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ELŐSZÓ
Körülöttünk a világban mindenhol tragédiák történnek: erőszak, véron-

tás, természeti csapások és példátlan gonoszságok. Mindezek arra emlékez-
tetnek, hogy Krisztus második visszajövetele közel van. Ahhoz, hogy meg-
állhassunk, hogy felkészültek lehessünk a menny felhőiben érkező Urunkkal 
való találkozásra, nekünk erős hitre van szükségünk, az Ábrahám hitére. 

„Akik Megváltónk közeli visszajövetelében reménykednek, azoknak Áb-
rahám hitére van szükségük, olyan hitre, amelynek ára van s ezért értékes, 
olyan hitre, amely szeretet által munkálkodik és megtisztítja az embert. Áb-
rahám példája számunkra lett feljegyezve, akikhez az idő vége elérkezett. 
Bíznunk kell abban, hogy Isten velünk van és nem hagy el, hogy komolyan 
gondolja, amit mond. Feltétlen bizalmat vár el tőlünk és önként engedelmes-
séget. Csak így fogja ragyogtatni világosságát körülöttünk és így lesz meg 
minden világosságunk az Úrtól.” – ST April 1, 1875.

Ebben a negyedévben Ábrahám életéről fogunk tanulmányozni. Istennek 
ez az embere megannyi hitpróbán átment. Mindenegyes esetben Ábrahám-
nak lehetősége volt megmutatni Istenbe és az Ő ígéretébe vetett hitét, mi-
szerint „népek sokaságának atyjává leszesz”. Volt mikor hite megingott és az 
önmaga választotta módon és időben akarta megvalósítani Isten tervét. Isten 
azonban meggyőződött hűségéről és a kijelölt időben megszületett az Ábra-
hámnak ígért gyermek. A legnagyobb próbát mégsem akkor kapta, amikor 
fiatal és erős volt, hanem idős korában.

„Ábrahámot vénségében érte súlyos próba. Az Úr szava borzalmasnak 
és indokolatlannak tűnt a lesújtott aggastyán előtt; mégsem vonta kétségbe 
igazságos voltát, mégsem habozott engedelmeskedni. Hivatkozhatott volna 
idős korára, gyöngeségére, hogy nincs ereje föláldozni fiát, aki szemefénye, 
öröme volt. Emlékeztethette volna az Urat, hogy parancsa ellenkezik az ígé-
retekkel, melyeket fiáról adott. Ábrahám mégis zúgolódás és szemrehányás 
nélküli volt. Tökéletesen megbízott Istenben.” – 4B 253.

„Isten megenged próbákat népe életében, hogy hűségük és engedelmes-
ségük által ők maguk is gazdagodjanak lelkileg, és hogy példájukból mások 
is erőt merítsenek… Azok a próbák, amelyek a legjobban próbára teszik 
hitünket, és azt a látszatot keltik, hogy Isten elhagyott bennünket, visznek 
közelebb Krisztushoz, hogy minden terhünket az ő lábához tegyük le, és 
megismerjük azt a békét, amelyet ő ad cserébe.” – PP 99. 

Isten segítsen Ábrahám hitéhez bennünket, hogy azon hit által úgy élhes-
sük életünket, hogy mint ahogyan Ábrahámról úgy rólunk is elmondhassák, 
„Isten barátja”!

    
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya



44 Szombati Bibliai Tanulmányok – 2017. január - március 

2017. január 7.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
központ és imaház részére Malawi-ban

A Malawi köztársaság egy szárazföld-
del körbezárt ország délkelet-Afrikában. 
régebben Nyaszaföldként volt ismeretes. 
Északnyugaton Zambia, északkeleten 
Tanzánia, délnyugaton és délkeleten Mo-
zambik határolja. Az országot úgy is becé-
zik, hogy „Afrika meleg szíve”. Népességét 
több mint 16 millióra becsülik, amelynek 
nagyobb része keresztény (82%) – római kato-
likus, presbiteriánus, anglikán, baptista és hetednapi 
adventista. A fennmaradó rész többsége muszlim (13%).

A munka 2008-ban kezdődött az országban, amikor egy misszionári-
us ellátogatott ide. Egy protestáns házaspár várt rá és segített neki az el-
szállásolásban. A misszionárius tanította őket a Bibliából és a Prófétaság 
Lelkének írásaiból, akik nagy érdeklődést mutattak a jelenvaló igazság 
iránt és alkalmas helyet biztosítottak az istentiszteletekhez, valamint má-
sokat is hívtak minden szombatra. 

Amikor a misszionárius elhagyta Malawit, akkor kérte hittestvéreit, 
hogy Zambiából valaki látogassa ezeket az érdeklődőket. Isten kegyelmé-
ből, az egyik atyafi így reagált a felhívásra: „Kész vagyok elmenni bárhová 
is küld engem az Úr!” 2009-ben meg is érkezett Malawiba, és ezen felbá-
torodva az érdeklődők helyről-helyre mentek hirdetni az üzenetet. Ma 
már nagyon sok helyen érdeklődnek üzenetünk iránt. 60 megkeresztelt 
tagunk van, több mint 900 szombatiskolai tagunk, és sokan tanulmá-
nyozzák hitalapelvünket a keresztségre való felkészülésben.  

Isten kegyelméből 2013-ban misszió területként lett megszervezve 
országunk. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Brazíliából a testvérek 
adományt küldtek, hogy telket vásárolhassunk Lilongwéban, a főváros-
ban. Itt szeretnénk egy központot létrehozni és egy imaházat is építeni. 
Az ország azonban nagyon szegény., s a tagságunknak nincs elegendő 
pénze, hogy megvalósíthassa ezt. Ezért fordulunk most hittestvéreinkhez 
és barátkozóinkhoz szerte a világon. 

 a GK Szombatiskolai Osztálya a Malawi misszió nevében

MALAWI

TANZÁNIA

ZAMBIA Malawi - tó

Lilongwe

MOZAMBIK

Chipata

Blantyre

Kasama
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ÁBRAHÁM ELHÍVÁSA
„Nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te 

nevedet, és áldás leszesz” (1Móz 12:2).
„Ábrahám a babonaság és a pogányság légkörében nőtt fel… De az igaz hit 

nem tűnhetett el a földről. Isten mindig megőrzött egy maradékot az ő szolgála-
tára.” – PP 93.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 93-99. (Ábrahám elhívása) 

Vasárnap Január 1.
1. ÁBRAHÁMOT ELHÍVJA ISTEN 
a. Mire szólította fel Isten Ábrahámot? Kicsoda ment vele? 1Móz 12:1-4; 

Apcs 7:4.

„Miután Bábel tornyának építői szétszéledtek, a bálványimádás újra majdnem 
általános lett. Az Úr végül hagyta, hogy a konok törvényszegők saját gonosz út-
jaikat kövessék. Sém családjából pedig kiválasztotta Ábrahámot, hogy megőrizze 
törvényét a jövő nemzedékek számára.” – PP 93.
 b. Miért nem mondta meg Isten Ábrahámnak azonnal, hogy hová men-

jen? Zsid 11:8. Milyen döntést kellett meghoznia Ábrahámnak, ha 
engedelmeskedni akart Isten elhívásának? 1Móz 12:1; Mt 10:34-38.

„Ábrahám feltétel nélküli engedelmessége a hit egyik legcsodálatosabb bizo-
nyítéka az egész Bibliában… Nem volt könnyű Ábrahám próbája. Nem volt kis 
áldozat, amit Isten kívánt tőle. Erős szálak kötötték hazájához, rokonságához és 
otthonához. De tétovázás nélkül engedelmeskedett a hívásnak. Nem kérdezett 
semmit az ígéret földjéről… Isten szólt, és szolgájának engedelmeskednie kellett. 
Számára az volt a földön a legboldogabb hely, ahova Isten küldte.” – PP 94.

2017. január 7.
Szombat

Napnyugta: H  16:10
  Ro 16:56

1. Tanulmány

Mózes 1. könyve 12:1-4. 
1  És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked.2  És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.3  És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.4  És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala neki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.

Mózes 1. könyve 12:1. 
 És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked.

Máté evangéliuma 10:34-38.
34  Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.35  Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt;36  És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.37  Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.38  És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.

Apostolok cselekedetei 7:4.
Akkor kimenvén a káldeusok földéből, lakozék Háránban: és onnét, minekutána megholt az ő atyja, kihozta őt e földre, amelyen ti most laktok:

Zsidókhoz írt levél 11:8.
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.



66 Szombati Bibliai Tanulmányok – 2017. január - március 

Hétfő Január 2.
2. AZ ÍGÉRETEK 
a. Milyen ígéreteket kapott Ábrahám Istentől? 1Móz 12:2-3.

„Isten a menny legértékesebb ajándékait akarja árasztani a föld minden népé-
re. Ezért hívta ki Ábrahámot bálványimádó rokonai közül és telepítette le Kánaán 
földjére. ’Nagy néppé teszlek – mondta – és megáldalak, naggyá teszem nevedet, 
és áldás leszel’ (1Móz 12:2). Megtisztelő volt az, amire Ábrahámot elhívta: ősatyja 
lenni annak a népnek, amely századokon át őrzi és védi Isten igazságát a világ szá-
mára. Isten e nép útján akarta a föld összes népét abban az áldásban részesíteni, 
amelyet a megígért Messiás eljövetele rejt magában.

Az igaz Istent az emberek már alig ismerték. Értelmüket elhomályosította a 
bálványimádás. Isten törvényét, amely ’szent, igaz és jó’ (Rm 7:12), megpróbálták 
kegyetlen, önző szándékaikhoz illeszkedő rendelkezésekkel helyettesíteni. Az 
irgalmas Isten nem vonta vissza tőlük az életet. Alkalmat adott nekik arra, hogy 
egyháza útján megismerjék Őt. A népe által kinyilatkoztatott elveket eszközül 
akarta felhasználni, hogy erkölcsi képmását helyreállítsa az emberben.” – PK 9.
b. Melyik területet ígérte Isten Ábrahámnak és az ő magvának? 1Móz 

12:5-7; 13:14-18.

c. Milyen jelentősége van annak, hogy Ábrahám és gyermekei sátorban 
laktak? Zsid 11:9-10, 13-16. Szükséges-e hasonlóan eljárnunk vala-
miben nekünk is? 2Pt 3:11-14.

„Igyekezzünk kereszténynek (Krisztushoz hasonlónak) lenni a szó minden 
értelmében! Ruházatunk, társalgásunk és cselekedeteink hirdessék azt, hogy 
Krisztus, a dicsőség reménysége alakul ki szívünkben, hogy várjuk ama boldog 
reménységet és Jézus dicsőséges megjelenését. Mutassuk meg másoknak, hogy 
nem otthonunk ez a világ, hanem csak vándorok és idegenek vagyunk itt!” – RH 
June 10, 1852.

Mózes 1. könyve 12:2-3. 
2  És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.3  És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

Mózes 1. könyve 12:5-7. 
5  És felvevé Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek vala, és a cselédeket, akikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kanaán földére.6  És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor kananeusok valának azon a földön.7  És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda neki: A te magodnak adom ezt a földet. És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; aki megjelent vala neki.

Mózes 1. könyve 13:14-18.
14  Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutána elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra.15  Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre.16  És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.17  Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert neked adom azt.18  Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.

Zsidókhoz írt levél 11:9-10, 13-16.
9  Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.10  Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.13  Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem [csak] távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.14  Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.15  És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre.16  Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost.

Péter apostol 2. levele 3:11-14.
11  Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,12  Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!13  De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.14  Annak okáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
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Kedd Január 3.
3. LÓT NAGY TÉVEDÉSE
a. Milyen kísértésbe esett Lót miközben az ígéret földje felé haladt Áb-

rahámmal? 1Móz 13:5-11; 1Jn 2:16-17.

„Egész Palesztina legtermékenyebb tájéka a Jordán völgye volt. A szemlélőket 
az elveszett Paradicsomra emlékeztette. Olyan szép és termékeny volt, mint a 
Nílus öntözte síkságok, amelyeket nemrégiben hagytak el… A világi nyereség áb-
rándképétől elkápráztatott Lót nem vett tudomást az ott uralkodó erkölcsi és lelki 
bűnökről [a gazdag és gyönyörű városok zsúfolt bevásárló helyein]. A síkság lakói 
’nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt’ (1Móz 13:13), de erről ő mit 
sem tudott, vagy ha tudott is, nem tulajdonított neki fontosságot. ’És választá Lót 
magának a Jordán egész mellékét… és sátoroz vala Sodomáig’ (1Móz 13:11-12). 
Mennyire nem látta előre önző választása szörnyű következményeit!” – PP 101.
b. Milyen gonoszság van abban, ha a szemek kívánságait akarjuk meg-

valósítani? Mk 4:18-19; Mt 4:8-10.

