli menny felé vivő
ösvényre. Méltán kérdezi az apostol: ’Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?’ (Zsid 2:3.) Fiataljainknak fogadalommal kellene megerősíteniük, hogy soha nem hallgatnak mesebeszédre,
hanem készek lesznek szorgalmasan kutatni a Szentírást, hogy elméjüknek a
legtáplálóbb, legértékesebb lelki eledelt adják. Így válhatnak erőssé Krisztus
munkájában, Aki a bukott emberi faj kezese lett.” – YI 1887. augusztus 31.
b. Mit kérjünk Istentől, hogy megvédhessen bennünket a kételkedéstől? Zsol 139:23-24.

„Nézzünk magunkba erősen és kritikusan. Nem szegtük-e meg a keresztségkor tett ünnepélyes fogadalmunkat? Meghaltunk-e a világnak, és élünk-e
Krisztusnak? A felülről való dolgokat keressük-e, ahol Krisztus ül Isten jobbján? Elvágtuk-e a sodronykötelet, amely odaerősít az örökkévaló Sziklához,
és sodródunk az áramlattal a kárhozatba? Semmi erőfeszítést nem vagyunk
készek tenni azért, hogy szembe forduljunk az árral? Ne ingadozzunk tovább, hanem erőteljesen vegyük kézbe az evezőnket; végezzük a legfőbb
feladatunkat, mert különben reménytelenül hajótörést szenvedünk.” – RH
1887. június 7.
„Add át neki szívedet, hogy finommá, tisztává tegye. Akkor majd részesévé válsz az isteni természetnek, s megmenekülsz a romlottságtól, amely
a bűnös kívánságok által uralkodik a világon. Akkor majd mindig ’készen
állsz arra, hogy megfelelj mindenkinek, aki számon kér a benned lévő reménységről’ (1Pt 3:1). Tiéd lesz Krisztus békéje.” – 5B 333.
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a. Honnan ismerhetjük meg a menny felé vivő utat? Jn 14:6; 6:63; 8:31-32.
Mégis hogyan fogják közülünk sokan elveszíteni a mennyet?

Csütörtök

szeptember 3.

5. A SZÜKSÉGES VÁLTOZÁS
a. Milyen tapasztalatot fogunk nyerni, ha legyőzzük a kételyeinket? Mt
21:21-22.

„A Krisztusban való hit által minden jellemhiba javítható, minden szenny
tisztítható, minden rossz helyesbíthető és minden tulajdonság fejleszthető.
’És ti Őbenne vagytok beteljesedve…’ (Kol 2:10).
Az ima és a hit közeli rokonok. A hit imájában isteni tudomány rejlik,
amelyet mindenkinek meg kell érteni, aki életét sikeressé akarja tenni. Krisztus ezt mondja: ’Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt
megnyeritek, és meglészen néktek’ (Mk 11:24). Ő világossá teszi előttünk,
hogy kéréseinknek összhangban kell lenniük Isten akaratával. Azokat a dolgokat kell kérnünk, amelyeket Ő megígért, és amit elnyerünk, azt fel kell
használnunk az Ő akaratának teljesítésére! Ha a feltételeket teljesítjük, az
ígéret félreérthetetlen.” – EÉ 255-256.
b. Hogyan fogunk majd ekkor viselkedni a hittestvéreinkkel? Jn 17:20-21.

„Akik az élet Fejedelméért küzdenek a csatában, azoknak fegyvereiket
előre kell szegezni, és ne álljunk fel négyszögbe, hogy így irányítsuk pusztító
lövedékeinket azokra, akik Immánuel fejedelem zászlója alatt szolgálnak.
Nincs időnk arra, hogy egymásnak okozzunk sebet, hogy egymást döntsük
romlásba – CTr 235.

Péntek

szeptember 4.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért engedi meg Isten a kételkedés lehetőségét?
Mi a saját felelősségünk a kétely eltávolításban?
Mi a kétség forrása általában?
Hogyan győzhetünk le minden kételyt?
Mit fog eredményezni, ha megszabadulunk a kételyeinktől?
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11. Tanulmány

2015. augusztus 12.
Szombat

Napnyugta: H 18:58
Ro 19:33

AKIK FIGYELTEK ISTEN HANGJÁRA
„Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne
vonjátok!” (Péld 8:33.)
„[Ádám és Éva] idejüknek egy részét azzal töltötték el… hogy angyalok
látogatását fogadták és hallgatták azok tanításait, és örömmel elmélkedtek
azokon.” – 1SP 25.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, (Nevelés) 9-14. (Az igazi nevelés forrása és célja)

Vasárnap

szeptember 6.

1. ÁDÁM ÉS ÉVA
a. Hogyan hallgatta Isten szavát Ádám és Éva? 1Móz 3:8.er.
„Mindennapi munkájuk [Ádámnak és Évának] egészséget és örömet kínált. A boldog pár örömmel köszöntötte Teremtőjét, aki hűvös alkonyatkor
eljött hozzájuk, és közöttük járva beszélgetett velük. Isten naponta tanította
őket.” – NOL 182.
„Ádám abban a kiváltságban részesült, hogy szemtől szembe, közvetlenül érintkezhetett Teremtőjével. Ha hű maradt volna Istenhez, ez a kiváltság
örökre az övé maradt volna.” – EÉ 11.
b. Hogyan kapott mennyei vezetést Ádám és Éva, miután a bűn megjelent a világban? 1Móz 3:16-19.

„Az angyalok elmondták Ádámnak, hogy engedetlensége halált és nyomorúságot eredményezett, de Jézus Krisztus áldozatán keresztül életet és
halhatatlanságot nyerhetnek.
Ádám előtt feltárták a jövő fontos eseményeit, az Éden kertjéből való
kiűzetésétől fogva az özönvízig, és Krisztus első jöveteléig e földre.” – 1SP 51.
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Hétfő

szeptember 7.

2. NOÉ ÉS ÁBRAHÁM KÖZVETLENÜL HALLHATTÁK HANGJÁT
a. Hogyan kapott Noé mennyei útmutatást? 1Móz 6:13-21. Hogyan
fogadta Noé Isten vezetését? 1Móz 6:22.

„A menny és a bűnbe esett emberi nemzetség közötti közösség csak
Krisztus útján jöhetett létre. Isten Fia volt az, aki ősszüleinknek a megváltás
ígéretét adta. Ő volt az, aki a pátriárkáknak kijelentette magát. Ádám, Noé,
Ábrahám, Izsák, Jákób és Mózes megértették az evangéliumot. Az üdvösséget
az ember helyettese és kezese útján keresték. Az ősidőknek e szent emberei
közösségben voltak azzal az Üdvözítővel, aki eljövendő volt hozzánk emberi
testben. Sőt néhányan közülük szemtől-szemben beszélgettek Krisztussal és
a mennyei angyalokkal…
Krisztus volt az, aki a próféták által szólott népéhez… Krisztus hangja az,
amely az Ótestamentum útján hangzik felénk.” – PP 325-326.
b. Hogyan szólította meg Isten Ábrahámot, és mi volt Ábrahám válasza? 1Móz 22:1-2, 11-12.

„Isten megbecsülte Ábrahámot. Mennyei angyalok látogatták meg őt és
beszélgettek vele, mint barát a baráttal.” – PP 106.
„A mennyei lények ma is éppúgy látogatják a földet, mint Ábrahám és
Mózes idején. Nagyvárosaink forgatagában, a főutakat és vásártereket elárasztó tömegben, ahol az emberek reggeltől estig úgy viselkednek, mintha
az élet csak üzlet, játék és szórakozás volna, és ahol olyan kevesen gondolnak
a láthatatlan valóságokra, ott is jelen vannak a menny őrei és szentei. Láthatatlan lények figyelik az emberek minden szavát és tettét. Minden üzleti
tárgyalásnak, minden istentiszteletnek több résztvevője van, mint amennyit
szemünkkel látunk. A mennyei lények néha félrehúzzák a láthatatlan világot
eltakaró függönyt, hogy figyelmünket a rohanó, nyüzsgő életről tetteink és
szavaink láthatatlan tanúira irányítsák.” – KP 118.
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Kedd

szeptember 8.

3. MÓZES ÉS ÁRON
a. Hogyan vezette Isten Mózest abban az időben, amikor Izraelnek el
kellett hagyni Egyiptomot? 2Móz 3:4, 10.

„Mózes Jézussal szemtől szembe beszélt, mint barátjával.” – RH 1886.
március 2.
„Még a legélesebb értelmet is zavarba hozza, hogy megmagyarázza az égő
csipkebokor isteni jelentését. Nem volt ez álom, sem látomás, hanem élő valóság, melyet Mózes a szemével látott. Isten hangját hallotta a bokorból, amint
őt szólította, és eltakarta arcát, mert megértette, hogy Isten közvetlen jelenlétében áll. Isten szólt itt az emberhez. Mózes sehogy sem tudta leírni a benyomásokat, melyeket ez a látvány, ez a hang tett az értelmére. A menny nagyon
közel jött hozzá, amint mély tisztelettel hallotta a hangot: ’Én vagyok a te
atyád Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene’ (2Móz
3:6). Milyen csodálatos leereszkedés ez Istentől, hogy elhagyja a mennyei
udvarokat, s kinyilatkoztatja magát Mózesnek, szemtől szembe beszél vele,
’amint szokott ember szólani barátjával’ (2Móz 33:11).” – TII 14.
b. Hogyan beszélgetett később Mózes Istennel? 2Móz 33:18-19.

„Mózes határozottan tudatában volt Isten jelenlétének, ami felbátorította,
hogy még tovább közeledjen és még több áldást kérjen. ’Kérlek – mondta
ő – mutasd meg nékem a te dicsőségedet’ (2Móz 33:18). Gondoljátok, hogy
Isten megfeddte Mózest merészségéért? Egyáltalán nem. Mózes ezt nem
csupán kíváncsiságból tette. Egy cél volt a szeme előtt. Látta, hogy a saját
erejéből nem tudja megfelelően végezni Isten művét. Rájött arra, hogy ha
jobban megismerné Isten dicsőségét, akkor képes lesz előre haladni fontos
küldetésében, nem a saját erejéből, hanem a Mindenható Úr Isten erejében.”
– RH 1897. május 11.
c. Hányféleképpen szólt Isten Áronhoz? 2Móz 6:13; 8:5; 3Móz 10:8.
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Szerda

szeptember 9.

4. AZ IZRAELITÁK FELISMERTÉK ISTEN HANGJÁT
a. Hogyan szólt Isten az Izraelitákhoz a Sínai hegyről? 5Móz 5:4, 22.

„Isten az ő törvénye kihirdetését hatalma és dicsősége megmutatásával
kísérte, hogy a nép soha ne felejtse el e jelenetet, és mélységes tisztelettel hatása alá kerülhessen a törvény szerzőjének, a menny és a föld Teremtőjének.
Isten törvénye szentségét, fontosságát és állandóságát is meg akarta mutatni
minden embernek.” – PP 266-267.
b. Mit szeretettek volna inkább mintsem, hogy közvetlenül beszéltek
volna Istennel? Miért? 5Móz 5:23-27.

„Izrael népén erőt vett a rettegés. Isten kinyilatkoztatásának félelmetes
hatalma több volt annál, mint amennyit a remegő szívek el tudtak hordozni. Mert amikor Isten a jog és az igazság nagy szabályát elébük tárta, akkor
azonnal felfogták azt, és oly mértékben tudatára ébredtek a bűn támadó
jellegének és saját bűnüknek is, mint soha azelőtt a szent Isten szemei előtt.
Félelemmel és rettegéssel húzódtak vissza a hegytől. A sokaság így kiáltott
Mózeshez: ’Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen
velünk, hogy meg ne haljunk’ (2Móz 20:19). Mózes pedig ezt válaszolta:
’Ne féljetek, mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő
félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek’ (2Móz 20:20). A nép bizonyos
távolságra maradt a hegytől és rettegéssel tekintett a jelenetre, mialatt Mózes
’közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala’ (2Móz 20:11).” – PP 267.
c. Hogyan szólt Isten az Izraelitákhoz évszázadokon keresztül? Lk 1:70.
„A természeten keresztül, előképek és jelképes szolgálatok útján, a pátriárkák és a próféták által Isten szólt e világhoz.” – JÉ 25.
„Ó, te nép, ki minden más népnél nagyobb kegyben részesültél, bárcsak
felismerted volna meglátogatásodnak idejét, és azt, ami békességedet szolgálja!… Nemcsak szolgáknak, követeknek és prófétáknak álltatok ellen,
hanem Izrael Szentjének, Megváltótoknak is.” – NK 21.
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Csütörtök

szeptember 10.

5. MEGHALLANI ISTEN HANGJÁT TAPASZTALATAINKBAN
a. Hogyan szól hozzánk Isten napjainkban? Zsid 1:1.ur. 2; Jn 5:39.
„Ádám és Éva az Istennel való közvetlen kapcsolatból szerezték ismeretüket és műveiből tanultak Tőle… Törvényszegése azonban megfosztotta az
embert attól a lehetőségtől, hogy közvetlenül Istentől, vagy műveiből tanuljon… A természet most is Teremtőjéről beszél. De ezek a kinyilatkoztatások
részlegesek és hiányosak. Elbukott állapotunkban, elgyengült képességeinkkel, korlátolt látásunkkal képtelenek vagyunk azokat helyesen értelmezni,
ezért szükségünk van egy teljesebb kinyilatkoztatásra, amelyet Ő adott írott
Igéjében.” – EÉ 12.
b. Mit szeretne Isten, hogy megtapasztaljunk mindannyian az Ő Igéjével kapcsolatban? Zsol 34:9. (angolban: ízleljétek és lássátok meg…);
Jer 15:16; 29:13.
„Van egy bizonyíték, melyet mindenki – a legműveltebb és legtanulatlanabb is – megragadhat: ez a tapasztalatok bizonyítéka. Isten mindnyájunknak alkalmat ad, hogy ígéreteinek igazságáról meggyőződhessünk…
Ahelyett, hogy mások szavára bíznánk magunkat, győződjünk meg róla
személyesen.” – JVÚ 109.
„A keresztény tudja, kiben hitt. Ő nemcsak olvassa a Bibliát; hanem tapasztalja is tanításának erejét, hatékonyságát…
Tanúsíthatja ezt: Segítségre volt szükségem, és megtaláltam ezt Jézusban… Azt kérded, hogy miért hiszek Jézusban? – Mert Ő nekem egy isteni
Üdvözítő. Miért hiszek a Bibliában? – Mert megértettem, hogy ez Isten
hangja számomra.” – FLB 16.

Péntek

szeptember 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Hogyan változtatta meg a bűn azt, ahogy Isten szólt Ádámhoz és Évához?
Hogyan szólt Isten az első pátriárkákhoz?
Mit értett meg Mózes az égő csipkebokornál, és mit tett ezért?
Hogyan szólt Isten Izraelhez az ószövetségi időkben?
Hogyan hallhatjuk Istent napjainkban?

11. Tanulmány - AKIK FIGYELTEK ISTEN HANGJÁRA

61

12. Tanulmány

2015. augusztus 19.
Szombat

Napnyugta: H 18:44
Ro 19:20

JÉZUS HALLJA ATYJÁT
„Az Úr ISTEN bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősítni a
megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet,
hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úr ISTEN megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.” (Ésa 50:4-5.)
„[Jézus] ismereteit úgy szerezte, ahogy mi is megtehetjük.” – JÉ 49.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 48-54. (Jézus gyermeksége)

Vasárnap

szeptember 13.

1. JÉZUS TANULÁSI MÓDSZERE
a. Hogyan tanult Jézus az igazságról? Zsid 2:10, 16-18; Mt 7:7.

b. Ki volt a tanítója? Jn 5:20.
„A gyermek Jézus nem járt a zsinagóga-iskolákba. Édesanyja volt első
földi tanítója. Az ő ajkáról és a prófétai tekercsekből tanult a mennyei dolgokról. Most, anyja ölében pontosan azokat a szavakat hallotta, amelyeket Ő
maga mondott Mózes által Izraelnek. Akkor sem kereste a rabbik iskoláit,
amikor átlépte az ifjúkor küszöbét. Nem volt szüksége arra, hogy ilyen forrásból szerezze ismereteit, mert az Ő tanítója Isten volt…
Ismereteit úgy szerezte, ahogyan mi is megtehetjük. Az Írásokban való
alapos jártasságából látható, milyen szorgalommal szentelte gyermekéveit
Isten szavának tanulmányozására. Isten teremtett műveinek nagy könyvtára
is nyitva állt előtte. Ő, a mindenség teremtője, elmélyült azokban a tanításokban, amelyeket Ő maga írt a földre, a tengerre és az égboltra… Tanulmányozta a növények, az állatok és az emberek életét.” – JÉ 49-50.
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Hétfő

szeptember 14.

2. AMIÉRT JÉZUS NEM JÁRT ISKOLÁBA
a. Miért utasította vissza Jézus azt, hogy a rabbiktól tanuljon? Rm 10:3;
Jn 7:16.
„Krisztus napjaiban az ifjúság tanítói képmutatók és a formaságok gyakorlói voltak. Jézus a szolgálata alatt azt mondta a rabbiknak: ’Tévelyegtek,
mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát’ (Mt
22:29). Azzal vádolta meg őket, hogy ’oly tudományokat tanítanak, melyek
embereknek parancsolatai’ (Mt 15:9). A hagyományokhoz ragaszkodtak,
mivel nagyra tartották azokat, és jobban tisztelték a Szentírásnál. A tanulók
idejének nagy részét emberi tanítások, a szertartások vég nélküli körforgása
foglalta el, s azt az oktatást, mely Isten ismeretét nyújtotta, elhanyagolták.
A nagy tanítók folytonosan felnagyították a kis dolgokat, amint a vallási
ceremóniákat tanulmányozták, meghatározták annak minden részletét, s
ezeknek megtartását a legfőbb kötelességgé tették. Tizedet fizettek ’a mentából, a kaporból és a köményből,’ miközben ’elhagyták, amik nehezebbek a
törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget’ (Mt 23:23). Így rejtették a nagymennyiségű hulladék szemete alá az ifjú tanulók szeme elől azokat
a nagyszerű igazságokat, melyek fontosak Isten szolgálatában.
Ebben az oktatási rendszerben nem volt helye azon személyes tapasztalatnak, melyben a tanuló megtanulhatta volna magának az ’így szól az Úr’
hatalmát, és nem függhetett Isten szaván, mely egyedül hozhatja el Isten
békéjét és hatalmát. Ezekben az iskolákban a tanulók nagyon elfoglaltak
voltak a formaságok megtartásának körforgásában, és nem volt idejük csendes órákat azzal tölteni, hogy közösségbe kerüljenek Istennel, és meghallják
a szívükhöz szóló hangját. Amit a rabbik a legmagasabb rangú nevelésnek
tartottak a valóságban a legnagyobb akadályát képezte az igazi oktatásnak.
Szemben állt az minden valódi fejlődéssel. A fiatalok képességeit az ilyenfajta képzésük során inkább elfojtották, a gondolkodásukat pedig béklyóba
szorították, és szűklátókörűvé tették.” – FE 438-439.
„Az emberi természet mindig igyekszik felszínre törni. Aki kész Krisztusban teljessé válni, először meg kell üresíteni magát a büszkeségtől, az
önelégültségtől. Akkor csend lesz a lélekben, és Isten hangja lesz majd hallható.” – ST 1902. április 9.
b. Mit ítélt el Jézus a rabbik tanításából? Mt 15:3, 9; Kol 2:8.

12. Tanulmány - JÉZUS HALLJA ATYJÁT
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Kedd

szeptember 15.

3. TISZTELETTUDÓ ELUTASÍTÁS
a. Hogyan hallgatta meg és beszélt Jézus saját egyháza vezetővel annak
ellenére, hogy azok hagyományokkal cserélték fel az evangéliumot
és ezreket vezettek félre így? Lk 2:46-47.

„Ha Jézus úgy jelent volna meg, hogy megpróbálja [tanítani a rabbikat],
akkor meg sem hallgatják. Azzal hízelegtek maguknak, hogy ők tanítják Jézust, vagy legalábbis próbára teszik írásismeretét. Jézus fiatalos szerénysége
és kedvessége eloszlatta előítéleteiket.” – JÉ 58.
b. Kiket tartott Jézus a földi családja tagjainak? Mt 12:50. Miként tekintett Jézus arra, hogy saját családja emberi hagyományokat követett?

„Jézus fiú és lánytestvérei a rabbik rengeteg hagyományát és ceremóniáit
tanulta meg, de Jézus maga nem tanúsított érdeklődést ezen dolgok iránt.
Miközben mindenkitől csak annyit hallott, hogy ’ezt szabad’ ’ezt nem szabad’,
Ő függetlenítette magát ezektől a korlátozásoktól. A társadalom elvárásai és
Isten elvárásai mindig ellentétben álltak egymással. Mivel azonban nem lett
a rabbik iskoláinak tanulója ezért fiatal korában nem került összetűzésbe a
magasan képzett tanítók szokásaival és előírásaival.
Jézus semmi olyan szokást nem gyakorolt, ami eltérítette volna Isten
akaratától, sem azok oktatását nem hallgatta meg, kik az emberek kijelentéseit Isten szava fölé emelték. Kizárt a gondolataiból minden nézetet és
formaságot, amit nem Isten hozott létre. Nem adott helyet e dolgoknak,
hogy befolyásolják. Ezért azt tanította, hogy jobb megelőzni a gonoszt,
mint utólag megkísérelni kijavítani, mikor az már talpalatnyi helyet nyert
a gondolkodásban. Ezért Jézus példájával nem vezetett másokat arra, hogy
odamenjenek ahol romlottá válhatnának. Sem szükségtelenül nem keverte
magát olyan helyzetbe, ahol összeütközésbe kerülhetett volna a rabbikkal,
mivel ez évek múlva gyengíthette volna az emberekre gyakorolt befolyását.
Ugyanezért nem lehetett arra sem rávenni, hogy megtartsa ezeket az értelmetlen formaságokat, vagy ismételgesse e mondásokat, miket később a
szolgálatában oly határozottan elítélt.” – FE 439.
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Szerda

szeptember 16.

4. TANULJUNK A MESTERTŐL
a. Ki volt a felelős Jézus neveléséért? Lk 2:49; Jn 8:28.

„Bár Jézus alárendelte magát szüleinek, mégis nagyon korán elkezdte
saját jelleme formálását. Jóllehet édesanyja volt az első földi tanítója, de
állandóan alávetette magát mennyei Atyja oktatásának. Ahelyett, hogy a
rabbik évszázados hagyományaival foglalkozott volna, Jézus az isteni tanító
vezetése alatt Isten szavát tanulmányozta és a természet tankönyvét, mely
tiszta és romlatlan volt… Tisztább légkört hozott otthoni életébe. Bár nem
hallgatta a rabbik tanításait, mivel nem volt iskolájuk tanulója, mégis gyakran
lépett velük kapcsolatba, kérdéseket tett fel nekik, mintha Ő lenne a tanuló, s
töprengésre késztette ezeket a bölcseket; mert gyakorlataik nem voltak összhangban a Szentírással, s nem rendelkeztek Istentől származó bölcsességgel.
Tanítása magasabb rendűnek tűnt sajátjuknál még azok számára is, akiknek
nem tetszett, hogy a népszerű szokásokat nem gyakorolta.” – FE 439-440.
b. Mi legyen a tananyagunk? Kol 3:1-2; Mt 11:29. Hogyan kell tanulnunk?

„Jézushoz hasonlóan minden gyermek szert tehet a tudásra. Ha megkíséreljük megismerni mennyei Atyánkat Igéje által, angyalok szegődnek mellénk, értelmünk megnyílik, jellemünk tisztul és nemessé válik. Egyre jobban
fogunk hasonlítani Megváltónkhoz. A természet szépségét és nagyságát
szemlélve szeretetünkkel Isten felé fordulunk. Ha istenfélelem tölt be minket,
lelkünk megerősödik, és az Örökkévalóval lépünk kapcsolatba művei által.
Ha ima által közösségünk van Istennel, szellemi és erkölcsi képességeink fejlődnek. Ha a lelkiekről elmélkedünk, lelki képességeink erősödnek.” – JÉ 50.
„Az igazi nevelés feladata, hogy… ránevelje az ifjúságot arra, hogy önállóan gondolkodjon, s ne csak más emberek gondolatait adja vissza. Ahelyett, hogy arra korlátoznák tanulmányaikat, amit emberek mondtak vagy
írtak, a tanárok vezessék tanulóikat az igazság forrásához, azokra az óriási
területekre, amelyek a természetben és a kinyilatkoztatásban tárulnak eléjük
kutatásra!” – EÉ 13.
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Csütörtök

szeptember 17.

5. MI IS SIKERESEK LEHETÜNK
a. Hogyan készítette elő Jézus magát az életművére? Ésa 50:4-5.
„Jézus életét az jellemezte, hogy közösségben volt Istennel, lelkét teljesen
alárendelte az Ő számára, betöltötte szavát azzal, hogy nem vette igénybe
a hamis, félrevezető oktatást, sem nem tartotta meg korának szokásait és
hagyományait.” – FE 440.
b. Hogyan kell tanulnunk, hogy sikeresek lehessünk? Ésa 55:6-7.

„A rabbik vallásának a lényege az volt, hogy mindig szorgosan tevékenykedtek, s arra, törekedtek, hogy külső megjelenésükben is kihangsúlyozzák a
felsőbbrendű vallásos jámborságot. Ugyanakkor állandóan ellene szegültek
Isten szavának, és megrontották Isten újait. Azonban az Isten által pártfogolt
nevelés Isten keresésére vezeti az embert… Ember alkotta szervezet vagy
szándék soha nem tudja összeszorítani a végtelenséget. Minden embernek
személyes kell megismernie Isten akaratát és útjait. Akik Istentől tanulnak,
azok olyan életet élnek, amely nincs összhangban a világgal, annak szokásaival, gyakorlatával és tapasztalataival. Meghallják Isten hozzájuk szóló üzenetét a Szentírás tanulmányozásán keresztül, s komoly ima által is. ’Csendesedjetek és ismerjétek el meg, hogy én vagyok az Isten!’ (Zsol 46:11.) Amikor
minden hang lecsendesedik, amikor minden földi érdek megszűnik, akkor a
lélek csendessége sokkal jobban felismeri Isten hangját. Itt nyugalmat találhatunk Őbenne.” – FE 440-441.

Péntek

szeptember 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan tanult Jézus?
2. Mi volt a helytelen Jézus korának oktatási rendszerében?
3. Hogyan fejezte ki Jézus nemtetszését az Ő korában gyakorolt sok szokással
szemben?
4. Hogyan fejleszthetjük szellemi képességeinket?
5. Hogyan lehetünk sikeresek Jézushoz hasonlóan?
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13. Tanulmány

2015. augusztus 26.
Szombat

Napnyugta: H 18:30
Ro 19:07

„SZÓLJ URAM!”
„Hallgass én népem, hadd szóljak!… Isten vagyok én, a te Istened”
(Zsol 50:7).
„Mindig legyél kész ezt mondani: ’Szólj uram, mert hallja a te szolgád!’
(1Sám 3:9.)” – RH 1898. július 26.
Javasolt olvasmány: Faith and Works, 121-122. (Fordítás megtalálható a függelékben)

Vasárnap

szeptember 20.

1. MÁRIA AZ ÚR SZOLGÁLÓLEÁNYA
a. Hogyan válaszolt Mária Isten üzenetére? Lk 1:38.
„[Figyeljük meg csak] a názáreti szolgálóleány Mária kedves, gyermeki
hitét!” – JÉ 72.
b. Kik prófétáltak még Jézusról, megerősítve ezzel Mária hitét? Lk
1:41-43, 67-69; 2:25-32, 36-38.

„Mária gyakran helytelenítette Jézus magatartását, és unszolta, hogy alkalmazkodjék a rabbik szokásaihoz. Jézust azonban nem lehetett rábeszélni,
hogy lemondjon Isten műveinek szemléléséről, és ne azon fáradozzék, hogyan enyhítse az ember, sőt az oktalan állatok szenvedését. Amikor a papok
és a tanítók Mária segítségét kérték Jézus irányításához, kétségbeesett; de
béke szállt a szívébe, amikor Fia megmutatta azokat az íráshelyeket, amelyek
igazolták eljárását.
Mária időnként ingadozott Jézus és testvérei között, akik nem hitték,
hogy Ő Isten küldötte, bár számos bizonyíték mutatta isteni jellemét. Látta, hogyan áldozza föl magát mások javáért. Jézus jelenléte tisztább légkört
teremtett otthon, és élete kovászként hatott a társadalom tagjaira.” – JÉ 67.
13. Tanulmány - „SZÓLJ URAM!”
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Hétfő

szeptember 21.

2. SÁMUEL, ISTEN SZOLGÁJA
a. Milyen példa legyen előttünk minden nap? 1Sám 3:7-10.
„Ha ott lennél ahol lenned kellene, akkor meghallanád Isten hangját és
naponta jönnél Istenhez így szólva: ’Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!’
(1Sám 3:9.) ’Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?’ (Apcs 9:6.)” – GCDB
1891. március 20,
„Most kell megalázni szívünket Isten előtt! Nem szabad most kön�nyelműen várakoznunk, hanem legyünk figyelmesek és tisztelettudóak!”
– 19MR 28.
b. Hogyan tekintsünk minden talentumra, lehetőségre és forrásra,
amivel rendelkezünk? 1Krón 29:12-14. Mi teheti tönkre ezt a magatartást, és döntheti romba lelki tapasztalatainkat?

„Tálentumod akár sok akár kevés, ne feledd, hogy csak megbízottja vagy
annak, amid van. Így próbál meg Isten, lehetőséget ad, hogy bizonyítsd hűségedet. Istennek vagy adós minden képességeiddel. A testi, lelki és szellemi
erőid mind Istené, használd fel azokat Őérte. A minden ajándék Adományozója felé el kell számolnod időddel, befolyásoddal, és képességeiddel. Az
használja ajándékait leghelyesebben, aki komolyan igyekszik végrehajtani az
Úr nagy tervét az emberek felemelésére.
A megkezdett munkádban kitartó igyekezettel kell rendelkezned, egészen
addig, míg győzelmet győzelem után fogsz nyerni. Neveld magad céltudatosan! Tartsd szemed előtt a legmagasztosabb színvonalat, hogy véghezvihesd
a mind nagyobb és nagyobb jót, így tükrözve vissza Isten dicsőségét.” – YI
1910. január 25.
„Az énnek sokkal több köze van vallásos tapasztalatunkhoz, mint gondolnánk. Mikor megfeszítjük az ént, mikor lecsillapítjuk a csökönyös akaratot,
akkor így szól szívünk: ’Ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied, óh
Isten, akié vagyok, s akinek szolgálok.’ ’Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.’
Akkor senki sem lesz hideg és mozdíthatatlan, mint az álló csillagok, már
senki nem akar önző és világi dicsőséget. Hanem a tisztaság, emelkedettség,
nemesség gyönyörű összhangja lesz bennük, mely felülről származó bölcsesség és a Jézus Krisztus szelídsége és alázatossága.. Krisztus ezért van ártatlan
bárányként ábrázolva.” – 12MR 191.
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Kedd

szeptember 22.

3. SÁMUELHEZ HASONLÍTANI
a. Mi a siker forrása minden keresztény részére? 1Kor 15:10.

„Isten áldásától függ minden fáradozás sikere. Ha az Úr veled munkálkodik, akkor képes leszel véghez vinni azt, amit rád bízott. Istennel egy ember
ezret elűzhet, s kettő tízezret megfutamíthat. De ameddig fenntartod a farizeusi lelkületet, Isten Lelke nem fog, nem tud veled munkálkodni, mert nem
érzékeled, hogy teljesen tőle függsz. Mikor majd tanulóvá válsz Krisztus
iskolájában, akkor a kisgyermek egyszerű őszinteségével, és szelídségével
rendelkezel, akkor majd készségesen megbeszéled a dolgokat testvéreiddel. Akkor majd Istennél fogsz komolyan imában segítséget keresni. Füled
nyitva lesz, s képes leszel szívből ezt mondani: „Szólj Uram, mert hallja a te
szolgád.’” – 1KB 465.
b. Mi a bukás forrása minden keresztény számára? Péld 12:14; Ésa 5:20.

„Isten rád akarja árasztani az Ő Lelkét, de nem teheti meg, míg annyira
telve vagy énnel. Majd ha az éned meghal, akkor érezni fogod Isten Lelkének életadó hatalmát. Isten népének szól az utasítás, hogy törekedjenek
egységre… Most nem annak van az ideje, hogy elhidegüljünk egymástól és
viszálykodjunk, mert ez az önző megromlott, konok lelkület ápolása. Kész
vagy-e magad kézbe venni, vagy kész vagy inkább a hajlíthatatlan csökönyös
lelkületed a hűséges tántoríthatatlanság bizonyítékénak tekinteni? Isten őrizzen, hogy megvakulj, mint a farizeusok, s így a gonoszságot tedd a jó helyébe,
a gonoszság helyébe pedig a jót. Sohasem fog nyomósabb bizonyíték rendelkezésedre állni, mint most afelől, hogy hol munkálkodik Isten Lelke. Az Úr
sohasem szándékozik az embertől eltávolítani a kételkedés összes lehetőségét.
Az Úr elég bizonyítékkal szolgál, hogy az őszinte elmét a helyes döntésre segítse. De ha minden áron a magad útjához ragaszkodsz, ha úgy teszel, mint
Saul, ha kevélységed és szíved csökönyössége miatt nem vagy hajlandó utat
változtatni – mivel nem vagy tisztában azzal, hogy lelkileg milyen sivár állapotban vagy – akkor nem fogod felismerni a világosságot. Akkor úgy szólsz,
mint Saul: ’Én végrehajtám az Úr parancsolatját.’ (1Sám 15:13).” – 1KB 466.
13. Tanulmány - „SZÓLJ URAM!”
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Szerda

szeptember 23.

4. EGY FIGYELMEZTETÉS
a. Mi fog történni azokkal, akik emberi értelemre támaszkodnak, ahelyett, hogy követnék Isten tanácsát? Péld 1:24-26.
„Amint az Izraelnek adott figyelmeztetések ünnepélyes szavain gondolkodunk, képzeljük el azt a jelenetet, hogy a nagy fehér trón előtt állunk, ahol
a világegyetem lakóinak jelenlétében minden embert a saját cselekedetei
szerint ítélnek meg, amit e testben cselekedett…
Senki nem fogja majd akkor szánni azok ostobaságát, akik semmibe
vették, megvetették és elhagyták Istent. Senki nem fogja akkor enyhíteni
a gyötrelmüket. Ők cserbenhagyták igaz és szerető Barátjukat, követték a
kényelem ösvényét, s a világi élvezeteket. Bizonyos alkalmakkor vissza
akartak térni Istenhez. Azonban a világ, a bolondságaival, a dőreségeivel és
megtévesztéseivel eltereli a figyelmet. A könnyelmű szórakozások, a hivalkodó ruházkodás, a határtalan étvágy, megkeményíti a szívet, megbénítja a
lelkiismeretet, így az igazság hangja már nem is hallható. Nekik a kötelesség
egy megvetett szó. Az örök értékű dolgokat kevésre becsülik, míg végül a
szív már semmit sem akar feláldozni Krisztusért, aki oly sokat adott. Viszont
ha eljött az idő, akkor azt aratják, amit vetettek…
’Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak. Azért hogy gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak
félelmét nem választották. Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették
minden én feddésemet. Esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből, és az ő
tanácsokból megelégednek’ (Péld 1:28-31).” – ST 1881. augusztus 18.
b. Milyen ígéretet kaptak azok, akik hallgatnak Istenre? Péld 1:33.
„Találhatnánk-e biztosabb vezetőt az Úr Jézusnál? Az igaz vallás Isten Igéjében testesül meg, és a lényege abban áll, hogy a szent Örökkévaló vezetésére bízzuk a gondolatainkat, szavainkat és tetteinket. Ő, Aki az Út, az Igazság
és az Élet, alázatossá, komollyá, teljes szívű keresővé tesz, és így szól: ’Kövess
engem!’ Jézus vezet bennünket a szentség és a menny felé vivő keskeny úton.
Krisztus drága árat fizetett azért, hogy ezt az ösvényt részünkre megnyithassa. Nem hagyott magunkra utunkban, hogy a sötétben botladozzunk. A
jobb kezünknél áll, s kijelenti: ’Én vagyok az Út.’ S bárki eldönti, hogy követi
az Urat teljes szívvel, a királyi ösvényre lesz vezetve, s még több: ott fenn az
Úr megváltottaival fog járni.” – RH 1906. március 29.
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Csütörtök

szeptember 24.