„Ha engedjük, hogy a világ elvárásai és gondjai lekössék minden időnket és 
figyelmünket, akkor lelki erőink elgyengülnek és megsemmisülnek, mert nem 
használjuk őket.” – TDG 87. 
c. Hogyan pusztíthatja el lelki életünket, és családunkét is, az a hely 

amelyet sátorunk helyéül választunk? 1Móz 13:12-13; 19:1, 12-16.

„Sokan… otthonuk megválasztásánál jobban figyelnek a remélhető földi elő-
nyökre, mint arra az erkölcsi és társadalmi befolyásra, amellyel körülveszik ma-
gukat és családjukat. Gyönyörű és termékeny vidéket választanak, vagy valami-
lyen virágzó városba költöznek, azt remélve, hogy nagyobb jólétre tesznek szert. 
De gyermekeiket kísértések veszik körül, és nagyon gyakran olyan barátságokat 
kötnek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják az istenfélelemben való fejlődést 
és a tiszta jellem kialakítását. A laza erkölcs, a hitetlenség, a vallásos dolgokkal 
szembeni közömbösség légköre könnyen semlegesíti a szülők befolyását… Sokan 
istentagadókhoz és hitetlenekhez kötik életüket, és közösséget vállalnak Isten 
ellenségeivel.” – PP 132-133.

Mózes 1. könyve 13:5-11.
5  Lótnak is pedig, aki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai.6  És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.7  Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a kananeusok és a perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön.8  Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk.9  Avagy nincsen-e előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek.10  Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Szodomát és Gomorát, mind Coárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje.11  És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól.

Mózes 1. könyve 13:12-13.
12  Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a [Jordán]-melléki városokban, és sátoroz vala Szodomáig.13  Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt.

Mózes 1. könyve 19:1, 12-16.
1  Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ül vala, és amint meglátá őket Lót, felkele eléjük, és arccal a földre borult.12  És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó? vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki e helyből.13  Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt.14  Kiméne azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost; de az ő vőinek úgy tetszék, mintha tréfálna.15  És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt.16  Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül.

Máté evangéliuma 4:8-10.
8  Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá neki a világ minden országát és azok dicsőségét,9  És monda neki: Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem.10  Ekkor monda neki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.

Márk evangéliuma 4:18-19.
18  A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják,19  De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz.

János apostol 1. levele 2:16-17.
16  Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.17  És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.



88 Szombati Bibliai Tanulmányok – 2017. január - március 

Szerda Január 4.
4. BŰNÖS KÖRNYEZET 
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Lót feleségének esetéből? 1Móz 

19:26; Lk 17:28-33.

„[Lót felesége] fellázadt Isten ellen, mert ítélete elpusztította javait és gyerme-
keit… 

Mindenkinek szól az irgalmas meghívás; és mivel barátaink elutasítják a Meg-
váltó közbenjáró szeretetét, forduljunk el mi is tőle? Drága dolog a megváltás! 
Krisztus végtelen árat fizetett üdvösségünkért, és aki értékeli ezt a nagy áldozatot, 
és felméri az emberi lélek értékét, nem utasítja el Isten felkínált kegyelmét azért, 
mert mások ezt teszik.” – PP 127-128.

b. Milyen lett Lót lányainak erkölcse Sodomában, jóllehet megmene-
kültek onnan? 1Móz 19:30-38; 3Móz 18:6-7.

„Lót a hegyek közé ment, és barlangban lakott, elvesztve mindazt, amivel ki-
tette családját a gonosz város befolyásának. De Sodoma átka még ide is elkísérte. 
Lányainak bűnös viselkedésében, a gonosz hely rossz társaságának befolyása 
érvényesült. A város erkölcsi romlottsága annyira áthatotta jellemüket, hogy 
nem tudtak különbséget tenni a jó és rossz között. Lót utódai, a moábiták és az 
ammoniták Isten ellen lázadó, gonosz, bálványimádó törzsek, Isten népének el-
keseredett ellenségei voltak.” – PP 131.
c. Itt az utolsó napokban, hol találhatunk biztonságos helyet sátorunk-

nak az ígéret földje felé való ván-dorlásunkon? Miért? 1Móz 2:7-8; 
Júd 5-7.

„Ameddig Isten erőt ad nekem, hogy szóljak népünkhöz, továbbra is felhí-
vom a szülők figyelmét arra, hogy hagyják el a városokat és vidéken szerezzenek 
otthont, ahol művelhetik a földet és megtanulhatják a természet könyvéből a 
tisztaság valamint az egyszerűség leckéit. A természet dolgai Isten csendes szol-
gái, melyek a lelki igazság tanítására adattak nekünk. Isten szeretetéről szólnak 
hozzánk és kijelentik a nagy Mesterművész bölcsességét.” – BO 124.

Mózes 1. könyve 19:26.
És hátra tekinte az ő felesége, és sóbálvánnyá lőn.

Mózes 1. könyve 19:30-38.
30  Lót pedig felméne Cóárból, és letelepedék a hegyen, és vele együtt az ő két leánya is, mert fél vala Cóárban lakni; lakozék tehát egy barlangban ő és az ő két leánya.31  És monda a nagyobbik a kisebbiknek: A mi atyánk megvénhedett, és nincsen a földön férfiú, aki mi hozzánk bejöhetne az egész föld szokása szerint.32  Jer, adjunk bort inni a mi atyánknak, és háljunk ő vele, és támasszunk magot a mi atyánktól.33  Adtak azért inni bort az ő atyjuknak azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.34  És lőn másodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: Íme a múlt éjjel én háltam atyámmal, adjunk neki bort inni ez éjjel is, és menj be te, hálj vele, és támasszunk magot a mi atyánktól.35  Adtak azért azon éjszaka is az ő atyjuknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.36  És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjuktól.37  És szüle a nagyobbik fiat, és nevezé annak nevét Moábnak; ez a moábiták atyja mind e mai napig.38  A kisebbik is fiat szüle és nevezé annak nevét Benamminak. Ez az ammoniták atyja mind a mai napig.

Mózes 1. könyve 2:7-8.
7  És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké.8  És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.

Mózes 3. könyve 18:6-7.
6  Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr.7  A te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd; a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét.

Lukács evangéliuma 17:28-33.
28  Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;29  De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:30  Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.31  Az nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra.32  Emlékezzetek Lót feleségére!33  Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.

Júdás apostol levele 5-7. verse
5  Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer [már] tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette.6  És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.7  Miképpen Szodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok [is], amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak [előttünk], örök tűznek büntetését szenvedvén.



 

991. Tanulmány - ÁBRAHÁM ELHÍVÁSA

Csütörtök Január 5.
5. ELHÍVATÁSUNK MEGERŐSÍTÉSE 
a. Mit tartsunk szem előtt azt ismerve, hogy Ábrahámhoz hasonlóan 

nekünk is van elhívatásunk az ígéret földjére? 2Pt 1:10-11; Mt 22:14.

„Senkinek sem kell elveszítenie az örökéletet. Akik azt választják, hogy napon-
ta tanulmányoznak a mennyei Tanítóról, azok mind megerősítik elhívatásukat 
és kiválasztottságukat. Alázzuk meg hát szíveinket Isten előtt és tudakozódjunk 
Róla, aki jól ismeri, hogy az élet az örökké tartó…  

Nem engedhetjük meg semminek sem, hogy elválasszon bennünket Istentől 
és a mennytől. Még ebben az életben az isteni természet részeseivé kell legyünk! 
Testvérek, csak egy életetek van. Legyen az az erkölcsi tisztaság élete, egy olyan 
élet, amely Istenben van elrejtve a Krisztussal!” – HP 29. 
b. Kik tudnak belépni majd az ígéret földjére? Jel 17:14; Zsid 3:12-14.

„A gonosz leküzdésének munkáját hit által kell véghezvinni. A csatamezőre 
lépők szükségét fogják érezni annak, hogy felöltsék magukra Isten teljes fegy-
verzetét. A hit pajzsa lesz a védelmük, amelynek segítségével felettébb diadal-
maskodni fognak. A seregek Urába vetett hiten és a parancsainak való engedel-
mességen kívül minden más erőtlen. Az utolsó nagy harcban semmit sem érnek 
majd azok a nagy hadseregek, amelyek minden mással fel vannak szerelve. Hit 
nélkül az angyalok serege sem segíthet. Kizárólag az élő hit teheti az embereket 
legyőzhetetlenné, és segítheti őket megállni ama gonosz napon. Hit által lesznek 
kitartók, rendíthetetlenek, és hit által tudják mindvégig megtartani kezdeti bizo-
dalmukat.” – CT 182-183.

Péntek Január 6. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit jelent az, hogy jobban szeretjük családunkat mint Krisztust? 
2. Hogyan tudjuk kifejezni, hogy mi csak vándorok és idegenek vagyunk itt a 

földön?
3. Hogyan befolyásolja sorsunkat az otthonunkul választott hely? 
4. Milyen veszélye van annak, ha túl közel élünk egy züllött városhoz?
5. Miért nem kiválasztott minden elhívott? 

Máté evangéliuma 22:14.
Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.

Zsidókhoz írt levél 3:12-14.
12  Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;13  Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:14  Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.

Péter apostol 2. levele 1:10-11.
10  Annak okáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.11  Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.

Jelenések könyve 17:14.
Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek [is].
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2017. január 14.
Szombat

Napnyugta:  H 16:19
Ro 17:04

ÁBRAHÁM HITE
„[Ábrahám] hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul” 

(1Móz 15:6).
„Lelkünket megtaníthatjuk hinni, Isten szavára támaszkodni.” – OHC 119.

Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 6. kötet, 91–99. (Keresztség)

Vasárnap Január 8.
1. ÁBRAHÁM NAGY AGGODALMA
a. Mi volt Ábrahám legnagyobb gondja Isten ígéreteivel kapcsolatban? 

1Móz 12:7; 15:1-3.

„Mivel Ábrahámnak nem volt fia, először azt gondolta, hogy hűséges szolgája, 
Eliézer legyen az ő fia és örököse örökbefogadás útján. Isten azonban közölte 
Ábrahámmal, hogy szolgáját ne fogadja fiává és örökösévé, mert valóban lesz egy 
fia.” – MT 57.
b. Hogyan biztatta Ábrahámot Isten, hogy nem feledkezett el ígéreté-

ről? 1Móz 15:4-5; Ésa 55:10-11.

„Isten arra kér bennünket, hogy fogadjuk el nagy áldásait. Ígéretei annyira 
egyértelműek, hogy nincs miért kétségbe vonni. Azt kéri, hogy fogjuk  szaván. 
Időnként előfordulhat, hogy elbizonytalanodunk és nem tudjuk, hogy mi tévők 
legyünk. Ilyenkor ott van az a kiváltságos lehetőségünk, hogy fogjuk a Bibliánkat 
és olvassuk a számunkra szóló üzeneteit, majd boruljunk le térdeinkre és fohász-
kodjunk a segítségéért. Újra és újra bizonyítékát adja, hogy ő olyan Isten, aki 
meghallgatja az imát és választ ad rá. Eleget tesz ígéreteinek, de sokkal nagyobb 
mértékben, mint ahogyan várjuk a segítséget…

Bárhol is legyünk, kössük hitünket Isten ígéreteihez, mert Urunknak és Mes-
terünknek lekötelezett tanítványai vagyunk.” – SW May 1, 1914.

2. Tanulmány

Mózes 1. könyve 2:7.
És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda neki: A te magodnak adom ezt a földet. És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; aki megjelent vala neki.

Mózes 1. könyve 15:1-3.
1  E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én pajzsod vagyok teneked, a te jutalmad felette igen bőséges.2  És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer?3  És monda Ábrám: Íme énnekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.

Mózes 1. könyve 15:4-5.
4  És íme szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.5  És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda neki: Így lészen a te magod.

Ésaiás próféta könyve 55:10-11.
10  Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:11  Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
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Hétfő Január 9.
2. A TELJES MEGGYŐZŐDÉS 
a. Miért döntött úgy Ábrahám, hogy hisz Isten ígéretében, hogy gyer-

meke lesz? 1Móz 15:6.er; Rm 4:20-21.

„A hit, mely szeretetből fakad és megtisztítja a lelket, nem csak egy rövid ideig 
tartó hirtelen indulat, hanem bátran támaszkodik Isten ígéreteire, szilárdan bízva 
abban, hogy amit az Úr mond, azt meg is tudja tenni.” – OHC 119.

„[Fili 4:4-7. idézve] Az ígéret önmagában értéktelen addig, míg teljes mér-
tékben nem hiszem, hogy aki megígérte az bőségesen teljesíteni is tudja, hogy 
végtelen hatalma van megtenni mind azt, amit mondott Isten.” – TDG 156.
b. Milyen jutalmat kapott azért, hogy hitt Isten ígéretében? 1Móz 15:6.ur; 

Rm 4:22.