5. EGY FELHÍVÁS
a. Mit tanulhatunk Dávid imájából? Zsol 119:33-38.

„Az a bűnös, aki visszautasítja, hogy átadja magát Istennek, egy másik
hatalom irányítása alá kerül, egy másik hangra hallgat, akinek sugallatai teljesen más jellegűek. Szenvedélyek uralják, ítélőképessége megvakul, értelme
kizökken, s féktelen vágyak viszik hol ide, hol oda. Az igazság már nagyon
kevéssé befolyásolja, mert elkülönülve az igazság forrásától emberi természetében folytonosan szembeáll Isten akaratával és útjaival. Fizikai, szellemi
és erkölcsi lényét hirtelen indulatok szabályozzák. A szeretet megromlott
és az emberre bízott minden képesség, amelyet bölcs előmenetelre kapott,
tönkrement. Így válik halottá az ember törvényszegéseiben és bűneiben.
Hajlamai és szenvedélyei irányítják, s étvágyán is olyan hatalom uralkodik,
melytől nem óvakodik. Miközben szabadságról, a szabad akaratról beszél, ez
alatt a legnyomorultabb szolgaságban van.” – RH 1891. február 17.
b. Hogyan kerülhetjük el, hogy legyőzzön bennünket az ellenség? Jak
4:7-10; Fil 4:13.

„Akik keresztényeknek tartják magukat, szükségük van egy folyamatos,
felülről származó hatalomra. Vigyázniuk és imádkozniuk kell, Isten vezetése alá kell magukat helyezniük, máskülönben legyőzi őket az ellenség. A
kereszténynek Istenre kell tekintenie, amint a szolga is az urára tekint, s a
szolgálólány az úrnőjére, s azt kell mondania: ’Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?’ (Apcs 9:6.)” – RH 1891. február 17.

Péntek

szeptember 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Mit tanulhatunk Máriától?
Mit tanulhatunk a gyermek Sámuel tapasztalatából?
Hogyan mutathatjuk meg, hogy Krisztus iskolájának a tanulói vagyunk?
Hogyan járhatunk a királyi ösvényen?
Hogyan hallhatjuk meg az életünkben Isten hangját, s hogyan birtokolhatjuk hatalmát?
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Isten szeretete

„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. 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.
És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképen Ő
is tiszta” (1Jn 3:1-3).
János itt bemutatja részünkre az Atya gyermekei irányába tanúsított szeretetét. Isten szeretete irántunk megnyilvánult az Ő szeretett Fiának ajándékában. Az apostol nem
talált arra szavakat hogy leírja ennek a szeretetnek a nagyságát és mélyreható voltát,
de felhívja erre a világ figyelmét. Ez legyen a mi munkánk is. Fel kell hívnunk az embertársaink figyelmét Isten irántunk megnyilvánuló szeretetére, ami végtelen árba került a
Kálvárián. Jézus egy volt az Atyával, osztozott Atyja méltóságában és dicsőségében. Isten
egy végtelen értékű áldozatot hozott, amikor szeretett Fiát odaadta, hogy meghaljon a
világért. Azonban csak kevesen tudják felmérni a bukott emberi faj iránti szeretet nagyságát. Viszont a világ nem nézi jó szemmel azokat, akik méltányolják ezt a szeretetet. Az
apostol mondja: „A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.” Majd így
folytatja: „… még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk Ő látni, amint van. És akiben
megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképen Ő is tiszta.”
Akik Isten fiai, azoknak állandóan meg kell tisztítani magukat, s jellemüket az isteni Mintakép hasonlatosságára kell formálniuk. Gondolataiknak mennyei dolgokon kell
időzniük. Beszélgetéseik Jézusról, Üdvözítőjükről kell szóljon. Készeknek kell lenniük
arra, hogy várják az Ő megjelenését az égnek felhőiben, s amikor Ő eljön tízezerszer
tízezer angyal kíséretében, azok, akik várták, s vágyták az Ő megjelenését, örömmel
fognak vele találkozni.
Nagy munka áll előttünk, nemcsak a jellemünket kell az örök életre kiformálnunk,
hanem másokért is kell munkálkodnunk, hogy alkalmasakká válhassanak a mennyei országba való belépésre. Ízlésünket és szokásainkat át kell formálnunk az egyszerűségre.
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy kezeinket a világ kezébe helyezzük, s annak
szokásait és divatját kövessük. Természetessé kell válnunk, nem mesterkéltté. Mennyire
szép a természetes a mesterkélttel ellentétben!
Túl kell csordulni a szívünknek együttérzéssel azon lelkekért, kikért Krisztus meghalt. Isten félelmében kell nevelnünk a gyermekeinket, tanítva őket arra, hogy Krisztus
meghalt értük, s hogy megváltást és üdvösséget nyerhetnek pénz és ár nélkül. Már csak
egy kevés idő, s Jézus el fog jönni, hogy üdvözítse az Ő gyermekeit, s halhatatlansá-
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got adjon nekik. „A romlandó romolhatatlanságot nyer, s a halandó halhatatlanságot.”
A sírok meg fognak nyílni, a halottak fel fognak támadni, és egy győzelmes kiáltásban
egyesülnek: „Halál, hol a te fullánkod, sír, hol a te diadalmad?” Azon szeretteink, akik
Jézusban aludtak el, halhatatlanságba öltözve fognak előjönni. S amint a megváltottak
a mennybe fognak felemelkedni, Isten városának a kapui kitárulnak, s azok, akik megtartották az igazságot, be fognak lépni. Az a hang, mely szebb és kellemesebb a legszebb zenénél is, amelyet valaha halandók fülei hallottak, ezt fogja mondani: „Jöjjetek
én Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világ
megalapítása óta.” Akkor az igazak meg fogják kapni a jutalmukat. Életük párhuzamba
fog állni Jahve életével. Koronáikat lerakják a Megváltó lábaihoz, s pengetni fogják arany
hárfáikat, gyönyörű zenével töltve be a mennyet.
Sátán helytelenül mutatta be Isten jellemét. A saját gonosz tulajdonságait tulajdonította Istennek. Úgy mutatta be Őt, mint aki hajthatatlan szigorú önkényúr. Elvágta a
világot attól, hogy helyesen szemléljék Isten jellemét az által, hogy árnyékot vetett az
emberek és a Mindenható Isten közé. De Krisztus eljött a mi világunkba, hogy eloszlassa
ezt az árnyékot. Eljött, hogy képviselje az Atyát. Azt mondta: „Aki látott engem, látta az
Atyát is.” Azért imádkozott, hogy a tanítványai egyek lehessenek vele, amint Ő egy volt
az Atyával. Az emberek azt állítják, hogy ez az egység Krisztussal lehetetlen, de Krisztus
lehetővé tette azt, hogy bennünket összhangba hozzon sajátmagával, életének érdemein és áldozatán keresztül. Miért kell akkor kétségbe vonnunk Isten szeretetét és hatalmát? Miért nem helyezzük magunkat hitben az ügy mellé? Szemlélitek és érzitek-e Jézus
vonzását? Akkor törekedjetek követni az Ő lábnyomát! Ő jött, hogy kinyilatkoztassa az
Atyát a világnak, s reánk bízta azt a munkát, hogy mutassuk be az embertársainknak az
Ő szeretetét, tisztaságát, jóságát, és gyengéd együttérzését.
Nekünk van egy örök életünk, amit meg kell nyernünk, amiért érdemes minden
mást elveszíteni. Nekünk szorgalmasan kell tanulmányozni a Szentírást. A Biblia olyan,
mint egy kert, ahová Isten gyönyörű rózsákat és liliomokat ültetett, és rózsaszínű ígéreteket adott, s azok csak akkor vannak értünk, ha leszedjük őket.
Amikor Sátán árnyékot vet keresztbe az ösvényedre, ragadd meg Isten drága ígéreteit, és menj tovább az árnyékon keresztül élő hit által, s akkor te csak világosságot, kegyelmet, jóságot és igazságot találsz. Amikor az ellenség azt sugallja neked, hogy bűnös vagy,
mondd neki azt, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megmentse a bűnösöket.
Jöjj terheiddel a kereszt lábához, és helyezd azt oda mindörökre, mint egy nyitott sírgödörbe. A mi Urunk drága, de mi elvesztettük az Ő készségességének a látását, hogy segíthet és megmenthet bennünket, amikor a hitetlenség sötétségében vagyunk. Emeljétek
fel a Kálvária Férfiát! Van elég beszélnivaló anélkül, hogy a gonosz hatalmáról beszélnénk.
Olyan szántóföldet találtunk, amely felbecsülhetetlen értékű kincset tartalmaz. Amikor
Isten odaadta nekünk az Ő Fiát, az egész mennyet odaadta ebben az egyetlen egy ajándékban. Miért maradunk akkor a sötétségben, és miért kétségeskedünk, és dédelgetjük
azokat a dolgokat, amik reményvesztettséget és csüggedést hoznak az életünkbe?
Miért ne hozzuk a menny örömét, világosságát és békéjét az életünkbe? Krisztus
vallása sohasem alacsonyítja le annak elfogadóját. Isten igazsága egy hatalmas hasítóbárd, amely elkülönít bennünket a világtól, és most bennünket Isten az Ő műhelyébe
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vitt, hogy kifaragjanak, szabályosra megmunkáljanak, és kicsiszoljanak a mennyei épület
számára. Mi élő kövek vagyunk Isten templomában. Ne legyünk alaktalan és élettelenkövek, hanem tükrözzük vissza a mennyből ránk világító sugarakat, hogy az emberek
lássák, hogy az igazság valamit tett értünk az ismeretben és a bölcsességben, amit ez a
világ nem tehet meg.
Vidámabbá, boldogabbá tett-e téged az igazság befogadása? Hiábavalóan sugároztak-e az Igazság Napjának a sugarai a szívedbe? Akik találkoznak azon feltételekkel,
melyeken az ígéretek alapulnak, a legboldogabb embereknek kellene lenniük a világon,
mert az egész menny a rendelkezésükre fog állni. Már itt alant is birtokolhatjuk a men�nyet. Isten kész új éneket adni a szívünkbe, hogy dicsőítsük az Ő nevét. Az ellenség
készen állhat arra, hogy árnyékot borítson reád, de te hajlandó vagy az ő hatalmáról, az
ő sötétségéről beszélni?
Azok a keresztények, akik mélabús, szomorú arckifejezéssel járnak, helytelenül képviselik az Ő Urukat. Ők úgy mutatják be a keresztények életét, mintha az egy kínlódással,
küszködéssel teli élet lenne. Olyan gyászosan és sóhajtozva járnak az útjukon, mintha
ez egy nagyon fáradtságos vesződséges munka volna. Bezárultak-e a menny kapui? Azt
gondolhatjátok a magatartásukról, mintha Jézus még mindig Arimathiai József új sírjában
lenne, és a nagy sírkő még mindig eltorlaszolná a sír bejáratát. De Jézus feltámadt. Felemelkedett a magasságba, foglyokat vitt magával, és adott ajándékokat az embereknek.
Kinyilvánította azt, amit cselekedni fog. Le fogja törni a sír béklyóit, és megváltja az Ő
népét a fogságuk földjéről. Mi túl sokat időzünk a földi dolgokon. Emeljük fel szemeinket
a mennyei szentély nyitott ajtajára, ahol Isten dicsőségének a fénye nyugszik meg Jézus
Krisztus arcán, „aki képes üdvözíteni a legvégsőkig azokat, akik Ő általa Istenhez jönnek.”
Miért nem beszéltek a megváltás tervéről? Miért nem ástok le az igazság bányájába a
bölcsesség kincseiért, hogy értékelhessétek Isten ígéreteit? Miért nem időztök Krisztus
szereteténél, és miért nem beszéltek a megváltás tervéről? Nekünk meg kell tanulni, hogyan győzhetjük le az étvágyunkat, a nagyravágyást, és a világ szeretetét. Nem elégszer
cselekedtük már azt, hogy oly sok időt fordítottunk a kevésbé fontos dolgokra?
Amikor Krisztus elhagyta ezt a világot, követőire bízta rá a munkát. Azért jött erre a
világra, hogy bemutassa Isten jellemét, és mi reánk hagyta, hogy Őt képviseljük, mutassuk be ennek a világnak. Ne járjunk a sötétség ösvényén, botladozva a hitetlenség sötét
hegyláncain. Van egy felemelt út, ahol az Úr megváltottai járnak, és ez az út az, ahol minden nap biztonságban járhatunk. Ne nyúljunk a bogáncsokhoz, inkább gyűjtsük össze a
rózsákat, a liliomokat s a szegfűt. Ha megértjük Isten szavának gazdag kincseit, akkor el
kell különítenünk lelkünket minden gonoszságtól, nehogy majd ez ítéljen el bennünket.
Mint hűséges katonák, meneteljünk Immánuel Fejedelem zászlója alatt. Tanulmányozzuk a Bibliát, hogy megtudhassuk, hogyan nézhetünk szembe az ellenség támadásaival.
Amikor Krisztust megkísértették, hogyan győzött Ő? – Ezt mondta a kísértőnek: „Meg
van írva.” Isten szavát idézve ezt mondta: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Isten szájából származik.” Ezen a módon győzhetünk mi is. Kutatnunk
kell a Szentírást, és értékelnünk kell Isten lelkünkhöz szóló Ígéreteit.

<<<vissza az 1. tanulmányhoz
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BIZONYSÁGTÉTELEK 3. KÖTET (521-544.) EMBER EMBER IRÁNTI KÖTELESSÉGÜNK
Néhány dolgot elém tártak I. testvér családja felől, s ezek annyira rám nehezedtek,
mióta itt tartózkodom, hogy megpróbálom leírni. Az Úr Közölte, I. testvér, hogy önzés él
családodban, mely bélpoklosságként ragad rád is. Lásd meg, s küzd le az önzést, mert
szörnyű bűn ez Isten szemében. Családod régóta csak kívánságaival, jólétével, s kényelmével törődő, hogy már nem is tudtok róla, hogy másnak is tartoznátok valamivel. Gondolataitok, terveitek és igyekezetetek, mind a ti javatokat szolgálja.
Magatokért éltek, nem művelitek az önzetlen jótékonyságot, noha, ha gyakorolnátok, növekedne, s erősödne, míg boldogsággal nem töltene el, ha jót tehettek valakivel.
Akkor tudhatnátok, hogy oly célotok, olyan szándék van az életben, mely sokkal értékesebb kamatot hozna, mint a pénz. Sokkal jobban szíveteken kell viselnetek az embereket. Ezzel közelebbi kapcsolatba hoznátok lelketeket Krisztussal, így annyira átitatná az ő
lelke, olyan szívósan ragaszkodnátok hozzá, hogy semmi el nem választana szeretetétől.
Krisztus az élő szőlőtő, s ha vesszői vagytok e tőkének, az életadó táplálék, mely szerteárad tőle, benneteket is táplálna, s nem lennétek meddők és gyümölcstelenek. Családotok egészében és egyénenként megvallottan Krisztus szolgálatába szegődött, mégis,
mikor lemérnek a szenthely mérlegén, híjával találnak benneteket. Teljesen át kell alakulnotok, mielőtt azt bírnátok tenni, amit önzetlen, odaadó keresztényeknek kellene.
Csak alapos megtérés nyújthatja jellemhibáitok helyes tudatát. Nagymértékben megejtett a világ szeretete. „Aki e világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.” (1Jn
2:25.) Önző lelkületetek érdekeitekre szűkíti értelmeteket. Tiszta és szeplőtlen vallásra
van szükségetek: Az igazság őszinte odaadása arra vezet, hogy együtt érezzetek mások
bajaival. Sokan rászorulnak szeretetetekre. E vonások művelése hozzátartozik a Krisztus
által mindnyájunkra kiszabott életfeladathoz.
Isten nem ment fel benneteket a keresztviselés alól, hogy azzal tagadjatok meg magatokat, hogy önzetlen indítékkal jót tesztek másokkal. Ha veszítek a fáradságot, hogy
azzal a lemondással éljetek, amit az Úr elvár a keresztényektől, Isten kegyelme által alkalmasak lehettek embereket nyerni meg Krisztus számára. Isten igényt tart rátok, amire
eddig sosem feleltetek. Körülöttünk sokan együttérzésünkre és szeretetünkre éheznek.
De, mint sokan mások, ti is csaknem teljesen híjával vagytok az alázatos szeretetnek,
mely természetesen árad szánakozással és együttérzéssel az ínségesek, szenvedők, s
nincstelenek iránt. Az ember arca a lélek tükre, melyet mások olvasnak. s jelentős hatással van rájuk jóra vagy rosszra. Isten egyikünket sem szólít szemmel tartani testvéreinket, s az ő bűneiket bánni meg. Kötelességet bízott ránk, ezért felszólít, hogy ezt
végezzük határozottan, az ő félelemében, egyedül az ő dicsőségével törődve.
Akár hűek vagyunk, akár nem, magunkért kell elszámolnunk Istennek, nem másokért. Ha hibát fedezünk fel más hitvallókban, s helytelenítjük viselkedésüket, az nem
ment ki minket, egyetlen hibánkat sem egyenlíti ki. Ne szabjuk magunkat másokhoz,
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s ne mentsünk semmit viselkedésünkön, csak, mert mások gonoszat tesznek. Isten a
magunk számára adta lelkiismeretünket. Fenséges elveket fektetett le Igéjében, melyek
elégségesek, hogy irányítsanak keresztény életutunkon és viselkedésünkben. Családotok, kedves barátaim, nem tartja magát Isten törvényének elveihez. Sosem éreztétek át
a rajtatok nyugvó, embertársaitok iránti kötelesség terhét.
„Odalépett egy törvénytudó, és próbára akarta tenni. Mester, mondta, mit tegyek,
hogy eljussak az örök életre? Ő megkérdezte: Mit szab meg a törvény? Hogyan olvasod?
Az így válaszolt: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint magadat. Helyesen feleltél, dicsérte
meg, tégy így, és élni fogsz. Ő azonban igazolni akarta magát és tovább kérdezte Jézust:
De ki a felebarátom? Erre Jézus vette át a szót: Egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók kezére került, azok kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták. Egy
pap jött lefelé az úton, észrevette, de továbbment. Később egy lévita jött arra, meglátta,
de ő is elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Mikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte
azokat. Azután feltette teherhordó állatára, szállásra vitte és gondját viselte. Másnap
reggel elővett két dénárt, és a gazdának adta e szavakkal: Viseld gondját. Amivel többet
költesz rá, megadom neked, amikor visszatérek. Mit gondolsz, e három közül melyik a
felebarátja annak, aki a rablók kezére került? Aki irgalmasságot cselekedett vele, felelte
az. Jézus így szólt hozzá: Menj, és tégy hasonlóképpen.” (Lk 10:25-37.)
Üdvözítőnk a legegyszerűbben s a legvilágosabban megállapítja, hogy melyek az
örök élet elnyerésének feltételei. A megsebzett és kirabolt ember érdeklődésünk, szeretetünk és együttérzésünk tárgyát jelképezi. Ha elhanyagoljuk az ínségesek és szerencsétlenek tudomásunkra jutott ügyét, nincs biztos biztosítékunk az örök életre, mert
nem feleltünk meg Isten velünk szemben támasztott követelményeinek. Nem sajnáljuk,
s nem szánjuk az embereket, mert nem a rokonunk, nem a mi fajtánk. Úgy találtak titeket, mint akik áthágják a második nagy parancsot, melyen az utolsó hat fordul. Aki egyet
megszeg, valamennyiben bűnös. Akik nem nyitják meg szívüket a szenvedő emberiség
ínségei és szenvedései előtt, azok Isten igényei előtt sem nyílnak meg, amint, a Tízparancs első négy utasításában fellelhetők. Bálványok kötik le szívüket és szeretetüket,
nem tisztelik Istent, nem ő az egyeduralkodójuk.
Családotok szomorú kudarcba fulladt. Nem vagytok parancstartók a szó szigorúan
vett értelmében. Bár elég pontosak lehettek egynémely dologban, a lényegesebb dolgokat mégis elhanyagoljátok – a jó belátást, irgalmasságot, és az Isten szeretetét. Bár
a világ szokásai nem mérték számunkra, a világnak szerencsétlenek iránti jótékonysága sokszor szégyen Krisztus hitvalló követői számára. Sokan közönnyel viseltetnek azok
iránt, akiket Isten azzal a céllal helyezett közéjük, hogy megvizsgálja, próbára tegye, s
kifejlessze, ami a szívükben rejlik. Isten olvas a szívben. Megjegyez minden önző tettet
minden hideg közönyt az elesettek, az özvegyek s az apátlan árvák iránt. Nevük mellé
jegyzi: „Bűnös, híjával találtuk, törvényszegő.” Tetteink szerint nyerünk jutalmat. Az ínségesekkel és az elesettekkel szemben elkövetett hanyagság a Krisztus iránti kötelességünk elhanyagolása – szentjei személyében.
Mikor mindenek esete kivizsgálásra kerül Isten előtt, nem azt kérdezik, mi volt a hit-
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vallása, hanem, hogy mit tett. Cselekedték-e az Igét? Maguknak valók voltak-e, vagy a
jótékonyság tetteit gyakorolták, a gondoskodó jóság és szeretet cselekedeteit, másokat
részesítve előnyben maguk előtt, megtagadva magukat, hogy mások áldására éljenek?
Ha a feljegyzések ilyen életet bizonyítanak, hogy gyengédség, lemondás és jótékonyság
jelezte jellemüket, akkor elnyerik a boldog bizonyosságot és áldást Krisztustól: „Jól van.
Jöjjetek, Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”
Ám ti megszomorítottátok, s megbántottátok Krisztust igen önző szeretetetekkel, s a
mások bajai és szükségletei iránti közönyötökkel.
Másokért végzett igyekezetünket sokszor semmibe veszik, sokszor látszólag elvész.
Ez mégse szolgáljon ürügyül, hogy belefáradjunk a jótettekbe. Hányszor jött el Jézus,
hogy gyümölcsöt találjon gondosan ápolt fáin, s nem talált egyebet leveleknél. Lehet,
hogy csalódás tölt el minket legjobb igyekezetünk eredményei felől. Ez mégse vigyen közönyre és szívtelen tétlenségre mások jajszava iránt. „Átkozzátok meg Mérozt, mond az
Úr követe, Átkozva átkozzátok annak lakosait! Mert nem jöttek az Úrnak segítségére a
hatalmasok ellen.” Hányszor csalódik Krisztus azokban, akik pedig gyermekeinek vallják
magukat! Holott ő szeretetének félreérthetetlen bizonyítékait nyújtotta. Szegény lett,
hogy szegénysége által meggazdagodhassunk. Meghalt értünk, hogy el ne vesszünk,
hanem örök életünk lehessen. Mi lenne velünk, ha Krisztus nem lett volna kész viselni
vétkeinket, mivel annyian elutasították, mivel oly kevesen becsülik meg szeretetét, s a
kimondhatatlan áldásokat, melyeknek hozásáért a földre jött?
Bátorítsuk hát magunkban a türelmes, gondos igyekezetet. Bátorság kell ide, nem
tétlen elkeseredés, nem kelletlen mozdulás. Azért vagyunk a világon, hogy a Mester
dolgát végezzük, s ne hajlamaink és élvezeteink után loholjunk, nem, hogy magunkat
szolgáljuk és dicsőítsük. Miért lennénk akkor tétlenek és hervadozók, csak, mert nem
látjuk azonnal a kívánt eredményt?
Az a dolgunk, hogy fárasztó munkát végezzünk az Úr szőlőjében, nem csupán magunkért, hanem a mások javára. Életünk vagy áldás, vagy átok a környezetünknek. Azért
vagyunk itt, hogy tökéletes jellemet alakítsunk a menny számára. Más a kötelességünk,
mint panaszkodni, zúgolódni Isten gondviselése ellen, s hogy keserű dolgokat írjunk magunk ellen. Ellenfelünk nem hagy nyugodnunk. Ha valóban Isten gyermekei vagyunk,
zaklatni s erősen ostromolni fog bennünket. Ne várjuk el, hogy az ördög alattvalói jól
bánjanak velünk, hisz minden harcunknál erős angyalok állnak mellettünk, ha hűek vagyunk. Krisztus legyőzte értünk Sátánt a kísértés pusztájában. Hatalmasabb ő, mint vádolónk, és rövidesen lábunk alá tapossa ellenünket.
Családonként és egyénenként kivontátok magatokat Mesterünk ügyének tevékeny
szolgálatából. Tétlenek vagytok. Eltűritek, hogy mások viseljék a súlyosabb terheket,
melyeket viselhettetek volna, s viselnetek is kellett volna. Lelki életetek ereje és áldása a
végzett szeretetmunkával és jócselekedetekkel lesz arányos. Pál utasított: „Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Isten parancsainak megtartása
megköveteli tőlünk a jótetteket, lemondást, áldozathozatalt, s a mások java iránti odaadást, nem mintha jótetteink magukban megmentenének minket, hanem mert semmiképpen sem üdvözülhetünk ezek nélkül. Miután megtettünk mindent, amire képesek
vagyunk, szóljunk így: Nem végeztünk többet, mint ami kötelességünk volt. Legjobb
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esetben is csupán haszontalan szolgák vagyunk, méltatlanok Isten legkisebb kedvezésére. Krisztus legyen igaz életünk és örömünk koronája.
Az önigazultság és érzéki biztonság falként zár körül benneteket. Családotokban ott
éktelenkedik a függetlenkedés és büszkeség szelleme. Ez elválaszt benneteket Istentől. Olyan hiba, hiányosság ez, amelyet fel kell ismernetek, le kell győznötök. Csaknem
lehetetlen számotokra meglátni tévedéseiteket és fogyatékosságaitokat. Nagyon jó a
véleményetek magatokról, így nehéz felismernetek, s bűnvallomással kiküszöbölnötök
a hibákat életetekből. Arra hajlotok, hogy tisztára mosakodjatok, hogy csaknem mindenben védelmére keljetek viselkedéseteknek, akár helyesek, akár nem. Amíg nem túl
késő helyrehoznotok a helytelent, azzal hozzátok közel szíveteket Jézushoz, hogy megalázkodtok, imádkoztok és igyekeztek megismerni magatokat. Ha fel nem ébredtek, és
Krisztussal nem munkálkodtok, biztosan elvesztek. Hideg, érzéketlen, rideg páncélzatba
zárkóztok. Alig van élet, alig van melegség barátságotokban. Csupán magatokért éltek,
nem pedig Krisztusért. Körülöttetek mindenfelé ott élnek, akiknek sivár a lelke, akik
vágyva-vágynak a szavakban és tettekben kifejezett szeretetre. A mások iránti barátságos együttérzés, és mások életének, terheinek szíveteken viselése oly áldásokat hozna
lelketeknek, amiben még sosem volt részetek. Ez szoros kapcsolatra hozna Megváltótokkal is, aki azért jött el a világra, hogy jót tegyen, s akinek életét követnünk kell. Tesztek-e valamit Krisztusért? „Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek,
sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.”

Szeretet és együttérzés otthon
Sokan vannak világunkban, akik nagyon ráéheztek a szeretetre és együttérzésre,
mellyel szolgálnunk kellene őket. Sok férfi szereti a feleségét, de túl önző kimutatni szeretetét. Hamis méltóság és büszkeség rabjai, így nem mutatják ki szavakkal és tettekkel
a szeretetüket. Sok az olyan férfi, aki sosem tudja meg, felesége szíve mennyire kiéhezett a gyengéd megbecsülés és szeretet szavaira. Eltemetik szeretteiket, s panaszkodnak
Isten gondviselésére, amiért megfosztotta őket élettársuktól, pedig ha bepillantanának
élettársuk belső világába, felfedeznék, hogy viselkedésük döntötte sírba őket időnap
előtt. Krisztus vallása szeretetteljessé, és előzékennyé tesz minket s kevéssé ragaszkodóvá véleményünkhöz. Haljunk meg a magunk számára, s becsüljünk többre másokat
magunknál.
Isten szava a mértékünk, hitvalló népe mégis mennyire eltávolodott ettől! Vallásos
hitünk ne legyen elmélet csupán, hanem elengedhetetlenül gyakorlat is. A tiszta és
szeplőtlen vallás nem tűri meg, hogy lábbal tapossuk Isten legkisebb teremtményeinek jogát, még kevésbé testének részei, s családunk tagjainak jogát. Isten a szeretet, s
aki benne él, szeretetben él. A világi önzés légköre, amit némelyek, mint valami felhőt
visznek magukkal, lehűtve a levegőt, melyet mások beszívnak, beteggé teszi, s gyakran
halálra hűti a lelket.
Súlyos kereszt lesz számodra, hogy műveld magadban a tiszta, önzetlen szeretetet,
és a számításoktól mentes jótékonyságot. Súlyos kereszt lesz az is, hogy feladd nézeteidet s eszméidet, lemondj belátásodról, és mások tanácsát kövesd. Családod több tag-
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jának ma már családja van. De az apjuk, házában uralkodó légkört magukkal viszik az
ő tűzhelyükhöz is, sőt, megérzik azt a családi körükön kívülállók. Hiányzik belőlük az
őszinteség, a krisztusi gyengédség és az önzetlen szeretet. Kötelesség vár hát rájuk is,
hogy megváltoztassák jellemük önző vonásait, hogy az igaz szőlő gyümölcstermő veszői
lehessenek. Krisztus mondta: „Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek.” Közel kell hát hoznotok magatokhoz Jézust, be a családi körötökbe, szívetekbe. Ne csak tudjátok, gyakoroljátok is, hogy mi helyes, s helyes indítékból, egyedül
Isten dicsőségével törődve. Segítség lehettek, ha készek vagytok eleget tenni az Isten
szavában nyújtott feltételeknek.
Krisztus vallása több a puszta beszédnél. Krisztus igazságossága, életszentsége tiszta,
önzetlen indítékokból fakadó helyes tettekből és jócselekedetekből áll. A külső igazságosság, amíg hiányzik a belső ékesség, hiábavaló lesz. „Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen őbenne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk és nem
az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő a világosságban
van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” Ha nem él bennünk Isten világossága és szeretete, akkor nem az ő
gyermekei vagyunk. Ha nem Krisztussal gyűjtünk, akkor szétszórunk. Mindnyájan hatunk másokra, s ez a hatás kihat örök sorsunkra, jelen és jövő javunkra, vagy pedig örök
veszteségünkre. J. és K.-ból hiányzik az együttérzés és a szeretet a családjukon kívüliek
iránt. Veszély fenyegeti őket, hogy a mások hibáit tartják szemmel, miközben súlyosabb
rossz él felismeretlenül bennük. Ha e kedves lelkek valaha is bejutnak a mennybe, először meg kell halniuk a maguk számára, és tapasztalatra szert tenniük a jócselekedetekben. Leckéket kell megtanulniuk a Krisztus iskolájában, hogy tökéletesítsék a krisztusi
jellemet, s egyek legyenek vele. Krisztus mondta tanítványainak: „Ha meg nem tértek,
s olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, sosem mentek be a mennyeknek országába.” Meg is magyarázta nekik, hogy mire gondol. Nem az együgyűségben, hanem a
rosszindulat terén akarta, hogy gyermekek legyenek. Kicsiny gyermekek nem tanúsítanak felsőbbségi és főúri érzéseket, hanem őszinte, természetes a viselkedésük. Krisztus
azt akarja, hogy követői műveljék a mesterkéletlen modort, hogy egész viselkedésük
alázatos és krisztusi legyen. Kőtelességünkké tette mások javára élnünk. A menny királyi udvaraiból leszállt a világra, hogy bebizonyítsa, mely igen szívén viseli az embert.
A kimondhatatlan ár, melyet az ember megmentéséért fizetett, azt bizonyítja, hogy az
ember annyira értékes, hogy Krisztus képes volt feláldozni érte gazdagságát, a királyi udvarokban élvezett, megtisztelt helyzetét, hogy kiemelje az embert a bűn züllöttségéből.
Ha a menny felségese ilyen sokra volt kész, hogy bebizonyítsa az ember iránti szeretetét, mit meg nem kellene tenniük az embereknek, hogy kisegítsék egymást a sötétség
és szenvedés verméből! Krisztus mondta: „Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretett annál, mintha valaki életét adja az ő
barátaiért.” A mi szeretetünk gyakran önző, mert kijelölt határok közé szorítjuk. Hanem
mikor Krisztussal lépünk közelebbi egységre, szeretetünk, szánakozásunk, jótékony tetteink mélyebbre nyúlnak, kiszélesednek és meg is erősödnek a használattal. Krisztus
követőinek szeretete és szívessége legyen széles, mint a világ. Aki csak magának és csa-
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ládjának él, nem fogja elnyerni a mennyet. Isten felszólítja családotokat, hogy ápoljátok
a szeretetet, legyetek kevésbé érzékenyek a magatok, s érzékenyebbek mások fájdalmai
és próbái iránt. Az egész életetekben melengetett önző szellemet találón képviseli a pap,
a lévita, aki a szerencsétlen elől átkerült az út másik oldalára. Bár tudták, hogy segítségre szorul, mégis kikerülték őt.
Ébredjetek fel, hogy életetek kizökkenjen az önzés kerékvágásából. Használjátok ki
a rövid próbaidőt, melyet kaptatok, hogy teljes erőtökkel törekedjetek jóvátenni életetek mulasztásait. Isten a szenvedés világába helyezett, hogy próbára tegyen, hogy lássa, vajon méltónak bizonyultok-e az örök élet ajándékára. Ott vannak körülöttetek a
bánattal terheltek, akik igényt tartanak az együttérzés, szeretet, gyengédség szavaira,
és alázatos, szánakozó imáinkra. Némelyek a nyomor vaskeze alatt sínylődnek. Egyesek
betegség, mások szívfájdalmak, reményvesztettség, szomorúság közepette élnek. Akár
Jób, legyetek a vakok szeme, a sánták lába, tudakoljátok meg a jövevények ügyét, hogy
enyhítsetek szükségleteiken, hogy ott segítsetek, ahol legégetőbb a szűkség.
L. ápolja magában a felesége iránti szeretetet. Olyan szeretetet, mely szavakban és
tettekben is kifejezésre talál. Művelje magában a gyengéd odaadást. Feleségének érzékeny és ragaszkodó a természete, s erősen igényli a gyengédséget. A gyengédség, megbecsülés minden egyes szava, a nyájas bátorítás, mind megmarad emlékezetében, és
áldásokban hárul vissza férjére. Hozza szoros kapcsolatba Krisztussal rideg természetét,
hogy Isten szeretete csillapítsa, lágyítsa merevségét és hideg tartózkodását. Nem lesz
az gyengeség, vagy férfiúságának, méltóságának feláldozása, ha szavakban és tettekben
kifejezésre juttatja gyengédségét és szeretetét. S ne torpanjon meg ez a családi kör határán, hanem áradjon, terjedjen a családon túlra is. L.-nek olyan feladatot kell elvégeznie magáért, melyet senki más el nem végezhet érte. Erőssé tudna válni az Úrban, ha
Isten ügyében terheket viselne. Ragaszkodását és szeretetét összpontosítsa Krisztusra
és mennyei dolgokra, így alakítsa jellemét az örök életre.
Kedves K.-nak korlátolt a fogalma, hogy miből áll kereszténynek lenni. Lerázza magáról a terheket, melyeket pedig Krisztus már előbb viselt érte. Nem akarja magára venni
keresztéjét, nem használja ki képességeit, az Istentől nyert tehetségeket. Nem erősödött meg az erkölcsi állhatatosságban és bátorságban, nem érzi át felelősségének súlyát.
Nem szeret gyalázatot viselni Krisztus nevéért, az ígéretre gondolva: „Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és
az Istennek Lelke.” „Ha vele szenvedünk, vele is fogunk uralkodni.” A Mester mindenki
számára tartogat munkát. Senki sem lehet tétlen, senki sem lehet hanyag, önző, s egyúttal tökéletes keresztény jellem. Az Úr azt akarja, hogy egész családotok tárja ki szívét
szeretetének, kegyelmének áldásos hatása előtt, hogy a mások iránti szánakozásotok
túláradjon az önzés határain, s a családi kör falain, mint az irgalmas szamaritánus szíve is
megesett a szegény, szenvedő idegenen, akit a pap és a lévita elkerült, magára hagyott
meghalni. Tudtomra adták, hogy sokan rászorulnak együttérzésünkre és tanácsunkra.
S ha arra gondolunk, hogy csak egyszer haladunk át a világon – hogy soha vissza nem
térhetünk helyrehozni hibáinkat és tévedéseinket, melyeket elkövettünk – mennyire
fontos hát helyesen élnünk!
Az Úr elém tárta J. esetét. Noha előzőleg ecseteltem neki tévedéseit és helytelen-

80

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

ségeit, utolsó látomásomban mégis azt láttam, hogy a gonoszságok még mindig benne
élnek, s hogy hideg a magatartása férjének gyermekei iránt. Nemcsak azért fenyíti és
szidja meg őket, ha súlyosat vétenek, hanem jelentéktelen semmiségekért is, melyek
felett szemet kellene hunynia. Helytelen minden kicsiségbe belekötnünk. Krisztus Lelke
nem tud ott élni azok szívében, ahol ilyet talál. A testvérnő hajlik egyetlen dicsérő szó
nélkül hagyni gyermekei jó oldalait, derék igyekezetét. Bezzeg, ha bármi helytelent lát,
mindig kész lecsapni rájuk a dorgálással. Ez csüggeszti a gyermekeket, és engedetlenségre neveli őket. Ez csak a gonoszságot lármázza fel a szívben, s arra vezet, hogy iszapot és
szennyet vessen a felszínre. A folyton fegyelmezett gyerekekben nemtörődöm szellem
támad, s gyakran gonosz szenvedélyek nyilvánulnak meg bennük, tekintet nélkül a következményekre.
Ha az anyának valaha is alkalma nyílik dicsérő szót ejteni gyermekei jó viselkedéséről,
akkor tegye is meg. Bátorítsa őket a helyeslés szavaival és biztató tekintettel. Ez napsütés lesz a gyermeki szívnek, és arra serkenti őket, hogy ápolják magukban az önérzetet,
és azt, hogy tartsanak jellemükre. Tanúsítson gyengéd ragaszkodást a gondjaira bízott
anyátlan gyermekek iránt. Áldás lesz ez az Isten által igen szeretett gyermekek számára,
de magára is visszahárulna gyengédségben és szeretetben.
A gyerekeknek érzékeny és bizakodó a természetük. Könnyű örömet szerezni nekik,
de megszomorítani is könnyű őket. A barátságos szavakkal és tettekkel végzett gyengéd fegyelmezés által az anyák szívükhöz köthetik gyermekeiket. Öreg hiba szigorúnak
és követelőzőnek lenni a gyerekekkel. Egyenletes szilárdság, és dühkitörésmentes kormányzás szükséges a család fegyelméhez. Mondd meg, amit akarsz, de nyugodtan. Légy
tekintettel rájuk, és légy következetes abban, amit egyszer megmondtál.
Nagyon megérné a fáradságot, ha szeretettel bánnál gyermekeiddel. Ne idegenítsd
el őket azzal, hogy nem érzel egyet gyermekes játékaikkal, örömeikkel, bánataikkal.
Soha ne nézz rájuk mérgesen, sose hagyja el ajkad rideg szó. Isten egytől egyig feljegyzi
az ily szavakat. A rideg szavak annyira megkeserítik a gyermekek természetét, megsérti
szívüket, hogy némelykor nagyon nehéz begyógyítani az ilyen sebeket. A gyermekek észreveszik, s a legkisebb igazságtalanságot is megérzik. Némelyik elcsügged miatta, úgy,
hogy később sem a hangos, haragos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. A szülők gyakran a helytelen fegyelmezéssel váltanak
ki lázadást gyermekeik szívében. Holott ha helyesen bántak volna velük, jó és szilárd
jellemet alakítottak volna. Az anya, aki nem tud magán uralkodni, nem alkalmas, kormányozni gyermekeit.
M. testvért feleségének erős jelleme alakítja. Részben ő is olyan önző lett, mint felesége. A gondolkodása csaknem teljesen a családjára korlátozódik, a kimondhatatlanul
fontos dolgok kirekesztésével. Nem tölti be családjában a nyáj atyjának helyét, s nem
bánik előítélet mentesen, részrehajlás nélkül, egyformán gyermekeivel. Felesége nem
igazi anya a férje anyátlan gyermekei számára, és nem is tud azzá válni, csak ha megváltozik. M. testvér nem, foglalja el az Isten által, mint gyermekei atyjának, neki szánt
helyet. Anyátlan gyermekei Isten kicsinyei, drágák az Úr szemében. M. testvérnek természettől fogva gyengéd, kifinomult, szeretetteljes, bőkezű, s lelki hatásokra érzékeny a
természete, feleségéé viszont épp az ellenkezője. Ahelyett, hogy ő alakítaná, s jobbítaná
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meg felesége jellemét, felesége változtatja meg őt.
A testvér azt tartja, hogy a békesség kedvéért hallgatnia kell az őt nyugtalanító dolgokról. Tudomásul vette, hogy nem várhat feleségétől engedelmességet, sem, hogy lemondjon véleményéről. A nő akar itt uralkodni. Ha törik, ha szakad, azt teszi, amit a
fejébe vett. Ha mindketten alaposan meg nem változnak, nem nyerik el az örök életet.
Bár elég fényben részesültek, mégsem követik a fényt. A világ önző szeretete elvakította
értelmüket, megkeményítette szívüket. J.-nek be kell látnia, hogy ha félre nem teszi önzését, ha le nem győzi makacsságát és dühkitöréseit, nem örökölheti a mennyet, hiszen
ilyen jellemvonásokkal az egész mennyet elcsúfítaná. Figyelmeztetem hát J. testvérnőt,
hogy térjen meg. A Mester nevében felszólítom, halasztás nélkül rázza le esztelen közönyét, fogadja meg az igaz Tanú tanácsát, buzduljon fel, s tartson bűnbánatot, mert így
csak veszedelembe sodorja üdvösségét.
Isten könyörületes. Ma még elfogadja a megtört szívet és bűnbánó szellemet. J. testvérnő is ki fogja talán menteni magát, mint a lévita és a pap, amiért behunyja szemét,
nem érez együtt a mások bajával, amiért elkerülte a szenvedőt? Isten nem kötelességmulasztásért tartja őt felelősnek, hanem mert nem szánakozó és gyengéd a szerencsétlenek iránt. Nem tartja magát Isten parancsaihoz, melyek félreérthetetlenül megszabják
embertársai iránti kötelességét. Krisztus így szólt a törvénytudóhoz: „Tégy így, és élni
fogsz.” Tehát ha elhanyagoljuk embertársaink iránti kötelességünket, annak az örök élet
elvesztése lesz a következménye.

Családi zártkörűség
K.-ra, szegény gyermekre, mint másokra is, oly kötelesség vár, melyről még csak nem
is álmodott. Jelenleg messze távolodott Istentől. Túl sokat gondol magára, s a világnak
akar tetszeni, nem pedig az emberek üdvössége iránti önzetlen szeretettel, nem azzal,
hogy Krisztushoz igyekezne terelni őket, hanem a lelkiség hiányával, s azzal, hogy a
világhoz szabja lelkületét és cselekedeteit. Inkább haljon meg magának, és a jócselekedetekben szerezzen tapasztalatot. Hiszen most hideg és rideg a viselkedése. Le kell
csillapítania ezt a jeges, megközelíthetetlen szellemet, felolvasztani a Krisztus szeretetének napfényénél. A lányka nagyon is magába zárkózik. Isten látja, hogy szegény, satnya
növényke Ő, nem terem gyümölcsöt, csupa levél és levél az egész. Csaknem teljesen az
én és az enyém köti le gondolatait. Az Úr kegyelmesen megsegíti e szeretett növénykét,
lemetszi az ágakat, hogy a gyökér nyúljon, terebélyesedjék mind mélyebbre. Magához
igyekszik vonzani e lánygyermeket, mert vallásos élete csaknem teljesen gyümölcstelen.
Pedig el kell majd számolnia Istennek a tőle nyert talentumokkal. A testvérnő hasznavehető lenne, Krisztus munkásává válna, ha ledöntené az önzés falát, mely elzárja őt Isten
világosságától és szeretetétől.
Sokan rászorulnak szeretetünkre és tanácsunkra, de nem olyan tanácsra, mely felsőrendűséget sejtet a tanácsadóban, s alsórendűséget abban, aki kapja. K-nak Isten szelíd,
alakító szeretetére van szüksége. Színezze hát hangját és tekintetét a törődő figyelmesség és a gyengéd, tiszteletteljes szeretet. Minden tekintet, hang, mely azt érteti meg
a másikkal, hogy jobb vagyok nálad, csak lehűti a légkört, s inkább jégcsapra hasonlít,
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mintsem meleg napsugárra. Testvérnőm, a te légköröd alakítón hat. Hatásköröd alá keríted azokat, akikkel érintkezel, máskülönben összeméred velük kardodat. Eszed ágában
sincs, hogy mások jobb hatására hagyd alakítani magad, vagy elfogadd mások belátását
s véleményét Mindig érvekkel, kifogásokkal hozakodsz elő, hogy igazold viselkedésedet,
megvédelmezd elgondolásaidat és magatartásodat. Ha egy csapásra nem sikerül meg�győznöd a másikat, újra meg újra visszatérsz arra a pontra. Ez a jellemvonásod komoly
érték lesz, ha majd Istennek szenteled, s a Szentlélek fogja irányítani. Ha nem, akkor
átoknak bizonyul a magad, mind mások számára. Véleményed és tanácsod másokra
erőltetése, főleg, ha uralomvágyó lelkületből fakad, nem jó gyümölcs. Krisztus enyhítő
szeretetére van szükség szívedben, ami majd visszatükröződik a családod iránti viselkedéseden, minden hatáskörödbe kerülőre.
Félek, nagyon félek, hogy J. elveszíti a mennyet. Ez a nő annyira szereti a világot s a
világ dolgait, hogy nem marad szeretete Jézus számára. Annyira megerősödött önzésében, hogy a menny fénye nem tud áthatolni az önszeretet s önhittség falán, melyet
egész életében egyre épített. A szeretet a szív kulcsa, ő mégsem ápolja e becses növényt. J. oly régóta huny szemet önzése felett, hogy ma már észre sem veszi. Annyira
kevéssé vette ki részét a gyakorlati vallásosságból, hogy szíve világias maradt, s attól
tartok, ez a világ az egész menny, melyben része lesz. Férjére sincs jó hatással, őt is a
maga belátására kényszeríti. Az meg nem látja be, miért lenne szüksége az isteni kegyelem megerősítésére, hogy erkölcsi bátorsággal álljon ki a helyes mellé. J. nemcsak nem
veszi észre, s nem végzi Isten által elvárt kötelességét, hanem erősen befolyásolja férjét,
férje kezét is megköti, s el is vakította őt. M. testvér ne feledje, hogy Isten igényeket
támaszt iránta is, melyek felette állnak minden földi kapcsolatnak. Szemkenőcsre, fehér
ruhára és aranyra van szüksége, hogy nemes jelleme lehessen, s gazdag belépése Isten
országába. Gyökeres megváltozáson kívül semmi sem tudja megnyitni felesége lelkét
hogy belássa tévedéseit, bevallja helytelenségeit. Roppant változtatásokra van szüksége, amiket még nem tett meg, mert nem ismerte fel tényleges helyzetét s nem látta
be, hogy megújulásra lenne szüksége. Annyira távol áll attól, hogy a mennyei Tanítótól
legyen hajlandó tanulni, aki szelíd volt és alázatos szívű, hogy szolgaságnak tartja a szelídséget, az egyetértést – vagyis, hogy egyik a másikat alázatosan kiválóbbnak tartsa
magánál – rangvesztésnek, s megalázónak véli.
J-ben erős, követelőző, kevély és önfejű szellem lakozik. Semmi kívánatosat sem lát
a rejtett belső ember zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában, hogy ezt óhajtaná
magának. Ez a nagybecsű ékesség annyira értéktelen előtte, hogy viselni sem hajlandó.
Gyakran a sértődöttség szelleme él benne, mely annyira ellentéte Isten Lelkének, mint
kelet nyugatnak. A gyengédség igen értékes drágakő az Isten szemében. A zavartalan
szelídség s lelki nyugalom sosem keresi a maga boldogságát, hanem feledni törekszik
magát. Abban talál megelégedést s valódi boldogságot, ha másokat boldogít.
Isten gondviselése folytán N. testvérnő elszakadt apja családjától. Bár ő is magán
viseli a család jellegzetességeit, a súlyos terhek viselése kiemelték őt önzéséből, ma már
szívén viseli mások baját. Együttérzéssel és szeretettel nyitotta meg szívét isten családja
előtt, szívén viseli mások ügyét. Isten ügye és munkája kötötték le figyelmét. Átérezte,
hogy a szegény, bukott halandók testvériséget alkotnak. Rá kellett nevelnie magát, hogy
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másokért gondolkozzék, cselekedjék, s elfelejtkezzék magáról, de eddig nem ápolta úgy
magában a másokkal való együttérzést, a mások iránti szeretetet, szánakozást amennyire Krisztus követőinek kellene. Mélyebb szánakozásra van szüksége, s kevesebb feszült,
merev igazságosztásra. Mivel szívét és idejét az egészség-megújulás nagyszerű munkájának szentelte, elfelejtkezett magáról. Mihelyt ezt tette, máris áldásban részesült.
Minél többet tesz mások javára, annál több elvégzésre valót lát maga körül, s annál
inkább szeretné ezeket is elvégezni.
Másokért végzett munkája gyakran abba a helyzetbe hozza, ahol gyakorolhatja hitét, hogy átsegítse a súlyos, próbára tevő helyzeteken. Ám imái feleletet nyernek, hite,
szeretete és Istenbe vetett bizalma erősödik. Az ismételten felmerülő fejtörések, nyugtalanságok és próbák által tapasztalatra tesz szert. Isten alakítja úgy a szívet, hogy egyre
inkább hozzá hasonló legyen. Mégis az önzés toporzékolva követeli a győzelmet. N. testvérnő legyen gyengédebb és mással törődőbb mindennapi kapcsolataiban. Igyekezzék
megfontoltan legyőzni magát, önzését, énjét. Ha valóban keresztény, tudni fogja, hogy
önzetlen, türelmes munkára kell szentelnie élete javarészét, sőt, ha kell, az egészet, ezzel bizonyítva a Mester iránti szeretetét. E tapasztalat nélkül messze lemaradna a keresztény jellem tökéletesítésének területén.
N. testvérnő több lépést tett a helyes irányban, ezért családja úgy érzi, hogy elhagyta
őket, ami kínhalált jelent számukra. Szerintük a testvérnőnek már nem azonosak velük
a céljai, szeretete és szíve. Úgy érzik, hogy nem tudnak annyira örvendezni, mint régen,
nővérük társaságának. Azt gondolják, hogy ő a hibás, ő változott meg, ő nem egy velük
többé. Összhangja hiányának oka az érzelmek terén, hogy a testvérnő fejlődik a mások
bajával való törődésben, a többiek viszont hanyagok, nem tesznek eleget a kötelességnek, melyet Isten bízott rájuk. Ezért aztán visszafejlődtek. A család önző, magába fordult,
a maga és a világ szeretetébe.
N. testvérnő jó ügyben munkálkodik. Nagyon fontos számára az egészségügyi megújulás, mert tapasztalatból tudja, mekkora szükség van erre. Apja családja nem látta
be az egészség-megújulás fontosságát. Nem ismerik fel, milyen szerepet játszik ez az
utolsó napok záró munkájában. Belezökkentek a szokás kerékvágásába, s nehezükre esik
erőltetni magukat, hogy kikerüljenek belőle. Hagyják inkább békén őket. Borzalmas, ha
valaki tétlensége miatt nem tud már változtatni. E családot lemérik, s híjával találják,
hacsak azonnal nem tesznek valamit. „Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az
övé.” Bizony, kemény beszéd ez! Ki tud helytállni a próbán? Isten Igéje számunkra Isten
és Krisztus értelmének másolata, s a bukott emberé is, a Krisztus mására megújultban,
akiben Isten értelme él ezek is a tükörképe. Össze tudjuk hasonlítani gondolatainkat,
érzéseinket és szándékainkat a Krisztuséval. Csakúgy állunk kapcsolatban vele, ha készséggel végezzük Krisztus tetteit.
Krisztus azért jött, hogy teljesítse Atyja akaratát. Nyomdokain járunk-e? A Krisztus
nevéről nevezettek törekedjenek egyre meghittebben megismerni őt, hogy úgy viselkedjenek, mint ő viselkedett. Fogadjuk életünkbe Jézus életének tanulságait. Krisztus
önmagát adta értünk, hogy minden bűntől megváltson, megtisztítson, és jótettekben
buzgólkodó, választott népévé tegyen. „Arról ismerjük meg a szeretetet, hogy ő életét
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adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket egymásért.” Isten szeretetét,
hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adni életünket testvéreinkért. Ez az
önmegtagadás kötelessége, melyet jókedvűen vállalnunk kell, követve Üdvözítőnk példáját. A keresztény élete elkerülhetetlenül a küzdelem és áldozathozatal élete. A kötelesség ösvényét kell követnünk, s nem hajlamunk és választásunk útjait.
Mikor I. testvér felismeri az előtte álló feladatot, s végzi is kötelességét, melyet Isten
adott neki végzésre, akkor nem lesz olyan távol O. testvértől, és testvérnőtől, sem N.
testvérnőtől, és azoktól, akik együtt fáradoznak a Mesterrel. Időbe kerülhet odáig jutni,
hogy tökéletesen alávessük magunkat Isten akaratának, mégsem állhatunk meg, mielőtt
eljutnánk odáig, mert csak így készülünk fel a mennyre. Az igaz vallás el fogja vezetni
tulajdonosát a tökéletességre. Isten akaratának kell alávetnetek gondolataitokat, szavaitokat, tetteiteket, valamint étvágyatokat és szenvedélyeiteket, indulataitokat is. Meg
kell teremnetek a megszentelődés gyümölcseit, s ez elvezet arra, hogy megvédjétek a
szegényt az apátlant, anyátlant, az elesettet. Igazul tesztek majd az özveggyel, s a szűkölködő ínségét is enyhíteni fogjátok. Tettekre váltjátok az igazságot, szeretni fogjátok az
irgalmasságot, és alázatosan jártok Istennel.
Ha világosságban akarunk járni, engedjük be Krisztust szívünkbe s otthonunkba. Tegyük azzá a családi körünket, amit e szó jelent. Legyen az kis mennyország a földön,
ahol ápoljuk a szeretetet, ahelyett, hogy elfojtanánk. Boldogságunk e szeretet ápolásától függ, a testvéri szeretettől és egymás iránti igaz előzékenységtől. Azért van annyi
keményszívű férfi és nő, mert gyengeségnek tartják az igazi barátiasságot. Ezért nem is
bátorítják, hanem inkább elfojtják. Ezek természetének jobbik oldalát még gyermekkorukban megrontották és elfojtották. S ha az isteni fény sugarai meg nem olvasztják
hidegségüket és keményszívű önzésüket, akkor az ilyenek boldogságát örökre eltemették. Ha oly szeretetteljes szívet szeretnénk, mint Jézusé volt, mikor a földön járt, s olyan
megszentelődött szánakozást, amilyen az angyalok szívében él a bűnös halandók iránt,
akkor ápoljuk a gyermekkor gyengédségét, mely maga jelenti az őszinte egyszerűséget
és mesterkéletlenséget. Akkor kifinomultak, emelkedettek leszünk, és mennyei elvek
kormányoznak minket.
Nagy kincs a kiművelt szellem, de a szánakozás és megszentelt szeretet nemesítő
hatása nélkül mégsem elsőrendű érték. Legyenek gyengéden gondoskodó szavaink és
cselekedeteink az emberek iránt. Ezer apró figyelmességet végezhetünk el barátságos
szavakkal és pillantásokkal, melyek úgyis visszahatnak ránk. A figyelmetlen keresztény
mások elhanyagolásával azt bizonyítja, hogy nem él összhangban Krisztussal. Lehetetlen
Krisztussal egységben élni, mégis ridegen viselkednünk mások iránt, megfeledkeznünk
mások jogairól. Sokan sóvárognak baráti együttérzés után. Isten mindenkinek azonosságot adott, melyet nem olvaszthatunk be mások egyéniségébe. Sajátosságaink kevésbé lesznek szembetűnök, ha valóban Krisztusé vagyunk, ha akaratunk az ő akarata is.
Szenteljük életünket mások javára és boldogságára, mint Üdvözítőnk tette. Feledkezzünk meg magunkról. Ragadjuk meg a legjelentéktelenebb alkalmakat is, hogy kimutassuk hálánkat a kedvezésekért, melyekben másoktól részesülünk, s keressük az alkalmat
hogy felvidítsuk bánatukat, terheiket. E figyelmes előzékenységek, melyek családunkban kezdődnek ugyan, de ki kell terjedniük a családi körön kívülre, segítenek növelni az
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élet boldogabb felét, másrészt az apró dolgok elhanyagolása segít felduzzasztani az élet
keserűségét és bánatát.
A megtett, vagy meg nem tett cselekedetek hatalmas súllyal esnek latba életünk és
sorsunk szempontjából. Isten elvárja, hogy ragadjunk meg minden kínálkozó alkalmat a
hasznosságra. Ennek elhanyagolása veszedelmes lelki növekedésünkre nézve. Komoly
belső lelki munka vár ránk. Ne hagyjuk tétlenül elmúlni az Isten nyújtotta, értékes órákat, hogy a menny számára tökéletesítsük jellemünket. Nem lehetünk lusták e kötelesség terén, mert egy percünk sincs, melyet céltalanul tölthetünk. Isten segíteni fog
legyőznünk hibáinkat, ha imádkozunk, s hiszünk benne. Mindezeken diadalmaskodni
tudunk őáltala, aki szeret minket. Mikor a rövid földi élet véget ér, s mi is úgy látunk,
ahogy minket látnak, úgy ismerünk, amint mi is ismertek vagyunk, akkor milyen rövidnek és jelentéktelennek tűnnek előttünk e világ dolgai a jobb világ dicsőségéhez képest.
Krisztus sosem hagyta volna el a mennyet, sosem öltött volna magára emberi alakot,
sosem lett volna bűnné értünk, ha nem tudta volna, hogy közreműködése által az ember
végtelenül boldoggá válhat, örök gazdagságot nyerhet, s olyan életet, amely Isten életéhez fogható. Tudta, hogy segítsége nélkül az ember nem tudja elérni ezt.
Éljen bennünk a hálaadás szelleme. Őrizkedjünk, hogy ne rögződjünk meg nézeteinkben, érzéseinkben, s cselekedeteinkben. Isten munkája halad előre. Tovább kell vinnünk
a jobbulást, s segítenünk előrehaladásában a megújulás szekerét. Erőkifejtésre, türelemmel és bölcsességgel kiegyensúlyozott erőkifejtésre van most szüksége minden kereszténynek. A lélekmentés még mindig ránk, Krisztus tanítványaira vár. Egyikünk sincs
felmentve ez alól. Sokan elcsüggedtek s megrokkantak keresztény életükben, mivel tétlenek. Használjuk ki szorgalmasan időnket, míg a világon vagyunk. Mily komolyan kellene megragadnunk minden alkalmat a jócselekedetre, s hogy az embereket az igazsághoz
vezessük. Jelszavunk legyen: előre, felfelé – előre, a győzelemre.
Az említettek felől közölték, hogy Isten szereti és meg is menti őket, ha az általa
kijelölt módon hajlandók megmenekülni. „Ül, mint ötvös vagy ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és teljessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazságot visznek
ételáldozatul az Úrnak. És kedves lesz az a Júda és a Jeruzsálem ételáldozata, mint a
régi napokban és előbbi esztendőkben.” Ez a folyamat a legsúlyosabb próba a léleknek,
de csak ezen át lehet eltávolítani a salakot, s a szennyező tisztátalanságokat. Próbáinkra mindnyájunknak szükségünk van, hogy közel vigyen mennyei Atyánkhoz az akarata
iránti engedelmességben, hogy Istennek tetsző, igaz áldozatot tudjunk hozni az Úrnak.
Isten az összes itt említettnek képességeket adott használatra. Új és élő tapasztalatra
kell szert tennetek az Isten szerinti életben, hogy megvalósítsátok, teljesítsétek Isten
akaratát. A múlt tapasztalatainak semmi mértéke sem elég a jelenre, s meg sem erősítenek ma, hogy legyőzzük utunkon a nehézségeket. Naponta új kegyelemre és friss erőre
van szükségünk, hogy győzni tudjunk.
Ritka esetben kerülünk csak kétszer azonos körülmények közé. Ábrahámot, Mózest,
Illést, Dánielt és sokan másokat súlyosan próbára tett az Úr, de nem ugyanúgy. Bár mindenkinek megvannak az egyéni próbái, mégis ritkán következik be azonos próba kétszer.
Mindenkinek megvan az élménye, sajátságosan a jellemére és körülményeire szabva,
hogy elérjen valamilyen célt. Isten kötelességet, célt tűzött ki mindegyikünk elé. Minden
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cselekedetnek, legyen bár mégannyira kicsiny, megvan a helye élettapasztalatunkban.
Szüntelenül Istentől származó világosságra és élményre van szükségünk. Ezek, nélkülözhetetlenek, s Isten szívesen nyújtja is nekünk, ha elfogadjuk. Nem zárta, s nem zárja be a
menny ablakait imáink előtt, ti mégis elégedettek vagytok isteni segítség nélkül, melyre
pedig igen nagy szükségetek van.
Milyen keveset tudtok arról, hogy mindennapos cselekedeteitek mennyiben hatnak
ki mások életére. Azt gondolhatjátok, hogy nem számit, mit tesztek vagy mondotok, holott a legfontosabb következmények rossz vagy jó szavaink s tetteink hatására lettek. A
kicsinek és jelentéktelennek tartott szavak és tettek mindmegannyi láncszem az emberi
élet hosszú láncolatában. Nem éreztétek annak fontosságát, hogy Isten kinyilatkoztassa
akaratát mindennapi életünk eseményeiben. Ősszüleink esetében az étvágy egyetlen
kielégítésének vágya a keserv és bűn árját zúdította az emberiségre. Bárcsak átéreznetek, kedves testvérnőim, hogy minden megtett lépésetek tartós és döntő hatással lehet
életetekre, de mások életére és jellemére is. Jaj, milyen roppant fontos kapcsolatban
állnunk Istennel! Mennyire fontos, hogy az isteni kegyelem irányítsa minden léptünket,
megmutatni nekünk, hogyan tökéletesítsük keresztény jellemünket!
A keresztényekre újszerű események s új próbák várnak, ahol a múlt tapasztalata
nem lehet elég mérvadó. Égetőbb szükségünk van most arra, hogy tanuljunk Istentől,
mint életünk bármelyik szakaszán. S minél több tapasztalatot nyerünk, annál közelebb
húzódunk a menny tiszta fényéhez, annál inkább felismerjük magunkban, aminek meg
kell változnia. Mindnyájan jó munkát végezhetünk, ha mások áldása a célunk, ha Istentől
kérünk tanácsot, és engedelmesen, hittel követjük azt. Az igazak útja a haladás útja napról napra, gyümölcsről gyümölcsre, dicsőségről dicsőségre. Az isteni fény egyre fényesebben ragyog, előrehaladásunkkal arányban, képesítve, hogy megfeleljünk az előttünk
álló kötelességeknek s nehéz helyzeteknek.
Mikor próbák szorongatnak, mikor csüggedés és sötét hitetlenség uralkodik értelmünkön, mikor önzés alakítja tetteiteket, akkor nem érzitek, hogy Istenre, akaratának
mély és alapos ismeretére van szükségetek. Nem ismeritek, s nem is ismerhetitek Isten
akaratát, míg magatoknak éltek. Jó szándékra és elhatározásaitokra támaszkodtok, s életetek végösszege nem más, mint elhatározások születése, de meg nem valósítása. Arra
van szükségetek, hogy meghaljatok magatoknak, ne ragaszkodjatok énetekhez, hanem
átadjátok magatokat Istennek. Boldog örömmel megnyugtatnálak, ha módomban állna.
Örömmel magasztalnám jó tulajdonságaitokat, jó szándékaitokat és jótetteiteket. Ámde
Isten jobbnak látta, ha nem tárja elém ezeket. Inkább az akadályokat mutatta meg, melyek hátráltatják a szentség nemes, emelkedett jellemének elnyerését, melyre szükségetek van, nehogy elveszítsétek a mennyei pihenést és a hervadhatatlan dicsőséget,
melyet Urunk szeretné, ha elnyernétek. Fordítsátok magatokról Jézusra tekinteteteket.
Ő mindenben minden. A megfeszített és feltámadott Üdvözítő vérének érdemei elégségesek lemosni a legsúlyosabb bűnt is. Bízó hittel ajánljátok hát lelketeket a hű Teremtőnek. Ne rettegjetek, ne aggódjatok szüntelen, hogy Isten elhagy titeket. Ő soha el nem
hagy, ha el nem távolodtok tőle. Ha megnyitjátok előtte szívetek ajtaját, Jézus beköltözik
oda. Akkor, ha meghaltok önzéseteknek, és Istennek éltek, tökéletes összhang jöhet létre köztetek, s az Atya és Fiú között.
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Milyen kevesen tudják, hogy kedvenc bálványaik vannak, és bűnöket melengetnek!
Isten látja e bűnöket, melyekhez ti talán vakok vagytok. Ezért fáradozik metszőkésével,
hogy mélyebbre hatoljon, s lefejtse rólatok a melengetett bűnöket. Ti akarjátok megválasztani a megtisztítás folyamatát. Milyen nehezetekre esik alávetni magatokat a keresztre-feszítésnek. Holott mikor teljesen Istenre bízzuk dolgaikat, őrá, aki ismeri gyengeségünket és bűnös voltunkat, a legmegfelelőbb utat választja, hogy elérje a kívánt
eredményeket. Énok is folytonos küzdelem árán, s őszinte hittel járt Istennel. Nektek is
módotokban áll ezt tenni. Alaposan megtérhettek, s valóban Isten gyermekei lehettek,
nemcsak magatok örvendezve akarata ismeretének, hanem példamutatással másokat
is az alázatos engedelmesség és odaszentelődés ugyanarra az ösvényére vezethetlek.
A valódi istenfélelem szerteágazó és közlékeny. A zsoltáríró mondja: „Igazságosságodat nem rejtettem el szívemben. Elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.” Ahol az Isten szeretete él, ott
mindig ki is akarják azt fejezni. Isten segítsen, hogy erősen törekedjetek elnyerni az örök
életet, s másokat is a megszentelődés ösvényére vezessetek.