„Abban a pillanatban, amikor a bűnös Krisztusba veti bizalmát, akkor Isten 
rosszallása már nem vonatkozik rá, mert Krisztus  igazságossága az övé, Krisztus  
tökéletes  engedelmessége neki lesz tulajdonítva. Azonban együtt kell működnie 
az isteni hatalommal és meg kell tennie emberi erőfeszítését a bűn legyőzésére és 
teljes mértékben csatlakoznia kell Krisztushoz.” – FE 429-430.

„Mi Istenre támaszkodhatunk, de nem saját érdemeink miatt, hanem mert 
Krisztus igazságossága tulajdoníttatik nekünk. Figyelmünket önmagunkról Isten 
Bárányára kell irányítanunk, aki nem követett el bűnt, és szemlélése által Hozzá 
hasonlóvá válhatunk.” – GW92 427.
c. Mit jelent a hit valódi gyakorlása? Zsid 11:1; Hab 2:3.

„Hitben megmaradni annyit jelent, hogy félretesszük az érzelmeket és önző 
vágyakat, hogy alázatosan az Úrral járunk, hogy ígéreteihez illően élünk, és min-
den körülményben felhasználjuk a hitet, bízva abban, hogy Isten végrehajtja saját 
akaratát és célját a te szívedben és életedben jellemed megszentelése által. Azt 
jelenti, hogy teljesen egészében megbízik, minden fenntartás nélkül Istenben. Ha 
ezek szerint jár el az ember, akkor mások látni fogják a Lélek különleges gyümöl-
cseinek megnyilvánulásait az életében és jellemében.” – FE 341-342.

Mózes 1. könyve 15:6.er.
És hitt az Úrnak...

Mózes 1. könyve 15:6.ur.
...és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Habakuk próféta könyve 2:3.
Mert e látomás bizonyos időre [szól], de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!

Zsidókhoz írt levél 11:1.
 Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;

Rómabeliekhez írt levél 4:20-21.
20  Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,21  És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.

Rómabeliekhez írt levél 4:22.
Azért is tulajdoníttaték neki igazságul.
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Kedd Január 10.
3. MEGIGAZÍTJA A BŰNÖST
a. Mit fejez ki számunkra az a tény, hogy Ábrahámnak bűnös ember-

ként megigazításra volt szüksége? Rm 3:9-12, 23; 1Móz 12:11-20.

„Ábrahámról egyiptomi tartózkodásakor kiderült, hogy nem mentes az em-
beri gyengeségtől és tökéletlenségtől. Eltitkolta, hogy Sára a felesége. Ezzel azt 
tanúsította, hogy nem bízik Isten gondviselésében, és nincs olyan erős hite és 
bátorsága, amiről eddig életével már sokszor bizonyságot tett.” – PP 98.
b. Hogyan beszél a Biblia Ábrahám Isten előtti megigazulásáról? Rm 

4:1-8; 3:28.

„Isten csakis szeretett Fia által fogad el bennünket. A jócselekedetek csupán 
a bűnöket megbocsátó szeretetének a gyümölcse. Nem szereznek érdemeket 
számunkra és semmit sem tudnak be nekünk jócselekedeteinkért, amiért azt 
állíthatnánk, hogy részben ezek érték el lelkünk üdvösségét. A megváltás Isten 
ingyen ajándéka a hívőnek, melyet egyedül Krisztus kedvéért adományoz neki. 
A meggyötört lélek Krisztusba vetett hit által találhat nyugalmat. Békéje hitével 
és bizalmával lesz arányban. Nem állhat elő jócselekedeteivel, hogy ezek alapján 
igényli az üdvösséget.” – TII 139.

„Ne felejtsd el, hogy Krisztus azért jött a földre, hogy a bűnösöket megmentse! 
Semmi sem szól mellettünk Isten előtt. Egyetlen mentségünk, amelyet most és 
mindig felhozhatunk: teljes tehetetlenségünk, ami megváltói hatalmát szüksé-
gessé teszi. Minden magabízásunkat feladva a Golgota keresztjére tekinthetünk.” 
– NOL 38-39.
c. Mi történik azzal a bűnös emberrel, aki úgy dönt, hogy teljes szívé-

ből Istenben bízik? Rm 6:17-18; 10:9-10; 1:17.

„Abban a pillanatban, amikor átadjuk magunkat Istennek, és hiszünk Jézus-
ban, Krisztus  igazságosságát megkapjuk. Megértjük, hogy megváltott bűnünkből 
és értékeljük áldozatát, hogy megfizetett szabadságunkért.” – 5MR 34.

Mózes 1. könyve 12:11-20.
11  És lőn mikor közel vala, hogy bemenjen Egyiptomba, monda feleségének Szárainak: Íme tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy.12  Azért mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, téged pedig életben tartanak.13  Mondd [azért], kérlek, [hogy] húgom vagy; hogy jól legyen dolgom miattad, s életben maradjak te érted.14  És lőn mikor Ábrám Egyiptomba érkezék, láták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép.15  Mikor megláták őt a fáraó főemberei, magasztalák a fáraó előtt és elvivék az asszonyt a fáraó udvarába.16  És jól tőn érte Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi.17  De megveré az Úr a fáraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért.18  Hívatá azért a fáraó Ábrámot és monda: Miért művelted ezt velem? Miért nem mondottad meg énnekem, hogy ez neked feleséged?19  Miért mondottad: Húgom ő; azért vevém magamnak feleségül. Most már ímhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el.20  És parancsola felőle a fáraó némely embereknek, akik elbocsáták őtet és az ő feleségét, és mindenét amije vala.

Rómabeliekhez írt levél 3:9-12, 23.
9  Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem. Mert az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;10  Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;11  Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.12  Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.23  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Rómabeliekhez írt levél 4:1-8.
1  Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint?2  Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.3  Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő neki igazságul.4  Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint;5  Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.6  Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül.7  Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.8  Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.

Rómabeliekhez írt levél 3:28.
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Rómabeliekhez írt levél 6:17-18; 10:9-10; 1:17.
6:17  De hála az Istennek, hogy [jóllehet] a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.6:18  Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.10:9  Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.10:10  Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.1:17  Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
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Szerda Január 11.
4. A MEGTÉRÉS EGY JELE
a. Mi volt a külső megnyilvánulása Ábrahám belső változásának? 1Móz 

17:10-11; Rm 4:11.

„A körülmetélkedés rítusát… annak jeleként kellett gyakorolnia [Ábrahám-
nak], hogy elkülönülve a bálványimádóktól Isten szolgálatára szentelődjenek, 
és Isten különleges kincsévé fogadja őket. E rítussal elkötelezték magukat arra, 
hogy teljesítik az Ábrahámmal kötött szövetség feltételeit. Nem volt szabad po-
gányokkal házasságot kötniük, mert ezzel elvesztik Isten és szent törvénye iránti 
tiszteletüket és beleesnek abba a kísértésbe, hogy más nemzetek bűnös szokásait 
gyakorolják, és bálványaikat imádják.” – PP 106. 
b. Miért fontos annak az ismerete, hogy Ábrahám igaznak volt tekintve 

már a körülmetélkedése előtt? Rm 4:8-12; 2:28-29.

„Az igazság(osság) a törvénynek való engedelmesség. A törvény igazságot 
követel, és ezzel a bűnös tartozik a törvénynek, de képtelen annak megadására. 
Egyedül hit által igazulhat meg. Hit által Istenhez hozhatja Krisztus érdemeit, és 
az Úr a bűnösnek tulajdonítja Fiának engedelmességét. Isten elfogadja Krisztus 
igazságát az ember elégtelensége helyett. Elfogadja és megigazítja a bűnbánó, 
hívő lelket. Megbocsátja bűneit és úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, 
mint saját Fiát. Ekként tulajdoníttatik a hit igazságként… 

Sokan eltévesztik a helyes utat, mert azt gondolják, fel kell küzdeniük magukat 
a mennybe, és tenniük kell valamit, hogy kiérdemeljék Isten tetszését. Segítség 
nélkül, saját erőből igyekeznek megjobbítani magukat. Ezt azonban soha nem 
érhetik el. Áldozathalálával, életének példájával és azáltal, hogy főpapunkká vált, 
Krisztus utat készített számunkra. Jézus kijelenti: ’Én vagyok az út, az igazság és 
az élet’ (Jn 14:6). Ha saját törekvéseink által egy lépéssel is feljebb juthatnánk a 
létrán, Krisztus szavai nem lennének igazak. Amikor azonban elfogadjuk Krisz-
tust, jócselekedetek jelennek meg életünkben annak gyümölcsöző bizonyítéka-
ként, hogy az élet útján járunk, hogy Krisztus az utunk, és a mennybe vezető igaz 
ösvényen megyünk előre.” – FW 101-102.

Mózes 1. könyve 17:10-11.
10  Ez [pedig] az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok.11  És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.

Rómabeliekhez írt levél 4:11.
És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében [tanúsított] hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;

Rómabeliekhez írt levél 4:8-12.
8  Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.9  Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogánynak is [tulajdoníttatik]-e? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul.10  Miképpen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában.11  És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében [tanúsított] hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;12  És [hogy] atyja [legyen] a körülmetélteknek is, azoknak, akik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében [tanúsított] hitének nyomdokait.

Rómabeliekhez írt levél 2:28-29.
28  Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van:29  Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése [az igazi körülmetélkedés]; amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van.



1414 Szombati Bibliai Tanulmányok – 2017. január - március 

Csütörtök Január 12.
5. BELSŐ KÖRÜLMETÉLKEDÉS
a. Minek kell megtörténnie bennünk, mielőtt  vízben megkeresztel-

kednénk (a körülmetélkedést ez váltotta fel az Újszövetségben)? Jn 
3:5-8; Kol 2:10-13.

„Akik új életben járnak, még alámerítkezésük előtt meg kell érteniük,hogy 
az Úr osztatlan szeretetükre tart számot… Gyümölcseikről ismerik meg a 
fát. Jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöket… A megtérésnek alaposnak kell 
lennie.” – Ev 210.

„Mindenki, aki Krisztussal egyesült, környezetének élő misszionáriusává 
válik.” – Ev 218.
b. Mi fog történni azokkal a keresztényekkel, akik csupán a külsősé-

gekben bíznak, a keresztségben, hogy üdvözüljenek, mint ahogyan a 
zsidók a körülmetélkedésben? Rm 10:1-3; Mt 23:25-28.

„A gyülekezetben betöltött tisztségetek, testvéreitek megbecsülése mit sem ér, 
ha nem hisztek Krisztusban. Nem elég, ha hisszük, amit hallunk Róla. Benne kell 
hinnünk! Teljesen a Megváltó könyörületére kell hagyatkoznunk.” – 5B 41.

„Az Úr munkát tartogat valamennyiünk számára. S ha az igazság nincs 
meggyökerezve szívünkben, ha a Szentlélek nem alakítja át bűnös jellem-
vonásainkat, sohasem lehetünk Krisztus munkatársai. Önző, visszataszító 
énünk fog örökkön fölszínre bukkanni, s Krisztus jelleme nem fog megnyil-
vánulni életünkben.” – TII 242.

Péntek Január 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miként tudunk bízni Isten ígéreteiben?
2. Mit jelent az Isten szavában való meggyőződés?
3. Milyen áldást kapunk, ha átadjuk magunkat Istennek?
4. Mit szimbolizál a körülmetélkedés?
5. Melyik a fontosabb a külső vagy a belső keresztség? 

Máté evangéliuma 23:25-28.
25  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakvák azok ragadománnyal és mértékletlenséggel.26  Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.27  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.28  Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

János evangéliuma 3:5-8.
5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.6  Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.7  Ne csodáld, hogy azt mondám neked: Szükség néktek újonnan születnetek.8  A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.

Kolossébeliekhez írt levél 2:10-13.
10  És [ti] Ő benne vagytok bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;11  Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében;12  Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztá Őt a halálból.13  És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,

Rómabeliekhez írt levél 10:1-3.
1  Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét.2  Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.3  Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
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2017. január 21.
Szombat

Napnyugta:  H 16:29 
Ro 17:14

A MEGÍGÉRT MAG
„Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem 

mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te ma-
godnak, aki a Krisztus” (Gal 3:16).

„Az Ábrahámnak és magvának szóló ajándék nemcsak Kánaán földjét foglalta 
magában, hanem az egész földet.” – PP 134. 
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 113-121.

Vasárnap Január 15.
1. A MEGÍGÉRT MAG
a. Jóllehet Ábrahám egyetlen örököst kért Istentől, mégis mennyire 

kapott ígéretet áldásként? 1Móz 13:15, 16; 15:2–5. 

b. Hogyan mutatja be Pál apostol, hogy az Ábrahámnak adott ígéret 
által megérthető egy másik különleges mag, Jézus Krisztus? 1Móz 
17:1–8; Gal 3:16; Zsid 2:14–16. 