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, (111-118) MÁS GYAKORLATI TANÍTÁSOK

Isten gyógyító ereje hathatja át az egész természetet. Ha egy fát megvágnak, egy
embert megsebesítenek vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés
helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben
állnak, és mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Így van a lelki birodalomban is. Mielőtt a bűn előidézte a nyomort, Isten gondoskodott előre orvosságról. Az ellenség megsebez, összezúz minden embert, aki enged a
kísértésnek, de ahol megjelenik a bűn, ott van a Megváltó is. Krisztus munkája az, hogy:
„... a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek...”
(Lk 4:18).
Ebben a munkában együtt kell működnünk. „... még ha előfogja is az embert valami
bűn... igazítsátok útba az olyant...” (Gal 6:1).
„Igazítsátok útba”: azt jelenti, hogy a tévedőt helyezzük vissza régi állapotába, mint
ahogyan a kificamodott részt visszahelyezzük ízületébe. Milyen gondolatot ébresztő
kép! Aki tévedést követ el vagy bűnbe esik, kiesik a körülötte zajló élet összefüggéséből.
Felismerheti tévedését és bűnbánattal telhet meg, de nem képes helyreállítani önmagát. Zavarban és bajban van, mint akit legyőztek, azért gyámoltalan. Vissza kell őt nyerni,
meg kell őt gyógyítani, helyre kell állítani! Ti lelkileg, igazítsátok útba, (állítsátok helyre)
az ilyent! Csak a Krisztus szívéből eredő szeretet képes meggyógyítani! Csak az képes
meggyógyítani a megsebzett lelkeket, akiből úgy árad ez a szeretet, mint a fának a nedve
vagy a testnek a vére!
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A szeretetnek csodálatos hatalma van, mert Istentől ered. Ha megtanulnánk a szelíd
feleletet, amely „... elfordítja a harag felgerjedését...” (Péld 15:1), a szeretet, amely „...
hosszútűrő, kegyes...” (1 Kor 13:4), „... sok vétket elfedez” (1 Pét 4:8), milyen gyógyító
erővel bírna életünk! Mennyire átalakulna jellemünk! Földünk a mennyhez lenne hasonlóvá és annak előíze lehetne.
Ezeket az értékes leckéket oly egyszerűen taníthatjuk, hogy a kisgyermekek is megértik. A gyermekek szíve érzékeny és fogékony. Ha idős korukban is olyanok lennénk,
mint a gyermekek (Mt 18:3), ha megtanulnánk Megváltónk egyszerűségét, szelídségét
és gyengéd szeretetét, akkor nem lenne nehéz számunkra, hogy megértsük a kicsinyek
szívét, és megtanítsuk őket a szeretet gyógyító szolgálatára.
Isten legkisebb és legnagyobb műveiben egyaránt tökéletesség uralkodik. A kéz,
amely felfüggesztette a világokat az űrben, ugyanaz a kéz, amely kiformálja a mezők
virágait! Vizsgáld meg mikroszkóppal a legkisebb és legközönségesebb útszéli virágot,
és figyeld meg legapróbb részleteinek választékos finomságát és tökéletességét! Így a
legegyszerűbb embersorsban is igazi szépséget találhatunk. Isten szemében a legközönségesebb munka is szép, ha szerető hűséggel végzik. A kis dolgok iránti lelkiismeretes
figyelmesség is Isten munkatársaivá tehet bennünket, és elnyerheti az Ő elismerését,
aki lát és tud mindent.
A szivárvány, amely ragyogó fényívével áthidalja az eget, az örökkévaló szövetségének jele Isten és minden élő teremtmény között (1Móz 9:16). A mennyei trónt körülvevő
szivárvány is Isten gyermekeivel való békeszövetségének a jele.
Amiképpen a felhőben megjelenő szivárványív a napfény és záporeső egyesülésének
eredménye, úgy az Isten Királyiszéke feletti szivárványív ábrázolja az Ő kegyelmének és
igazságának egyesülését. A bűnös, de bűnbánó lélekhez így szól Isten: „...Szabadítsd
meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!” (Jób 33:24).
„...miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddlek. Mert a hegyek
eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és
békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad” (Ésa 54:9-10).
A CSILLAGOK ÜZENETE
A csillagoknak is bátorító üzenetük van minden emberhez. Azokban az órákban,
amelyek mindenkit utolérnek, amikor szívünk ellankad és a kísértések súlyosan ránk
nehezednek; amikor az akadályok legyőzhetetlennek látszanak és úgy tűnik, hogy életcélunkat lehetetlen elérnünk, s Isten szép ígéretei Sodoma almáihoz hasonlóak; hol
találhatnánk ezekben az időkben olyan bátorítást és biztos menedéket, mint abban a
leckében, amelyet Isten parancsára meg kell tanulnunk a zavartalanul pályájukon haladó csillagokról?
„Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, aki
kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége
miatt egyetlen híjok sincsen.
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Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izrael: Elrejtett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát nem tudod-é és nem hallod-é, hogy örökkévaló Isten
az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja” (Ésa 40: 26-29).
„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak... Mivel én vagyok Urad,
Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!”
(Ésa 41:10, 13).
A pálmafa a perzselő nap tüzében és a homokvihar ostromában is zölden virulva és
gyümölcsöt teremve áll a pusztaság közepén, mert gyökereit élő források táplálják. Zöldellő koronája messze ellátszik a kiszáradt, puszta sivatagban, ezért a halálhoz közel álló
utazó meggyorsítja lépteit a hűvös árnyék és az életadó víz felé.
A pusztában álló fa jelképe annak, hogy Isten akarata szerint milyen legyen gyermekeinek élete ebben a világban, amelynek elfáradt, nyugtalan, a bűn pusztaságában veszi
induló vándorait az élő vízhez kell vezetniük. Embertársaikat a Megváltóhoz kell utasítaniuk, aki ezt a meghívást intézi hozzájuk: „...Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám,
és igyék” (Jn 7:37).
A széles, mély folyót - amely főútvonalat ad a nemzetközi forgalom és az utazás számára - világszéles áldásként értékelik, de gondolunk-e a kis vizekre, amelyek segítik kialakítani a nagy folyamot? Ha a kis folyók nem lennének, a nagy folyam eltűnne. Tőlük
függ élete. Így azokat a férfiakat, akik valamilyen nagy munkát végeztek el, úgy tisztelnek,
mintha sikerük egyedül csak tőlük függne; azonban eredményük számtalan munkás hűséges együttműködését követeli meg, akikről a világ semmit sem tud. A világ legtöbb
munkásának sorsa az, hogy munkáját elismerés és megbecsülés nélkül kell végeznie,
emiatt sokan elégedetlenkednek. Úgy érzik, hogy életüket elpazarolják. Azonban a kis
patak, amely zajtalanul teszi meg útját a ligeteken és réteken át egészséget és szépséget hozva, éppen olyan hasznos, mint a széles folyó. Mialatt hozzájárul a folyó életének
fenntartásához, segít elvégezni azt, amit a folyó egyedül sohasem tudott volna megtenni.
E tanításra sok embernek szüksége van. A tehetséget túlságosan bálványozzák, és nagyon sokan túlzottan törtetnek a tisztesség után. Ezek az emberek semmit se tesznek,
ha nem ismerik el őket vezetőnek. Nagyon sokan nem dolgoznak lelkesedéssel, ha nem
kapnak érte dicséretet. Meg kell tanulnunk, hogy meglevő képességeinket hűségesen kamatoztassuk, alkalmainkat kihasználva megelégedjünk a menny által kijelölt sorsunkkal.
A BIZALOM LECKÉJE
„Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked; ... a tengernek halai is elbeszélik néked” (Jób 12:7-8). „Eredj
a hangyához... nézd meg az ő útait...” (Péld 6:6). „Tekintsetek az égi madarakra...” (Mt
6:26). „Tekintsétek meg a hollókat...” (Lk 12:24).
Ne csak mi beszéljünk a gyermekeknek Isten teremtményeiről. Maguk az állatok is
tanítsák őket. A hangyák tanítsák meg őket a kitartó szorgalomra, az akadályok elszánt
legyőzésére, a jövőről való gondoskodásra. A madarak pedig a bizalom édes leckéjét ad-
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ják nekik. Mennyei Atyánk gondoskodik rólunk, de azért nekik kell összegyűjteni táplálékukat, megépíteni fészküket és felnevelni fiókáikat. Minden pillanatban ki van téve az
ellenség támadásainak, amely meg akarja semmisíteni őket. Mégis mily vidáman végzik
munkájukat! Milyen örömteljesen éneklik kis dalukat!
Milyen szépen írja le a zsoltáros Istennek az erdő teremtményeiről való gondoskodását:
		
		

„A magas hegyek a vadkecskéknek,
a sziklák hörcsögöknek menedéke”
(Zsolt 104:18)

Isten elküldi a tavaszt, hogy végigfusson a dombok között, ahol a madarak lakhelye van és „...az ágak közül hangicsálnak” (Zsolt 104:12). Az erdők és dombok minden
teremtménye része az Ő nagy háznépének. „Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz
minden élőt ingyen” (Zsolt 145:16).
Az alpesi sast néha leveri a szélvihar a hegyek szűk szorosaiba. A viharfelhők körülzárják az erdők hatalmas madarát, és sötét tömegükkel elszakítják a napfényes magaslatoktól, ahol elkészítette otthonát. Menekülési kísérlete haszontalannak látszik. Ide-oda
csapódik, erős szárnyaival verdesve a levegőt, és erős vijjogással tör felfelé áthatolva
a fellegeken, és újra ott van a ragyogó napfényben, messze maga alatt hagyva a sötétséget és a szélvihart. Így minket is nehézségek, csalódások és sötétség vehet körül.
Hamissággal találkozhatunk, balszerencse üldözhet, igazságtalanság érhet, oly fellegek
borulhatnak reánk, amelyeket nem tudunk elűzni. Hiába küzdünk a körülményekkel. A
menekülésnek csak egyetlen útja van számunkra is. A homály és köd csak a földet lepi
el. A felhőkön túl Isten világossága fénylik. A hit szárnyain felemelkedhetünk mi is az Ő
jelenlétének napfényébe.
Sok leckét tanulhatunk meg ily módon. Önbizalmat tanulhatunk a fától, amely
egyedül nő a síkságon vagy domboldalon, mélyen a földbe eresztve gyökereit, és így
hatalmas ereje dacol a viharral. A korai befolyás erejét mutatja, hogy a fiatal korában
meghajlított, alaktalan, csomós facsemetét semmilyen földi hatalom sem tudja többé
kiegyenesíteni. Megtanulhatjuk a szent élet titkát a vízililiomtól, amely még a mocsaras
tavak ölén is gaztól, szeméttől körülvéve mélyre ereszti gyökereit, a tiszta homokba, és
onnan szívja életét, hogy illatos szirmait szennytelen tisztaságban emelje a világosságra.
Miközben a gyermekek és ifjak ténybeli ismereteket szereznek tanítóiktól és a tankönyvekből, engedjétek nekik megtanulni levonni a tanulságokat és felismerni maguk
számára az igazságot. Amikor kertészkednek, kérdezzétek meg őket, mit tanultak a növények gondozásából! Amikor egy szép tájat látnak, kérdezzétek meg tőlük, hogy miért
ruházta fel Isten az erdőket és mezőket oly gyönyörű és változatos színárnyalatokkal?
Miért nem színezett mindent komor sötétbarnára? Amikor virágot szednek, ébresszétek
fel bennük azt a gondolatot, hogy miért őrizte Isten a mi számunkra Éden e vándorainak
szépségét? Tanítsátok meg őket arra, hogy észrevegyék Isten róluk való gondoskodásának bizonyítékait, amelyek a természetben mindenütt megnyilvánulnak. Mert minden
dolog csodálatosan alkalmazkodik szükségleteinkhez és boldogságunkat szolgálja.
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Csak az tanulja meg a természet legmélyebb tanításait és jut el a legmagasabb szolgálatra, aki felismeri benne a mennyei Atya keze munkáját, és aki olvassa az Ő kézírását
a föld gazdagságában és szépségében. Egyedül csak az képes teljességében értékelni
a hegyek, völgyek, folyók és a tenger jelentőségét és szépségeit, aki úgy tekinti őket,
mint Isten gondolatainak kifejezését, mint a Teremtő kinyilatkoztatását. A Biblia írói sok
szemléltető példát vettek a természetből, és amikor megfigyeljük a természet világát, a
Szentlélek vezetése alatt még jobban megértjük Isten Igéjének tanításait; így a természet az Ige kincsestárának kulcsává válik.
A gyermekeket buzdítsuk arra, hogy keressék ki a természetből azokat a tárgyakat,
amelyek a Biblia tanításait szemléltetik, és keressék meg a Bibliában a természetből
vett hasonlatokat! Keressék meg mind a természetben, mind a Szentírásban azokat a
helyeket, amelyeket Krisztust ábrázolják, és mindazokat a dolgokat, melyeket Krisztus
használt fel az igazság szemléltető bemutatására! Így megláthatják Őt a fában, a szőlőtőkében, a liliomban, a rózsában, a napban és a csillagokban. Megtanulhatják meghallani
az Ő hangját a madarak énekében, a fák susogásában, a mennydörgésben és a tenger
zúgásában. A természet minden dolga megismétli számukra Isten drága tanításait.
A föld többé nem lesz elhagyott, puszta hely azok számára, akik így ismerkednek meg
Krisztussal, hanem mennyei Atyjuk háza lesz, amely megtelik Annak jelenlétével, aki
egykor az emberek között időzött.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN (31-34) A TERMÉSZETBEN ISTENNEL

A Megváltó földi élete a természettel és Istennel való bensőséges kapcsolat élete
volt. Ebben a közösségben nyilatkoztatta ki az erővel teljes élet titkát.
Jézus lelkiismeretes, szorgalmas munkás volt. Soha emberre nem súlyosodott akkora
felelősség, mint reá. Soha senki nem hordozott ilyen nehéz terhet: a világ fájdalmának
és bűnének súlyát. Soha senki nem fáradozott olyan önemésztő buzgalommal az emberekért, mint Ő. De egészségesen élt. „A hibátlan és szeplőtlen” áldozati bárány (1Pt
1:19) fizikailag és lelkileg is jelképezte Őt. Testben és lélekben példázta, milyen életformát vár el Isten az egész emberiségtől, amely életforma csak a menny törvényei iránti
engedelmességgel valósítható meg.
Jézus arcát figyelve az emberek olyan arcot láttak, amelyen az isteni könyörület a
nyilvánvaló hatalommal együtt tükröződött. Látszott, hogy lelki légkör veszi körül. Amellett, hogy kedves és szerény volt, rejtett, de teljesen mégsem leplezhető erővel hatott
az emberekre.
Szolgálata során állandóan alattomos és álszent emberek üldözték. Meg akarták
ölni. Besúgók jártak nyomában; figyelték szavait, hogy okot találjanak megvádolására. A
nemzet legértelmesebb és legműveltebb polgárai próbálták vitában legyőzni. De soha
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nem ők voltak az erősebbek. Mindig zavartan és megszégyenülten kellett az egyszerű
galileai Tanító elől a csatatérről visszavonulniuk. Krisztus tanításaiban addig soha nem
ismert elevenség és erő volt. Még ellenségei is kénytelenek voltak elismerni: „Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!” (Jn 7:46).
Jézus gyermekkora szegénységben telt. Nem fertőzték meg az erkölcstelen kor mesterkélt szokásai. Dolgozott a gyalupadnál, hordta a családi élet terheit; megtanult engedelmeskedni és keményen dolgozni; a természetben pedig felüdült. S miközben igyekezett megfejteni a természet titkait, tudása bővült. Kutatta Isten Igéjét. Legboldogabb
akkor volt, amikor otthagyva munkáját, kimehetett a földekre, elmélkedhetett a békés
völgyekben és a hegyoldalon, vagy az erdő fái között beszélgethetett Istennel. A kora
reggel sokszor találta valamilyen elhagyatott helyen: elmélkedett, kutatta a Szentírást,
vagy imádkozott. A reggeli fényt énekszóval köszöntötte. Hálaénekével tette vidámmá
a munkával telt órákat, és a menny örömét hozta a munkában kifáradtaknak és az elcsüggedteknek.
Szolgálata során Jézus sokat volt a szabadban. Gyalog ment egyik helyről a másikra,
és jórészt a szabad ég alatt tanított. Hogy tanítványait oktathassa, a kavargó várostól
sokszor elhúzódott velük a békés földekre. Ez a környezet jobban illett tanításaihoz: az
egyszerűség, a hit és az önmegtagadás leckéihez. A Galileai-tengertől nem messze, a
hegyoldal árnyas fái között hívta el a Tizenkettőt apostolaiul. Itt mondta el a Hegyibeszédet is.
Krisztus szerette a kék ég alatt, a füvel borított domboldalon vagy a tóparti fövényen
maga köré gyűjteni az embereket. Itt, keze alkotásai között, gondolataikat a mesterkéltről a természetesre tudta irányítani. A természet növekvő, bontakozó képeiben tárulkoztak ki országának alapelvei. S ahogy az emberek tekintetüket a hegyekre, Isten kezének
csodálatos műveire emelték, értékes igazságokat tanulhattak meg. A mennyei Tanító
tanításait a természet dolgai később elismételték nekik. Ettől lelkileg felemelkedtek, és
szívük nyugalmat talált.
Jézus a vele dolgozó tanítványokat sokszor elbocsátotta egy kis időre, hogy meglátogathassák családjukat és pihenhessenek, de ők hiába igyekeztek Jézust elvonni munkájától. A Megváltó egész nap szolgált a hozzá forduló sokaságnak. Napszálltakor pedig
vagy kora reggel kiment a hegyek templomába Atyjával beszélgetni.
Szakadatlan munkálkodása és a rabbik ellenségeskedésével és hamis tanításaival
szembeni küzdelme annyira kimerítette, hogy anyja és testvérei, sőt még a tanítványok
is féltették életét. Ám amikor a fárasztó napot lezáró imádkozás órái után visszatért,
látták milyen nyugodt és üde az arca, mintha egész lényét élet és erő járta volna át.
Reggelenként, az Istennel egyedül töltött órák után, a menny világosságát hozta az embereknek.
Jézus így szólt első missziós útjukról visszatérő tanítványaihoz: „Jertek... és pihenjetek meg egy kevéssé”. A tanítványok éppen evangélizációs szolgálatuk sikerén örvendeztek, amikor eljutott hozzájuk a hír, hogy Heródes megölte Keresztelő Jánost. Ez nagy
fájdalmat és csalódást okozott nekik. Jézus tudta, hogy súlyos próbának tette ki hitüket
azzal, hogy hagyta Keresztelő Jánost meghalni a börtönben. Szánó szeretettel nézte bá-
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natos, könnyáztatta arcukat. Az ő szemében is könnyek voltak. Elcsukló hangon mondta:
„Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé”
(Mk 6:31).
A Galileai-tenger északi csücskénél, Betsaida közelében volt egy elhagyatott, üde,
tavaszi zöldben pompázó vidék, amely nyugalmat kínált Jézusnak és tanítványainak. Erre
a helyre indultak csónakjukkal a tavon át. Itt a kavargó tömegtől távol megpihenhettek.
A farizeusok ellenségeskedésétől és vádaskodásától nem zavarva figyelhettek Jézus szavaira a tanítványok. Remélték, hogy itt egy kis ideig élvezhetik Uruk társaságát.
Jézus csak egy rövid ideig volt egyedül szeretett tanítványaival. Ó, milyen drága volt
nekik az a néhány perc! Beszélgettek az evangélium munkájáról, és arról, hogy miként
tehetnék eredményesebbé evangélizáló szolgálatukat. Amikor Jézus megkínálta őket az
igazság kincseivel, a mennyei erőtől új életre keltek, szívük reménnyel és bátorsággal
telt meg.
A sokaság azonban csakhamar újra Jézus keresésére indult. Feltételezték, hogy ott
van, ahova máskor is visszavonult, ezért a nép utánament. Meghiúsult Jézus reménye,
hogy egy órácskát pihenhet. De a juhok jó Pásztorának tiszta, könyörületes szíve mélyén
csak szeretet és szánalom volt e nyugtalan, szomjazó lelkek iránt. Egész nap szolgált nekik. Este pedig elbocsátotta őket, hogy hazamehessenek pihenni.
A Megváltó, aki teljesen mások szolgálatára szentelte életét, szükségét érezte annak,
hogy olykor szakadatlan munkálkodásával és az emberek bajainak kezelésével felhagyva
Atyja felé forduljon, nála megpihenjen, vele zavartalanul beszélgessen. Amikor a tömeg,
amely követte, eltávozott, Ő kiment a hegyekbe, és ott, ahol egyedül volt Istennel, imában öntötte ki szívét; e szenvedő, bűnös, szegény emberekért imádkozott.
Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy az aratni való sok, de a munkás
kevés, nem szakadatlan munkálkodásra sürgette őket, hanem erre: „Kérjétek azért az
aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába” (Mt 9:38). Kimerült munkásaihoz ma is olyan szánakozva szól, mint egykor első tanítványaihoz: „Jertek el csupán ti
magatok... és pihenjetek meg egy kevéssé”.
Mindazoknak, akik Istentől tanulnak, szükségük van egy-egy csendes órára, a természettel való kapcsolatra, a saját szívükkel és az Istennel való bensőséges beszélgetésre.
Általuk egy olyan életnek kell megmutatkoznia, amely szokásaiban, életformájában egészen más, mint a világé. Ezért személyes tapasztalatból kell megismerniük Isten akaratát.
Személy szerint kell meghallanunk, amint szívünkhöz szól. Amikor minden más zaj elül,
és elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban megérti Isten szavát.
Ezt mondja: „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt 46:11).
Így lehet eredményesen felkészülni Isten szolgálatára. Aki a rohanó tömeg közepette és
az élet mérhetetlen sok tennivalójának hordozása közben így felüdül, az a világosság
és békesség légkörében él. Új erőt kap mind fizikailag, mind szellemileg. Élete jó illatot
áraszt, és az a mennyei erő, amelyről bizonyságot tesz, megérinti az emberek szívét.
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4. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON (159-161.) MÁSRA ÁT NEM RUHÁZHATÓ FELADAT

Szülői felelősség, amit senki más nem vállalhat. - Szülők, olyan felelősséget hordoztok, amit senki más nem vállalhat helyettetek. Ameddig éltek, felelősek vagytok Istennek, hogy megőrizzétek utait... Azok a szülők, akik Isten Igéjét választják vezetőjükül,
és akik felismerik, mennyire tőlük függ gyermekeik jellemének formálása, oly példát
nyújtanak, melynek követése biztonságos lesz gyermekeik számára.
Az apák és anyák felelősek gyermekeik egészségéért, testalkatáért és jellemük fejlődéséért. Ne hagyják senkire ezt a feladatot! Mivel szülők lettetek, reátok hárul, hogy
együtt munkálkodjatok az Úrral és az egészséges elvek szerint neveljétek őket.
Mily szomorú, hogy sok szülő lerázta magáról a gyermekei iránti Istentől kapott felelősséget és elnézik, hogy idegenek viseljék gondjukat. Eltűrik, hogy mások munkálkodjanak gyermekeikért és felmentsék őket minden tehertől e dologban.
Sokan, akik ma panaszkodnak gyermekeik makacssága miatt, csak magukat hibáztathatják. Olvassák a Szentírást inkább és lássák meg benne, mit parancsol Isten nekik mint
szülőknek és gyámoknak. Vegyék fel rég elhanyagolt kötelességüket! Meg kell alázniuk
magukat és meg kell bánniuk hanyagságukat Isten előtt, hogy kövessék utasításait gyermekeik nevelésében. Meg kell változtatniuk saját eljárásaikat és pontosan, lelkiismeretesen kell követniük a Bibliát mint vezetőjüket és tanácsadójukat.
A gyülekezet nem vállalhatja egyedül a felelősséget. - Ó! bárcsak átadnák szívüket
a gyermekek és ifjak Krisztusnak! Micsoda hadsereg jönne létre, hogy másokat is megnyerjenek az igazságnak! De a szülők ne hagyják e munka elvégzését csupán a gyülekezetre.
A lelkész sem teheti. - Óriási nagy felelősséget hárítotok a lelkészre és felelősnek
tartjátok gyermekeitek lelkéért; de nem érzitek felelősségeteket mint szülők és tanítók... Fiaitok és leányaitok saját példátok és laza tanításotok miatt romlottak; az otthoni nevelés e hiánya ellenére elvárjátok a lelkésztől, hogy ellensúlyozza mindennapi
munkátokat és elvégezze azt a csodálatos tettet, hogy szívüket és életüket az erényre
és kegyességre nevelje. Miután a lelkész minden tőle telhetőt megtett a gyülekezetért
a hűséges, szeretetteljes figyelmeztetés, a türelmes nevelés és buzgó ima által, hogy
visszanyerje és megmentse a lelket, fáradozása mégsem eredményes; az apák és anyák
gyermekeik megtéretlensége miatt gyakran őt hibáztatják, ami saját hanyagságuk oka
lehet. A teher a szülőkön nyugszik. Vajon elkezdik-e a munkát, amit Isten reájuk bízott?
Hűségesen fogják-e végezni? Előre és felfelé haladnak-e? Munkálkodnak-e alázatos,
türelmes, kitartó módon, hogy önmagukat és gyermekeiket is felemeljék a magasztos
színvonalra?
Vajon sok apa és anya nem teszi-e felelősségét mások kezébe? Nem gondolják-e sokan közülük, hogy a lelkész viselje a terhet és nézzen utána, hogy gyermekeik megtértek-e és rajtuk van-e Isten pecsétje?
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A szombatiskola sem teheti. - A szülők kiváltsága, hogy segítsék gyermekeiket annak
az ismeretnek elnyerésére, amelyet magukkal vihetnek a jövő életre. De bizonyos okból
sok szülő nem szeret vallásos oktatást adni gyermekeinek. Hagyják, hogy a szombatiskolában szerezzék meg azt az ismeretet, amelyet Isten iránti felelősségük alapján nekik
kellene közölniük. Az ilyen szülőknek meg kellene érteniük, hogy Isten megköveteli tőlük: neveljék, fegyelmezzék, tanítsák gyermekeiket és mindig tárják eléjük azt a tényt,
hogy a jelen és jövő élet számára formálják jellemüket.
Ne támaszkodj a szombatiskolai tanítókra, hogy elvégezzék helyetted gyermekeid nevelésének munkáját aszerint, ahogy ők haladnak. A szombatiskola nagy áldás; segíthet
munkádban, de sohasem foglalhatja el helyedet. Isten az apára és anyára bízta a felelősséget, hogy gyermekeiket Jézushoz vezessék és megtanítsák őket, hogyan imádkozzanak
és higgyenek Isten Szavában.
Gyermekeitek nevelésekor ne tegyétek félre a Szentírás nagy igazságait abban a reményben, hogy majd a szombatiskola és a lelkész elvégzi elhanyagolt munkátokat. A
Biblia annyira szent és magasztos, hogy naponta nyisd meg és tanulmányozd szorgalmasan.
Isten Igéjének igazságait kapcsolatba kell hozzuk az élet állítólagos kicsiny dolgaival.
Ha helyesen szemléljük azokat, akkor beragyogják mindennapi életünket, ellátnak az
engedelmesség indítékaival és az igaz jellem kialakításának elveivel.

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON (162-165.) A CSALÁD BARÁTI KAPCSOLATA

A szülők ismerjék meg gyermekeiket. - Némely szülő nem érti meg gyermekeit, mivel nem ismeri őket igazán. Gyakran nagy a távolság a szülők és gyermekek között. Ha a
szülők mélyebben behatolnának gyermekeik érzelmeibe és megismernék, hogy mi van
a szívükben, akkor áldásos befolyást árasztanának reájuk.
Az édesapák és édesanyák tökéletes egyetértéssel dolgozzanak együtt egymásért.
Gyermekeik társaivá válhatnának.
A szülők tanulmányozzák gyermekeik szeretete és bizalma megnyerésének legjobb
és legsikeresebb módját, hogy a helyes úton vezethessék őket. Sugározzák házuk népére
a szeretet napfényét!
Bátorítás és dicséret. - A gyermekek szeretik a társaságot és ritkán esik meg, hogy
magányosan jól szórakoznak. Megértésre és gyengédségre vágynak. Úgy gondolják, anyjuk is örül annak, aminek ők. Természetesnek érzik, hogy apró-cseprő örömeikkel, fájdalmaikkal anyjukhoz menjenek. Ne sebezzük gyermekeink érzékeny lelkét azzal, hogy
közönnyel veszünk tudomást azokról a dolgokról, amelyek - bár nekünk jelentéktelenek
- gyermekeinknek nagyon fontosak! Anyjuk megértése és helyeslése, nagyon sokat szá-
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mít. Egy helyeslő pillantás, bátorító vagy dicsérő szó napfényként hat szívükre és gyakran boldoggá teszi egész napjukat.
A szülők legyenek gyermekeik bizalmasai. - A szülők bátorítsák gyermekeiket, hogy
bízzanak bennük és tárják fel előttük szívük bánatát, aznapi kicsiny bosszúságaikat és
próbáikat.
Tanítsátok őket kedvesen és kössétek őket szívetekhez! Válságos időszak ez a gyermekek számára. Befolyások veszik körül őket, melyek elidegenítik tőletek, s ezeket ellensúlyoznotok kell. Tanítsátok meg őket, hogy bizalmasukká tegyenek benneteket! Hadd
súgják fületekbe bánatukat és örömüket!
A gyermekek sok bajtól menekülnének meg, ha bizalmasabbak lennének szüleikhez.
A szülők bátorítsák gyermekeikben azt a hajlamot, hogy nyíltak és őszinték legyenek;
jöjjenek hozzájuk gondjaikkal akkor is, ha zavarban vannak a helyes út felől; a dolgokat
úgy tárják szüleik elé, amint azt látják és kérjék ki tanácsukat. Ki olyan jó szándékú, mint
az istenfélő szülő, aki látja és kimutatja a veszélyt? Ki értheti meg úgy saját gyermekeinek különleges természetét, mint ők? Az édesanya - aki csecsemőkoruktól figyelte gondolkodásmódjukat és így megismerte természetes hajlamukat -, a legjobban felkészült
gyermekei tanácsolására. Ki tudná oly jól megmondani, hogy milyen jellemvonásokat
kell ellenőrizni és korlátozni, mint az apától támogatott anya.
Nincs időm. - „Nincs időm” - mondja az édesapa. „Nincs időm gyermekeim nevelésére! Nincs időm a társas- és otthoni örömökre!” Akkor nem vetted magadra a család
felelősségét! Ha visszatartod tőlük idődet - amely jogosan az övéké -, megfosztod őket
attól a neveléstől, amelyben részesülniük kellene általad. Ha gyermekeid vannak, akkor
- az édesanyával együtt -, tied jellemük fejlesztésének munkája.
Sok édesanya így kiált fel: „Nincs időm a gyermekekre!” A Krisztusért kérlek: tölts
kevesebb időt az öltözködéssel. Hanyagold el ruházatod díszítését! Ne töltsd idődet az
ételek vég nélküli változatának készítésével! De soha, soha ne hanyagold el gyermekeidet! Mi köze a polyvának a búzához? Ne engedd, hogy bármi közéd és gyermekeid
legjobb érdeke közé kerüljön!
A gondoktól elgyötört anyák néha úgy érzik, képtelenek időt szakítani gyermekeik
türelmes tanítására, az irántuk való szeretet és megértés tanúsítására. Ám ne felejtsük
el: ha gyermekeink megértés és társaság utáni vágyát otthonuk és szüleik nem elégítik
ki, más források után néznek, olyanok után, amelyek veszélyeztetik értelmük, jellemük
fejlődését.
Gyermekeiddel a munkában és a játékban. - Nyújts valamit szabad óráidból gyermekeidnek, társulj velük munkájukban és játékukban, nyerd meg bizalmukat! Ápold a
velük való barátságot.
A szülők töltsék az estéket családjuk körében! A napi munkával együtt tegyék le
gondjaikat és bajaikat.
Tanács a tartózkodó, uralkodó szülőknek. - Veszélyes dologmind a szülőknél, mind
a tanítóknál, ha túl sokat parancsolnak és utasítanak. Így nem kerülnek elég szoros
kapcsolatba gyermekeikkel vagy tanítványaikkal. Gyakran túlságosan tartózkodóak és
tekintélyüket rideg, visszatetsző módon gyakorolják, ami nem tudja megnyerni gyerBOLDOG OTTHON (162-165.) A CSALÁD BARÁTI KAPCSOLATA
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mekeik és tanítványaik szívét. Ha szorosan maguk köré gyűjtenék őket és kimutatnák
nekik szeretetüket; és érdeklődést mutatnának minden törekvésük, sőt játékaik iránt is,
olykor gyermekek lennének a gyermekek között, akkor nagyon boldoggá tennék őket, s
megnyernék szeretetüket és bizalmukat. A gyermekek hamarabb tisztelnék és szeretnék
szüleik és tanítóik tekintélyét.
A gonosz társaságok az otthon vetélytársai. - Sátán és serege hatalmas erőfeszítést végez, hogy befolyásolja a gyermekek lelkét, ezért becsülettel, keresztényi gyengédséggel és szeretettel kezeljétek őket. Ez erős befolyással lesz rájuk, ők pedig érezni
fogják, hogy határtalanul bízhatnak bennetek. Vegyétek körül gyermeketeket az otthon
és társaságotok varázsával! Ha megteszitek ezt, akkor nem fognak vágyódni más fiatalok
társasága után... A világban uralkodó gonosz miatt és ama korlátozások miatt, amelyeket érvényesíteni kell a gyermekekkel szemben, a szülők kétszeres gondossággal kössék
őket szívükhöz és lássák meg, hogy boldoggá akarják tenni őket.
A szülők ismerjék meg gyermekeiket! - A rideg és tartózkodó magatartás ne építsen
válaszfalat a szülők és gyermekek közé. A szülőknek ismerniük kell gyermekeiket; igyekezzenek megérteni ízlésüket és hajlamukat; osztozzanak érzéseikben és hozzák felszínre ami a szívükben van!
Szülők! Éreztessétek gyermekeitekkel szeretetetek melegét és azt, hogy minden
erőtökkel igyekeztek boldoggá tenni őket! Ha ezt teszitek, fiatal lelkükben sokkal nagyobb súlya lesz a szükséges korlátozásoknak. Neveljétek gyermekeiteket türelmesen és
megértéssel! Jusson eszetekbe, hogy „az ő angyalaik... mindenkor látják az én mennyei
Atyám orcáját” (Mt 18:10). Ha azt akarjátok, hogy az angyalok el tudják végezni azt a
feladatot, amit Isten gyermekeitek érdekében rájuk bízott, működjetek együtt velük.
Azok a gyermekek, akik bölcs és szerető irányítással nőttek fel, nem vágynak a jó útról letérve máshol keresni a kedvtelést és a társaságot. Nem csábítja őket a bűnös élet.
Az otthonukban uralkodólégkör kialakítja jellemüket; oly szokásokat és elveket tesznek
magukévá, amelyek erős bástyaként védik őket a kísértések ellen, amikor az otthon védőszárnya alól kikerülve, elfoglalják helyüket a világban.

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmánya
APOSTOLOK TÖRTÉNETE (131-140.) ZSIDÓ ÉS POGÁNY