„Világos és kimerítő próféciák adattak a megígért eljövetelét illetőleg. Már 
Ádám ígéretet kapott, hogy jönni fog a Megváltó. A Sátán fölött kimondott ítélet: 
’És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő 
magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod’ (1Móz 
3:15) – ősszüleink számára a Krisztus általi megváltás ígérete volt.

Azután Ábrahám kapta az ígéretet, hogy az ő törzséből fog származni a világ 
Megváltója: ’És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei.’ 
’Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magod-
nak, aki a Krisztus’ (1Móz 22:18; Gal 3:16).” – AT 147. 

3. Tanulmány

Mózes 1. könyve 13:15,16.
15  Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre.16  És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.

Mózes 1. könyve 15:2–5.
2  És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer?3  És monda Ábrám: Íme énnekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.4  És íme szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.5  És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda neki: Így lészen a te magod.

Mózes 1. könyve 17:1–8.
1  Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda neki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.2  És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.3  És arcára borult Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:4  Ami engem illet, ímhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.5  És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.6  És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.7  És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek teneked Istened, és a te magodnak te utánad.8  És adom teneked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.

Galátziabeliekhez írt levél 3:16.
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.

Zsidókhoz írt levél 2:14–16.
14  Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,15  És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.16  Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel.
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Hétfő Január 16.
2. AZ ÍGÉRT MAG SZÜLETÉSE
a. Miből tudhatjuk, hogy Ábrahám tisztában volt azzal, hogy az ígé-

ret egy nagyon különleges mag – Jézus Krisztus – által jön majd? Jn 
8:56.

„Látomást kapott a bűnért hozott isteni áldozatról. Erre az áldozatra volt példa 
a saját tapasztalatában is… Az áldozati oltárra helyezte az ígéret fiát, a fiút, akiben 
minden reménye összpontosult…

Ábrahám Istentől tanulta meg a legnagyobb leckét, melyet halandó valaha is 
kapott. Imája, hogy meglássa Krisztust mielőtt meghal, meghallgatásra talált. Lát-
ta Krisztust. Mindent látott, amit halandó láthat. Tökéletesen engedelmeskedett, 
s így képes volt megérteni a Krisztusról kapott látomást. Megértette: Isten, midőn 
egyszülött Fiát adta, hogy megmentse a bűnösöket az örök romlástól, nagyobb 
és csodálatosabb áldozatot hozott, mint amit ember valaha is hozhat.” – JÉ 397.
b. Tudatában annak, hogy Sára már idős volt ahhoz, hogy gyermeke 

születhessen, mire volt szükségük gyermekük születése előtt? 1Móz 
17:15–19; 18:9–14; Mk 10:27.

„Bárcsak mindenki felismerné, hogy milyen lehetőségek állnak mindazok 
előtt, akik Krisztusba helyezik erejüket és bizalmukat. A Krisztussal együtt Isten-
be elrejtett életet élő embernek menedéke van. Az ilyen ezt mondhatja: ’Mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít’ (Fili 4:13).” – CL 28.
c. Hogyan szimbolizálja Izsák születésének csodája, az ígért mag – Jé-

zus Krisztus – születésének csodáját? Ésa 7:14; Mt 1:18–23.

„Zakariás fiának születése, csakúgy, mint Ábrahámé és Máriáé, nagy lelki 
igazságra tanít, olyanra, amelyet lassan tanulunk meg, és rögtön elfelejtünk. 
Önmagunkban képtelenek vagyunk bármi jót tenni, de amit mi nem tudunk 
megcsinálni, azt Isten ereje elvégzi minden alázatos és hívő lélekben. Hit által 
született meg az ígéret gyermeke. Hit által kapjuk a lelki életet, és hit által válunk 
képessé arra, hogy a megigazulás gyümölcseit teremjük.” – JÉ 72.

Mózes 1. könyve 17:15–19.
15  És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.16  És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle neked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.17  Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon száz esztendős embernek lesz-e gyermeke? avagy Sára kilencven esztendős lévén, szülhet-e?18  És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.19  Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged Sára szül neked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána.

Mózes 1. könyve 18:9–14.
9  És mondának neki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.10  És monda: Esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád és íme akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta mögött vala.1Móz 18:11  Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszűnt vala Sáránál az asszonyi természet.12  Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-e gyönyörűségem? meg az én uram is öreg!13  És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajon csakugyan szülhetek-e, holott én megvénhedtem?14  Avagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.

Ésaiás próféta könyve 7:14.
Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

Máté evangéliuma 1:18–23.
18  A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.19  József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.20  Mikor pedig ezeket magában elgondolta: íme az Úrnak angyala álomban megjelenék neki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.21  Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.22  Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:23  Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.

Márk evangéliuma 10:27.
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.

János evangéliuma 8:56.
Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.
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Kedd Január 17.
3. AZ ÍGÉRT MAG HALÁLA
a. Izsák áldozatán keresztül, hogyan mondja el előre Isten a megígért 

mag, Jézus Krisztus halálát? 1Móz 22:1–3, 9–13; Rm 8:31, 32; Ésa 
53:4–7.

„Az Izsák helyett feláldozott kos jelképezte Isten Fiát, aki később meghalt he-
lyettünk. Amikor Isten az embert a törvény áthágása miatt halálra ítélte, az Atya 
Fiára tekintett, és ezt mondta a bűnösnek: ’Élj: találtam váltságdíjat!’ 

Isten egyrészt Ábrahám lelkébe akarta vésni, hogy az evangélium valóság, 
másrészt próbára akarta tenni hitét a paranccsal, hogy ölje meg fiát. Azért kellett 
elviselnie a lelki gyötrelmet e félelmes próba sötét napjaiban, hogy saját tapaszta-
lata által felfogjon valamit abból a hatalmas áldozatból, amelyet a végtelen Isten 
hoz az ember megváltásáért. Semmi más próba nem gyötörhette volna meg úgy 
Ábrahám lelkét, mint fia feláldozása. Isten gyötrelmes és gyalázatos halálra adta 
Fiát. Az angyalok, akik Isten Fia megaláztatásának és lelki gyötrelmének tanúi 
voltak, nem léphettek közbe, mint ahogy Izsák esetében megtehették. Nem hang-
zott el ilyen kiáltás: ’Elég!’ A dicsőség Királya feláldozta életét, hogy megváltsa az 
elbukott emberiséget. Mivel bizonyíthatná Isten jobban végtelen könyörületét és 
szeretetét?” – PP 120.
b. Mit takart ez a kifejezés „egyetlenegyedet”, amikor Ábrahámhoz 

szólt Isten? 1Móz 22:2; Mk 1:11; 1Jn 4:9.

„Mennyei Atyánk odaadta szeretett Fiát a keresztfának gyötrelmére… Isten-
nek szeretett Fiát, a világ Megváltóját bántalmazták, gúnyt űztek belőle, nevetség 
tárgyává tették és kínozták mindaddig, míg fejét lehajtva meghalt. Mivel adhatná 
ennél nagyobb bizonyítékát a végtelen Isten az Ő mennyei szeretetének és könyö-
rületének? [Rm 8:32 idézve].” – TMK 20.

„Óh, szenvedjünk hát Krisztusért mi is szívesen valamit! Feszítsük keresztre az 
’én’-t naponként, legyünk itt részeseivé Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt 
mi is részesüljünk dicsőségében, hogy elnyerjük egykoron a dicsőség, a halhatat-
lanság, s az örök élet koronáját.” – TL 64.

Mózes 1. könyve 22:1–3, 9–13.
1  És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérté Ábrahámot, és monda neki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.2  És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked.3  Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet neki az Isten mondott vala.9  Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten neki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.10  És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.11  Akkor kiálta neki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.12  És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én értem.13  És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy íme háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.

És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked.

Ésaiás próféta könyve 53:4–7.
4  Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!5  És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.6  Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.7  Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!

Márk evangéliuma 1:11.
És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.

János apostol 1. levele 4:9.
Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
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Szerda Január 18. 
4. AZ ÍGÉRT MAG FELTÁMADÁSA
a. Hogyan mutatta be Isten Ábrahámnak, hogy az ígért mag, Jézus 

Krisztus, a világ Megváltója? 1Móz 22:7, 8, 11–13; Zsid 11:17–19.

„Az Ábrahámnak szóló parancs, amely fia feláldozását követelte, felkeltette 
az egész menny érdeklődését. A mennyei lények feszülten figyelték a parancs tel-
jesítésének minden mozzanatát. Amikor Izsák ’hol van az égőáldozatra való bá-
rány?’ kérdésére Ábrahám így válaszolt: ’Az Isten majd gondoskodik… bárányról’, 
amikor az angyal visszafogta az atya kezét, amely már-már megölte fiát, és Izsák 
helyett Isten gondoskodása folytán a kos lett az áldozat – fény derült a megváltás 
titkára, és az angyalok is jobban megértették azt a csodálatos tervet, amellyel Isten 
gondoskodott az ember megváltásáról.” – PP 121.
b. Mi volt az a csodálatos igazság amely biztosítva volt Ábrahám szá-

mára, ha megragadja az ígéretet „mert Izsákról neveztetik a te ma-
god” (1Móz 21:12)? 1Móz 22:5; Zsid 11:18, 19. 

„[Ábrahám] erősítette lelkét, hogy felidézte az Úr jóságának és hűségének 
bizonyítékait. Ezt a fiút váratlanul kapta; aki ezt a drága ajándékot adta, nincs-
e jogában visszavenni azt, ami az övé? A hit ismételgette az ígéretet: ’Izsákban 
neveztetik néked a te magod’ – és azt a magot nem lehet megszámolni, miként 
a tengerparton a homokszemeket sem. Izsák a csoda gyermeke volt, és vajon a 
neki életet adó hatalom nem tudja visszaadni az életét? Túlnézve a láthatókon, 
Ábrahám bízott Isten szavában, ’úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is 
képes feltámasztani’ fiát (Zsid 11:19).” – PP 117-118.
c. Hogyan jellemzi ezen igazság az ígért magot, Jézus Krisztust? Apcs 

3:25,26; 1Pt 1:18–21.

„[Isten Fia] feltámadt a sírhantból és kihirdette József bérelt sírboltja felett „Én 
vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él’(Jn 11:25). Aki 
Istennel egyenlő, keresztül ment a halálon a mi érdekünkben. Megízlelte a halált 
minden emberért, hogy Ő általa mindenki az örökélet részese lehessen.” – HP 13.

Mózes 1. könyve 22: 7, 8, 11–13.
7  És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda [Izsák]: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?8  És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.11  Akkor kiálta neki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.12  És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én értem.13  És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy íme háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.

Mózes 1. könyve 22:5.
 És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.

Mózes 1. könyve 21:12.
De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga; valamit mond neked Sára, engedj az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod.

Apostolok cselekedetei 3:25,26.
25  Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan.26  Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.

Zsidókhoz írt levél 11:17–19.
17  Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,18  Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik neked mag;19  Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes

Zsidókhoz írt levél 11:18, 19.
18  Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik neked mag;19  Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte.

Péter apostol 1. levele 1:18–21.
18  Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;19  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:20  Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti értetek,21  Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
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Csütörtök Január 19.
5. AZ ÍGÉRT MAG ÖRÖKSÉGE
a. Milyen örökséget ígért Isten Ábrahám és magja számára? 1Móz 

17:7,8; Zsol 105:6–11. Hogyan szimbolizálja ez Krisztus  örökségét? 
Dn 7:13, 14, 18; Mt 25:31–34.

„Nyelv ki nem fejezheti a halhatatlan örökség értékét. Az Isten Fia által fel-
ajánlott dicsőség, gazdagság megtiszteltetés annyira végtelenül értékes, hogy sem 
az emberek, de még az angyalok sem tudnak fogalmat alkotni értékéről, kitűnő-
ségéről és dicsőségéről.” – 2B 40. 
b. Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy Isten betartja szavát és 

megadja gyermekeinek az ígéret földjét? Zsid 6:13–18; Jn 14:1–3.

„Régóta várjuk Üdvözítőnk eljövetelét. De azért az ígéret csöppet sem bizony-
talanabb. Nemsokára megígért otthonunkban leszünk. Ott majd Jézus az Isten 
trónjától folyóvizek mellé vezet s megmagyarázza a sötétnek tűnt gondviselése-
ket, melyeket átvezetett, hogy tökéletesítse jellemünket. Ott teljes dicsőségükben 
meglátjuk a visszaállított Éden szépségeit. Az Üdvözítő lába elé tesszük koronán-
kat; melyet fejünkre helyezett, s arany hárfáinkba kapva, megtöltjük a mennyet a 
trónon ülőnek dicséretével.” – 8B 190.

Péntek Január 20. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miként mutatta be Isten Ábrahámnak az evangéliumot?
2. Melyik csoda hirdeti Krisztus isteni eredetét? 
3. Hogyan mutatja be Ábrahám és Izsák esete Isten áldozatának nagyságát az 

emberiségért? 
4. Miért oly fontos a hívő számára a feltámadás? 
5. Miről nem szabad soha elfeledkeznünk, mialatt az örökség földjére várunk?