Amikor Pál és Barnabás visszaérkeztek a szíriai Antiókhiába, ahonnan misszióútjukra
kiindultak, siettek mielőbb összegyűjteni a hívőket, hogy elmondják nekik, „mily nagy
dolgokat cselekedett az Isten ő velük, és, hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre.”
(Apcs. 14, 27.) A gyülekezet Antiókhiában igen jól fejlődött, tagjainak száma állandóan
növekedett. Mint a missziómunka központja, a keresztény hívők legfontosabb csoportja
volt. Tagjai a lakosság legkülönbözőbb rétegeiből kerültek ki: zsidókból és pogányokból.
Mialatt az apostolok a prédikátorokkal és az egyszerű tagokkal együtt azon fáradoz-
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tak, hogy minél több lelket nyerjenek meg Krisztusnak, addig bizonyos zsidó hívőknek, a
Júdeabeli”farizeus szektából” sikerült felvetni egy olyan kérdést, mely csakhamar szétágazó vitákra adott okot a gyülekezetben. A hívő pogányok között pedig megdöbbenést
keltett. - Ezek a Júdeabeli tanítók azt állították és pedig nagyon határozottan, hogy csak
a körülmetélkedés és a ceremóniák törvényének betartása vezet az üdvösségre.
Pál és Barnabás hevesen tiltakoztak e tévtan ellen és nem is akarták ezt a pogányokkal közölni. Másrészt azonban voltak sokan az antiókhiai zsidó hívők között, kik a nemrégen Júdeából érkezett testvérek álláspontját helyeselték.
Akik a zsidók közül tértek meg, rendszerint nem voltak hajlandók oly gyorsan haladni, mint ahogyan az isteni gondviselés az utat előkészítette. Az apostoloknak a pogány területeken elért eredményéből tisztán látszott, hogy a pogányok közül megtértek
száma csakhamar túlszárnyalja a zsidó megtértek számát. A zsidók tehát féltek, hogy
nemzeti sajátságaik, melyek eddig határozottan megkülönböztették őket minden más
néptől, végül teljesen megszűnnek azok között, akik az evangéliumot elfogadják; illetve,
ha nem állítják törvényük korlátait és ceremóniáit a gyülekezeti felvétel szükséges követelményeként a pogányok elé.
A zsidók állandóan dicsekedtek az Isten által elrendelt istentiszteletükkel. Nem csoda,
ha közülük sokan, akik krisztusi hitre tértek, még mindig valószínűtlennek tartották, hogy
Isten, aki egykor előírta az istentisztelet héber formáját és módját, valaha is jóváhagyná
saját rendeletének valamelyes megváltoztatását. Ragaszkodtak ahhoz, hogy a zsidó törvényeket és ceremóniákat beiktassák a keresztény vallás egyházi szertartásai közé. Csak
lassan értették meg, hogy az összes engesztelő áldozatok tulajdonképpen az Isten Fiának
halálát jelképezték, mely után a lényeg lépett a jelkép és árnyék helyébe. Ezek szerint
tehát a mózesi rendeletek és ceremóniák nem tekinthetők többé kötelezőknek.
Pál, megtérése előtt a „törvénybeli igazság tekintetében” (Fil. 3, 6.) „feddhetetlennek” tartotta magát. Amióta azonban felfogása megváltozott az Üdvözítő misszióját illetőleg - aki Megváltója az egész emberiségnek, úgy zsidónak, mint pogánynak - világos
ismeretet nyert; felismerte az élő hit és a holt formaságok közötti különbséget. Az izraelitáknak elrendelt régi szertartások és ceremóniák az evangélium fényében teljesen új
és mély értelmet nyertek. Aminek képletes ábrázolására szolgáltak, az valósággá lett és
így azok, kik az új szövetségben élnek, felszabadultak; azaz nincsenek kényszerítve azok
megtartására. Viszont Isten megmásíthatatlan törvényét, a Tízparancsolatot Pál még
most is megtartotta, úgy szellemi, mint szó szerinti értelmében.
A körülmetélkedés kérdése sok vitát és viszálykodást idézett elő az antiókhiai gyülekezetben. Mivel a gyülekezet tagjai attól tartottak, hogy ennek a pontnak állandó feszegetése végül is szakadást hoz létre közöttük, elhatározták, hogy Pált, Barnabást és a
gyülekezet néhány felelős tagját elküldik Jeruzsálembe, hogy ezt az ügyet ott az apostolok és vének elé terjesszék. Ott majd találkoznak a különböző gyülekezetek képviselőivel
és mindazokkal, akik a bekövetkező ünnepre feljönnek Jeruzsálembe. Időközben pedig
szüneteljen minden viszály ebben a kérdésben, amíg az általános tanácskozás végleges
határozatot nem hoz, melyet azután az ország különböző gyülekezetei elfogadnak.
Jeruzsálembe menve, az apostolok meglátogatták a közbeeső városokban lakó hí-
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vőket és bátorították őket tapasztalataik elmondásával, melyeket Isten művében és a
pogányok megtérése alkalmával szereztek.
Az antiókhiai gyülekezet képviselői Jeruzsálemben találkoztak a különböző gyülekezetekből jött testvérekkel, akik általános tanácskozásra gyűltek itt össze, és közölték
velük a pogányok közötti munkálkodásuk eredményét. Azután részletesen vázolták azt
a zűrzavart, amely azáltal keletkezett, hogy néhány Antiókhiába került megtért farizeus
fennen hangoztatta: ha a megtért pogányok üdvözülni akarnak, tartoznak körülmetélkedni és a mózesi törvényeket megtartani.
A tanács ezt a kérdést minden oldalról élénken megvilágította. A körülmetélkedés
kérdésével szoros kapcsolatban még egyéb fontos kérdéseket is gondosan kellett mérlegelni. Ezek egyike az volt, hogy milyen álláspontot foglaljanak el a bálványáldozat élvezetével szemben. Sokan a megtért pogányok közül tudatlan és babonás emberek között
éltek, akik gyakran mutattak be isteneiknek áldozatokat. E pogány istentiszteletek papjai
azonban a hozzájuk hozott áldozatokkal kiterjedt üzletet folytattak. A zsidó testvérek
tehát féltek, hogy a megtért pogányok árthatnának a kereszténység hírnevének, ha vásárolnának a bálványáldozatra szánt húsból; ezáltal látszólag, bizonyos tekintetben a
bálványimádás szertartásait hagynák jóvá.
Azonkívül a pogányoknál szokás volt a megfulladt állat húsát is fogyasztani, míg a zsidóknak Isten azt az utasítást adta, hogy az állatok leölésénél különösen ügyeljenek arra,
hogy az állat vére teljesen kifolyjon, mert különben húsa nem tekinthető egészségesnek. Ezen előírásokat Isten a zsidóknak egészségük megóvására adta. Bűnnek számított
zsidóknál általában a vért étel gyanánt felhasználni. Azt vallották, hogy a vér: az élet, és
a vérontás a bűn következménye.
Ellenben a pogányok az áldozati állatok vérét felfogták és ételeik készítésénél felhasználták. A zsidók tehát el sem képzelhették, hogy az Isten rendeletére betartott szertatásokat most megváltoztassák. Ha tehát a jelenlegi körülmények között a pogányokkal
egy asztalnál étkeznének, csak súrlódások és megbotránkozások keletkeznének.
Azonkívül a pogányok, de különösen a görögök, mértéktelen és kicsapongó életet
éltek és így az a veszély is fenyegetett, hogy egyesek, kiknek megtérése nem volt őszinte, hitvallomást tehetnek anélkül, hogy szokásaikat elhagyták volna. A zsidó-keresztények azonban nem tudták eltűrni azt az erkölcstelenséget, ami a pogányoknál nem is
számított bűnnek, és így nagyon helyénvalónak tartották, hogy a körülmetélkedést és
a ceremóniák betartását a pogány megtérők őszintesége és jámborsága próbaköve gyanánt, kötelességükké tegyék. Így vélték megakadályozni, hogy olyanok is csatlakozzanak
a gyülekezethez, akik őszinte megtérés nélkül veszik fel a hitet, később pedig erkölcstelenségükkel és kicsapongó életmódjukkal szégyent hozzanak Krisztus ügyére.
A sok különböző pont, melyeket a fő kérdés lényegében magában foglalt, úgy látszott, hogy teljesen áthidalhatatlan nehézséget képez a tanácskozó gyülekezet részére.
Azonban a Szent Lélek ezt a kérdést, amelynek elintézésétől a keresztény gyülekezet
lelki jóléte, sőt egész fennállása függött, a valóságban már el is döntötte.
„És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak,
ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a po-
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gányok az én számból hallják az evangélium beszédét és higyjenek.” Azután kifejtette,
hogy a Szentlélek a szóban forgó kérdést már eleve elintézte, midőn a körülmetéletlen
pogányokra ugyanúgy, mint a zsidókra, egyenlő erővel áradt ki. Ismételten elbeszélte
látomását, amikor Isten kendőt bocsátott le előtte, telve mindenféle négylábú állattal
és megparancsolta neki, hogy ölje és egye meg azokat. Mikor pedig arra hivatkozott,
hogy soha közönségeset, vagy tisztátalant nem evett, Isten így válaszolt: „Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.” (Apcs. 10, 15.)
Péter ezen szavak világos magyarázatát megismételte, hiszen közvetlenül látomása
után kapta a felszólítást, hogy menjen el a századoshoz és oktassa ki Krisztus hitére.
Ez az üzenet bizonyította, hogy Isten nem személyválogató, hanem elfogad mindenkit,
aki Őt féli és elismeri. Ezután Péter elbeszélte, hogy mennyire csodálkozott, amikor a
Kornélius házában egybegyűlteknek hirdette az igazság igéit, szemtanúja lévén annak,
hogyan hatotta át a Szentlélek az egész hallgatóságot, úgy a pogányokat, mint a zsidókat. Az a fény és az a dicsőség ragyogott a körülmetéletlen pogányok arcáról is, amely a
körülmetélt zsidók arcáról világolt. Ez Isten intelme volt Péter számára, hogy senkit se
tekintsen értékesebbnek a másiknál, mert Krisztus vére mindenkit megtisztíthat minden
tisztátalanságtól.
Péter már fejtegette egyszer a testvéreknek Kornélius és barátai megtérését és a
velük való közösségét. Midőn akkor elbeszélte, hogyan áradt ki a Szentlélek a pogányokra is, kijelentette: ”Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekik, mint nékünk is, kik
hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna.”
(Apcs. 11, 17.) Most hasonló buzgalommal és nyomatékkal jegyezte meg: ”És a szíveket
ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk
is; és semmi különbséget sem tett miköztünk és azok között, a hit által tisztítván meg
azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát
tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhatunk?” Ez az iga nem a
Tízparancsolat törvénye volt, mint azt egyesek állítják, akik a törvény kötelező voltát
tagadják. Péter itt kizárólag a ceremoniális törvényre hivatkozott, mely Krisztus halála
által megszűnt és hatályát vesztette.
Péter felszólalása olyan helyzetet teremtett a tanácsban, hogy most már türelemmel hallgatták meg Pált és Barnabást, akik azután elbeszélték a pogányok között végzett
munkájuk közben szerzett tapasztalataikat. „Elhallgatott ezért az egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, amint elbeszélék, mennyi jelt és csodát tett Isten ő általuk
a pogányok között.”
Jakab is nagyon határozottan tanúskodott arról, hogy Isten a pogányokat is ugyanazon előnyökben szándékozik részesíteni, mint amilyenekben a zsidók részesültek.
A Szentlélek jónak látta, hogy a pogányokat ne terheljék a ceremoniális törvényekkel,
és az apostolok véleménye e tekintetben megegyezett Isten Lelkével. Ezen a tanácskozáson Jakab elnökölt és az ő végleges határozata ez volt: ”Azokáért én azt mondom, hogy
nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez.”
A tanácskozások ezzel befejeződtek. Ez az esemény tehát ellentmond a római egyház
ama tantételének, hogy Péter az egyház feje. Mindazok, kik azt állították, hogy Péter
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utódai, merész igényeikkel nem bibliai alapon állottak. Péter életéből semmi sem igazolja azt az állítást, hogy Isten helytartójaként testvérei fölé emeltetett volna. Ha mindazok, akiket Péter utódainak neveztek, követték volna példáját, mindenkor megelégedtek volna azzal, hogy hittestvéreikkel egyenrangúnak tekintették.
Ez alkalommal - úgy látszik - Jakab ismertette a gyűlés által elfogadott határozatot.
Ítélete úgy hangzott, hogy sem a ceremoniális törvényt általánosságban, sem pedig a
körülmetélkedést a pogányokra rákényszeríteni nem szabad, sőt még ajánlani sem. Jakab igyekezett megértetni a testvérekkel, hogy a pogányokkal szemben különösen óvatosaknak kell lenniük, mert életükben, Istenhez való megtérésük által, amúgy is nagy
változás áll be. Semmiféle zavaró vagy vitás kérdéssel - különösen, ha azok csak másodrendűek - ne nyugtalanítsák őket, nehogy elkedvetlenedjenek Krisztus követésében.
Azonban a megtért pogányok kerüljenek minden olyan szokást vagy szertartást,
amely a kereszténységgel össze nem egyeztethető. Ezért az apostolok és vének megegyeztek abban, hogy levélileg oktatják ki a pogányokat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állatok élvezetétől és a paráznaságtól.
Ehelyett azonban figyelmeztetni kell őket, hogy tartsák be a törvényt és szent életet
éljenek. Az apostolok ezenkívül biztosították őket, hogy azok a férfiak, akik a körülmetélkedés kötelező voltát hirdették, erre tőlük felhatalmazást nem kaptak.
Pált és Barnabást azután úgy ajánlották figyelmükbe, mint akik életüket az Úrért kockára tették. Egyszersmind Júdást és Silást is elküldték az apostolokkal, hogy közöljék
a pogányokkal a gyűlés határozatát. ”Mert tetszék a Szent Léleknek és nekünk, hogy
semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül: Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól és a paráznaságtól; melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok.” Istennek ezt a négy
szolgáját küldték el Antiókhiába a levéllel és az üzenettel, hogy vége szakadjon minden
vitának, mert hiszen a kérdést maga a Szentlélek döntötte el - mint a hit legnagyobb
tekintélye a földön.
Az ügyet intéző tanácstestület apostolokból és tanítókból állott. Részt vettek azon
továbbá a zsidó és pogány gyülekezetek alapításában kitűnt hívők, továbbá a különböző
területek képviselői is. Így jelen voltak a jeruzsálemi vének és az antiókhiai kiküldöttek;
végül a legbefolyásosabb gyülekezetek képviselői. A gyűlés az Istentől megvilágosított
határozat alapján és az Isten akarata szerint alapított gyülekezethez méltóan járt el. Tanácskozásuk eredményeként mindnyájan belátták, hogy Isten maga döntötte el ezt a
kérdést, amikor a Szentlelket a pogányokra is kiárasztotta és így világossá vált előttük,
hogy nekik is kötelességük a Szentlélek vezetését követni.
A keresztények összessége nem kapott felszólítást arra, hogy ezt a kérdést szavazással döntse el. Az „apostolok és vének” - befolyásos és jó ítélőképességű férfiak - fogalmazták meg és bocsátották ki a határozatot, amelyet azután valamennyi keresztény gyülekezet elfogadott. A határozat nem mindenkinek tetszett. Dicsvágyó és magukat sokra
tartó testvérekből pán alakult, kik nem helyeselték a döntést. Ezek a férfiak merészen és
saját felelősségükre kezükbe vették a párt vezetését. Panaszokkal és kifogásokkal éltek,
új terveket javasoltak és megkísérelték lerontani azon férfiak munkáját, kiket Isten az
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evangélium hirdetésére rendelt. Kezdettől fogva ilyen akadályokkal kellett Isten egyházának megküzdenie; és ilyen nehézségei lesznek az idők végezetéig.
Jeruzsálem volt a zsidók fővárosa. Feltalálható volt ott a legszigorúbb elkülönülés,
vakbuzgóság és képmutatás. A zsidókeresztények ott éltek a templom közelében és gondolatban sokat foglalkoztak a zsidóknak, mint népnek juttatott rendkívüli kiváltságokkal.
Amikor látták, hogy a keresztény gyülekezet nem tartja be a ceremóniákat és ráeszméltek arra, hogy a zsidó szertartásoknak tulajdonított szentséget az új hit fényében mihamar szem elől tévesztik, sokan nehezteltek Pálra, mint e változás felidézőjére. Sőt voltak
a tanítványok között egyesek, kik nem akarták elfogadni szó nélkül a tanács határozatát.
Egyesek a ceremoniális törvényekért buzgólkodtak és elítélték Pált, mivel úgy vélték,
hogy a zsidó törvények betartásának követelményei felől felületesen gondolkozik.
A megtért pogányok között az egyetemes gyűlésnek ez a széles látókörű és nagy
horderejű határozata feltétlen bizalmat keltett és Isten művének javára szolgált. Az antiókhiai gyülekezet örömmel látta körében Júdást és Silást, e két hírnököt, akik az apostolokkal együtt érkeztek vissza Jeruzsálemből. Ezek az istenfélő férfiak, ”maguk is próféták lévén, sok beszéddel inték az atyafiakat és megerősíték.” Egy ideig Antiókhiában is
maradtak. ”Pál és Barnabás is Antiókhiában időzének, tanítva és prédikálva másokkal is
többekkel az Úrnak igéjét.”
Midőn később Péter Antiókhiát meglátogatta, a pogányok iránt tanúsított bölcs magatartásával sokak bizalmát nyerte meg. Egy ideig a mennyből nyert világosság szellemében munkálkodott is; ösztönös előítéletét annyira legyőzte, hogy a megtért pogányokkal egy asztalnál étkezett is. De amikor bizonyos zsidók érkeztek Jeruzsálemből,
akik a ceremoniális törvény érdekében buzgólkodtak, oktalanul megváltoztatta magatartását a pogányok közül megtértekkel szemben. Az Írásból tudjuk, hogy még több zsidó „vele képmutatóskodott”, „úgy, hogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésök
által.”(Gal. 2, 13. 14.) A gyengeségnek ez a megnyilvánulása a vezetőkként tisztelt és
szeretett férfiak részéről, nagyon fájdalmasan hatott a hívőkké lett pogányokra. Félő
volt, hogy a gyülekezet kettészakad. Azonban Pál felismerte, hogy milyen pusztító hatást
gyakorolt a gyülekezetre Péter kétszínű viselkedése, tehát nyilvánosan megrótta őt, igazi
érzelmeinek ilyen álcázása végett. A gyülekezet előtt megkérdezte Pétert: „Ha te zsidó
létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra; miként kényszeríted a pogányokat, hogy
zsidó módra éljenek”? (Gal. 2, 13. 14.)
Péter felismerte tévedését és azonnal igyekezett a magatartásával okozott bajt lehetőleg ismét jóvátenni. Isten engedte meg, ki eleitől kezdve ismeri a véget, hogy Péternek ezen jellemgyengesége megnyilvánuljon. Ezáltal a megkísértett apostol belátta,
hogy nincsen benne semmi, amivel dicsekedhetne. Még a legjobb emberek is, mihelyt
magukra hagyatnak, elvesztik helyes ítélőképességüket. Isten azt is előre látta, hogy később sokan megtévesztés áldozatai lesznek; ugyanis Péter és állítólagos utódai számára
olyan magas kiváltságokat követelnek, melyek egyedül Istent illetik meg. Az apostol
gyengeségének ez a leszögezése maradandó bizonyítéka hibáinak és annak a ténynek,
hogy semmivel sem állott a többi apostol fölött.
A helyes alapelvektől való eltérésnek e példáját az Írás megőrizte, hogy ünnepélyes
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intelmül szolgáljon az Isten művében bizalmi állásokat betöltő férfiak részére; nehogy
lelépjenek a becsületesség útjáról, hanem szorosan ragaszkodjanak az isteni alapelvekhez. Minél súlyosabb felelősséget hordoznak az emberi közegek, minél több alkalmuk
kínálkozik, hogy szabályokat hozzanak és uralkodjanak, annál biztosabbak lehetnek,
hogy csak kárt okoznak, ha nem követik hűen az Úr útait, és ha cselekedeteik nincsenek
összhangban azokkal a határozatokkal, amelyeket a hívők összessége közös tanácskozások alkalmával jóváhagyott.
Vajon nem megdöbbentő-e Péter viselkedése? Vereségei, bukása és újbóli beiktatása,
valamint hosszú szolgálata után? Vegyük ehhez Krisztussal való bensőséges ismeretségét
és annak tudatát, hogy a Megváltó mindenkor becsületesen kiélte a helyesnek elismert
alapelveket. Az a sok-sok tanítás, melyben részesült és a képességek, melyeket az Úrtól
kapott, továbbá az Ige prédikálása és tanítása közben nyert ismerete és befolyása ellenére, mégis képes volt arra, hogy emberfélelemből, vagy tekintélye megóvása szempontjából képmutatóskodjék és feladja az Evangélium alapelveit!? Vajon nem megdöbbentő-e,
hogy abbeli elhatározásában, hogy csak az igazságot fogja követni, mégis megingott?
Vajha a jó Isten mindenkivel megismertetné saját gyengeségét és tehetetlenségét, hogy
életének kicsiny hajóját képtelen egyenesen és biztosan a kikötőbe vezetni.
Prédikátori hivatásában Pál gyakran volt kénytelen egymagában megállni. Isten külön
oktatásban részesítette és nem mert olyan engedményeket tenni, amelyek ellentétben
állottak alapelveivel. Néha súlyosan nehezedett rá a teher, de Pál keményen síkraszállt
az igazságért. Tisztában volt azzal, hogy a gyülekezetnek sohasem szabad emberi hatalom alá kerülnie. Sem a hagyományok, sem az emberek által felállított alapelvek nem
léptethetők a kinyilatkoztatott igazságok helyébe. Egyesek előítélete, vagy önkényeskedése bármilyen magas állást töltsenek is be a gyülekezet kebelében - ne álljon útjában
a gyülekezet haladásának.
Pál minden képességét Isten szolgálatára szentelte. Közvetlenül a mennyből kapta
az evangélium igazságait és prédikátori tisztségének végéig élénk összeköttetése volt a
mennyel. Isten tanította őt, hogy a pogánykeresztényekre ne rakjanak fölösleges terheket. Amikor tehát az antiókhiai zsidó hívők felvetették a körülmetélkedés kérdését, Pál
már ismerte a Szent Lélek akaratát ebben a kérdésben. Így képes volt álláspontja mellett
sziklaszilárdan kitartani és azt képviselni. Ennek elfogadása felszabadította a gyülekezeteket a zsidó szertartások és ceremóniák alól.
Annak ellenére, hogy Isten személyesen oktatta Pált, nem volt túlzott véleménnyel
egyéni felelősségéről. Ámbár Istenhez fordult közvetlen vezetésért, de kész volt mindenkor elismerni azt a tekintélyt, amelyet a keresztény gyülekezethez tartozó hívők összessége
képviselt. Érezte, hogy tanácsra szorul, és ha lényegbevágó kérdések merültek fel, szívesen
tárta a gyülekezet elé. Imában egyesült hittestvéreivel és Istentől kért bölcsességet, hogy
helyes határozatot hozzanak. Mert szerinte a „prófétalelkek... engednek a prófétáknak.
Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében”. (1. Kor. 14, 32, 33.) Péterrel együtt azt tanította, hogy mindazok, akik
a gyülekezethez tartoznak, „egymásnak engedelmeskedjenek.” (1. Péter 5, 5.)
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A NAGY KÜZDELEM (179-191.) A FEJEDELMEK TILTAKOZÁSA

A német keresztény fejedelmek tiltakozása az 1529-es speieri országgyűlésen az
egyik legszebb bizonyságtevés volt a reformáció mellett. Ezeknek az embereknek - Isten
embereinek - a bátorsága, hite és állhatatossága kivívta a gondolkozási és lelkiismereti szabadságot a következő századok számára. Protestálásuk adta meg a megreformált
egyház protestáns nevét; elveik pedig „a protestantizmus tulajdonképpeni lényegét”.
Sötét és vészjósló napok köszöntöttek a reformációra. Annak ellenére, hogy a Wormsi Ediktum Luthert törvényen kívül helyezte, tanainak hirdetését, illetve elfogadását
megtiltotta, a birodalomban mindeddig a vallási türelem érvényesült. A gondviselő Isten
féken tartotta az igazsággal szemben álló erőket. V. Károlynak eltökélt szándéka volt a reformáció szétzúzása, de sokszor, amikor ütésre emelte a kezét, kénytelen volt máshova
sújtani. Újra meg újra elkerülhetetlennek látszott, hogy mindazok nyomban elpusztulnak, akik Rómával szembehelyezkedni mernek. De a kritikus pillanatban a keleti határon megjelent a török hadsereg vagy a francia király vagy a császár növekvő hatalmára
féltékeny pápa, és háborút indítottak ellene. Így aztán a nemzetek viszálya és kavargása
közepette a reformáció tovább erősödhetett és terjedhetett.
Végül is a pápai uralkodók elfojtották gyűlölködésüket, hogy összefogjanak a reformátorok ellen. Az 1526-os speieri országgyűlés vallási ügyekben minden államnak szabad kezet adott az általános zsinat idejéig. De mihelyt elmúltak az engedményt kiváltó
veszélyek, a császár 1529-ben ismét összehívta az országgyűlést Speierben, hogy összezúzza az eretnekséget. Rá akarta venni a fejedelmeket arra, lehetőleg békés eszközökkel, foglaljanak állást a reformáció ellen. Ha pedig az nem sikerül, Károly felkészült rá,
hogy erőszakhoz folyamodik.
A pápa hívei ujjongtak. Nagy számban jelentek meg Speierben, és nyíltan kifejezésre juttatták a reformátorokkal és pártfogóikkal szembeni gyűlöletüket. Melanchton ezt
mondta: „A világ szemében utálat és söpredék vagyunk, de Krisztus letekint szegény
népére, és megőrzi. „-’ Az országgyűlésen részt vevő lutheránus fejedelmek rezidenciáján is tilos volt az evangéliumot prédikálni. De Speier népe szomjazta Isten Igéjét,
és a tilalom ellenére ezrek özönlöttek a szász választófejedelem kápolnájában tartott
istentiszteletekre.
Ez siettette a válságot. A császár kihirdette az országgyűlésnek, hogy mivel a lelkiismereti szabadságot engedélyező határozat súlyos zavargásokat keltett, elrendeli érvénytelenítését. Ez az önkényes cselekedet felháborította és megrémítette a lutheránus
keresztényeket. Egyikük ezt mondta: „Krisztus újra Kajafás és Pilátus kezébe került. „ A
katolikusok még jobban felbőszültek. Az egyik vakbuzgó katolikus kijelentette: „A törökök jobbak, mint a lutheránusok, mivel a törökök tartanak böjtnapokat, a lutheránusok
pedig megszentségtelenítik őket. Ha választanunk kellene Isten szent Igéje és az egyház
régi hibái között, az előbbit utasítanánk el!” Melanchton így szólt: „Faber a telt házú
gyűlésen naponta újabb követ vet reánk, az evangélium híveire.”
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A vallási türelem korábban már törvényerőre emelkedett, és a lutheránus államok
most úgy döntöttek, hogy tiltakoznak jogaik megsértése ellen. Luthernek, akit a Wormsi Ediktum még mindig egyházi átok alatt tartott, tilos volt Speierben megjelennie, de
munkatársai és a fejedelmek, akiket Isten indított fel, hogy ügyét ebben a válságban
védjék, helyére álltak. A nemes lelkű szász Frigyes, Luther korábbi pártfogója meghalt.
De testvére és utóda, János herceg is örömmel fogadta a reformációt, és bár békepárti
volt, nagyon határozottan és bátran kiállt minden olyan dologban, ami a vallás érdekeit
érintette.
A papok követelték, hogy a reformációt elfogadó államok fenntartás nélkül engedelmeskedjenek a római törvénykezésnek. A reformátorok viszont a korábban élvezett
szabadságot igényelték, és nem egyezhettek bele abba, hogy Róma ismét fennhatósága
alá vonja azokat az államokat, amelyek oly nagy örömmel fogadták Isten szavát.
Végül is elhangzott az a középutas javaslat, hogy ott, ahol a reformáció nem vert
gyökeret, a Wormsi Ediktumot szigorúan érvényesíteni kell; és hogy „ott, ahol a nép
eltért attól, és ahol a zendülés veszélye nélkül nem tudnak alkalmazkodni hozzá, ott ne
foganatosítsák a legkisebb új reformot sem, ne érintsenek semmilyen vitás pontot, ne
ellenezzék a mise celebrálását, és egyetlen római katolikusnak se engedjék meg a lutheránizmus követését”. Ezt az intézkedést az országgyűlés elfogadta, a katolikus papok és
főpapok nagy megelégedésére.
E rendelet érvényre juttatása megakadályozta volna „a reformáció kiterjesztését
azokra a területekre, ahol még ismeretlen volt, gátolta volna megszilárdítását, ahová
már eljutott”. Tehát nincs szólásszabadság, és tilos áttérni. E megszorítások és tilalmak
haladéktalan elfogadására voltak a reformáció hívei kötelezve. Úgy tűnt, hogy a világ
reménysége kialvóban van. „A római hierarchia visszaállítása... szükségszerűen visszahozná a régi visszaéléseket” és hamar alkalom kínálkozna annak a munkának az elpusztítására, amelyet már hevesen megrázott „a fanatizmus és a széthúzás”.
A tanácskozásra összegyűlt lutheránus-pártiak megdöbbenve néztek egymásra. „Mit
tegyünk?” kérdezgették egymástól. Az egész világot érintő súlyos kérdések forogtak kockán. „Behódoljanak-e a reformáció vezérei, és elfogadják-e a rendeletet? Ebben a válságos helyzetben, amely csakugyan súlyos volt, milyen könnyű lett volna érvelni a téves út
mellett! Mennyi jól hangzó ürügyet és „elfogadható” indokot találhattak volna a behódolásra! Hiszen a lutheránus fejedelmek garanciát kaptak vallásuk szabad gyakorlására.
Ez a kedvezmény kiterjedt azokra az alattvalókra is, akik az intézkedés foganatosítása
előtt magukévá tették a reformált nézeteket. Vajon ennyi nem elég? Mennyi veszélyt elkerülhetnének, ha most behódolnak! És mennyi ismeretlen bajt és viszályt zúdíthatnak
magukra az ellenállással! Ki tudja, milyen lehetőségeket tartogat a jövő? Fogadjuk el a
békét, ragadjuk meg a Róma által felkínált olajágat, és kötözzük be Németország sebeit!
Ilyen érvekkel igazolhatták volna annak az intézkedésnek az elfogadását, amely minden
bizonnyal csakhamar ügyük bukásával végződött volna.
„Szerencsére megvizsgálták ennek az egyezségnek az indítékát, és hitben cselekedtek. Mi volt ez az indíték? Az, hogy Rómának joga van a lelkiismeret elfojtására és a
szabad vizsgálódás megtiltására. Vajon ők maguk és protestáns alattvalóik nem élvez-
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hetnek vallásszabadságot? De igen. De csak mint az egyezményben kikötött egyik különleges kedvezményt, nem pedig jog szerint. Az egyezményen kívül pedig a tekintély
nagy hatalmú elve volt az úr. A lelkiismeret nem volt perdöntő. Róma csalhatatlan bíró,
akinek engedelmeskedni kell. A felkínált egyezmény elfogadása tulajdonképpen annak
az elismerése lett volna, hogy a vallásszabadság csak a protestáns szászokra korlátozódik. A többi keresztény pedig bűnt követ el a szabad vizsgálódással és a protestáns
hit megvallásával, amelyért börtön és máglya jár. Beleegyezhetnek-e vajon a vallásszabadság lokalizálásába? Annak meghirdetésébe, hogy a reformáció több hívet már nem
szerezhet magának? Hogy egy talpalatnyi földet sem hódíthat már meg? És ahol ebben
az órában Róma az úr, ott uralma állandó lesz? Ártatlannak mondhatnák-e a reformátorok magukat annak a sok száz és ezer embernek a vérétől, akik az egyezmény értelmében áldozzák fel életüket a pápaság országaiban? E sorsdöntő órában ez az evangélium
ügyének és a kereszténység szabadságának az elárulása lett volna. „ Inkább „feláldoznak
mindent, még országukat, koronájukat és életüket is”.
„Utasítsuk el ezt a rendeletet! - mondták a fejedelmek. Lelkiismeret dolgában nincs
súlya a többségnek. „ A küldöttek kijelentették: „Az 1526-os rendeletnek vagyunk adósai a birodalom békéjéért; annak eltörlése bajt és viszályt hozna Németországra. Az országgyűlés csak arra illetékes, hogy megőrizze a vallásszabadságot addig, amíg a tanács
újra összejön. „ A lelkiismereti szabadság megvédése az állam feladata; vallási ügyekben
csak eddig terjed a hatalma. Minden világi hatalom, amely polgári hatóság által kísérli
meg szabályozni vagy kikényszeríteni a vallási előírásokat, megsérti azt az elvet, amelyért a lutheránus keresztények olyan nemesen küzdöttek.
Római hívei elhatározták, hogy véget vetnek annak, amit „vakmerő makacsság”-nak
neveztek. Először megpróbáltak megoszlást támasztani a reformáció hívei között, és
megfélemlíteni azokat, akik nem foglaltak nyíltan állást mellettük. Végül a szabad városok képviselőit az országgyűlés elé idézték, hogy nyilatkozzanak: elfogadják-e a javaslat
feltételeit. A képviselők hiába kértek halasztást. Amikor színt kellett vallaniuk, majdnem
a fele a reformátorok mellé állt. Azok, akik nem voltak hajlandók eladni a lelkiismereti
szabadságot és az egyén döntési jogát, jól tudták, hogy állásfoglalásuk miatt bírálni, kárhoztatni és üldözni fogják őket. Az egyik delegátus ezt mondta: „Vagy megtagadjuk Isten
Igéjét, vagy elégetnek minket”.
Ferdinánd király, aki az országgyűlésen a császárt képviselte, látta, hogy a rendelet súlyos megosztottsághoz vezet, hacsak a fejedelmeket nem sikerül rávennie arra,
hogy elfogadják a rendeletet. Ezért rábeszéléssel próbálkozott, mert jól tudta, hogy az
erőszak még eltökéltebbé teszi ezeket az embereket. Ferdinánd „könyörgött a fejedelmeknek, hogy fogadják el a rendeletet, és biztosította őket arról, hogy a császár nagyon
meg lesz velük elégedve”. De ezek az állhatatos emberek, akik a földi uralkodók felett
álló tekintélyt ismerték el, nyugodtan válaszoltak: „Mindenben engedelmeskedünk a
császárnak, ami a béke ügyét és Isten dicsőségét szolgálja.”
Végül a király az országgyűlés előtt kijelentette a választófejedelemnek és barátainak, hogy az ediktum „császári rendelet formájában” fog megjelenni, és csak „egy lehetőségük van: engedelmeskedni a felsőbbségnek! „ E szavak után otthagyta a gyűlést,
nem adva alkalmat a reformátoroknak sem megfontolásra, sem válaszra. „Hasztalan
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küldtek küldöttséget a királyhoz, hogy visszatérésre bírják. „ Tiltakozásukra csak ezt válaszolta: „Ez elintézett ügy. Ennek csak engedelmeskedni lehet.”
A császári párt meg volt győződve arról, hogy a keresztény fejedelmek ragaszkodni fognak a Szentíráshoz, amelyet az emberi tanítások és kívánalmak elé helyeznek. A
császárpártiak tudták, hogy ahol ezt az elvet elfogadják, a pápaság végül megbukik. De
miként emberek ezrei, akik a „láthatókra” néztek, ők is azzal áltatták magukat, hogy a
császár és a pápa ügye erős, a reformátoroké pedig gyenge. Ha a reformátorok csupán
emberi segítségben bíztak volna, erőtlenek lettek volna, miként a katolikusok gondolták. És bár kevesen voltak, és meghasonlottak Rómával, mégis erősek voltak. „Az országgyűlés jegyzőkönyve helyett Isten Igéjére apelláltak, Károly császár helyett pedig
Jézus Krisztushoz, a királyok Királyához, és uraknak Urához fordultak.”
Mivel Ferdinánd nem volt hajlandó tekintettel lenni lelkiismereti meggyőződésükre,
a fejedelmek elhatározták, hogy távollétével nem törődve tiltakozásukat késedelem nélkül a nemzeti tanács elé tárják. Ezért ezt az ünnepélyes nyilatkozatot fogalmazták meg,
és nyújtották be az országgyűlésnek:
„E nyilatkozat útján Isten, a mi egyetlen Teremtőnk, Megtartónk, Megváltónk és Üdvözítőnk előtt, aki egy napon Bíránk lesz, valamint minden ember és minden teremtmény előtt kijelentjük, hogy semmit nem hagyunk jóvá és nem fogadunk el - sem mi,
sem népünk - semmilyen vonatkozásban, ami a javasolt rendelkezésben Istennel, szent
Szavával, igaz lelkiismeretünkkel és lelkünk üdvével ellentétes. „
„Micsoda?! Hagyjuk jóvá ezt a rendeletet?! Azt állítsuk, hogy a Mindenható Isten
meg akarja ugyan ismertetni magát az emberrel, de az ember képtelen eljutni Isten
ismeretére?!” „Nincs más biztos tan, csak amely Isten szavával összhangban van... Az Úr
tiltja minden egyéb hitelv tanítását... A Szentírás igéit más, világosabb igékkel kell megmagyarázni... Ez szent könyv, amelyre a kereszténynek minden dologban szüksége van,
könnyen érthető, és alkalmas a sötétség eloszlatására. Isten kegyelméből elhatároztuk,
hogy kitartunk Isten egyetlen Igéjének tiszta és kizárólagos prédikálása mellett, ahogyan
azt a Biblia ó- és újtestamentomi könyvei tartalmazzák. Nem teszünk hozzá semmit, ami
ellentétben áll vele. Ez az Ige az egyedüli igazság, minden tan és az egész élet biztos
szabálya. Sohasem csal vagy téveszt meg bennünket. Aki erre az alapra épít, az a pokol
minden hatalmával szemben is megáll, míg minden emberi hiábavalóság, amely ellene
támad, Isten színe előtt kudarcot vall.”
„Ezért visszautasítjuk a ránk kényszerített igát. „ „Ugyanakkor a császár őfelségétől
elvárjuk, hogy keresztény uralkodóként viselkedjék velünk, mint aki mindennél jobban
szereti Istent; és mi kijelentjük, hogy készek vagyunk mindazzal a szeretettel és engedelmességgel adózni mind neki, mind nektek, kegyelmes urak, ami igaz és törvényes
kötelességünk.”
A tiltakozás nagy hatással volt az országgyűlésre. A többséget nagyon meglepte és
megrémítette a tiltakozók bátorsága. A jövőt viharosnak és bizonytalannak látták. Elkerülhetetlennek tűnt a viszály, a harc és a vérontás. De a reformátorok, akik biztosak voltak ügyük igazságában, bíztak a Mindenható erejében. „Nagyon bátrak és határozottak
voltak.”
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„E híres tiltakozásban foglalt elvek... a protestantizmus lényegét alkotják. Ez a tiltakozás a vallást érintő két emberi visszaélés ellen emel szót: az első a polgári magisztrátus
beavatkozása, a második pedig az egyház önkényes hatalma. E visszaélések helyett a
protestantizmus a magisztrátus fölé a lelkiismeret hatalmát, a látható egyház fölé pedig
Isten szavának tekintélyét helyezte. Először is visszautasítja, hogy a polgári hatalmak beleavatkozzanak az Isten dolgaiba; majd a prófétákkal és az apostolokkal együtt mondja:
‚Istennek kell inkább engedni, hogynem embereknek.’ A tiltakozók V. Károly koronája
előtt magasra emelték Jézus Krisztus koronáját. Sőt továbbmentek: lefektették azt az
elvet, hogy minden emberi tanítást Isten kinyilatkoztatásai alá kell rendelni.” A protestálók továbbá kijelentették, hogy joguk van szabadon bizonyságot tenni meggyőződésükről. Nemcsak hinni és engedelmeskedni akarnak, hanem tanítani is azt, amit Isten Igéje
mond. Tagadták, hogy a papoknak és a magisztrátusoknak joguk van ezt megakadályozni. A speieri protestálás ünnepélyes bizonyságtevés volt a vallási türelmetlenség ellen,
és hangsúlyozása annak, hogy minden embernek joga van Istent úgy imádni, ahogy a
lelkiismerete diktálja.
A nyilatkozat elhangzott, és emberek ezrei jól emlékezetükbe vésték. A mennyei
könyvekbe is bekerült, ahonnan senki emberi erőfeszítéssel ki nem törölheti. Az egész
lutheránus Németország hitvallásként fogadta el a protestálást. Az emberek mindenütt
új és jobb korszak ígéretét látták a nyilatkozatban. Az egyik fejedelem ezt mondta a speieri protestánsoknak: „A Mindenható, akinek segítségével szilárdan, szabadon és bátran
meg tudjátok Őt vallani, őrizze meg bennetek ezt a keresztény állhatatosságot az örökkévalóság napjáig”.
Ha a reformáció, e kezdeti sikerekkel megelégedve, megalkuvással próbált volna a
világ kegyeibe férkőzni, ez hűtlenség lett volna Istennel és önmagával szemben. E hűtlenséggel saját sírját ásta volna meg. E nemes lelkű reformátorok élete tanulságokkal
szolgál minden korszakban. Sátán munkamódszere, amellyel Isten és Igéje ellen dolgozik, nem változott. Ma is éppoly ellensége a Szentírásnak, az élet útmutatójának, mint
amilyen a XVI. században volt. A Szentírás tanításaitól és elveitől ma is sokan messze
elkanyarodnak. Vissza kell térni a nagy protestáns alapelvhez: a Biblia, és csakis a Biblia
a hit és a kötelesség szabálya. Sátán ma is minden hatalmában álló eszközzel igyekszik
a lelkiismereti szabadságot megsemmisíteni. A speieri protestálók által elutasított antikrisztusi hatalom ma újult erővel törekszik arra, hogy elvesztett felsőbbségét visszaszerezze. Az a rendíthetetlen hűség, amely a reformáció e válságos helyzetében Isten Igéje
iránt mutatkozott, ma is a reform egyedüli lehetősége.
A jelek azt mutatták, hogy a protestánsokat veszély fenyegeti. Más jelekből viszont
azt lehetett látni, hogy Isten kinyújtotta kezét, hogy híveit megvédje. Ez idő tájt történt,
hogy „Melanchton sietve vezette barátját, Simon Grynaeust Speier utcáin a Rajna felé,
és unszolta, hogy keljen át a folyón. Grynaeust megdöbbentette ez a sietség. ,Egy komoly és ünnepélyes fellépésű idős ember, akit nem ismerek - szólt Melanchton -, jelent
meg előttem, és azt mondta, hogy Ferdinánd perceken belül rendőröket fog küldeni,
hogy Grynaeust letartóztassa.”
E nap folyamán Faber, a római egyház teológusa megrágalmazta prédikációjában
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delmez. „Faber leplezte haragját, de azután mindjárt a királyhoz fordult, akitől elfogatási parancsot szerzett az okvetetlenkedő heidelbergi professzor ellen. Melanchton előtt
nem volt kétséges, hogy barátját Isten mentette meg, aki szent angyalát küldte el ezzel
a figyelmeztetéssel.
Melanchton mozdulatlanul várt, míg a folyó vize megmentette Grynaeust üldözőitől.
, Végre - kiáltott Melanchton, amikor a barátját a túloldalon látta -, végre megszabadult
az ártatlan a vérre szomjazók kegyetlen szorításából.’ Hazaérve Melanchton megtudta,
hogy a rendőrök a padlástól a pincéig tűvé tették Grynaeusért a házat.
A reformációt nagyobb erővel kellett hangsúlyozni a föld nagyjai előtt. Ferdinánd
király nem volt hajlandó a lutheránus fejedelmeket meghallgatni, de a fejedelmek alkalmat kaptak arra, hogy ügyüket a császár, valamint az összehívott egyházi és állami
méltóságok elé terjesszék. A birodalmat felkavaró viszály lecsendesítésére a speieri
protestálást követő évben a császár, V. Károly országgyűlést hívott össze Augsburgban,
amelynek elnökévé önmagát jelölte. Erre az országgyűlésre beidézték a protestáns vezetőket is.
Nagy veszélyek fenyegették a reformációt, de hívei most is Istenre bízták ügyüket, és
megfogadták, hogy kitartanak az evangélium mellett. A szász választófejedelmet tanácsadói le akarták beszélni arról, hogy megjelenjék az országgyűlésen. A császár - mondták
- azért igényli a fejedelmek részvételét, hogy tőrbe csalja őket. „Nem kockáztat-e mindent az, aki hatalmas ellenség társaságában záratja magát egy város falai közé?” Mások
pedig ezt a tiszteletreméltó kijelentést tették: „Csak viseljék magukat a fejedelmek bátran, és Isten ügye mentve van!” „Isten hű, nem hagy el bennünket” - hangoztatta Luther.
A választófejedelem elindult kíséretével Augsburgba. Mindnyájan tudták, milyen veszélyek leselkednek rájuk, és sokan szomorú arccal és nyugtalan szívvel mentek. De Luther,
aki elkísérte őket egészen Coburig, „Erős vár a mi Istenünk” című énekével - amelyet az
úton írt - új életre keltette lankadó hitüket. A lelkesítő ének hangjaira számos nyugtalanító sejtelem eloszlott, és sok nehéz szív megkönnyebbült.
A reformált fejedelmek úgy határoztak, hogy benyújtanak az országgyűlésnek egy
nyilatkozatot, amely rendszerbe fogva és a Szentírással igazolva tartalmazza nézeteiket. Elkészítését Lutherre, Melanchtonra és társaikra bízták. A protestánsok e hitvallást
meggyőződésük kifejezéseként fogadták el, és összegyűltek, hogy e fontos okmányt aláírják. Ünnepélyes és nehéz pillanatok voltak ezek. A reformátorok nagyon óvakodtak
attól, hogy ügyükbe politikai kérdéseket keverjenek. Úgy érezték, hogy a reformációnak
nem szabad semmi más befolyást árasztania, csak azt, ami Isten szavából árad. Amikor
a keresztény fejedelmek felkészültek, hogy aláírják a Hitvallást, Melanchton e szavakkal
tiltakozott: „A teológusoknak és lelkészeknek kell ezeket a dolgokat javasolniuk. Tartogassuk másra a föld nagyjainak tekintélyét!” „Isten ments - válaszolt a szászországi János
-, hogy engem kizárjatok! Eltökéltem, hogy megteszem, ami helyes, a koronám miatti
aggódás nélkül. Választói fövegem és a hermelinem nem olyan drága nekem, mint Jézus
keresztje. „ E szavak után aláírta nevét. Egy másik herceg ezt mondta, miközben kezébe
vette a tollat: „Ha az én Uram, Jézus Krisztus dicsősége megkívánja, kész vagyok... javaimat és életemet feláldozni. „Inkább lemondanék alattvalóimról és országaimról, inkább
elhagyom atyáim országát bottal a kezemben, mintsem valami más tanítást fogadjak el,
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mint amit ez a hitvallás tartalmaz. „ Ilyen volt azoknak az embereknek - Isten embereinek - a hite és bátorsága.
Ütött az óra, és meg kellett jelenniük a császár előtt. V. Károly trónján ülve és a fejedelmek társaságában fogadta a protestáns reformátorokat, akik felolvasták hitvallásukat. Azon a reprezentatív gyűlésen az evangélium igazságai világosan feltárultak, a pápai
egyház tévelygései pedig lelepleződtek. Joggal mondják, hogy ez a nap „a reformáció
legnagyobb, a kereszténység és az emberiség történelmének pedig egyik legdicsőségesebb napja”.
Ekkor még csak néhány év telt el azóta, hogy a wittenbergi barát egyedül állt a wormsi nemzeti tanács előtt. Most ott voltak helyette a birodalom legnemesebb és leghatalmasabb fejedelmei. Luthernek tilos volt Augsburgban megjelennie, de jelen volt szavai
és imái által. „Végtelenül boldog vagyok - írta -, hogy megértem ezt az órát, amelyben
Krisztust ilyen jeles hitvallók magasztalták fel nyilvánosan, és ilyen dicső gyűlés előtt.” Így
teljesedtek a Szentírás szavai: „A királyok előtt szólok a Te bizonyságaidról” (Zsolt 119:46).
Pál korában az evangélium, amelyért az apostolt bebörtönözték, éppen így került a
császárváros fejedelmei és nemesei elé. Most is ez történt: amit a császár nem engedett
a szószékről prédikálni, azt a palotából hirdették. Amiről sokan azt tartották, hogy még a
szolgáknak sem való meghallgatni, azt a birodalom urai és főnemesei csodálattal hallgatták. Királyok és más méltóságok voltak a hallgatók, koronás fejedelmek a prédikátorok,
a prédikáció pedig Isten fennkölt igazsága volt. „Az apostoli kor óta - jelenti ki egy író nem végeztek ennél nagyszerűbb munkát, és nem tettek fennköltebb hitvallást.”
„Mindaz, amit a lutheránusok mondanak, igaz. Nem tudjuk letagadni” - jelentette ki
egy katolikus püspök. „Meg tudja ön helytálló érvekkel cáfolni a választófejedelem és
társai hitvallását?” - kérdezte egy másik dr. Ecktől. „Az apostolok és próféták írásaival
nem - hangzott a válasz -, de az atyákéval és a zsinatokéval igen!” „Értem - válaszolt a
kérdező. Tehát ön szerint a lutheránusok a Szentíráson belül vannak, mi pedig kívül.”
Néhány német fejedelmet meghódított a reformált hit. Maga a császár is kijelentette, hogy a protestáns cikkelyek csak az igazságot tartalmazzák. A Hitvallást számos
nyelvre lefordították, egész Európában elterjesztették, és a későbbi generációk során
milliók fogadták el saját hitvallásukként.
Isten hűséges szolgái nem egymaguk dolgoztak. Miközben a levegőbeli fejedelemségek, hatalmasságok és gonosz lelkek összefogtak ellenük, az Úr nem hagyta el népét. Ha
szemük megnyílt volna, éppúgy látták volna, hogy mennyei lények segítik őket, miként a
régi próféta. Amikor Elizeus szolgája az őket körülvevő és a menekülés minden lehetőségét elvágó ellenséges seregre mutatott, a próféta így imádkozott: „Óh Uram! nyisd meg
kérlek az ő szemeit, hadd lásson” (2Kir 6:17). És íme, a hegy tele volt tüzes szekerekkel
és lovakkal! A menny serege ott állomásozott, hogy megvédje Isten emberét. Így vigyáztak Isten angyalai a reformáció ügyét szolgáló munkásokra is.
Luther sziklaszilárdan vallotta, hogy nem szabad világi hatalom igény bevételével
elősegíteni, sem fegyverrel megvédeni a reformációt. Boldog volt, hogy a birodalom
fejedelmei megvallották az evangéliumot. De amikor azt javasolták, hogy alkossanak
védelmi szövetséget, kijelentette: „az evangélium tanítását egyedül Istennek kell megA NAGY KÜZDELEM (179-191.) A FEJEDELMEK TILTAKOZÁSA
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védenie... Minél kevésbé ártják bele az emberek magukat ebbe a munkába, annál feltűnőbb lesz Isten közbelépése. Nézete szerint minden körültekintő óvintézkedés hitvány
félelemnek és bűnös bizalmatlanságnak tulajdonítható.”
Amikor hatalmas ellenség fogott össze, hogy a reformált hitet megdöntse, és úgy
tűnt, hogy ezrek fognak kardot rántani ellene, Luther ezt írta: „Sátán kimutatja dühét.
Istentelen főpapok ármánykodnak, és háború fenyeget bennünket. Buzdítsátok a népet,
hogy küzdjön vitézül Isten trónja előtt imában és hitben, hogy ellenségeink Isten Lelke
által legyőzve nyugodni kényszerüljenek! Legfőbb szükségletünk és legfőbb dolgunk az
imádkozás! Tudja meg a nép, hogy ki van téve a kard élének és Sátán haragjának! Ezért
imádkozzon!”
Később a reformált fejedelmek által tervezett szövetségre utalva Luther kijelentette,
hogy csak egy fegyvert szabad ebben a harcban használni: „a Lélek kardját”. A szász
választófejedelemnek így írt: „Lelkiismeretünk szerint nem egyezhetünk bele a javasolt
szövetségbe. Inkább tízszer is meghalunk, mintsem azt lássuk, hogy evangéliumunk
egyetlen csepp vér kiontását is okozza. A mi feladatunk az, hogy olyanok legyünk, mint a
mészárszékre vitt juh. Hordoznunk kell Krisztus keresztjét. Ne féljen felséged, imáinkkal
többet teszünk, mint összes ellenségünk a kérkedésével! Csak ne engedje, hogy keze
testvérei vérével szennyeződjék be! Ha a császár azt kívánja, hogy bíráinak kiszolgáltassuk magunkat, készségesen megjelenünk előttük. Ön nem tudja hitünket megvédeni.
Mindenkinek a saját maga kockázatára és veszélyére kell hinnie.”
A titkos imából fakadt az az erő, amely a nagy reformáció által megrázta a világot.
Az Úr szolgái az imádkozás helyén szent nyugalommal vetették meg lábukat Isten ígéreteinek szikláján. Az augsburgi küzdelem idején „nem múlt el egy nap sem anélkül, hogy
Luther ne szentelt volna legalább három órát imára. Mégpedig az elmélyülésre legalkalmasabb órákat választotta ki. „ Hallani lehetett, hogy cellájának magányában kiönti
lelkét Isten előtt, „mint amikor az ember a barátjával beszél. Szavai tele voltak hálaadással, aggódással és reménységgel. „ „Tudom, hogy Atyánk és Istenünk vagy - mondta -, és
hogy szétszórod gyermekeid üldözőit, hiszen Te is veszélyben vagy velünk. Ez a Te ügyed,
és csak a Te késztetésedre vettük mi is a kezünkbe. Védj meg hát bennünket, ó Atyánk!”
Az aggodalomtól és félelemtől roskadozó Melanchtonnak ezt írta: „Kegyelem és békesség Krisztusban, mondom Krisztusban, és nem a világban. Ámen. Gyűlölöm, szerfelett gyűlölöm a téged emésztő határtalan gondokat. Ha az ügy igaztalan, hagyj fel vele;
ha pedig igaz, miért hazudtolnánk meg annak ígéretét, aki azt parancsolja, hogy félelem
nélkül hajtsuk fejünket álomra?! ...Krisztus nem fog hiányozni a jogos és igaz ügy mellől.
Ő él, Ő uralkodik; akkor mitől féljünk?”
Isten hallotta szolgái kiáltását. Fejedelmeknek és lelkészeknek erőt és bátorságot
adott, hogy őrizzék az igazságot az élet sötétségének világbírói ellen. Így szól az Úr: „Imé
szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem
szégyenül” (1Pt 2:6). A protestáns reformátorok Krisztusra építettek, és a pokol kapui
sem tudtak diadalt aratni rajtuk.
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7. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, (528-536.) A SZENTÍRÁS VÉDŐBÁSTYA

„Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala” (Ésa 8:20). Isten népének a Szentírásnál kell védelmet keresnie a hamis tanítók befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő hatalma ellen. Sátán minden úton-módon
igyekszik az embert elzárni a Biblia kínálta ismerettől, mert a Biblia világos kijelentései
leleplezik csalásait. Minden alkalommal, amikor Isten műve új életre kel, a gonoszság
fejedelmének munkája is megélénkül. Most összeszedi minden erejét a Krisztus és követői elleni végső küzdelemhez. Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának.
Az antikrisztus szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira fog
hasonlítani az igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük.
Minden kijelentést és minden csodát a Biblia bizonyságtételével kell ellenőrizni.
Azok, akik igyekeznek Isten parancsolatainak engedelmeskedni, gúnynak és támadásnak lesznek kitéve. Csak Isten segítségével állhatnak meg. Hogy el tudják viselni a
reájuk váró próbát, meg kell érteniük Isten akaratát, Igéjének kinyilatkoztatásait. Csak
azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangban cselekszenek. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival.
Egyszer mindenki fel fogja tenni magának ezt a súlyos kérdést: Istennek engedelmeskedjem-e vagy embereknek? A döntő óra már a küszöbön van. Szilárdan áll-e lábunk a
sziklán, Isten változhatatlan Igéjén? Ki tudunk-e híven tartani Isten parancsolatai és a
Jézus hite mellett?
Megváltónk, mielőtt keresztre feszítették, elmondta tanítványainak, hogy meg fogják ölni, de újra életre kel. Angyalok is jelen voltak e beszélgetésnél, hogy Jézus szavait
bevéssék a tanítványok elméjébe és szívébe. De a tanítványok földi szabadságot, Róma
igája alóli szabadulást vártak, és nem tudták elviselni azt a gondolatot, hogy az, akiben
minden reményük összpontosult, megalázó halált szenvedjen. Nem lett volna szabad
elfelejteniük Jézus szavait, mégis elfelejtették. És amikor jött a próba, készületlenül találta őket. Jézus halála minden reményüket romba döntötte, mintha a Megváltó nem is
figyelmeztette volna őket rá. A próféciák nekünk is éppoly világosan mutatják a jövőt,
miként Krisztus szavai a tanítványoknak. Az Ige tisztán feltárja a kegyelemidő lezárulásához fűződő eseményeket, és azt, hogy miként kell a nyomorúság idejére felkészülnünk.
De a tömegek nem értik ezeket a fontos igazságokat, mintha Isten ki sem nyilatkoztatta
volna őket. Sátán résen áll, hogy elragadjon minden benyomást, amely az embert bölc�csé teheti az üdvösségre. És a nyomorúság idején sokan készületlenek lesznek.
Amikor Isten olyan fontos intéseket küld az embernek, hogy az ég közepén szálló
szent angyalok által hirdetett üzenettel ábrázolja, akkor mindenkitől, akinek értelmet
adott, megkívánja, hogy figyeljen az üzenetre. A fenevad és képe imádásáért járó félelmes büntetés (Jel 14:9-11) késztessen mindenkit a próféciák szorgalmas kutatására.
Mindenkinek meg kell tudnia, mi a fenevad bélyege, és miként kell elhárítani. De a soka-
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ság elfordítja fülét az igazság hallásától, és a mesékre figyel. Pál apostol a végső idő felé
tekintve kijelentette: „Lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik” (2Tim
4:3). Ez az idő már itt van. A tömegeknek nem kell a Biblia igazsága, mert keresztezi bűnös, világot szerető szívük vágyait, Sátán pedig gondoskodik a nekik tetsző tévedésekről.
De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és határozatai - amelyekből
oly sok és sokféle van, mint az általuk képviselt egyházakból - külön-külön és együttvéve
sem tekinthetők bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Mielőtt bármilyen
tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr!
Sátán az emberek figyelmét Isten helyett folyvást emberekre igyekszik terelni. Ráveszi őket, hogy a Szentírás kutatása helyett püspököktől, lelkészektől, teológiai professzoroktól kérdezzék meg, mi a kötelességük. E vezetők befolyásolásával pedig úgy irányítja
a tömegeket, ahogy neki tetszik.
Amikor Jézus eljött, hogy az élet igéit szólja, az egyszerű emberek boldogan hallgatták; és sokan - még a papok és a főemberek közül is - hittek benne. De a papság feje és a
nemzet vezetői tanításait készakarva kifogásolták és elvetették. Bár minden ellene koholt
vádjukkal kudarcot vallottak, és bár Jézus szavaiban érezhető volt a menny hatalma és
bölcsessége, ők mégis az előítélet mögé bújtak, és Messiás voltának legvilágosabb bizonyítékát sem fogadták el. Különben minden bizonnyal tanítványai lettek volna. Jézusnak
ezeket az ellenségeit az emberek gyermekkoruktól kezdve tisztelték, és már megszokták,
hogy tekintélyük előtt vakon fejet hajtanak. „Hogy lehet - kérdezték -, hogy főembereink
és tanult írástudóink nem hisznek Jézusban? Ha Ő volna a Krisztus, e kegyes emberek
hinnének benne.” E tanítók befolyására tagadta meg a zsidó nép Megváltóját.
Ma is sok szenteskedő ember tükrözi azoknak a papoknak és főembereknek a lelkületét, akik nem hajlandók megvizsgálni, hogy mit mond a Szentírás korunk különleges
igazságairól. Hivatkoznak gazdagságukra, népszerűségükre, nagy létszámukra, és közben
megvetik az igazságnak azt a néhány szegény, népszerűtlen képviselőjét, akiket vallásos
hitük elkülönít a világtól.
Krisztus tudta, hogy az a hatalom, amelyet az írástudók és a farizeusok indokolatlanul bitoroltak, nem fog megszűnni a zsidók szétszóródásával. Profetikus szemmel látta,
hogy emberek tekintélyét fogják a lelkiismeret mércéjévé tenni. Ez a törekvés súlyos
átokként nehezedett az egyházra. A félelmes átkot, amelyet Jézus az írástudókra és a papokra mondott, és intését, amellyel óvta a népet e vak vezetők követésétől, feljegyezték
a későbbi nemzedékek okulására.
A római egyház a papság számára tartja fenn a Szentírás magyarázatának jogát. Azzal az indokkal, hogy csak egyházi személyek illetékesek Isten Igéjének magyarázására,
visszatartotta a Bibliát a köznéptől. Bár a reformáció mindenkinek felkínálta a Szentírást,
a Róma által képviselt elv a protestáns egyházakban is tömegeket tart vissza a Biblia személyes kutatásától. Azt tanulták, hogy fogadják el a Biblia tanításait úgy, ahogy az egyház tanítja. És emberek ezrei félnek elfogadni azt - bármilyen világos is a Szentírásban -,
ami ellentétben áll hitvallásukkal vagy egyházuk hagyományos tanításaival.
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Annak ellenére, hogy a Biblia óv a hamis tanítóktól, sokan szívesen rábízzák üdvösségüket a papságra. Ma emberek ezrei, akik vallásosnak mondják magukat, csak azzal
tudják megokolni, mit miért hisznek, hogy vallási vezetőiktől így tanulták. Szinte nem is
figyelnek a Megváltó tanításaira, és fenntartás nélkül elhiszik a papok szavait. De vajon a
papok tévedhetetlenek? Hogyan bízhatjuk lelkünket vezetésükre, ha Isten Igéje alapján
nem látunk bennük fényhordozót?! Sokan azért követnek tanult embereket, mert nincs
erkölcsi bátorságuk ahhoz, hogy letérjenek a világ kitaposott útjáról; mivel kényelmesek ahhoz, hogy saját maguk kutassanak, a tévelygés láncai menthetetlenül megkötözik
őket. Látják, hogy a korunknak szóló igazság világosan kiolvasható a Bibliából, és érzik
is, hogy a Szentlélek ereje kíséri hirdetését, de a papság rosszallása elfordítja őket a világosságtól. E becsapott lelkek - értelmük és lelkiismeretük meggyőződése ellenére - nem
mernek másként gondolkozni, mint a lelkész, az egyéni véleményüket, örök érdekeiket
feláldozzák más hitetlenségének, gőgjének és előítéletének oltárán.
Sátán sokféle módon használja fel az emberi befolyást foglyai megkötözésére. Tömegeket nyer meg magának azzal, hogy az érzések selyemszálaival Krisztus keresztjének
ellenségeihez köti őket. Bármilyen kötelék legyen is ez: szülői, gyermeki, hitvesi vagy
társadalmi, az eredmény ugyanaz. Az igazság ellenségei felhasználják befolyásukat a lelkiismeret irányítására, és a hatalmukban tartott lelkeknek nincs elég bátorságuk vagy
önállóságuk ahhoz, hogy a saját belátásuk szerint teljesítsék kötelességüket.
Isten dicsősége elválaszthatatlan igazságától. Nem lehet Bibliával a kézben hamis nézetekkel dicsőséget adni Istennek. Sokan állítják, hogy nem számít, mit hiszünk, csak éljünk becsületesen! De az életet a hit alakítja. Ha a világosság és az igazság hozzáférhető
számunkra, de mi nem igyekszünk meglátni és meghallani, tulajdonképpen elutasítjuk,
és a sötétséget választjuk.
„Van olyan út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja” (Péld 16:25).
Amikor minden lehetőség megvan Isten akaratának megismerésére, a tudatlanság nem
mentség a tévedésre és a bűnre. Az az utas, aki útkereszteződéshez érve figyelmen kívül
hagyja a jelzőtáblát, és a szerinte helyes utat választja, bármilyen jószándékú, minden
valószínűség szerint a rossz úton fogja találni magát.
Isten azért adta nekünk Igéjét, hogy megismerjük tanításait. Azt akarja, hogy mi magunk keressük, mit kíván tőlünk. Amikor a törvénytudó ezzel a kéréssel fordult Jézushoz:
„Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” - a Megváltó a Szentírásra hivatkozva
ezt mondta: „A törvényben mi van megírva? Mint olvasod?” A tudatlanság nem mentség; ez nem menti fel az Isten törvényének áthágásáért járó büntetés alól sem az ifjút,
sem az öreget, hiszen kezükben van a törvény elveinek és kívánalmainak hiteles ismertetése. Nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy
a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen
kell kutatnia a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Van egy térképe, amelyen fel
van tüntetve a haza felé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatnia.
Minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból, mi az igazság. Az igazságot ismerve pedig a világosságban kell járnia, és mindenkit
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példája követésére kell buzdítania. Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát,
minden gondolatot mérlegelve, és igét igével összevetve. Isten segítségével nekünk kell
kialakítanunk nézeteinket, mint ahogy életünkért is saját magunk vagyunk felelősek Isten előtt.
Számos művelt ember a Biblia legvilágosabb igazságait valószínűtlennek és homályosnak tünteti fel. Nagy bölcsességet színlelve azt tanítják, hogy a Szentírásnak van
egy misztikus, titokzatos, lelki jelentése, amelyet nem lehet megfejteni. Ezek az emberek hamis tanítók. Nekik mondja Jézus: „Nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek
hatalmát” (Mk 12:24). A Bibliát, amikor nem szimbólumokban vagy képekben, hanem
világosan beszél, szó szerint kell érteni. Krisztus ezt ígérte: „Ha valaki cselekedni akarja
az ő akaratát, megismerheti e tudományról” (Jn 7:17). Ha az emberek szó szerint vennék
a Bibliát, ha nem volnának hamis tanítók, akik félrevezetik és elbizonytalanítják őket,
akkor olyan munkát lehetne végezni, ami megörvendezteti az angyalokat, és Krisztus
nyájába tévelygők ezrei jönnének.
Amikor a Szentírást kutatjuk, összpontosítsuk rá minden figyelmünket, és igyekezzünk megérteni, amennyire Isten mélységes dolgait halandó ember felfoghatja! De ne
felejtsük el, hogy az igazi tanulót a gyermek formálhatósága és alázatossága jellemzi!
A szentírási problémákat nem lehet a filozofikus problémák leküzdéséhez alkalmazott
módszerekkel megoldani. A Biblia kutatásához nem szabad azzal a magabiztossággal
fogni, ahogy sokan a tudományos kérdéseket vizsgálják; hanem imádkozva, Istenre támaszkodva, akaratának megismerésére igazán vágyakozva. Alázatos és tanulékony lelkülettel kell a nagy VAGYOK-tól tanulnunk, nehogy a gonosz angyalok elhomályosítsák
értelmünket, és szívünket keménnyé, érzéketlenné tegyék az igazság iránt.
A Szentírásnak sok olyan része, amelyet művelt emberek titokzatosnak mondanak,
vagy lényegtelennek tartva figyelemre se méltatnak, vigasztalást és eligazítást nyújt
azoknak, akik Krisztus iskolájában tanulnak. Sok teológus szándékosan nem látja meg
azokat az igazságokat, amelyeket nem akar gyakorolni. Ez az egyik oka annak, hogy aligalig érti Isten Igéjét. A bibliai igazságok megértése nem annyira az értelmi képességen
múlik, hanem inkább a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszinteségén.
A Bibliát soha nem szabad imádkozás nélkül kutatni. Csak a Szentlélek tudja megéreztetni velünk a könnyen megérthető dolgok fontosságát, és csak Ő akadályozhatja
meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását. Isten mennyei angyalokat bízott meg azzal, hogy Igéjének befogadására alkalmassá tegyék szívünket; olyannyira, hogy az Ige
szépségében gyönyörködni, intéseiből okulni tudjunk, ígéreteiből pedig életet és erőt
merítsünk. Tegyük magunkévá a zsoltáros könyörgését: „Nyisd meg az én szemeimet,
hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát” (Zsolt 119:18)! A kísértés sokszor legyőzhetetlennek tűnik, mert az imádkozás és az igekutatás elhanyagolása miatt
a megkísértett nem emlékszik mindjárt Isten ígéreteire, és nem a Szentírás fegyvereivel
próbálja Sátánt legyőzni. De azokat, akik jártasak akarnak lenni Isten dolgaiban, angyalok veszik körül, és a bajban emlékeztetik őket az éppen akkor szükséges igazságokra.
Tehát, amikor az ellenség „eljő, mint egy sebes folyóvíz” (Ésa 59:19), Isten Lelke zászlót
bont előtte.
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Jézus ezt ígérte tanítványainak: „Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek” (Jn 14:26). De ahhoz, hogy a veszély idején Isten Lelke eszünkbe juttathassa Krisztus tanítását, előbb azt szívünkbe kell zárnunk.”Szívembe
rejtettem a Te beszédedet - mondta Dávid -,hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt 119:11).
Mindazoknak, akik értékelik az örökkévaló dolgokat, résen kell lenniük a szkepticizmus támadásaival szemben. Az emberek az igazság oszlopait is ki fogják kezdeni. Nem
menekülhetünk meg a maró gúnyolódástól és álokoskodástól, a csalárd és bomlasztó
tanításoktól, a modern hitetlenségtől. Sátán minden rendű és rangú emberhez alkalmazza kísértéseit. A tanulatlant gúnyolja és csúfolja, a művelt embert pedig tudományos ellenvetésekkel és filozofikus érvekkel támadja, - mindenkit azzal a céllal, hogy
kételyt és megvetést keltsen a Szentírással szemben. Még a tapasztalatlan fiataloknak
is van bátorságuk a keresztény alapelvekkel szemben kételyt ébreszteni. Ez az ifjúkori
hitetlenség, ha felszínes is, kihat másokra. Sok embert atyái hitének kigúnyolására és
a kegyelem Lelkének megsértésére indít (Zsid 10:29). Sok szépen induló életet, amely
Isten dicsőségét és a világ áldását szolgálhatta volna, megrontott a hitetlenség átkos
lehelete. Akik hisznek az öntelt emberi értelem ítélőképességében, azt képzelve, hogy
Istentől kapott bölcsesség nélkül megmagyarázhatnak mennyei titkokat, és felismerhetnek igazságokat, azok Sátán csapdájába esnek.
A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő tömegek sorsa
nemsokára eldől. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan
élünk. Szükségünk van Isten Lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie: ”Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” Meg kell magunkat
alázni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten Igéjén, különösen
az ítélet jelenetein. Mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. A Sátán által
megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne aludjatok! Az ellenség résen áll, hogy ha
tétlenkedtek és elszunnyadtok, lecsapjon rátok, és zsákmányul ejtsen benneteket.
Sok embert Isten egészen másként lát, mint ahogy ők gondolják. Sokan gratulálnak maguknak a bűnökért, amiket nem követtek el, és elfelejtik számba venni azokat
az elmulasztott jó és nemes tetteket, amiket Isten elvárt volna tőlük. Nem elég csupán
fának lenni Isten kertjében. Gyümölcsöt is kell teremni. Isten számon kér tőlük minden elmulasztott jót, amit kegyelme erejével véghez vihettek volna. A mennyei könyvek
nyilvántartása szerint hiába foglalják a helyet. De még az ő helyzetük sem teljesen reménytelen. Az Isten irgalmát semmibe vevőket és a kegyelmével visszaélőket a türelmes
Szeretet még mindig védelmébe veszi. „Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol, és
támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Meglássátok annakokáért, hogy
mi módon okkal járjatok... Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok” (Ef 5:14-16).
A próba idején fog meglátszani, ki tette Isten Igéjét élete szabályává. Nyáron nem
lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De amikor eljön a tél és a fagy,
az örökzöld változatlan marad, a többi fa pedig lehullatja leveleit. A kétszínű hitvallót
sem lehet most megkülönböztetni az igazi kereszténytől. De küszöbön van az az idő,
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amikor a különbség nyilvánvaló lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a
vakbuzgóság és a vallási türelmetlenség; ha lángra lobban az üldözés, a lágymelegek
és a képmutatók meginognak, és feladják hitüket. De az igazi keresztény sziklaszilárdan
megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt.
Ezt mondja a zsoltáríró: „A Te bizonyságaid az én gondolataim”. „A Te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét” (Zsolt 119:99.104).
„Boldog ember az, aki megnyerte a bölcsességet.” „Mert olyanná lesz, mint a víz
mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik,
és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg
nem szűnik” (Péld 3:13; Jer 17:8).