Mózes 1. könyve 17:7,8.
7  És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek teneked Istened, és a te magodnak te utánad.8  És adom teneked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.

Zsoltárok könyve 105:6–11.
6  Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!7  Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az ő ítélete.8  Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, amelyet megszabott ezer nemzetségiglen;9  Amelyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.10  És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izraelnek örök szövetségül,11  Mondván: Neked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.

Dániel próféta könyve 7:13, 14, 18.
13  Látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.14  És ada neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.18  De a magasságos [egek]nek szentjei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké.

Máté evangéliuma 25:31–34.
31  Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe.32  És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.33  És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.34  Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

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

Zsidókhoz írt levél 6:13–18.
13  Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.14  Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged.15  És ekképpen, békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet.16  Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü;17  Miért is az Isten, kiválóbban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe,18  Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,
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Szombat

Napnyugta: H 16:39  
Ro 17:24

ÁBRAHÁM KÉT FIA
„Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgáló-

tól, és a másik a szabadostól” (Gal 4:22).
„A hit nem boldog érzelmi hullám, hanem egyszerűen szaván fogni Istent – 

hinnünk, hogy teljesíti ígéreteit, mert amit Ő megígért azt meg is teszi.” – OHC 119.
Javasolt olvasmányok: Our High Calling, pp. 119–122, 

Pátriárkák és Próféták, 329-333. (A törvény és a szövetségek)

Vasárnap Január 22.
1. A MEGÍGÉRT FIÚ
a. Miért Izsákot nevezték az ígéret gyermekének? 1Móz 15:2, 3; 17:15, 

16; 18:9–14 (v.ö. Gal 4:22, 23, 27, 28).

b. Hogyan akart Ábrahám és Sára segíteni azon, hogy teljesüljön az Úr 
ígérete a gyermekről? 1Móz 16:1–4.

„Ábrahám nem kérdőjelezte meg a fiúra vonatkozó ígéretet, de nem várt 
Istenre, hogy teljesítse szavát saját elgondolása szerinti időben és módon. A meg-
ígért fiú azért késett, hogy a pátriárka Isten hatalmába vetett hite próbára legyen 
téve, és Ábrahám nem állta ki a próbát. Sára lehetetlennek tartotta, hogy idős 
korában gyermeke szülessen, ezért tervként javasolta – amely által Isten szándé-
ka teljesedhet – hogy egyik szolgálóját Ábrahám vegye el második feleségként. 
A többnejűség annyira elterjedt, hogy már nem tekintették bűnnek, de akkor is 
Isten törvényének áthágása volt, és végzetesen kihatott a családi viszony szent-
ségére és békéjére. Ábrahám Hágárral kötött házassága nemcsak saját családjára 
hozott bajt, hanem a jövő nemzedékeire is.” – PP 113.

4. Tanulmány

Mózes 1. könyve 17:15,16.
15  És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.16  És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle neked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.;

Mózes 1. könyve 15:2, 3.
2  És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer?3  És monda Ábrám: Íme énnekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.

Mózes 1. könyve 18:9–14.
9  És mondának neki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.10  És monda: Esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád és íme akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta mögött vala.11  Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszűnt vala Sáránál az asszonyi természet.12  Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-e gyönyörűségem? meg az én uram is öreg!13  És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajon csakugyan szülhetek-e, holott én megvénhedtem?14  Avagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.

Mózes 1. könyve 16:1–4.
1  És Szárai, az Ábrám felesége nem szüle neki; de vala neki egy Egyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala.2  Monda azért Szárai Ábrámnak: Íme az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök; és engede Ábrám a Szárai szavának.3  Vevé tehát Szárai, Ábrám felesége az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kanaán földén letelepedék, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül.4  És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig amint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának őelőtte.

Galátziabeliekhez írt levél 4:22, 23, 27, 28.
22  Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól.23  De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.27  Mert meg van írva: Ujjongj te meddő, ki nem szülsz; vigadozzál és kiálts, ki nem vajúdol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje vagyon.28  Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk.
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Hétfő Január 23.
2. A SZOLGASÁG FIA
a. Hogyan reagált Isten arra amikor Ábrahám Ismáelt említette a meg-

ígért gyermekként? 1Móz 17:15–21.

„Amikor Ábrahám csaknem százéves volt, Isten ismét megígérte neki a fiút 
és azt is, hogy születendő örököse Sára gyermeke lesz. De Ábrahám még mindig 
nem értette meg az ígéretet. Ismáelre gondolt abban a hitben, hogy általa valósul 
meg Isten könyörületes szándéka. Fia iránti szeretetében így kiáltott: ’Vajha Ismá-
el élne teelőtted!’ (1Móz 17:18). Az ígéret félreérthetetlen szavakkal megismét-
lődött: ’Kétség nélkül a te feleséged Sára szül néked fiat, és nevezed annak nevét 
Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele’ (1Móz 17:19).” – PP 114.
b. Miért nem fogadta el Isten Ismáelt, mint a megígért magot? Gal 

4:22, 23, 30; Rm 14:23.ur.

„Ábrahám és Sára kishitűsége miatt született Ismáel, az igaz mag az istentelen-
nel keveredve. Az atya fiára gyakorolt befolyását semlegesítette az anya bálvány-
imádó rokonsága és Ismáel pogány feleségekkel való kapcsolata.” – PP 137-138.
c. Amennyiben Isten elfogadta volna Ismáelt, mint ígért magot, akkor 

Ábrahám melyik alapvető igazságot nem értette volna meg? Rm 
4:1–5, 21, 22.

„Nem cselekedeteinkért kapjuk a jutalmat, nehogy bárki is dicsekedjék.” 
– KP 278.

„Amikor személy szerint megnyugszunk Krisztusban, amikor a hit teljes bi-
zonyosságával bízunk vérének erejében a bűnök lemosásához, akkor békés hittel 
elfogadjuk, hogy Isten képes véghezvinni mindazt, amit megígért.” – 3Sz 163.

„[Fili 4:4-7. idézve] Az ígéret önmagában értéktelen addig, míg teljes mér-
tékben nem hiszem, hogy aki megígérte az bőségesen teljesíteni is tudja, hogy 
végtelen hatalma van megtenni mind azt, amit mondott Isten.” – TDG 156.

Mózes 1. könyve 17:15–21.
15  És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.16  És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle neked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.17  Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon száz esztendős embernek lesz-e gyermeke? avagy Sára kilencven esztendős lévén, szülhet-e?18  És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.19  Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged Sára szül neked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána.20  Ismáel felől is meghallgattalak: Íme megáldom őt, és megszaporítom őt és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt.21  Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit neked szül Sára ez időkorban a következő esztendőben.

Galátziabeliekhez írt levél 4:22, 23, 30.
22  Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól.23  De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.30  De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával.

Rómabeliekhez írt levél 14:23.ur.
Ami pedig hitből nincs, bűn az.

Rómabeliekhez írt levél 4:1–5, 21, 22.
1  Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint?2  Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.3  Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő neki igazságul.4  Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint;5  Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.21  És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.22  Azért is tulajdoníttaték neki igazságul.



2222 Szombati Bibliai Tanulmányok – 2017. január - március 

Kedd Január 24.
3. A SZOLGASÁG GYERMEKE
a. Ismáel és az ő anyja Hágár, az emberek mely osztályát szemléltetik 

lelki értelemben? 1Móz 16:4–6; Gal 4:22, 23.

b. Pál apostol miért beszél úgy a Jeruzsálemben lévő akkori zsidókról, mint 
szolgákról, ahogyan Hágár és Ismáel is az volt? Jn 8:31–36; Rm 9:6–8.

„Minden lélek, aki nem hajlandó átengedni magát Istennek, egy másik erő 
uralma alá kerül. Nem önmagáé. Beszélhet szabadságról, mégis a legalávalóbb 
szolgaságban van. Nem láthatja az igazság szépségét, értelmét Sátán irányítja. 
Azzal ámítja önmagát, hogy saját ítéletei szerint jár el, valójában azonban a sötét-
ség fejedelmének akaratát követi. Krisztus azért jött, hogy letörje a lélekről a bűn 
rabságának bilincseit.” – JÉ 394. 

„Isten oly sokat tett azért, hogy szabadok legyünk Krisztussal, szabadok a 
rossz szokásoktól és gonosz hajlamtól. Kedves fiatal barátaim, nem vágytok a 
Krisztussal való szabadságra?” – OHC 29. 
c. Kibe és mibe bíztak a test szerint zsidók (a szó szerinti leszármazot-

tai Ábrahámnak), hogy áldásokat kapnak?  Jn 8:37–40; Fili 3:3–9; 
Gal 6:12, 13.

„A zsidók azt állították, hogy Ábrahámtól származnak. Mivel azonban nem 
úgy éltek, mint Ábrahám, azt bizonyították, hogy nem igazi gyermekei. Csak azok 
Ábrahám igazi leszármazottai, akik Ábrahám lelkületével engedelmeskednek Is-
tennek. Habár a koldus az alsóbbrendűnek tartott osztályhoz tartozott, Krisztus 
azok közé sorolta, akiket Ábrahám legközelebbi barátai közé fogadna.” – KP 180.

„Pál apostol mondja: ’A törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam’ 
(Fili 3:6), amennyire természetesen külső cselekedetek tekintetbe jöhettek. Azon-
ban mikor a törvény lelki jellegét és benső jelentőségét is megértette, tudatára 
ébredt bűnös voltának. A törvény betűit tekintve, ahogy ezt az emberek általában 
teszik, az apostol tartózkodott a bűntől; azonban mikor bepillantott a törvény 
szent tanításainak mélységébe, és önmagát is meglátta, úgy, ahogy Isten ismerte 
őt, mélyen megalázkodott, és beismerte bűneit.” – JVÚ 27.

Mózes 1. könyve 16:4–6.
4  És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig amint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának őelőtte.5  Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted.6  És monda Ábrám Szárainak: Íme a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele amit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle.

János evangéliuma 8:31–36.
31  Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;32  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.33  Felelének neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?34  Felele nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.35  A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad [ott] mindörökké.36  Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

János evangéliuma 8:37–40.
37  Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.38  Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok.39  Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.40  Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

Galátziabeliekhez írt levél 4:22, 23.
22  Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól.23  De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.

Galátziabeliekhez írt levél 6:12, 13.
12  Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.13  Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.

Filippibeliekhez írt levél 3:3–9.
3  Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:4  Jóllehet énnekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;5  Körülmetéltettem nyolcadnapon, Izrael nemzetségéből, Benjámin törzséből való [vagyok], zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,6  Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.7  De amelyek nekem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.8  Sőt annak felette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,9  És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:

Rómabeliekhez írt levél 9:6–8.
6  Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, kik Izraeltől valók;7  Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik neked a te magod.8  Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.
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Szerda Január 25. 
4. PÉLDÁZAT 
a. Melyik szövetség alá tartozunk, ha Krisztus helyett inkább saját cse-

lekedeteinkben bízunk, hogy Isten előtt elfogadhatóak legyünk? Gal 
4:21–25; 3:10; 2Kor 3:14, 15.

„A nép nem fogta fel saját bűnös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül lehe-
tetlenség volt számukra Isten törvényének megtartása. Mindezek ellenére kész-
ségesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, hogy képesek voltak és lesznek 
saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelenteni: ’Mindent megteszünk, 
amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk’ (2Móz 24:7)… Ám csak néhány 
hét telt el és máris megszegték Istennel kötött szövetségüket és leborulva imád-
ták a faragott képet. Nem remélhették Isten tetszését egy olyan szövetség útján, 
amelyet megszegtek. Most azonban, mikor belátták bűnös voltukat és azt is, hogy 
bocsánatra van szükségük, tudatára ébredtek annak, hogy nem lehetnek meg ama 
Megváltó nélkül, aki az ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati 
felajánlásokban vetítette előre árnyékát. Most a hit és a szeretet Istenhez kötözte 
őket, mint a bűn kötelékéből való szabadítóhoz. Most már előkészültek arra, hogy 
értékeljék és megbecsüljék az Újszövetség áldásait… 

Az Újszövetséget ’jobb ígéretekre’ fektették le; a bűnök bocsánatának és Isten 
kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza Isten törvé-
nyének alapelveivel… 

Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira írta. 
Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk el Krisztus 
igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét nekünk tulajdonítja 
Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd ’a Lélek gyümölcseit’. 
Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben élünk, amely 
törvényt a szívünkbe írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy 
járunk és lakozunk ezen a földön, ahogy Ő járt és lakozott.” – PP 331-332.
b. Miért egyértelmű, hogy a törvény megtartásával nem tudja az ember 

önmagát igazzá tenni Isten előtt? Gal 2:21; 3:11, 12.