<<<vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUS ÉLETE (573-579.) „NE NYUGTALANKODJÉK A TI SZÍVETEK”

Mikor a tanítványok mégsem ismerték meg az Üdvözítő határtalan erőforrásait és
hatalmát, akkor azt mondotta nekik: „Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én
nevemben” (Jn 16:24). Krisztus megmagyarázta ezzel tanítványainak, hogy ismeretük
titka abban van, hogy az ő nevében mindig és minden körülmények között erőt és kegyelmet kérhetnek az Atyától. Ő azért lesz ott az Atyánál, hogy könyörögjön érettünk és
kérje az Atyától azokat a dolgokat, amelyekre szükségük van, amelyeket ők is kérnek az
Atyától az Ő nevében. Az alázatos esdeklők imádságait saját kívánságaként mondja el
az Atyának az imádkozó lelkek érdekében. A mennyben minden őszinte imádság meghallgatásra talál. Lehet, hogy ezt az imádságot nem mondják el gördülékenyen, folyékonyan, de ha ebben az imádságban benne van az imádkozó szíve, akkor ez az imádság
felszáll abba a szentélybe, ahol Jézus szolgál, és Ő jelenti ezt az imádságot az Atyának
egyetlen ügyetlen, dadogó szó nélkül, szépen, és az teljes lesz tökéletessége tömjénének jó illatával.
Az őszinteség és a becsületesség ösvénye nem olyan ösvény, amely mentes lenne az
akadályoktól, de minden nehézségünk közepette fel kell ismernünk, meg kell hallanunk
Krisztus imádságra felhívó szavát. Nincs senki a földön élő emberek között, akinek valamiféle olyan hatalma, ereje lenne, amit nem az Istentől kapott. Ennek a hatalomnak,
erőnek a forrása pedig a leggyengébb emberi lények előtt is nyitva van. „Akármit kértek
majd az én nevemben én megcselekszem azt, - mondotta Jézus - hogy dicsőíttessék az
Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt” (Jn 14:13-14).
„Az én nevemben” (Jn 14:14). Krisztus azt parancsolta meg tanítványainak, hogy így
imádkozzanak. Krisztus követőinek Krisztus nevében kell megállniuk Isten előtt. Az érettük hozott áldozat által válnak értékessé Isten előtt. A Megváltó nekik tulajdonított igazsága teszi őket becsesekké Isten előtt. Krisztusért az Úr megbocsát mindazoknak, akik
félik Őt. Az Úr nem látja meg bennük a bűn rosszaságát. Ellenkezőleg, felismeri bennük
a Fiúhoz való hasonlatosságukat, akiben hisznek.
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Az Úr csalódik, mikor népének a tagjai kevésre értékelik önmagukat. Az Úr azt akarja,
hogy választottai azon ár szerint értékeljék önmagukat, mely árat érettük a Golgotán
lefizetett. Isten vágyakozik utánuk, kívánja őket, különben nem küldötte volna el Fiát
azzal az igen sokba kerülő megbízással, hogy váltsa meg őket. Az Úrnak feladata van
számunkra és nagyon tetszik néki, ha gyermekei a legmagasabb igényekkel lépnek eléje,
csak azért, hogy minél nagyobb mértékben megdicsőíthessék az Ő nevét. Nagy dolgokat
várhatnak el az Úrtól, ha hisznek az Ő ígéreteiben.
Krisztus nevében imádkozni azonban sokat jelent. Azt jelenti, hogy elfogadjuk magatartását, megmutatjuk lelkületét és végezzük munkáját. Az Üdvözítő feltételhez köti
ígéretét. ”Ha engem szerettek, - mondja - az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn
14:15). Krisztus megment bennünket, nem a bűnben, hanem a bűntől. Azoknak, akik
szeretik Őt, engedelmességükkel kell megmutatniuk iránta érzett szeretetüket.
Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az engedelmesség a
szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azonosítja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást csak
azt, hogy eleget teszünk saját indítékainknak. Megtisztított és megszentelt akaratunk
Krisztus szolgálatának a végzésében találja majd meg legnagyobb örömét. Mikor megismerjük Istent, mivel éppen az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük Őt, akkor életünk a
folytonos engedelmesség élete lesz. Krisztus lényének az értékelése, megbecsülése által
az Istennel való közösség útján a bűn gyűlöletes lesz számunkra.
Amint Krisztus is emberként a törvény alatt élt, úgy mi is megtehetjük ezt, ha erőért ragadjuk meg Krisztus erejét. Kötelességünkért való felelősségünket azonban nem
helyezhetjük, háríthatjuk át másokra, és nem várhatunk arra, hogy ők mondják meg
nékünk azt; hogy mit tegyünk. Nem függhetünk az emberek tanácsától. Az Úr minket is
éppen olyan készségesen megtanít kötelességeinkre, mint ahogy másokat is megtanít.
Ha hittel megyünk hozzá, akkor személyesen nékünk mondja el titkait. Szívünk gyakran
ég bennünk, mikor Valaki közel jön hozzánk, hogy éppen úgy kapcsolatba, közösségbe
lépjen velünk, mint egykor Énókkal tette. Azok, akik úgy döntenek, hogy semmi olyant
nem tesznek, ami nem tetszik Istennek, miután ügyüket Isten elé vitték, megtudják
majd, hogy pontosan melyik úton kell járniuk. Ezek nemcsak bölcsességet kapnak Istentől, hanem erőt is. Igen, Isten erőt ad majd nekik az engedelmességre, a szolgálatra,
úgy, ahogy Krisztus megígérte. Isten azért adott minden hatalmat Krisztusnak, az emberi nemzetség fejének és képviselőjének, hogy lássa el az elesett embereket mindazzal,
amire szükségük van. „És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait és azokat cselekesszük, amik kedvesek őelőtte” (1Jn 3:22).
Krisztus, mielőtt áldozati bárányként ajánlotta fel magát, igyekezett tanítványait a
leglényegesebb és legtökéletesebb ajándékkal megajándékozni. Azzal az ajándékkal,
amely követői szívét tárva-nyitva hagyja a kegyelem határtalan erőforrásai előtt. „És
én kérem az Atyát, - mondotta - és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon
mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét; akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt
és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak
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titeket árvákul; eljövök tihozzátok” (Jn 14:16-18).
A Lélek ez előtt is a világban volt. A megváltási munka kezdetétől munkálkodott az
emberek szívében és befolyást gyakorolt gondolkodásukra. Miközben azonban Krisztus
a földön volt, a tanítványok nem vágyakoztak más segítő után. Amíg Krisztus mennybemenetelével meg nem vonta tőlük jelenlétét, nem érezték, hogy szükségük lenne a Lélekre. Közvetlenül Krisztus mennybemenetele után azonban érezni kezdték, hogy szükségük lenne a Lélek segítségére. A Lélek azután meg is érkezett hozzájuk.
A Szentlélek Krisztus képviselője, jóllehet teljesen független az emberi természettől.
Az emberi test kötöttsége miatt Krisztus nem tudott egy és ugyanazon időben mindenütt jelen lenni. Azért éppen a követői érdeke volt az, hogy Krisztus elmenjen az Atyához
és elküldje a Lelket utódjaként a földre. Ezután senkinek sem lehetett semmi előnye tartózkodási helyéből vagy Krisztussal való személyes kapcsolatából eredően. A Szentlélek
által ettől kezdve az Üdvözítő minden ember számára elérhetővé lett. Ebben az értelemben Krisztus közelebb lehetett követőihez, mintha nem ment volna fel a mennyekbe.
„Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem
magamat annak” (Jn 14:21). Jézus ismerte tanítványai jövendő sorsát. Látta, hogy egyet
közülük vérpadra juttatnak, másokat keresztre feszítenek, lesz, akit a tenger egyik magányos szigetére száműznek, másokat üldöznek és megölnek. Krisztus azzal az ígérettel
erősítette, bátorította őket, hogy minden megpróbáltatásukban velük lesz. Ez az ígéret semmit sem vesztett erejéből. Az Úr mindent tud hűséges szolgáiról, akik őérette
börtönben sínylődnek, vagy akiket magányos szigetekre száműztek. Saját jelenlétével
vigasztalja meg őket. Mikor az igazságért egy hívő ember az igazságtalan törvényszékek
egyikének az ítélőszéke előtt volt, Krisztus oldala mellett állt. Mindazok a szemrehányások, becsmérlések, amelyek reá hullanak, Krisztusra is hullanak. Krisztust ismételten
elítélik, kárhoztatják egy-egy tanítványa személyében. Mikor valamelyik követőjét a börtön falai közé zárják, Krisztus szeretetével hatja át szívét. Mikor egyikük érette szenved
halált, Krisztus azt mondja néki, én vagyok”az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké [...] és nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai” (Jel 1:18).
Minden időben és minden helyen, minden szomorúságban és nyomorúságban, mikor a kilátások sötétnek látszanak, s a jövendő zavarosnak; tehetetlennek és magányosnak érezzük magunkat, Krisztus elküldi hozzánk a Vigasztalót, válaszul a hitből fakadó
imádságunkra.
A körülmények elválaszthatnak bennünket minden földi barátunktól, de nincs az a
körülmény, nincs az a távolság, amely elválaszthatna bennünket mennyei Vigasztalónktól. Bárhol vagyunk, bárhová megyünk, Vigasztalónk mindig a jobb kezünknél áll, hogy
támogasson, fenntartson, erősítsen és megvidámítson bennünket.
A tanítványok még mindig nem tudták Krisztus szavait azok lelki értelmében megérteni. Azért Krisztusnak újra meg kellett magyaráznia nekik szavai jelentését. Azt mondotta, hogy a Lélek által nyilatkoztatja ki magát nekik. „Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek,
akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe
juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” (Jn 14:26). Soha többé nem fogjátok
azt mondani, hogy nem tudom felfogni. Soha többé nem láttok majd „tükör által homá-
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lyosan” (1Kor 13:12). Úgy meggyökereztek majd a szeretetben, „hogy megérthessétek
minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az
Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét” (Ef 3:18-19).
A tanítványoknak tanúbizonyságot kell tenniük Krisztus életéről és munkálkodásáról.
Jézusnak az ő szavaik útján kellett szólnia a föld felszínén élő minden népekhez. Krisztus
megaláztatása és halála miatt azonban nagy megpróbáltatásokat és csalódásokat kellett
szenvedniük. Azért, hogy ezen élmények után a szavaik mégis szabatosak lehessenek,
Jézus megígérte nékik, hogy a Vigasztaló ”eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek”(Jn 14:26).
„Még sok mondanivalóm van hozzátok, - folytatta Jézus - de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.
Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket
megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz és megjelenti néktek”
(Jn 16:12-14). Jézus az igazság széles területét tárta fel tanítványai előtt. A legnehezebb
azonban az volt számukra, hogy megkülönböztessék Jézus tanításait a hagyományoktól
és az írástudók és farizeusok tudományától. Úgy nevelték őket, hogy Isten szavaként fogadják el a rabbik tanításait. Neveltetésük még mindig hatalmat gyakorolt elméjük felett
és formálta érzelmi világukat. Földi eszmék, ideiglenes dolgok még mindig nagy helyet
foglaltak el gondolatvilágukban. Nem értették meg Krisztus királyságának a lelki jellegét, bár Krisztus nagyon sokszor megmagyarázta ezt nékik. Elméjük összekuszálódott.
Nem fogták fel azoknak a szentíráshelyeknek a fontosságát, amelyekre Krisztus utalt.
Krisztus legtöbb tanítása kárba veszettnek látszott velük kapcsolatban, mert egyáltalán
nem értették meg, hogy mit is akart tudtukra adni. Jézus látta, hogy szavai nem ragadták meg értelmüket. Ezért irgalmából megígérte nékik, hogy a Szentlélek majd felidézi
emlékezetükben ezeket a tanításokat. Krisztus kimondatlanul hagyott sok olyan dolgot,
amelyeket tanítványai nem tudtak volna akkor és ott felfogni. Ezeket is majd a Szentlélek
közli velük később. A Léleknek kellett megélesíteni elméjüket, hogy értékelhessék és
megbecsülhessék a mennyei dolgokat.”De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, - mondotta Jézus - elvezérel majd titeket minden igazságra” (Jn 16:13).
A vigasztalót Jézus „az igazság Lelkének” (Jn 16:13) nevezi. A Vigasztaló feladata az,
hogy meghatározza és őrizze az igazságot. Mindenekelőtt az igazság Lelkeként lakozik
a szívükben, és így lesz Vigasztalónk. Az igazságban vigasztalás és békesség van, de a
hamisságban nem találhatunk sem igazi vigasztalást, sem igazi békességet. Sátán hamis elméletek és hagyományok útján tesz szert hatalomra elménk felett, s miközben
az embereket a tévedések útjára vezeti, eltorzítja jellemüket. A Szentlélek a Szentírás
útján szól az elménkhez, és az igazság bélyegét nyomja rá a szívünkre. Így tárja fel a
tévedésünket és űzi ki azt a lelkünkből. Krisztus az igazság Lelkével, aki Isten szava által
munkálkodik, von bennünket az Ő választott népét oltalma alá.
Miközben Jézus vázolta tanítványai számára a Szentlélek feladatát, igyekezett eltölteni őket azzal az örömmel és reménységgel, amely az Ő szívét is eltöltötte. Ujjongott annak a bőséges segítségnek a következtében, amivel ellátta egyházát. Az összes ajándék
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közül a Szentlélek volt a legmagasabbrendű ajándék, Akiért az Atyához népe felemelése
érdekében könyörgött. Krisztus azért adta nékünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk
legyen. Nélküle Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A
gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették
magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas
erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott
erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével. A Lélek az,
Aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója vitt véghez. A Lélek az, aki
megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni természetnek.
Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk Lelkét, hogy segítségével győzzük le a
gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és hogy az Ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme.
Jézus azt mondotta a Lélekről: „Az engem dicsőít majd” (Jn 16:14). Az Üdvözítő azért
jött, hogy megdicsőítse az Atyát szeretetnek bemutatásával. A Léleknek Krisztust kellett
dicsőíteni kegyelme kijelentésével a világnak. Isten képét ismét helyre kell állítani az
emberben. Isten tisztelete, Krisztus tisztelete elválaszthatatlanul össze van kötve Isten
népe feddhetetlen jellemének fejlődésével.
„És az (az igazság Lelke), mikor eljő, megfeddi a világot a bűn, igazság és ítélet tekintetében” (Jn 16:8). Isten szavai prédikálásának semmi haszna nem lesz a Szentlélek
folytonos jelenléte és segítsége nélkül. A Lélek az egyetlen hatásos, eredményes tanítója az isteni igazságnak. Csak, amikor az igazság társul a szívünkhöz a Lélek által, csak
akkor ébred fel a lelkiismeretünk és alakul át az életünk. Képesek lehetünk arra, hogy
Isten beszédét szó szerint közöljük másokkal, hogy jól ismerjük Isten parancsolatait és
ígéreteit, de ha a Szentlélek nem teszi otthonossá szívünkben az igazságot, akkor egy
lélek sem esik a”kőre”, és „zúzódik szét” azon (Vö. Lk 20:18). Sem a tudományos képzettség, sem a földi előnyök, bármilyen nagyok legyenek is, nem tudnak senkit a világosság hordozójává tenni Isten Lelkének az együttmunkálkodása nélkül. Az evangélium
magjának az elhintése csak úgy eredményes, ha a magot életre kelti a mennyei harmat.
Mielőtt megírták az Újtestamentum egyik könyvét, mielőtt elmondtak egy evangéliumi
prédikációt Krisztus mennybemenetele után, a Szentlélek már kitöltetett az imádkozó
apostolokra. Az után tanúskodtak ellenségeik, hogy: „betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal” (Acs 5:28).
Krisztus megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát és ez az ígéret reánk is éppen
úgy vonatkozik, mint az első tanítványokra. Minden más ígérethez hasonlóan, Krisztus
ezt az ígéretet is feltételekhez kötötte. Sokan vannak, akik hisznek az Úr ígéreteiben,
és vallást tesznek arról, hogy igénylik azokat. Sokat beszélnek Krisztusról és a Szentlélekről, mégsem nyernek semmi áldást. Nem adják magukat a Szentlélek vezetése és az
isteni erők ellenőrzése, uralma alá. Mi nem tudjuk használni a Szentlelket. A Szentlélek
kell, hogy használjon bennünket. Isten a Lélek útján munkálkodik népében, „munkálja
bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:13). Sokan azonban
nem akarják magukat ennek alávetni. Életük ügyeit maguk intézik. Ezért nem is akarják
elfogadni és nem is kapják meg a mennyei ajándékot. Isten csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan várakoznak Istenre, akik éberen figyelnek vezetésére és kegyelmi
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ajándékaira. Ez a hit által igényelt, megígért áldás maga után von minden más áldást is.
Krisztus az áldást kegyelmének a gazdagsága szerint adja nekünk. Kész arra, hogy minden lelket megáldjon szükségük és befogadóképességük szerint.
Tanítványaival való beszélgetés közben Krisztus nem tett szomorú célzásokat saját
szenvedéseire és halálára. Az utolsó hagyaték számunkra a békesség volt. Azt mondotta
nékik: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek; nem úgy adom
én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14:27).
Mielőtt elhagyták a felsőház szobáját, az Üdvözítő dicséretet énekelt tanítványaival.
Nem valami gyászos, szomorú siralmat, hanem egy örvendező húsvéti éneket énekeltek.
„Dicsérjétek az Urat mind, ti népek,
dicsőítsétek mind, ti nemzetek!
Mert nagy az ő szeretete irántunk,
az ÚR hűsége örökké tart.
Dicsérjétek az Urat!” (Zsolt 117. új ford.)

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK (575-579) SAUL VAKMERŐSÉGE

Saul a Gilgálban megtartott gyűlés után elbocsátotta seregét, akik hívására az ammoniták ellen felkeltek, és csupán háromezer embert tartott vissza, akik közül kétezer vele
maradt Mikmásban, ezret pedig fia, Jonathán szolgálatára rendelt Gibeába. De ezzel
Izrael királya komoly hibát követett el, mert az ammonitákon aratott, aránylag könnyű
győzelem ünneplése helyett a fellelkesedett néppel most tovább támad, megszabadíthatta volna Izraelt minden ellenségtől.
Ez alatt a filiszteusok nem voltak tétlenek, s az Ében-Haézer-i vereség után még megmaradt sziklaerőd birtokában megvetették lábukat Kánaán szívében. A filiszteusok harci
felszerelése sokkal tökéletesebb volt, mint az izraelitáké, mert míg Izraelt megszállva
tartották, megtiltották nekik, hogy fémmel dolgozzanak, nehogy fegyvereket készítsenek. A békekötés után az izraeliták fegyvereiket továbbra is a filiszteusokkal készíttették. Kényelemszeretetük és az elnyomatás alatt bennük kifejlődött szolgaszellem miatt
majdnem egészen kifogytak a fegyverekből. A háborúban nyilat és parittyát használtak,
és ezeket meg is szerezhették maguknak; de Saulon és Jonathánon kívül senkinek sem
volt dárdája vagy szablyája.
A filiszteusok legyőzetését csak Saul uralkodásának második évében kísérelték meg.
Az első ütközetet Saul fia, Jonathán vezette, aki megtámadta és le is verte őket gébai
táboruknál. De emiatt a vereség miatt igen feldühödtek a filiszteusok, és csakhamar
hadbaszálltak Izrael ellen. Saul is felhívta az egész nemzetet, minden kardforgató férfit,
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a Jordánon túl lakókat is, hogy gyülekezzenek hozzá Gilgálba. Ennek a felhívásnak Izrael népe eleget is tett. A filiszteusok Mikmásban gyülekeztek igen nagy sereggel. „[...]
harmincezer szekér hatezer lovas volt, a nép pedig oly sok volt, mint a tenger partján
lévő föveny” (1Sám 13:5). Amikor Saulnak és seregének ezt hírül adták, megdöbbenve
gondoltak arra, hogy nekik ilyen hatalmas sereggel kell megmérkőzniük. Az ütközetre
tulajdonképpen nem is készültek, és sokan meghátráltak. Egyesek a Jordánon túlra menekültek, mások pedig sziklahasadékokban és barlangokban rejtőztek el. S így, mire az
ütközet ideje elérkezett, a sereg száma jócskán leapadt, és azok is, akik megmaradtak,
rossz sejtelemmel és rémülettel teltek el.
Királlyá választásakor Saul határozott utasítást kapott Sámueltől, hogy mit kell ekkor cselekednie. „[...] menj le énelőttem Gilgálba” - utasította őt - „és ímé én lemegyek
tehozzád, hogy égőáldozatot áldozzam és hálaáldozatot hozzak. Hét napig várakozzál,
míg hozzád megyek, és akkor tudtodra adom, hogy mit cselekedjél” (1Sám 10:8).
Saul napokig várt, azonban nem nagy gondot fordított arra, hogy a népet bátorítsa,
és Isten iránti bizalmában befolyásolja. Még mielőtt a próféta által meghatározott idő
teljesen lejárt volna, türelmetlenné vált a késlekedés miatt; a nehéz helyzetben maga is
elbátortalanodott. Ahelyett, hogy embereit igyekezett volna lelkiismeretesen felkészíteni az istentiszteletre, amelyet Sámuel vele együtt akart megtartani, gonosz sejtelmeknek adta át magát. Istent keresni - ez volt az áldozatok bemutatásakor az egyik nagyon
komoly és fontos feladat. Isten elvárta népétől az önvizsgálatot és a bűneik feletti bánkódást, hogy elfogadhassa áldozataikat, és erőfeszítéseiket áldás kísérhesse, amikor az
ellenséggel küzdenek. Saul azonban nyugtalanná vált, a nép pedig királyára tekintett,
akit maga választott, ahelyett, hogy Istentől várta volna a segítséget.
De az Úr még most is könyörült rajtuk, és nem bocsátotta rájuk a szerencsétlenséget, amely rájuk jött volna, ha pusztán emberi karok védték volna őket. Megszorongatta
őket, hogy belássák, mily balgaság emberekben bízni, és hogy hozzá térjenek, aki egyedül támaszuk a veszélyben. Ez a nap Saul megpróbálásának napja volt. Azon a napon
megmutathatta volna, hogy bízik-e Istenben, és türelmesen megvárja-e parancsát, vagy
ingadozik, és ezzel érdemtelennek bizonyul a rábízott nagy feladatra. Vajon mit tesz
most Izrael királya? Hallgat-e a királyok Királya szavára? Megkísérli-e csüggedt seregének figyelmét arra terelni, aki örök forrása az erőnek és a szabadításnak?
Mind nagyobb türelmetlenséggel várakozott Sámuelre, és a vele levők kishitűségét,
menekülését és félelmét is az ő elmaradásának tudta be. Végre elérkezett a megjelölt
idő, ám a próféta most sem jelent meg azonnal, mert isteni akarat tartotta vissza. Saul
pedig nem tudta többé türtőztetni magát. Úgy érezte, valamit tennie kell. Tudta, hogy
valami módon lelket kell öntenie a csüggedt seregbe, ezért elhatározta, hogy istentiszteletre hívja őket, hogy könyörögjenek Isten segítségéért. Az Úr már ennek előtte úgy rendelkezett, hogy csak arra hivatottak mutathatnak be áldozatot. Saul azonban ennek ellenére azt parancsolta: „Hozzátok ide az égőáldozatot és a hálaáldozatokat” (1Sám 13:9).
És úgy amint volt, páncélosan, fegyveresen odalépett az oltárhoz, és áldozott azon.
„És mikor elvégezte az égőáldozatot; ímé megérkezék Sámuel, és Saul eleibe ment,
hogy köszöntse őt” (1Sám 13:10). Sámuel azonnal látta, hogy Saul megszegte a neki
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adott rendeletet. Az Úr pedig prófétája által kijelentette: most fog tanácsot adni népének, hogy mitévő legyen ebben a súlyos helyzetben. És ha Saul az isteni feltételeket
hűségesen betartotta volna, Isten csodálatos szabadulást szerzett volna neki a hozzá hű
maradt kicsiny sereggel. De Saul annyira megelégedett volt önmagával és saját cselekedetével, hogy úgy ment Sámuel elé, mint aki dicséretet, és nem dorgálást érdemel.
Sámuel gondterhes, aggódó arccal kérdezte tőle: „Mit cselekedtél?!” ő pedig mentegetni kezdte vakmerő cselekedetét: „Mikor láttam, hogy a nép elszélede mellőlem, és te
nem jöttél el a meghagyott időre, a Filiszteusok pedig összegyűlének már Mikmásban,
Azt mondám: Mindjárt reám törnek a Filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt
még nem imádkozám; bátorságot vevék azért magamnak és megáldozám az égőáldozatot. Akkor monda Sámuel Saulnak: Esztelenül cselekedtél; nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre
megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Most azonban a te királyságod
nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé
fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt néked. Felkele
ezután Sámuel, és elment Gilgálból Benjámin városába, Gibeába” (1Sám 13:11-15).
Izraelnek vagy meg kellett szűnni Isten népének lenni, vagy helyre kellett állítani a
királyság Istentől rendelt szabályait. Az Úr azonban csak úgy vállalta Izrael vezetését, ha
az kész az emberi, testi akaratot az ő isteni akaratának alárendelni. Addig, amíg a nép és
a király úgy viselkedik, mint a Magasságos alattvalóihoz illik, menedékük és erősségük
lesz. De olyan egyeduralmat, amely az ő tekintélyét nem ismeri el, nem támogathat.
Ha Saul ezekben a próbákkal terhes napokban hűséges lett volna Isten parancsolataihoz, úgy Isten általa vitte volna véghez akaratát. De az ő ballépése azt mutatta, hogy
nem alkalmas az ő képviseletére. És ha tovább is király marad, saját akaratát érvényesíti
majd Isten akarata helyett és tévútra vezeti Izraelt. Ha Saul hűséges lett volna, országa
örökre megerősödhetett volna; de mivel vétkezett, más valaki kellett keresztül vigye az
Úr szándékát. Izraelnek olyan királyt kellett kapnia, aki a menny elgondolása szerint uralkodik felette.
Sohasem tudjuk, milyen nagy dolgok foroghatnak kockán a próbák idején. Nincs
semmi másban biztonságunk, csak az Isten Igéjével szembeni szigorú engedelmességben. Isten minden ígéretét a hit és engedelmesség feltétele mellett adta; és aki nem
engedelmeskedik parancsolatainak, az eleve elzárja magát a Szentírás áldásaitól. Ne bízzuk magunkat soha saját érzéseinkre vagy az emberek tanácsára, hanem engedelmeskedjünk Isten akaratának, járjunk egyenesen parancsolatai szerint minden körülmények
között. Az ilyen cselekedetek következményeiért az Úr felel. Iránta való hűséggel bebizonyíthatjuk az emberek és az angyalok előtt, hogy nehéz időkben is alkalmas eszközök
vagyunk akaratának teljesítésére, nevének felmagasztalására és népének áldására.
Saul már nem volt kedves Isten előtt, mégsem igyekezett bűnbánatban megalázni
magát. Az igazi istenfélelmet a vallás külső formáihoz való ragaszkodással igyekezett pótolni. Izrael leveretése nem volt előtte ismeretlen, amikor Hofni és Fineás a szövetség
ládáját a táborba vitte; ám ennek ellenére ő is elhatározta, hogy elhozatja azt. Mert azt
gondolta, hogyha a népbe bizalmat önthet általa, akkor seregét sikerül összegyűjtenie,
és így kiállhat a filiszteusok ellen. Már nem törődött Sámuel jelenlétével és támogatásáPÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK (575-579) SAUL VAKMERŐSÉGE
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val, s így megszabadult a próféta szemrehányásaitól és rendreutasításaitól.
Saul annak idején azért kapta a Szentlelket, hogy értelmét megvilágosítsa, és szívét
érzékennyé tegye. Ezenfelül Isten prófétája által tanítást és intelmeket is kapott. Mégis
ennek ellenére milyen helytelen utakra tévedt. Izrael első királyának története szomorú
példáját adja az ifjúkorban felvett rossz szokások hatalmas erejének. Saul ifjú korában
nem szerette és nem félte Istent, és fegyelmezetlen szelleme állandóan kész volt az isteni hatalom elleni lázadásra. Azok, akik fiatal korukban Isten törvényével szemben engedelmességet gyakorolnak, és hűségesen elvégzik a rájuk kiszabott feladatokat, alkalmasak lesznek később nagyobb kötelességek elvégzésére. De aki az istenadta erőkkel évek
hosszú során át visszaél, és később meg akar változni, azokat nem fogja többé frissnek,
hatalmasnak találni.
Saul azon igyekezete, hogy a népet fellelkesítse, eredménytelennek bizonyult. És
amikor serege mindössze hatszáz emberre csökkent, visszavonult a filiszteusoktól nem
régen visszavett erődbe, Gébába. Ez a város Jeruzsálem közelében, északra, egy szűk
völgy déli oldalán terült el. E völgy északi részén volt Mikmás, ahol a filiszteusok táboroztak. Seregeik egy része már kinn portyázott az országban, feldúlván azt.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT (80-86) MIT TEGYÜNK KÉTELYEINKKEL?

Kezdő keresztényeket néha elfogja a kétely. A Biblia sok olyan dolgot tartalmaz, amely
érthetetlen és homályos előttünk, és Sátán ezeket használja fel, hogy általuk megingassa hitünket az Írásban mint Isten kinyilatkoztatott szavában. Kérdik: „Hogy ismerhetem
fel az üdvnek igaz útját? Ha a Biblia igazán Isten szava, hogyan szabadulhatok meg ilyen
kétségektől és kísértésektől?”
Isten sohasem kívánja tőlünk, hogy valamit elhiggyünk anélkül, hogy elegendő bizonyítékot adna, melyre hitünket alapozhatjuk. Számos bizonyság szól értelmünkhöz Isten
létezéséről, jelleméről és Igéjének igaz voltáról. Ámde Isten a kételkedés lehetőségét
nem távolította el. Mert hitünknek határozott bizonyítékokon és nem feltevéseken kell
alapulnia. Azok, akik kételkedni akarnak, lesz rá alkalmuk; s viszont, akik teljes szívből az
igazságot keresik, számtalan bizonyítékot találnak hitük megszilárdítására.
Lehetetlen, hogy halandó ember az Örökkévaló jellemét vagy művét felfoghassa.
Még a legélesebb elme és legképzettebb szellem előtt is állandóan titok környezi e szent
Lényt. „Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthasz-é? Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted
meg?” (Jób 11:7-8).
Pál apostol így kiált fel: „Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának
mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az Ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!”
(Róm 11:33). Bár „felhő s homályosság van körülötte”, mégis „igazság és jogosság az
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ő székének erőssége”(Zsolt 97:2). Eljárását velünk szemben és annak indokait csak oly
mértékben érthetjük meg, amilyen mértékben mindenhatóságával párosult végtelen
szeretetét és irgalmasságát észlelhetjük. Szándékaiból annyit érthetünk meg, amennyi
javunkra válik. Ezenfelül pedig nyugodtan ajánlhatjuk magunkat Isten szerető karjaiba.
Isten Igéje, valamint Szerzőjének jelleme oly titkokat tárnak elénk, melyeket halandó létünkre nem érthetünk meg tökéletesen. A bűn keletkezése, Krisztus testté válása,
az újjászületés, a feltámadás és még sok más tárgykör, melyet a Biblia feltár, oly mély
titkok, melyeket az emberi elme helyesen megérteni vagy felfogni nem képes. De mert
Isten gondviselésének titkait nem tudjuk megérteni, nincs okunk Szavában kételkedni. A
természet világában naponként szintén titkok vesznek körül, melyeknek mélyére hatolni
nem tudunk. A legkisebb életmegnyilvánulások olyan titkok, melyeket a bölcsek bölcse
sem tud megfejteni. Mindenütt oly csodákat látunk, melyek értelmünket felülmúlják.
Csodálkozzunk-e hát, ha a lelki világban is oly titkokra akadunk, melyeket fel nem foghatunk? A nehézség, az ok kizárólag az emberi elme gyengeségében és korlátoltságában rejlik. Isten elegendő bizonyítékát adta a Szentírás isteni eredetének, tehát ne kételkedjünk
szavában, ha gondviselésének és bölcsességének összes titkait nem is érthetjük meg.
Péter apostol is megállapítja hogy a Szentírás tartalmaz részeket, „amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnekcsavarnak... a magok vesztére” (2Pt 3:16). A kételkedők ezeket érvül hozzák fel a Biblia
ellen, holott ellenkezőleg, erős bizonyítékai a Biblia isteni ihletettségének. Ha az Írás
nem beszélne nekünk mást Istenről, nagyságáról és fenségéről, mint amit mi, szegény
emberek könnyen felfoghatunk, akkor nélkülözné isteni eredetének félreismerhetetlen
hitelességét. Éppen a benne feltárt tárgykörök fenséges és titokzatos volta ébressze
bennünk azt a hitet, hogy a Biblia valóban Isten szava.
Az emberi szív szükségleteinek és vágyainak megfelelően, oly egyszerűen tárja elénk
a Biblia az isteni igazságokat, hogy azok a legtanultabb embert is csodálattal és elragadtatással töltik el, másrészt pedig a legegyszerűbb ember is felismerheti belőlük a
megváltás útját. Ezek az egyszerű igazságok mégis olyan emelkedett tárgykörökkel foglalkoznak, melyek az emberi értelmet felülmúlják; csak azért fogadhatjuk el őket, mert
Isten jelentette ki azokat. Így tárja fel előttünk Isten üdv- és világtervét, oly tisztán, hogy
minden lélek könnyen megtudhatja, hogy a bűnbánat útján, hitben milyen lépéseket
kell tennie az Úr Jézus Krisztus felé, hogy az Isten által előírt módon megmeneküljön.
De ezen könnyen érthető igazságok mögött vannak olyan titkok, melyek kutatása az
emberi elme képességeit felülmúlják, és amelyek az igazság őszinte keresőit félelemmel
és hittel töltik el. Minél többet kutatnak a Bibliában, annál inkább meggyőződnek róla,
hogy a Biblia: az élő Isten kinyilatkoztatott szava; és az emberi szellem mélyen meghajol
az isteni kinyilatkoztatás fensége előtt.
Amikor beismerjük, hogy a Biblia nagy igazságait nem vagyunk képesek teljesen felfogni, egyúttal beismerjük, hogy véges elménk gyenge az örök, végtelen igazságok megértéséhez; beismerjük, hogy mi emberek, korlátolt emberi ismereteinkkel a Mindenható terveit nem tudjuk megérteni.
A kételkedők és hitetlenek csak azért vetik el Isten Igéjét, mert nem tudják teljesen
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megfejteni; de még akik vallják, hogy hiszik a Szentírást, azok sincsenek túl e tekintetben
minden veszélyen. Az apostol mondja: „Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen
bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon” (Zsid 3:12).
Jól cselekszünk, ha a Szentírás minden egyes pontját tüzetesen tanulmányozzuk, és kutatjuk Isten mélységeit (1Kor 2:10), amennyiben a Bibliában nyilvánvalóak. Ugyanis a
„titkok az Úréi, ami Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké
mindörökké...” (5Móz 29:29). Sátánnak azonban érdeke, hogy kutató szellemi erőinket
megrontsa, összezavarja. A bibliai igazságok vizsgálatához hozzávegyül egy kis büszkeség is, úgy, hogy az emberek türelmüket és kedvüket veszítik, ha a Szentírás minden
egyes helyét megelégedésükre nem tudják kimagyarázni. Igen megalázónak tartják beismerni azt, hogy az ihletett Igét nem értik teljesen. Nem tudnak türelmesen várni, míg
Isten jónak látja, hogy kinyilatkoztassa nekik igazságát.
Azt hiszik, hogy tehetetlen, emberi bölcsességük elégséges a Szentírás megértéséhez, s mivel erre nem képesek, nyíltan tagadják tekintélyét, hatalmát. Isten mondja:
„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim...
Mert... magasabbak az én útaim útaitoknál...” (Ésa 55:8-9). Igaz, hogy sok elméletről és
tanról általában azt hiszik, hogy a Bibliából származnak, pedig nem alapulnak a Szentírás
tanításain; a valóság az, hogy szöges ellentétben állnak az ihletett kijelentésekkel. Ezek
a dolgok okozták számos ember kétkedését és tévelygését. De ezekért a hamis tanokért
nem vádolhatjuk a Bibliát, hanem csakis az emberi felderítéseket.
Ha a teremtett lényeknek lehetséges volna tökéletes ismeretet szerezni Istenről és
műveiről, akkor ezen pontot elérve, többé nem volna számukra újabb terület a kutatásra, többé nem növekedhetnének az igazságban, nem fejlődhetne értelmük és szívük.
Isten többé nem lenne a legmagasabb Lény, és az ember, ha a tudás és megismerés
legmagasabb fokát elérte, feljebb többé nem juthatna. Adjunk hálát Istennek, hogy ez
nem így van! Isten végtelen; benne van a „bölcsességnek és ismeretnek minden kincse
elrejtve” (Kol 2:3). Még ha az örökkévalóságon át kutatnak is az emberek, akkor sem
lesznek képesek kimeríteni hatalmának, bölcsességének és jóságának gazdagságát.
Isten szándéka, hogy Igéjének igazsága már ebben az életben is mindjobban feltáruljon népe előtt. Ezt a tudást csak egyetlen úton-módon szerezhetjük meg: ha a Szentlélek
érteti meg velünk, aki ihlette az Írásokat. „Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki,
hanemha az Istennek Lelke”, „mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is” (1Kor 2:11, 10). Az Üdvözítő megígérte tanítványainak és követőinek: „De mikor
eljő... az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra..., mert az enyémből
vesz, és megjelenti néktek”(Jn 16:13-14).
Isten azt kívánja, hogy értelmünket használjuk, fejlesszük. A Szentírás tanulmányozása annyira erősíti és nemesíti az elmét, hogy az más tananyaggal fel nem mérhető.
Mégis óvakodnunk kell attól, hogy istenítsük az észt, mely emberi gyengeségnek és fogyatkozásnak van alávetve. Ha azt akarjuk, hogy a Szentírás ne maradjon annyira homályos előttünk, hogy a legegyszerűbb igazságokat se értsük meg, akkor a kisgyermek
egyszerűségével és hitével kell bírnunk, késznek kell lennünk tanulni, és a Szentlélek
segítségét kell kérnünk. Isten hatalmának és bölcsességének tudata, saját képtelenségünk, hogy nagyságát felfogjuk, tegyen alázatosakká bennünket; ugyanolyan félelem-

128

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

mel nyissuk fel a Bibliát, mint amellyel színe elé lépnénk. Ha a Szentírást felnyitjuk, el
kell ismernünk tekintélyét, felettünk való felsőbbségét. Szívünk és értelmünk hajoljon
meg az Örökkévaló előtt.
Látszólag nagyon sok homályos vagy nehezen érthető rész van, amelyeket azonban
Isten világossá tesz azok előtt, akik megértésükre törekszenek. Lelkének vezetése nélkül
a Szentírást elcsűrik-csavarják vagy helytelenül értelmezik. Sokszor olvassák emberek
a Bibliát haszon nélkül, sőt határozottan kárukra. Ha Isten Igéjét szent félelem és ima
nélkül nyitjuk fel, ha gondolataink, érzelmeink nem irányulnak Istenre, és nincsenek
összhangban akaratával, akkor kétségek szállják meg elménket, és a Szentírás tanulmányozása közben megerősödnek kételyeink. Sátán fogva tartja gondolatainkat, és hamis
magyarázatokat sugall. Ha emberek nem törekszenek szóban és tettekben összhangban
élni Istennel, akkor - ha még olyan tanultak is - állandóan veszélyben forognak, hogy
félreértik a Szentírást, s véleményükben nem is szabad bíznunk. Akik csupán ellentmondásokat keresnek a Szentírásban, sohasem nyerhetnek lelki meglátást. Ferde nézeteik
következtében a legegyszerűbb és legvilágosabb dolgokban is okot találnak a kételkedésre és hitetlenségre.
A kételkedés valódi oka - bármennyire leplezett is - legtöbb esetben a bűn szeretete. Isten szavának tanításai és korlátozásai a büszke, bűnös szívnek ellenszenvesek, s
akik követelményeinek nem hajlandók engedelmeskedni, mindig készek annak kötelező
voltát, tekintélyét kétségbe vonni. Hogy az igazsághoz juthassunk, őszintén kell utána
vágyakoznunk, és késznek lennünk, hogy annak engedelmeskedjünk. Mindazok, akik ily
lelkülettel tanulmányozzák a Bibliát, elegendő bizonyítékot találnak arra nézve, hogy
valóban Isten szava; megértik igazságait, „melyek bölccsé tehetnek az üdvösségre”.
Krisztus mondotta: „Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-é...” (Jn 7:17). Ahelyett, hogy fogós kérdéseket vetnénk fel
oly dolgokra nézve, melyek előttünk homályosak, becsüljük meg inkább azt a világosságot, melyet már nyertünk, s így mindig több és több fényhez jutunk. Isten kegyelme által
teljesítsük minden kötelességünket, melyet felismertünk, s ily módon képesek leszünk
azokat is megismerni és teljesíteni, melyek felől most még kételyeink vannak.
Van egy bizonyíték, melyet mindenki - a legműveltebb és legtanulatlanabb is - megragadhat: ez a tapasztalatok bizonyítéka. Isten mindnyájunknak alkalmat ad, hogy ígéreteinek igazságáról meggyőződhessünk. Meghívása így hangzik: „Érezzétek és lássátok
meg, hogy jó az Úr!” (Zsolt 34:9). Ahelyett, hogy mások szavára bíznánk magunkat, győződjünk meg róla személyesen. Az Úr megígérte: „Kérjetek és megkapjátok”(Jn 16:24);
és ígéretei teljesedni fognak, mert eddig még mindig teljesedtek, tehát ezután sem csalatkozhatunk bennük. Ahogy közeledünk Jézushoz és az Ő szeretetének nagyságán épülünk, kételyeink és lelkünk homálya eltűnik jelenlétének világosságában.
Pál apostol azt írja, hogy Isten „megszabadított minket a sötétség hatalmából, és
általvitt az Ő szerelmes Fiának országába”(Kol 1:13). És mindenki, aki a halálból általment az életre, bizonyíthatja, hogy „az Isten igaz” (Jn 3:33). Igazolhatja: „Segítségre volt
szükségem és meg is találtam azt Jézusban. Minden szükségletemet kielégítette, és lelkem éhségét lecsillapította. A Biblia számomra ma már Jézus Krisztus kinyilatkoztatása.
Kérdezed, hogy miért hiszek Jézusban? Mert Ő az én isteni Megváltóm. Kérdezed, miért
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hiszek a Bibliában? Mert Istennek lelkemhez intézett szava.” Szívünkben hordhatjuk annak bizonyságát, hogy a Biblia igaz, hogy Jézus az élő Istennek Fia. Tudjuk, hogy nem
mesterkélt mesékben hiszünk.
Péter inti testvéreit: „Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó
Jézus Krisztusunknak ismeretében” (2Pt 3:18). Ha Isten gyermekei növekednek a kegyelemben, úgy szavát is mindjobban megértik. Új fényt és új szépséget fedeznek fel szent
igazságaiban. Erről az igazságról tesz bizonyságot az egyháztörténelem évszázadok óta,
és fog is tenni az idők végezetéig. „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig”(Péld 4:18).
Hit által az elkövetkezendőkre tekintünk, hit által fogadjuk Isten szavát, mint lelki
növekedésünk zálogát, hit által lehetünk meggyőződve arról, hogy emberi képességeink
egyesülnek az Istenéivel, és lelkünk minden ereje közvetlen összeköttetésbe lép a világosság Forrásával. Ujjonghatunk afelett, hogy ami Isten gondviselésében érthetetlen
volt, akkor világossá válik; amit addig megmagyarázni nem tudtunk, most megértjük;
ahol eddig véges elménk csak zavart és sötétséget, sikertelen terveket látott, ott a legszebb és legtökéletesebb összhangot találjuk. „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig
úgy ismerek majd, amint én is megismertettem” (1Kor 13:12).

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, (9-14) AZ IGAZI NEVELÉS FORRÁSA ÉS CÉLJA

Nevelési fogalmaink túl szűk határok között mozognak. Szélesebb látókörre, magasztosabb célokra van szükségünk. Az igazi nevelés több egy bizonyos iskolai végzettség
megszerzésénél; több a földi életre való felkészülésnél. Egész lényünket formálja az emberi lét minden időszakával. Harmonikusan fejleszti a testi-, szellemi - és lelki erőket.
Előkészíti a tanulót a mostani, és az eljövendő világban végzendő szolgálat örömére.
Az ilyen nevelés forrását a Szentírás a következő szavakkal tárja elénk a Végtelen Alkotóra utalva; akikben „van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve” (Kol
2:3). „... övé a tanács és az értelem” (Jób 12:13).
A világon mindig voltak kitűnő tanulók, nagyon értelmes emberek, akik széleskörű
tudományos kutatásokat végeztek, akiknek kijelentései gondolkodásra serkentették az
embereket, és az ismeretek roppant területeit tárták szemünk elé. Ezeket a férfiakat úgy
tisztelték, mint az emberiség vezetőit és jótevőit; azonban van Valaki, aki felettük áll. A
feljegyzések alapján nyomon követhetjük a világ tanítóinak sorát, de a világosság már
őelőttük is létezett. Amiképpen a Hold és a csillagok a Nap visszatükröződése miatt fénylenek, úgy a világ nagy gondolkodói - amennyiben tanaik igazak -, az Igazság Napjának
sugarait tükrözik vissza. A gondolat mindenfénysugara, az értelem minden felvillanása a
világ Világosságától származik.
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Mostanában sokat beszélnek a „magasabb rendű nevelés” mibenlétéről és fontosságáról. Az igazi, magasabb rendű nevelést azonban Ő eszközli, akinél „van a tanács és
erő”, akinek „szájából tudomány és értelem származik” (Péld 2:6).
Minden igazi tudomány és valódi fejlődés forrása Isten ismerete. Bármerre fordulunk
a fizikai-, szellemi- és lelki szférákban, bárhova tekintünk - távol a bűntől - ennek az ismeretnek a kinyilatkoztatását látjuk. Ha a kutatás bármelyik vonalán haladunk azzal az
őszinte céllal, hogy eljussunk az igazságra, érintkezésbe kerülünk azzal a láthatatlan, hatalmas Értelemmel, aki mindenben és mindenek által munkálkodik. Az ember értelme
kapcsolatba került Isten értelmével; a véges a végtelennel. Az ilyen kapcsolat hatása felbecsülhetetlen a testre, az elmére és a lélekre. Erre épül a legmagasabb rendű nevelés,
ami Istennek saját nevelési módszere. „Ismerd meg Őt most”, (Jób 22:22), ez az üzenete
az emberiséghez. Az ilyen értelmű nevelést követte emberi fajunk atyja. Amikor Ádám
bűntelen férfiasságának dicsőségében állt a szent Édenben, Isten tanította őt.
A nevelés megértése céljából tekintetbe kell vennünk mind az ember természetét,
mind Isten célját, amire teremtette az embert. Tekintetbe kell vennünk a Gonosz megismerése után az ember állapotában beállott változást is és Isten tervét, amely még
mindig eléri dicsőséges célját az emberi faj nevelésében.
Amikor Ádám kikerült Teremtője kezéből, fizikai-, szellemi- és lelki alkatában magán
viselte Alkotójának képmását. „... Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté...”
(1Móz 1:27), és az volt a szándéka, hogy minél tovább él az ember, annál tökéletesebben mutassa be az Ő képmását, és sugározza vissza dicsőségét. Minden képessége kifejlődhetett; befogadóképessége és életereje növekedhetett. Roppant széles látóhatár
tárult szeme elé. Dicső terület nyílt meg kutatásai számára. A látható világ titkai, - „... a
tökéletes tudásnak csudái...” (Jób 37:15) - tanulásra késztetnek bennünket. Ádám abban
a kiváltságban részesült, hogy szemtől szembe, közvetlenül érintkezhetett Teremtőjével.
Ha hű maradt volna Istenhez, ez a kiváltság örökre az övé maradt volna. Az örökkévalóságon át az ismeret új kincseit, a boldogság friss forrásait fedezte volna fel, ami által
egyre világosabban látta volna Isten bölcsességét, hatalmát és szeretetét. Egyre jobban
elérte volna teremtésének célját, és egyre jobban visszasugározta volna a Teremtő dicsőségét.
Azonban mindezt eljátszotta engedetlenségével. Bűne elrontotta, és majdnem teljesen megsemmisítette isteni hasonlóságát. Az ember fizikai ereje meggyengült, szellemi
képességei lecsökkentek, lelki látása elhomályosult és a halál foglya lett. Az emberiség
azonban mégsem maradt reménység nélkül. Végtelen szeretetében és kegyelmében Isten kigondolta a megváltás tervét, és próbaidőt adott az embernek, hogy helyreállítsa
benne az Ő képmását, hogy eljusson arra a tökéletességre, amelyre teremtette, hogy
előmozdítsa test-, szellemi- és lelki fejlődését, hogy felismerje természetének isteni célját. Ez volt a megváltás műve. Ez a nevelés és az élet célja is.
A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltozás alapja is. Ez világosan
kitűnik abból a törvényből, amit Isten az élet vezérelveként nekünk adott. Az első és
nagy parancsolat ez: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből...” (Lk 10:27). A végtelen Mindenhatót teljes
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szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretni: mindenerőnk, képességünk
teljes kifejlesztését jelenti. Azt jelenti, hogy egész lényünkben: testünkben, lelkünkben
és elménkben helyre kell állítanunk Isten képmását.
A második parancsolat hasonló az elsőhöz: „Szeresd felebarátodat, mint magadat”
(Máté 22:39). A szeretet törvénye arra kötelez bennünket, hogy testünket, lelkünket és
elménket szenteljük Istennek és embertársainknak. Miközben szolgálatunk áldás mások
számára, a legnagyobb áldás a magunk számára. Az önzetlenség minden igazi nevelés
alapja. Az önzetlen szolgálattal tudjuk képességeinket a legtökéletesebben kifejleszteni.
Alkalmassá válunk a mennyre, mivel a mennyet szívünkbe fogadjuk.
Miután Isten a forrása minden igazi tudománynak, a nevelés legfőbb célja, hogy gondolatban Istennek saját magáról adott kinyilatkoztatásával foglalkozzunk. Ádám és Éva
az Istennel való közvetlen kapcsolatból szerezték ismeretüket és műveiből tanultak Tőle.
Eredeti tökéletességben minden teremtett dolog Isten gondolatának kifejezése volt.
Ádám és Éva számára a természet tele volt isteni bölcsességgel. Törvényszegése azonban megfosztotta az embert attól a lehetőségtől, hogy közvetlenül Istentől, vagy műveiből tanuljon. A föld, amelyet a bűn megrontott és beszennyezett, csak halványan tükrözi
a Teremtő dicsőségét. Az igaz, hogy Isten továbbra is oktat szemléltetéssel. Teremtett
művei, nagy könyvének „lapjain” még mindig felismerhető keze vonása. A természet
most is Teremtőjéről beszél. De ezek a kinyilatkoztatások részlegesek és hiányosak. Elbukott állapotunkban, elgyengült képességeinkkel, korlátolt látásunkkal képtelenek vagyunk azokat helyesen értelmezni, ezért szükségünk van egy teljesebb kinyilatkoztatásra, amelyet Ő adott írott Igéjében.
A Szentírás az igazság tökéletes zsinórmértéke, ezért a nevelésben a legfőbb helyet
kell biztosítanunk számára. Ha olyan nevelésben akarunk részesülni, amely méltó Isten
nevére, akkor meg kell ismernünk Istent és a Megváltó Krisztust úgy, ahogyan a Szentírás
kinyilatkoztatja.
Minden Isten képmására teremtetett emberi lény olyan erővel rendelkezik, amely
rokon a Teremtőjével - van egyénisége és hatalma, hogy gondolkodjon és cselekedjen.
Azok az emberek, akikben ez az erő kifejlődött, felelősséget viselnek, vállalkozásokat
vezetnek és befolyásolják jellemünket. Az igazi nevelés feladata, hogy kifejlessze ezt az
erőt, és ránevelje az ifjúságot arra, hogy önállóan gondolkodjon, ne csak más emberek
gondolatait adja vissza. Ahelyett, hogy arra korlátoznák tanulmányaikat, amit emberek
mondtak vagy írtak, a tanárok vezessék tanulóikat az igazság forrásához, azokra az óriási
területekre, amelyek a természetben és a kinyilatkoztatásban tárulnak eléjük kutatásra!
Lássák meg kötelességüket és rendeltetésüket, hogy gondolkodásuk elmélyüljön, tudásuk bővüljön!
Oktatási intézményeink tanult, de gyenge jellemű emberek helyett erős egyéniségeket bocsáthatnak útjukra, akik képesek az önállóan gondolkodni és cselekedni, akik nem
rabjai, hanem urai a körülményeknek, akik széles látókörűek, tisztán gondolkodnak és
határozott a meggyőződésük.
Az ilyen nevelés több az értelem kiművelésénél. Több a fizikai kiképzésnél. Megerősíti a jellemet annyira, hogy tulajdonosai nem áldozzák fel az igazságot és becsületes-
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séget az önző kívánságok és a világi becsvágy kedvéért. Megerősíti a lelket a Gonosz
ellen. Ahelyett, hogy némely szenvedélyük elhatalmasodna rajtuk és tönkretenné őket,
minden indítékukat és vágyukat alárendelik az igazság nagy alapelvének. Mivel Isten
jellemének tökéletességét szemlélik, azért elméjük megújul, és lelkük átalakul Isten képmására.
Milyen nevelés lehet ennél magasabb rendű? Melyik nevelés lehet egyenrangú vele?
„Színaranyért meg nem szerezhető,
Ára ezüsttel meg nem fizethető.
Nem mérhető össze Ofir aranyával,
Nem drága oniksszal, sem zafírral,
Nem ér fel vele az arany és gyémánt,
Aranyedényekért be nem cserélhető.
A bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.”
			
(Jób 28:15-18).
Isten eszménye magasabb, mint ahova a legszellemesebb emberi gondolat elérhet.
A kegyesség, az Istenhez való hasonlóság a cél, amit el kell érnünk. A tanuló előtt megnyílik az állandó fejlődés ösvénye. Olyan célt kell elérnie, olyan színvonalra kell eljutnia, amely magába foglalja mindazt, ami jó, nemes és tiszta. Az igazi tudomány minden
ágában a lehető leggyorsabban a legmesszebbre jut el. Erőfeszítéseit azonban oly célok elérésére irányítja, amelyek magasztosabbak a pusztán önző és világi érdekeknél,
amennyire az egek magasabbak a földnél.
Az, aki Isten szándéka szerint cselekszik, hogy közölje az ifjúsággal Isten ismeretét, és
jellemét az Ő jellemével való összhangra formálja, magasztos és nemes munkát végez.
Mikor felébreszti bennünk a vágyat, hogy elérjék ezt az eszményt, akkor olyan nevelést
ad nekik, amely magas, mint a menny, és határtalan, mint a világegyetem. Olyan nevelésben részesíti őket, amely nem fejeződik be a földi előkészítő iskolából megadja a
képesítést a mennyei iskola magasabb osztályába.

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUS ÉLETE, (48-54) JÉZUS GYERMEKSÉGE

Jézus gyermekkorát és ifjúságát egy kis hegyi faluban töltötte. Nincs a földön olyan
hely, amelynek ne lett volna megtiszteltetés az Ő jelenléte. Királyi palotáknak is kiváltság
lett volna vendégül látni Őt. Ő azonban nem nézte a gazdagok házait, királyok udvarait,
tudósok jól ismert székhelyét, hanem az eldugott, lenézett Názáretben telepedett le.
Csodálatosan sokatmondó a gyermekkoráról szóló rövid feljegyzés: „A kisgyermek
pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyel-
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me vala őrajta” (Lk 2:40). Az Atyja tekintetéből sugárzó fényben Jézus „gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben”
(Lk 2: 52). Gyors felfogású volt, a dolgok mélyére látott, korát meghaladóan komoly és
bölcs. Emellett jelleme csodálatosan kiegyensúlyozott volt. Szellemi és fizikai képességei
fokozatosan bontakoztak ki a gyermekkor törvényszerűségeinek megfelelően.
Jézus rendkívül szeretetreméltó gyermek volt. Mindig készen állt arra, hogy másokat
szolgáljon. Türelmét sohasem vesztette el, ajkát sohasem hagyta el hazug szó. Elveiben
megingathatatlan volt, mint a szikla, életét önzetlenség, báj, udvariasság jellemezte.
Jézus anyja mélyreható figyelemmel követte nyomon gyermeke képességeinek kibontakozását, jellemén pedig látta a tökéletesség jeleit. Örömmel fáradozott e ragyogó,
fogékony elme fejlesztésén. A Szentlélektől kapott bölcsességgel együtt tudott működni
a mennyei erőkkel a gyermek nevelésében, aki egyedül Istent tekinthette Atyjának.
A hőséges izraeliták ősidők óta nagy figyelmet szenteltek az ifjúság nevelésének. Az
Úr utasítására a gyermekeket már csecsemőkoruktól az Ő jóságára és nagyságára tanították. Ezt különösen kinyilatkoztatja a törvény és Izrael története. A nyiladozó értelemhez alkalmazták az énekeket, imákat és az Írásokból vett tanulmányokat. Az apáknak és
anyáknak meg kellett tanítaniuk gyermekeiket, hogy Isten törvényében jelleme tükröződik, és ha alapelveit szívükbe fogadják, Isten képmása fog kirajzolódni elméjükben és
szívükben. A tanítás javarészt szóban folyt, de az ifjúság olvasni is megtanulta a héber
iratokat, és tanulmányozta az ószövetségi írások pergamentekercseit.
Krisztus idejében azt a települést, amelyben az ifjak vallásos neveléséről nem gondoskodtak, Isten átkától sújtottnak tekintették. A tanítás mégis formálissá vált, és a hagyományok jórészt kiszorították az Írásokat. Az igazi nevelés arra indítja a fiatalokat,
hogy „keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák Őt és megtalálhatnák” (Acs 17:27). A
zsidó tanítók figyelmét azonban a ceremóniák kötötték le. A tanulók olyan értéktelen
ismereteket halmoztak föl, amelyeket a mennyei magasabb iskolában nem ismernek el.
Az Isten szavának személyes elfogadásából fakadó tapasztalatnak nem volt szerepe az
oktatási rendszerben. A tanulókat annyira lefoglalták a külsőségek, hogy nem maradt
egy-egy csendes órájuk, amit Istennel tölthettek volna. Nem hallották meg szívhez szóló
szavát. A tudást keresték, de közben elfordultak a bölcsesség Forrásától. Istennek szánt
szolgálatukból a leglényegesebb dolgok kimaradtak, a törvény alapelvei elhomályosultak. Amit sokan felsőbb szintű nevelésnek tekintettek, éppen az volt az igazi fejlődés legnagyobb akadálya. A rabbik oktatása nyomán az ifjúság képességei nem bontakozhattak
ki. Gondolkodásuk megbénult és beszűkült.
A gyermek Jézus nem járt a zsinagóga-iskolákba. Édesanyja volt első földi tanítója.
Az ő ajkáról és a prófétai tekercsekből tanult a mennyei dolgokról. Most, anyja ölében
pontosan azokat a szavakat hallotta, amelyeket Ő maga mondott Mózes által Izraelnek.
Akkor sem kereste a rabbik iskoláit, amikor átlépte az ifjúkor küszöbét. Nem volt szüksége arra, hogy ilyen forrásból szerezze ismereteit, mert az Ő tanítója Isten volt.
A Megváltó szolgálata során felmerülő kérdés: „mi módon tudja ez az írásokat, holott
nem tanulta?” (Jn 7:15), nem azt jelenti, hogy Jézus nem tudott olvasni, hanem hogy
nem tanult a rabbik iskoláiban. Ismereteit úgy szerezte, ahogyan mi is megtehetjük.
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Az Írásokban való alapos jártasságából látható, milyen szorgalommal szentelte gyermekéveit Isten szavának tanulmányozására. Isten teremtett műveinek nagy könyvtára is
nyitva állt előtte. Ő, a mindenség teremtője, elmélyült azokban a tanításokban, amelyeket Ő maga írt a földre, a tengerre és az égboltra. Tudományos ismereteit nem a világ
istentelen dolgaiból, hanem a természetből gyűjtötte. Tanulmányozta a növények, az
állatok és az emberek életét. Kicsiny korától egyetlen célja volt: mások áldására élni. Ennek forrását a természetben találta meg. Amint a növény- és állatvilágot tanulmányozta,
új gondolatok és elképzelések ébredtek benne. A látottakból mindig igyekezett olyan
példákat meríteni, amelyekkel Isten élő kinyilatkoztatásait mutathatja be. A példázatok
- amelyeket szolgálata során az igazság tanításakor előszeretettel alkalmazott - tanúsítják, hogy mennyire nyitva állt lelke a természet hatásai előtt, és hogyan gyűjtögette lelki
tanításait a mindennapi életből.
Miközben Jézus megpróbálta megérteni a dolgok értelmét, föltárult előtte Isten szavának és műveinek jelentősége. Mennyei lények kísérték, szent gondolatokkal foglalatoskodott. Amióta értelme nyiladozni kezdett, folyamatosan növekedett lelki ajándékokban és az igazság ismeretében.
Jézushoz hasonlóan minden gyermek szert tehet a tudásra. Ha megkíséreljük megismerni mennyei Atyánkat Igéje által, angyalok szegődnek mellénk, értelmünk megnyílik,
jellemünk tisztul és nemessé válik. Egyre jobban fogunk hasonlítani Megváltónkhoz. A
természet szépségét és nagyságát szemlélve szeretetünkkel Isten felé fordulunk. Ha istenfélelem tölt be minket, lelkünk megerősödik, és az Örökkévalóval lépünk kapcsolatba
művei által. Ha ima által közösségünk van Istennel, szellemi és erkölcsi képességeink
fejlődnek. Ha a lelkiekről elmélkedünk, lelki képességeink erősödnek.
Jézus élete összhangban volt Istennel. Gyermekkorában gyermekként gondolkodott
és beszélt, de a bűnnek nyoma sem homályosította el benne Isten képmását. Mégsem
volt mentes a kísértéstől. Názáret lakosainak gonoszsága közmondásos volt. Nátánael
kérdéséből világosan látszik, hogy mennyire lenézték őket: „Názáretből támadhat-e valami jó?” (Jn 1:47). Jézusnak olyan helyen kellett laknia, ahol jelleme próbára lett téve.
Állandóan őrködnie kellett, hogy megőrizze tisztaságát. Minden összeütközést vállalnia
kellett - amelyhez hasonlót mi is átélhetünk -, hogy példaképünk lehessen gyermekségünkben, ifjúságunkban és felnőtt korunkban.
Sátán fáradhatatlanul küzdött, hogy legyőzze a názáreti Gyermeket. Jézust kisgyermek korától mennyei angyalok őrizték, élete mégis egyetlen hosszú küzdelem volt a sötétség hatalmai ellen. A sötétség fejedelmét sértette és nyugtalanította, hogy van valaki
a földön, akit a bűn nem szennyezett be. Minden lehetőséget kihasznált, hogy Jézust
tőrbe csalja. Senki emberfiának, aki szent életet akar élni, nem kell olyan heves harcot
folytatnia a kísértések ellen, mint Megváltónknak.
Jézus szülei szegények voltak, és fáradságos napi munkával keresték kenyerüket. A
gyermek jól ismerte a szegénységet, az önmegtagadást és a nélkülözést. Ezek a tapasztalatok védelmet jelentettek számára. Tevékeny életében nem voltak haszontalan percek,
amelyek rést nyitottak volna a kísértésnek. Nem voltak céltalan órák sem, amikor rossz
társaságba kerülhetett volna. Amennyire csak lehetett, elzárta a kísértő útját. Sem nye-
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reség vagy élvezet, sem dicséret vagy bírálat nem vehette rá arra, hogy rosszat tegyen.
Bölcs volt, hogy felismerje a gonoszt, és erős, hogy ellenálljon neki.
Krisztus volt az egyetlen bűntelen személy, aki valaha a földön élt, jóllehet csaknem
harminc évig lakott Názáret gonosz lakosai között. Ez a tény megszégyeníti azokat, akik
úgy gondolják, hogy a szeplőtlen élet megvalósítása környezetüktől, szerencséjüktől
vagy jólétüktől függ. Éppen a kísértés, a szegénység, a viszontagságok nevelő hatására
van szükség ahhoz, hogy a tisztaság és az állhatatosság kifejlődjék.
Jézus otthona lenézett hely volt, de Ő hűségesen és örömmel viselte a háztartás
terheinek ráeső részét. Egykor az egeknek parancsolt, angyalok boldogan teljesítették
szavát - most pedig készséges szolga, szerető, engedelmes fiú. Mesterséget tanult, és
kétkezi munkát végzett Józseffel az ácsműhelyben. A közönséges munkások egyszerű ruhájában rótta a kisváros utcáit, amikor munkahelyére ment vagy jött onnan. Nem használta isteni hatalmát, hogy csökkentse terheit vagy könnyítsen nehéz munkáján.
Jézus gyermek- és ifjúkorában dolgozott, ez értelmét és testét is fejlesztette. Nem élt
vissza fizikai képességeivel, hanem úgy élt, hogy minden téren a legjobbat nyújthassa,
és így tökéletesen megőrizze testi és lelki erőit. Nem volt hajlandó tökéletlen munkát
végezni, sőt szerszámait is ennek megfelelően kezelte. Tökéletes volt munkásként is,
mint ahogy tökéletes volt mindenben jelleme. Saját példájával tanítja, hogy szorgalmasnak kell lennünk, munkánkat pontosan és alaposan kell végeznünk, és az ilyen munkát
meg is becsülik. Az a gyakorlás, amely által a kéz hasznossá válik, és a fiatalok megtanulják hordozni részüket az élet terheiből; fizikai erőt ad, és minden képességet fejleszt.
Mindenki találjon olyan elfoglaltságot, amely számára is hasznos, és másokon is segít.
Isten áldásul rendelte a munkát, de csak a szorgalmas munkás talál rá az élet igazi szépségére és örömére. Isten jóváhagyólag tekint azokra a gyermekekre és ifjakra, akik saját
kötelességüket örömmel végzik a háztartásban, és a terheket megosztják édesapjukkal
és édesanyjukkal. Az ilyen gyermekek otthonról kikerülve a társadalom hasznos tagjai
lesznek.
Jézus egész földi élete során lelkiismeretes és kitartó munkás volt. Sokat várt el, tehát sokra vállalkozott. Miután megkezdte szolgálatát, kijelentette: „Nékem cselekednem
kell Annak dolgait, Aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki
sem munkálkodhatik” (Jn 9:4). Jézus nem menekült a gondoktól és a felelősségtől, mint
sok állítólagos követője. Sokan épp azért gyengék és alkalmatlanok, mert mindenáron
kerülik a fegyelmezést. Lehetnek értékes és szeretetre méltó tulajdonságaik, de tehetetlenek és csaknem hasznavehetetlenek, ha nehézségekkel kerülnek szembe, vagy akadályokat kell legyőzniük. A Jézusban megnyilvánuló határozottságot és erőt, jellemének
megbízhatóságát és szilárdságát ugyanazzal a neveléssel mi is kifejleszthetjük, amivel Ő
tette. Az a kegyelem, amelyet Ő elnyert, a miénk is lehet.
Megváltónk, amíg az emberek között élt, osztozott a szegények sorsában. Tapasztalatból ismerte gondjaikat és nehézségeiket, így vigasztalni és bátorítani tudott minden
egyszerű munkást. Azok, akik valóban megértették Jézus életének tanítását, sohasem
fognak különbséget tenni a társadalmi osztályok között, és sohasem fogják jobban tisztelni a gazdagot az arra érdemesebb szegénynél.
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Jézus vidáman és tapintatosan végezte munkáját. Sok türelemre és lelkiségre van
szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre,
hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten
dicsőségére szegezzük. Krisztus ezen a ponton segít. Sohasem volt annyira elfoglalva
a világi gondokkal, hogy ne lett volna arra ideje, hogy törődjön a mennyei dolgokkal.
Szívének örömét gyakran zsoltárokkal és mennyei énekekkel fejezte ki. Názáret lakói
gyakran hallották hangját, amint dicsérettel és hálával járult Isten elé. A mennyel éneke
által tartotta a kapcsolatot. Ha társai a fárasztó munkáról panaszkodtak, a Megváltó
ajkáról felszálló édes dallam felvidította őket. Úgy tűnt, hogy dicsérete elűzi a gonosz
angyalokat, és mint a tömjén, jó illattal tölti be a környéket. Hallgatóinak gondolatait a
földi élet terhéről a mennyei otthon felé irányította.
Jézus a világ számára a gyógyító kegyelem kútforrása volt. Életéből még a názáreti
magányban eltöltött évek alatt is rokonszenv és gyengédség áradt. Jelenlétében mindenki boldogabb lett - az idősek, a gondterheltek, a bűnösök, az ártatlan örömmel játszó
gyermekek, a ligetek csöpp teremtményei, még a türelmes teherhordó állatok is. Ő, aki
szavának erejével világokat tartott fenn, most lehajol, hogy segítsen egy sebesült madáron. Figyelme semmit sem került el, a legkisebbnek is szolgált.
Ahogyan növekedett bölcsességben és testi állapotában, úgy növekedett az Isten és
emberek előtti kedvességben is. Minden szív rokonszenvét megnyerte, mert képes volt
mindenkivel együttérezni. A remény és bátorság légköre vette körül, és ez minden házban áldássá tette Őt. Szombatonként gyakran felkérték a zsinagógában, hogy a próféták
írásaiból az előírt szakaszt felolvassa. A hallgatók szívén boldog izgalom lett úrrá, amint
a szent szöveg jól ismert szavaiból új világosság ragyogott elő.
Mégis, Jézus kerülte a feltűnést. Egész názáreti tartózkodása alatt egyszer sem mutatta meg csodatevő erejét. Nem vágyott magas beosztásra, nem fogadott el címeket.
Csendes, egyszerű élete, sőt még az a hallgatás is, amellyel a Szentírás „átlép” gyermekévein, fontos tanulságot tartalmaznak. Minél csendesebb és egyszerűbb egy gyermek
élete, minél inkább mentes a mesterséges izgalmaktól, és minél inkább összhangban
van a természettel, annál kedvezőbben fejlődnek testi, szellemi képességei és lelki ereje.
Jézus a mi példaképünk. Sokan érdeklődéssel foglalkoznak nyilvános szolgálatának
időszakával, de észrevétlenül elsiklanak az ifjúkorában rejlő tanítás fölött. Pedig éppen a
családban töltött élete példa minden gyermek és fiatal számára. A Megváltó szegénnyé
lett, hogy megtaníthassa: alacsony sorban is milyen közel járhatunk Istenhez. Életének
az volt a célja, hogy Atyjának az élet mindennapi dolgaiban is örömöt szerezzen, tisztelje és dicsőítse Őt. Munkásságát azzal kezdte, hogy megtisztelte a mindennapi kenyérért keményen megdolgozó kézműves szerény mesterségét. Éppúgy az Istennek szolgált, amikor a gyalupadnál dolgozott, mint amikor a néptömeg előtt csodákat művelt.
Minden fiatal, aki Krisztus hűségének és engedelmességének példáját követi egyszerű
otthonában, igényelheti azokat a szavakat, amiket Atyja mondott róla a Szentlélek által:
„Ímé, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel” (Ésa 42:1).
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Sokan vannak olyanok, akik azt állítják, hogy megszentelődtek Istennek, és mégis, amikor az igazságosság magasztos színvonalát eléjük tárják, nagyon izgatottá s felindulttá válnak, és olyan lelkületet nyilvánítanak ki, mely bizonyítja, hogy semmit sem
tudnak arról, mit jelent a megszentelődés. Őbennük nincs Krisztus értelme, mert azok,
akik valóban megszentelődtek, tisztelik Isten Igéjét, és engedelmeskednek annak, olyan
hamar, ahogyan annak mondanivalóját megértik, és készek kifejezni egy erős vágyat
arra, hogy megtudják az igazságot egy hitelv minden vonatkozásában. Egy mámoros
elragadtatott érzés nem bizonyítéka a megszentelődésnek. Annak bizonygatása, hogy:
„Meg vagyok mentve, meg vagyok mentve” nem bizonyítja azt, hogy az illető valóban
meg lenne mentve, vagy meg lenne szentelődve.
Hiába bizonygatják sokan, akik nagyon fel vannak izgulva, hogy már megszentelődtek, amikor semmi fogalmuk nincs arról, mit jelent ez a kifejezés, mert nem ismerik a
Szentírást, sem az Isten hatalmát. Azzal hízelegnek maguknak, hogy összhangra jutottak
Isten akaratával, mert ők boldognak érzik magukat; azonban mikor próbákba kerülnek,
mikor Isten szava méri meg a tapasztalatukat, ők becsukják a füleiket az igazság meghallására, s azt hajtogatják: „Én megszentelődtem”, és ezzel lezárják a vitát. Nem készek
semmit se tenni azért, hogy kutassák a Szentírást, hogy megtudják, mi az igazság, s ez
bizonyítja azt, hogy félelmetesen becsapták magukat. A megszentelődés sokkal többet
jelent, mint az érzelmek szárnyalását.
Az izgalom még nem jelenti a megszentelődést. Az Isten akaratával való teljes ös�szhang az, ami a mennyben egyedül jelenti a megszentelődést, és Isten akarata az Ő
szent törvényében jut kifejezésre. Isten minden parancsolatának a megtartása jelenti
a megszentelődést. Saját magatok akkor bizonyítjátok, hogy meg vagytok szentelődve,
ha Isten gyermekeiként engedelmesek lesztek az Ő szava iránt. Legyen Isten Igéje a vezetőnk, ne az emberek véleménye vagy ötletei! Akik valóban meg akarnak szentelődni,
kutassák türelemmel, imádsággal, s a lélek alázatos töredelmével Isten Igéjét! Emlékezzenek Jézus imájára: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság” (Jn 17:17).

Isten minden Igéjével való élés
A kereszténység az Isten minden Igéjével való élés, mely Isten szájából származik.
Nekünk Krisztusban hinnünk és élnünk kell, Aki az út az igazság és az élet. Hiszünk Istenben, amikor hiszünk az Ő szavában; akkor bízunk Őbenne és vagyunk engedelmesek
iránta, amikor megtartjuk az Ő parancsolatait, s akkor szeretjük Istent, amikor szeretjük
az Ő törvényét.
Ha hiszünk egy hazugságnak (hogy Isten törvényét nem kell megtartani), ez egyáltalán nem vezet bennünket a megszentelődés útjára. Ha a világ összes prédikátora azt
állítja, hogy biztonságban vagyunk akkor is, ha az igazságosság szent követelményének
csak egyetlen szabályát is áthágjuk, ez nem kisebbíti sem a kötelességünket, sem a bűnünket, ha elutasítjuk a nyilvánvaló „Tedd”-et és „Ne tedd”-et. Ne gondoljuk azt, hogy

138

13. Tanulmány javasolt olvasmánya

mivel a mi atyáink végigjártak egy bizonyos utat, és boldogan haltak meg, követhetjük a
lábnyomaikat, hogy Isten el fogja fogadni tőlünk is ugyanazt a szolgálatot, és ugyanazokat a cselekedeteket, melyeket atyáink cselekedtek.
Nekünk több világosságunk van, mint ami nekik az ő idejükben volt, s ha azt szeretnénk, hogy Isten elfogadjon bennünket, nekünk olyan hűségesen kell engedelmeskednünk annak a világosságnak, és járnunk abban, ahogyan a mi elődeink elfogadták azt a
mértékű világosságot, amit Isten nekik küldött, és engedelmeskedtek annak. Nekünk
azt a világosságot kell elfogadnunk, és fejlődnünk abban, ami az ösvényünkre ragyog, s
ezt olyan hűségesen kell tennünk, amilyen hűségesen ők elfogadták az ő nemzedékükben az ösvényükre ragyogó világosságot, s engedelmeskedtek annak. Mi azon világosság
szerint leszünk megítélve, mely napjainkban a mi lelki templomunkra ragyog, s ha követjük és kiéljük ezt a világosságot, szabad férfiakká és nőkké válunk a Krisztus Jézusban.
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