„Krisztus engesztelőáldozata nélkül semmi olyan nem lenne bennünk, ami-
ben Isten az örömét lelné. Az ember minden természetes jósága értéktelen Isten 
szemében; nem talál örömet egyetlen olyan emberben sem, aki fenntartja régi 
természetét, és nem válik új emberré Krisztusban, aki nem újul meg ismeretben 
és kegyelemben.” – ICsK 66.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:14, 15.  
14  De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el;15  Sőt mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre.

Galátziabeliekhez írt levél 4:21–25.
21  Mondjátok meg nekem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-e a törvényt?22  Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól.Gal 4:23  De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.24  Ezek mást példáznak: mert azok [az] [asszonyok] a két szövetség, az egyik a Sinai hegyről való, szolgaságra szülő, ez Hágár,25  Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál.

Galátziabeliekhez írt levél 2:21; 3:11, 12.
2:21  Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által [van] az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg.3:11  Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.3:12  A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.

Galátziabeliekhez írt levél 3:10.
3:10  Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.
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Csütörtök Január 26.
5. FELEBARÁTI ÜLDÖZÉS 
a. Melyik eseménnyel szemlélteti Pál apostol azt, ahogyan a zsidók ül-

dözték a keresztény egyházat? Gal 4:28, 29; 1Móz 21:6–10.

„Kain gyűlölte és meggyilkolta testvérét, nem valami hibáért, amit Ábel elkö-
vetett volna, hanem ’Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéréi pedig 
igazak’ (1Jn 3:12)… Ábel engedelmes élete és rendíthetetlen hite Kainnak állandó 
dorgálásként hatott… Minél tisztább az a mennyei fény, amely Isten hű szolgáinak 
jelleméből tükröződik, annál feltűnőbbek a gonoszok bűnei, és ők annál eltökél-
tebben próbálják elpusztítani azokat, akik megzavarják nyugalmukat.” – PP 48.

„Az őskeresztények tagadhatatlanul különleges emberek voltak. Feddhetetlen 
életük és rendíthetetlen hitük állandó rosszallásként hatott, amely megzavarta a 
bűnösök ’nyugalmát’. Kevesen voltak, és nem dicsekedhettek vagyonnal, ranggal, 
sem megtisztelő címmel, de a gonoszok féltek tőlük, amikor tanításaikat hallot-
ták, és jellemüket megismerték. Gyűlölték őket, miként a gonosz Kain is gyűlölte 
Ábelt. Akik a Szentlélek befolyásának ellenállva halálra adták Isten népét, ezt 
ugyanazért tették, amiért Kain megölte Ábelt. Pontosan ez volt az oka annak is, 
hogy a zsidók elvetették, és keresztre feszítették a Megváltót – mert jellemének 
tisztasága és szentsége állandóan megfeddte önzésüket és romlottságukat. Azok, 
akik szeretik és követik a bűn útját, gyűlölik és támadják a hű tanítványokat 
Krisztus korától kezdve, napjainkig.” – NK 42.

Péntek Január 27. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Csak hogyan teljesülhetnek Isten ígéretei? 
2. Miért elfogadhatatlan Isten számára a test cselekedetei, mint igazságosság? 
3. Miért nem bizakodhatunk kiválasztottságunkban, származásunkban vagy 

cselekedeteinkben? 
4. Miért nem lehet megigazulni a törvény megtartásával? 
5. Milyen küzdelemre számíthat a keresztény a hite miatt?

Mózes 1. könyve 21:6–10.
6  És monda Sára: Nevetést szerzett az Isten, énnekem; aki csak hallja, nevet rajtam.7  Ismét monda: Ki mondotta volna Ábrahámnak, hogy Sára fiakat szoptat? s íme fiat szültem vénségére.8  És felnevekedék a gyermek, és elválasztaték; Ábrahám pedig nagy vendégséget szerze azon a napon, amelyen Izsák elválasztaték.9  Mikor pedig Sára nevetgélni látá az egyiptombeli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szült vala,10  Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.

Galátziabeliekhez írt levél 4:28, 29.
28  Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk.29  De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
katasztrófák és szociális célokra

„[Az Úr] igazságot szolgáltat az elnyomottak-
nak, eledelt ád az éhezőknek” (Zsol 146:7).

Az Úr Jézus mondta: „Boldogok az irgal-
masok: mert ők irgalmasságot nyernek” (Mt 
5:7). A szegények mind itt vannak körülöttünk, 
a nyomorgók, az üldözöttek, a gyászolók, és a 
veszendők. Az irgalmasság cselekedeteire ma 
nagyobb szükség van, mint valaha volt. Isten az 
Ő sáfáraivá tett bennünket, s nem Ő vádolható a 
szenvedésért, a nyomorúságért, a mezítelenekért, s az 
emberiség szükségéért. Az Úr bőségesen gondoskodott 
javakról mindannyiunk részére. Adott nekünk bőségesen készleteket, melyekkel eny-
híthetjük ezeknek a szenvedőknek és hátrányos helyzetű embereknek a szükségleteit.    

Minden nap hallunk földrengésekről, háborúkról, áradásokról, vulkánokról, más 
katasztrófákról, és zavargásokról az egész világon, amelyek rombolást és nagy kárt 
eredményeznek, úgy az anyagi javakban, mint életekben. Mihelyt tudomást szerzünk 
egy szerencsétlenségről, azonnal cselekvésbe lépünk, hogy reagáljunk az ott élők 
szükségleteire. A katasztrófa milyenségének, a helynek, a gazdasági és a geopolitikai 
helyzetnek megfelelően dolgozzuk ki a segítségnyújtás módját. Azonnal felmérjük 
a helyzetet és a kárt, és kidolgozzuk a legmegfelelőbb segítségnyújtó tevékenységet. 

Továbbá, ha van egy kis békés időszak, a Szociális Osztály támogatást biztosít 
olyan dolgokhoz, mint például pénzügyi alapok gyűjtése, technikai segítségnyújtás, 
képzés, tanácsadás, tervek lefektetése és megvalósítása. Amihez van szakképzettsé-
günk, ott biztosítani akarjuk a szükséges felügyeletet és irányítást. Célunk az, hogy 
mindig a katasztrófa helyszínéhez legközelebbi helyi gyülekezetet hatalmazzuk fel a 
katasztrófát elszenvedők szükségleteinek az enyhítésére, akár élelmiszer, vagy ruha 
segély, akár takarók, sátrak, és más fedett menedékhelyek, vagy lelki támogatás és 
tanácsadás formájában.

Isten szeretetének megosztására a világnak annyira van szüksége, mint a repülő-
gépnek az üzemanyagra, hogy működni tudjon. A ti önkéntes adományaitok olyan 
„üzemanyagok”, amelyekkel „működtetni” tudjuk minden módon ezeket a nélkülö-
zőket. A ti közreműködésetek és ezen „üzemanyag” nélkül a legjobb erőfeszítéseink 
is kudarcba fulladhatnak. Nem kell mindenkinek elmenni egy távoli katasztrófához, 
de az adományaitok elérhetnek odáig. Kérünk benneteket, hogy a szívetek induljon 
meg arra, hogy részt vállaljatok ebben a nemes feladatban. Kérünk benneteket, ada-
kozzatok bőkezűen e célra. 

        
Testvéreitek a Szociális Osztályról

2017. február 4.
Szombat
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ÁBRAHÁM VALÓDI GYERMEKE 
„Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai” 

(Gal 3:7). 
„Aki megalázza magát mint egy kis gyermek, aki Isten szavát gyermeki biza-

lommal fogadja és engedelmeskedik annak, azok lesznek Isten választottai közt.” 
– OHC 77. 
Javasolt olvasmány: Our High Calling, pp. 75–79; 

Próféták és Királyok, 228-231. (A pogányok reménysége)

Vasárnap Január 29.
1. ÁBRAHÁM VALÓDI GYERMEKE 
a. Kiket nevez a Biblia Ábrahám valódi gyermekeinek való izráeliták-

nak? Rm 9:6–8; Gal 3:7–9.

„Ézsaiás azt a megbízatást kapta, hogy tegye nagyon világossá Júda előtt azt 
az igazságot, amely szerint Isten Izráele közé számítanak majd sokan, akik test 
szerint nem Ábrahámtól származnak. Ez a tanítás nem volt összhangban korának 
teológiájával, mégis bátran hirdette Istentől kapott üzenetét, reményt ébresztve 
azok szívében, akik az Ábrahám magvának ígért lelki áldások után sóvárogtak” 
– PK 228.
b. Hogyan válhatnak Ábrahám valódi magvává a nem zsidók, a pogá-

nyok, akik nem vérszerinti leszármazottak? Rm 9:30; 4:11, 12, 16, 17.

„Mindenki, aki Krisztus által a hit gyermekévé lesz, Ábrahám magvához tar-
tozik. Ők a szövetség ígéreteinek örökösei – mint Ábrahám – elhívattak, hogy 
őrizzék és a világ számára ismertté tegyék Isten törvényét és Fiának evangéliu-
mát.” – PP 444. 

2017. február 4.
Szombat

Napnyugta: H  16:50 
Ro 17:34

5. Tanulmány

Galátziabeliekhez írt levél 3:7–9.
7  Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.8  Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.9  Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.

Rómabeliekhez írt levél 9:6–8.
6  Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, kik Izraeltől valók;7  Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik neked a te magod.8  Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.

Rómabeliekhez írt levél 9:30.
Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot;

Rómabeliekhez írt levél 4:11, 12, 16, 17.
11  És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében [tanúsított] hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;12  És [hogy] atyja [legyen] a körülmetélteknek is, azoknak, akik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében [tanúsított] hitének nyomdokait.16  Azért hitből, hogy kegyelemből [legyen]; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk17  (Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.
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Hétfő Január 30.
2. ÁBRAHÁM FOGADOTT GYERMEKE 
a. Milyen családba leszünk befogadva az Ábrahámnak ígért magba, a 

Krisztusba vetett hit által? Rm 8:14–16; Gal 4:4–7.

„Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, hiszen bőségesen gondos-
kodott erről, mikor egyszülött Fiát válságul adta mindenekért. Az elkárhozó azért 
kárhozik el, mert elutasítja, hogy Isten örökbe fogadja Jézus Krisztus által. Az em-
beri büszkeség megakadályozza az embert, hogy elfogadja az üdvösség érdekében 
tett gondoskodást.” – OHC 78. 
b. Hogyan válik valaki Krisztus áldozata által Isten gyermekévé vagy a 

hit gyermekévé? Kikkel történik meg ez? Gal 3:27–29.

„Az ember végrehajthat oly dolgokat, amely a világ előtt nagynak számít, és 
az emberek szemében talán sok és nagyszerű eredményeket érhet el valaki, de a 
világ minden szakértelme és minden tehetsége sem tudja átalakítani a jellemet és 
Isten gyermekévé, a menny örökösévé formálni a bűn miatt lealacsonyodottat. 
Földi erő képtelen megigazítani az embert és megszentelni a szívet… A menny 
legnagyobb ajándéka, az Atya egyszülöttje, a kegyelemmel és igazsággal teljes, 
tudja csak megváltani az elveszettet… Krisztus áldozata a Kálvária keresztjén túl-
szárnyalja a bűn megsemmisítő erejét. Amikor a bűn szorongatja a bűnös szívét 
és elviselhetetlennek tűnik a teher, akkor Jézus kéri őt, hogy nézz Reám és élsz.” 
– ST May 2, 1892.
c. Ábrahám gyermekei miért minden nemzetből és népből valók és 

nem csak Izráelből? Jel 7:9, 10; 1Móz 17:4–6; Apcs 10:34, 35.

„Krisztus nem ismert el nemzeti, társadalmi vagy faji különbséget. Az Írástu-
dók és a farizeusok helyi és nemzeti előnyökre kívánták befogni a menny összes 
áldását, kirekesztve Isten családjának többi tagját. De Krisztus eljött ledönteni 
minden válaszfalat. Eljött megmutatni, hogy könyörületének és szeretetének aján-
dékai éppoly korlátlanok, mint a levegő, a fény, vagy az üdítő záporok.” – 9B 129.  

Mózes 1. könyve 17:4–6.
4  Ami engem illet, ímhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.5  És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.6  És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.

Apostolok cselekedetei 10:34, 35.
34  Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten;35  Hanem minden nemzetben kedves őelőtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.

Galátziabeliekhez írt levél 4:4-7.
4  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,5  Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.6  Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!7  Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

Galátziabeliekhez írt levél 3:27–29.
27  Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.28  Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.29  Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Jelenések könyve 7:9, 10.
9  Azután látám, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;10  És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a Bárányé!

Rómabeliekhez írt levél 8:14–16.
14  Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret:15  Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.16  Azért hitből, hogy kegyelemből [legyen]; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk
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Kedd Január 31.
3. ÁBRAHÁM HAMIS GYERMEKEI
a. Hogyan történhetett, hogy Ábrahám szószerinti leszármazottai ön-

magukat fosztották meg attól, hogy Isten szemében valódi izraeliták 
lehessenek? Rm 10:1–4.

„A zsidók Istentől is elkülönítették magukat bűneikkel. Képtelenek voltak fel-
fogni jelképes szolgálataik mély lelki jelentőségét. Önigazultságuk következtében 
saját cselekedeteikben, az áldozatokban és a szertartásokban bíztak ahelyett, hogy 
annak érdemeire támaszkodtak volna, akire mindezek mutattak. Az Isten igazsá-
ga helyett ’a magukét igyekeztek érvényesíteni’ (Rm 10:3), körülfalazták magukat 
önhitt külsőségekkel. Mivel óhajtották Isten Lelkét és kegyelmét, megpróbálták a 
hiányt a vallási formaságok és szertartások túlságosan szigorú betartásával pótolni. 
Keveselve az Isten által meghatározott előírásokat, az isteni parancsolatokat meg-
nehezítették számtalan fárasztó követeléssel, amelyeket maguk gondoltak ki. Minél 
távolabb voltak Istentől, annál szigorúbban tartották e formaságokat.” – PK 441. 
b. Mi az egyedüli módja annak, hogy Isten előtt megigazuljunk? Gal 

3:11,12; 2:16. Milyen változás látható azok életében, akik hit által 
megigazultak? 

„A megigazulás teljes mértékben a kegyelemből van és nem abból amit a bu-
kott ember tenni képes.” – FW 20. 

 „A büszke szív ki akarja érdemelni az üdvösséget, ezzel szemben mind a 
mennyre való jogcímünk, mind alkalmasságunk Krisztus igazságában rejlik. Az 
Úr semmit sem tehet az ember megmentésére, amíg az meg nem győződik saját 
gyengeségéről, le nem vetkőzi minden önelégültségét, s alá nem veti magát Isten 
irányításának. Ekkor kaphatja meg az ajándékot, melyet Isten nyújtani kíván.” – 
JÉ 245-246.  

„Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával 
próbálja elérni a mennyet. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvé-
nyesség, a kegyességbe burkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy 
továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, 
és egészében új élet. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása 
hozhatja létre.” – JÉ 134.

Rómabeliekhez írt levél 10:1–4.
1  Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét.2  Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.3  Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.4  Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.

Galátziabeliekhez írt levél 3:11,12.
11  Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.12  A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.

Galátziabeliekhez írt levél 2:16.
Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.
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Szerda Február 1. 
4. ÁBRAHÁM SZOLGÁI
a. Mi fog történni azokkal, akik szolgák és nem gyermekek, akik nem 

hiszik Ábrahám hitét, hogy Krisztus a megígért mag? 1Móz 16:3–6; 
Gal 4:30, 31.

„Noé és családja a bárkán belül volt, ’és az Úr bezárá utána az ajtót’ (1Móz 
7:16)… A súlyos ajtót, amelyet a bent levők nem tudtak becsukni, láthatatlan 
kezek lassan a helyére fordították. Noé be volt zárva; Isten kegyelmének elutasítói 
pedig ki voltak zárva. A menny pecsétje volt azon az ajtón. Isten zárta be azt, és 
csak Isten nyithatta ki. Mielőtt Krisztus eljön az ég felhőiben, a bűnös emberért 
való közbenjárása megszűnik és ugyanígy fog a kegyelem ajtaja bezáródni. Isten 
kegyelme nem fékezi többé a gonoszokat és Sátán fogja teljesen uralni a kegyelem 
elutasítóit.” – PP 68.
b. Kit és mit szolgálnak valójában? Jn 8:31–35, 39–44.

„’Akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagy-
tok szolgái, akinek engedelmeskedtek’ (Rm 6:16). Ha megengedjük magunknak 
a haragot, testi vágyakat, irigykedést, gyűlöletet, önzést vagy bármi más bűnt, 
akkor a bűn szolgái leszünk. ’Senki sem szolgálhat két úrnak’ (Mt 6:24). Ha a bűnt 
szolgáljuk, nem szolgálhatjuk Krisztust.” – RH November 15, 1887.
c. Krisztus  elutasítói, miért nem léphetnek sohasem Kánaánba, amely 

Ábrahámnak és magjának volt ígérve? Zsid 3:17–19; Apcs 4:10–12; 
Gal 3:9.

„A hajdani Izráelt a hitetlenség, zúgolódás és lázadás negyven évre kizárta 
Kánaán földjéről. Ugyanezek a bűnök késleltették a mai Izráel bemenetelét is 
a mennyei Kánaánba. Egyik esetben sem Isten ígéretein múlt. A hitetlenség, a 
világiasság, a szentségtelen élet, a viszály az Úr hitvalló népe között: ez tartott 
bennünket itt ilyen hosszú ideig a bűnnek és a bánatnak világában.” – Ev 452. 

Mózes 1. könyve 16:3–6.
3  Vevé tehát Szárai, Ábrám felesége az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kanaán földén letelepedék, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül.4  És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig amint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának őelőtte.5  Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted.6  És monda Ábrám Szárainak: Íme a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele amit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle.

János evangéliuma 8:31–35, 39–44.
31  Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;32  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.33  Felelének neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?34  Felele nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.35  A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad [ott] mindörökké.39  Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.40  Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.41  Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.42  Monda azért nekik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.43  Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.44  Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Apostolok cselekedetei 4:10–12.
10  Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.11  Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé.12  És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Galátziabeliekhez írt levél 4:30, 31.
30  De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával.31  Annak okáért, atyámfiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadoséi.

Galátziabeliekhez írt levél 3:9.
Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.

Zsidókhoz írt levél 3:17
17  Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában?18  Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?19  Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.
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Csütörtök Február 2.
5. FIGYELMEZTETÉS A GYÜLEKEZETNEK
a. Milyen figyelmeztetést kapott Galata gyülekezete? Miért? Gal 3:1–6; 

4:7–11.

„A Kálvária keresztjén Urunk által megvalósult megváltás vezet minket az 
Isten törvénye iránti engedelmességre, valamint a nekünk tulajdonított igazsága 
teszi lehetővé számunkra az Isten törvényének megtartását… 

Semmi sincs oly bántó Isten számára mint a bűn. Ahelyett, hogy semmissé 
tennék Isten törvényét a folytonos bűnökkel, az igazán megtértek inkább az Isten 
minden törvénye iránti alázatos engedelmesség útját járják. Ők kutatni fogják a 
szentírást, hogy megismerhessék az igazságot. Kicsoda igézte meg a bűnöst, a 
törvényszegőt, hogy a bűnt válassza az engedelmesség helyett? Sátán ereje jött 
Édenben Ádámhoz és Évához, a bukott angyal  megtévesztő, megigéző ereje.” – 
UL 209.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le Ábrahám hitküzdelméből? 1Móz 

15:3–6; 17:17, 18; Zsid 4:1, 2. Mit kapunk az igaz hittől? 1Jn 5:4, 5.

„A keresztény embernek a hit, a győzelem és az Istenben való öröm életét kell 
élnie… Isten képes és készséges arra, hogy szolgáinak mindazt az erőt nyújtsa, 
amelyre szükségük van, és annyi bölcsességgel ruházza fel őket, amennyit igé-
nyelnek. Sőt azokat, akik bizalmukat belé helyezik, várakozásukon felül megse-
gíti.” – FLB 126.

Péntek Február 3. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért fontos a hit a keresztény számára? 
2. Miért nevezheti Atyjának a keresztény az Istent? 
3. Hogyan kerülhetjük el Isten rosszallását? 
4. Mi a különbség Ábrahám gyerekének vagy szolgájának lenni? 
5. Hogyan tudja hitünket megrontani a gonosz? 

Mózes 1. könyve 15:3–6.
3  És monda Ábrám: Íme énnekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.4  És íme szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.5  És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda neki: Így lészen a te magod.6  És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Mózes 1. könyve 17:17, 18.
17  Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon száz esztendős embernek lesz-e gyermeke? avagy Sára kilencven esztendős lévén, szülhet-e?18  És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.

Galátziabeliekhez írt levél 3:1–6.
1  Óh balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, [mintha] ti köztetek feszíttetett [volna] meg?2  Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a Lelket, avagy a hit hallásából?3  Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?4  Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába.5  Annak okáért, aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából [cselekeszi-e]?6  Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul.

Galátziabeliekhez írt levél 4:7–11.
7  Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.8  Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek;9  Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?10  Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket.11  Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek.

Zsidókhoz írt levél 4:1, 2.
1  Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék.2  Mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak: de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.

János apostol 1. levele 5:4, 5.
4  Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.5  Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
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AZ ÖRÖKKÉVALÓ SZÖVETSÉG
„És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és 

te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, 
hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.” (1Móz 17:7).

„A kegyelem szövetsége nem egy új igazság, hanem már örök időktől fogva 
létezett Istennél. Ezért nevezik örökkévaló szövetségnek.” – ST August 24, 1891.
Javasolt olvasmány: The Faith I Live By, pp. 76–78, 360–364.

Vasárnap Február 5.
1. AZ ÖRÖKKÉVALÓ SZÖVETSÉG
a. Mit fejez ki az, hogy az Ábrahámnak adott szövetség ugyanaz, mint 

amelyet Krisztus megerősített a keresztfán? 1Móz 22:16; Zsid 6:13–18; 
9:16.

„Ezt a szövetséget az áldozat vére; az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hitele-
sítette. Ezt a szövetséget ’második’ vagy ’új’ szövetségnek nevezzük, mivel azt a vért, 
amellyel megpecsételték, az első szövetség vére után ontották ki. Az, hogy ez az 
Újszövetség már Ábrahám napjaiban is érvényes volt nyilvánvaló abból a tényből, 
hogy Isten ígérete és esküje erősítette meg, mégpedig ’két változhatatlan tény által, 
melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon’ (Zsid 6:18).” – PP 330-331.
b. Milyen ígérete volt ennek a szövetségnek? Hogyan reagált erre Áb-

rahám? 1Móz 17:1–8; 15:6; 26:5; hasonlítsd össze Gal 3:8, 16; Rm 
4:20–22.

„Ez a szövetség minden embernek bocsánatot és Isten támogató kegyelmét 
ajánlotta fel a jövőre a Krisztusban való hit és az engedelmesség által. Az örök 
életet is megígérte nekik az Úr azzal a feltétellel, hogy hűségesek maradnak Isten 
törvényéhez…

Ennek az Újszövetségnek is Isten törvénye az alapja. Egyszerűen arról intézke-
dett, hogy az emberek ismét összhangba kerüljenek az isteni akarattal. Oda vezette 
el az embereket, ahol engedelmeskedni tudnak Isten törvényének.” – PP 330.

2017. február 11.
Szombat

Napnyugta: H  17:01
Ro 17:44

6. Tanulmány

Mózes 1. könyve 22:16.
És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:

Mózes 1. könyve 17:1–8.
1  Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda neki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.2  És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.3  És arcára borult Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:4  Ami engem illet, ímhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.5  És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.6  És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.7  És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek teneked Istened, és a te magodnak te utánad.8  És adom teneked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.

Mózes 1. könyve 15:6.
És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Mózes 1. könyve 26:5.
Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.

Rómabeliekhez írt levél 4:20–22.
20  Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,21  És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.22  Azért is tulajdoníttaték neki igazságul.

Galátziabeliekhez írt levél 3:8, 16.
8  Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.16  Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.

Zsidókhoz írt levél 6:13–18.
13  Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.14  Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged.15  És ekképpen, békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet.16  Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü;17  Miért is az Isten, kiválóbban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe,18  Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,

Zsidókhoz írt levél 9:16.
Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.
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Hétfő Február 6. 
2. AZ ÖRÖKKÉVALÓ KÖTELÉK
a. Hogyan tette láthatóvá Isten az Ábrahámmal és magvával kötött 

szövetségét? 3Móz 26:12. hasonlítsd össze 1Móz 17:7, 8; 5Móz 14:2; 
29:13.

b. Mit adott Isten Ábrahámnak a szövetségkötés jeleként? Miért adta 
ezt? 1Móz 17:11; Rm 4:11.

„Ekkor kapta Ábrahám a körülmetélkedés rítusát ’körülmetéletlenségében tanú-
sított hite igazságának pecsétjéül’ (Rm 4:11). A pátriárkának és leszármazottainak 
ezt annak jeleként kellett gyakorolnia, hogy elkülönülve a bálványimádóktól Isten 
szolgálatára szentelődjenek, és Isten különleges kincsévé fogadja őket.” – PP 106.

„Az Úr… adta a körülmetélkedés szertartását, amely az Isten szolgálatára való 
felajánlás jele volt. Záloga volt ez annak is, hogy elkülönülnek a bálványimádástól 
és csak az Isten törvényének engedelmeskednek.” – PP 322.
c. Mit kell tegyünk ma, hogy ugyanazon „új”szövetségünk legyen Istennel? 

5Móz 10:16; Kol 2:11; Zsid 8:10; 2Kor 6:16, 17. 

„Hinnünk kell, hogy Isten üdvösségre választott ki bennünket, a hit gyakor-
lása, Krisztus kegyelme és a Szentlélek munkája által. Dicsérjük és dicsőítsük 
hát Istent azért, hogy ilyen csodálatosan kinyilatkoztatta a részünkről meg nem 
érdemelt kegyelmét! A lelket Isten szeretete vonzza Krisztushoz, hogy Ő irgal-
masan elfogadja, majd bemutassa Atyjának. A Szentlélek munkája által Isten és a 
bűnös közötti kapcsolat helyreáll. Mennyei Atyánk ezt mondja: ’Istenükké leszek, 
ők pedig népemmé lesznek. Megbocsátó szeretetet tanúsítok irántuk és rájuk 
árasztom örömömet. Kincseim lesznek, magamnak alkotott nép, akik hirdetik 
dicséretemet!’ ” – ST January 2, 1893.

„Az Úr családjába való bekerülés feltétele a világból való kijövetel, elkülönülés 
annak minden szennyező befolyásától.” – ICsK 57.    

Mózes 1. könyve 17:7,8.
7  És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek teneked Istened, és a te magodnak te utánad.8  És adom teneked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.

Mózes 1. könyve 17:11.
És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.

Mózes 3. könyve 26:12.
És közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.

Mózes 5. könyve 14:2.
Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy neki tulajdon népe minden nép közül, amelyek a föld színén vannak.

Mózes 5. könyve 29:13.
Hogy az ő népévé emeljen ma téged, ő pedig legyen neked Istened, amiképpen szólott neked, és amiképpen megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Mózes 5. könyve 10:16.
Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak;

Rómabeliekhez írt levél 4:11.
És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében [tanúsított] hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 6:16, 17.  
16  Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek.17  Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

Kolossébeliekhez írt levél 2:11.
Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében;

11;

Zsidókhoz írt levél 8:10.
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.
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Kedd Február 7.
3. AZ ÖRÖKKÉVALÓ PAPSÁG 
a. Miért Melkisédek és nem az Áron rendje szerint van papnak nevezve 

Krisztus ? Zsid 5:5, 6; 7:11–16; Mt 1:1, 2.

„A főpapot rendkívüli módon tervezte az Úr, hogy Krisztust képviselje, akinek 
őrök főpappá kell lennie a Melkisédek rendje szerint. A papságnak ez a rendje 
nem szállt át másra, és nem vált idejét múlttá más rendszer által.” – TII 218.
b. Hogyan kapcsolódik össze Melkisédek papsága Krisztus örökkéva-

ló papságával? Miért feljebbvaló ez Áron papságáétól? Zsid 7:1–3. 
Hasonlítsd össze Zsid 7:20–25; 6:18–20.

„Melkisédeken, a hatalmas Isten papján keresztül Krisztus szólt. Melkisédek 
nem volt Krisztus, de ő volt Isten szava a világban, az Atya képviselője.” – 1Sz 376. 

„E gyámoltalan csecsemő neve… az elbukott emberiség reménysége volt. E 
gyermek, akiért megfizették a váltságpénzt, váltságdíjat fizetett az egész világ 
bűneiért. Ő volt az igazi ’nagy papunk Isten háza felett’ (Zsid 10:21), a ’változ-
hatatlan papság’ (Zsid 7:24) feje, a közbenjáró, aki ’a Felségnek jobbjára’ ült ’a 
magasságban" (Zsid 1:3).” – JÉ 36.
c. Milyen hasonlóságot találunk az étellel kapcsolatban, amit Isten 

papja Ábrahámnak kínált? 1Móz 14:18–20. hasonlítsd össze 1Kor 
10:16; 11:23–26.

„A kenyér és must Krisztus vérét és testét jelképezte. Ahogyan a kenyeret 
megtörték és a mustot kitöltötték, úgy tört meg Krisztus  teste a kereszten és on-
totta vérét, hogy megmentsen bennünket.

Ha esszük a kenyeret és isszuk a mustot, úgy kifejezzük, hogy hisszük ezt. 
Kimutatjuk, hogy megbántuk bűneinket és elfogadjuk Krisztust Megváltónknak.” 
– SJ 98. 

Mózes 1. könyve 14:18–20.
18  Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.19  És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.20  Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada neki mindenből.

Máté evangéliuma 1:1, 2.
1  Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.2  Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:16.
A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:23–26.
23  Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,24  És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti értetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.25  Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.26  Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.

Zsidókhoz írt levél 5:5, 6.
5  Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szültelek téged.6  Miképpen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.

Zsidókhoz írt levél 7:11–16.
11  Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?12  Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is.13  Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül;14  Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.15  És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,16  Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.

Zsidókhoz írt levél 7:1–3.
1  Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,2  Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,3  Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.

Zsidókhoz írt levél 7:20–25.
20  És amennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,21  De ez esküvéssel, az által, aki azt mondá neki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:22  Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.23  És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:24  De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.25  Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék értük.

Zsidókhoz írt levél 6:18–20.
18  Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,19  Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpitnál,20  Ahová útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
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Szerda Február 8. 
4. AZ ÖRÖKKÉVALÓ ÖRÖKSÉG 
a. Melyik földet ígérte Isten Ábrahámnak, amelynek a földi csak árnyé-

ka volt? 1Móz 17:8; Zsid 11:8–10; Jel 21:2.

„A héberek tapasztalata előkészítő iskola volt a megígért kánaáni otthonuk 
számára. Isten azt akarja, hogy népe ezekben a napokban alázatos szívvel és ta-
nítható lelkülettel tekintse át azokat a próbatételeket, amelyeken a hajdani Izrael 
keresztül ment, hogy így felkészülésük során oktatást nyerjenek és elkészülhesse-
nek a mennyei Kánaánra.” – PP 248.

„Földi otthonunk minden szépsége emlékeztessen bennünket a mennyei ott-
honunk kristály folyóira és zöld rétjeire, a lengedező fáira és csobogó forrásaira, 
a ragyogó városára és fehér ruhás énekeseire – annak a világnak szépségeire, 
amelyet művész le nem festhet és emberi nyelv ki nem fejezhet.” – FLB 279.    
b. Mikor és hogyan fogja megkapni Ábrahám és magva az örökségét? 

Mt 25:31, 34; Jn 14:1–3; Dn 7:27.

„A földnek szétrepedezett, egyenetlen felülete most már mindenütt egyenle-
tes lett. Isten egész világegyeteme megtisztult és a nagy küzdelem örökre véget 
ért. Bármerre fordultunk is, ahol a szem megpihent, minden tiszta és szent volt. 
A megváltottak egész serege, fiatalok és öregek, nagyok és kicsinyek, a Megváltó 
lábai elé vetették ragyogó koronáikat, letérdeltek és imádták Őt, aki öröktől fogva, 
mindörökké él. A gyönyörű új föld, minden dicsőségével együtt a szentek örökös 
öröksége lesz. Az ország és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok a magas-
ságos egek szentjei népnek adattak át, amely mindörökre bírja.” – TL 174-175.

„Amikor Jézus őket erre az imára tanította, egyben arra is utalt, hogy most 
még nem jön el; eljöveteléért – mint egy ezután bekövetkező eseményért – imád-
kozzanak. De ez az ima mégis ígéretet jelentett részükre, mert bár napjaikban 
még nem érhetik meg országa eljövetelét, Jézus parancsának ténye, hogy annak 
eljöveteléért imádkozzanak, bizonyítéka volt, hogy az Isten által meghatározott 
időben biztosan eljön.” – GH 111. 

Mózes 1. könyve 17:8.
És adom teneked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.

Dániel próféta könyve 7:27.
Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentjei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság neki szolgál és engedelmeskedik.

Máté evangéliuma 25:31, 34.
Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe.

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

Zsidókhoz írt levél 11:8–10.
8  Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.9  Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.10  Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.

Jelenések könyve 21:2.
És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
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Csütörtök Február 9.
5. AZ ÖRÖKÉLET 
a. Melyik a legnagyobb ígéret, amit csak kaptunk az örökkévaló szövet-

ség által? Gal 3:29; 1Jn 5:11; Jel 21:3, 4.

„De közeleg a nap, amikor a harc véget ér. Az egyház győzni fog. Isten akarata 
lesz meg a földön, ahogy a mennyben is. Az üdvözültek a menny törvényén kívül 
más törvényt nem fognak ismerni. Mindnyájan boldog, eggyé vált család lesznek, 
magukra öltve Krisztus igazságának – a dicsőítésnek és hálaadásnak – palástját.” 
– NOL 365.

„Isten országában nincs csalódás, szomorúság, bűn. Nincs, aki azt mondaná: 
’Beteg vagyok!’ Ott nincs halál és gyász. Nincs elválás, megtört szív. Jézus velünk 
lesz, és szívünket béke tölti be. Megváltónk jelenlétében teljes öröm van, és jobb-
ján örök gyönyörűség.” – ÉÉM 351.
b. Melyik reménységünket nem szabad soha feladnunk? Tit 2:11–13; 

Zsid 10:35–37.

„Légy béketűrő keresztény katona. Egy kevés idő még, és eljön, nem késik. A 
gyötrelmes várakozás, az éber vigyázás és a gyász éjszakájának hamarosan vége. A 
jutalmat nemsokára megkapjuk, örök világosságra virradunk. Nincs most idő az 
alvásra – nincs idő arra, hogy átadjuk magunkat a haszontalan sajnálkozásoknak. 
Aki most netán elszenderedik, az a jó cselekvésének drága alkalmait mulaszthatja 
el… Minden egyes megmentett lélek újabb és újabb csillag lesz Jézus, a mi imá-
dandó Megváltónk koronáján.” – KSz 283.

Péntek Február 10. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan lehet bizalmunk Isten Igéjében?
2. Hogyan köthetünk mi is olyan szövetséget Istennek mint Ábrahám?
3. Hogyan bízhatunk Krisztus  örökkévaló papságában? 
4. Mi a boldog reménysége Ábrahám gyermekeinek? 
5. Miért az örökélet a keresztények boldog reménysége? 

Galátziabeliekhez írt levél 3:29.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Titushoz írt levél 2:11–13.
11  Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,12  Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:13  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;

Zsidókhoz írt levél 10:35–37.
35  Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.36  Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.37  Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik.

János apostol 1. levele 5:11.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.

Jelenések könyve 21:3, 4.
3  És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.4  És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
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ÖRÖKKÉVALÓ KEGYELEM  
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: 

Isten ajándéka ez” (Ef 2:8).
„A kegyelem kedvezést jelent annak irányába, aki azt nem érdemli meg, aki 

elveszett. Bűnösségünk ténye nem zárja el előlünk Isten irgalmát és szeretetét, 
hanem szükségessé teszi azt irányunkba – megváltásunk érdekében.” – 1Sz 320.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 322-333. (A törvény és a szövetségek); 

Faith and Works, pp. 15–28.

Vasárnap Február 12.
1. AZ ÍGÉRET ÚJ SZÖVETSÉGE
a. Hogyan újította meg Isten az Ábrahámmal kötött szövetségét? Ho-

gyan és miért erősítette meg Isten azt a szövetséget? Gal 3:14–18; 
Zsid 6:13–18.

b. Mely tettével érdemelte ki Ábrahám a szövetség áldását? Mit tanít ez 
az Istennek emberhez való viszonyáról?  1Móz 12:1–3; 1Kor 1:26–31; 
Rm 3:10–12.

„A kegyelem Isten tulajdonsága, amelyet arra érdemtelen emberi lények iránt 
gyakorol. A kegyelmet nem is kerestük, de Isten általa keres bennünket, és öröm-
mel árasztja reánk, nem mintha méltók lennénk rá, hanem mert végtelenül mél-
tatlanok vagyunk… Örömmel bocsát meg a legbűnösebbeknek is.” – NOL 116.

„Minél érdemtelenebbek vagyunk, annál dicsőségesebb Isten irgalma.” – 
GCDB January 28, 1893.

2017. február 18.
Szombat

Napnyugta: H  17:12
 Ro 17:54

7. Tanulmány

Mózes 1. könyve 12:1–3.
1  És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked.2  És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.3  És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

Rómabeliekhez írt levél 3:10–12.
10  Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;11  Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.12  Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:26–31.
26  Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan [hívattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;27  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;28  És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:29  Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.30  Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:31  Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

Galátziabeliekhez írt levél 3:14–18.
14  Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.15  Atyámfiai! ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testamentumát senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ad.16  Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.17  Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.18  Mert ha törvényből [van] az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten.

Zsidókhoz írt levél 6:13–18.
13  Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.14  Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged.15  És ekképpen, békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet.16  Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü;17  Miért is az Isten, kiválóbban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe,18  Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,
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Hétfő Február 13.
2. A RÉGI SZÖVETSÉG 
a. Miért kötött újabb szövetséget Isten Mózessel 430 évvel később? Mi-

ért nem érvénytelenítette egyik szövetség a másikat? 5Móz 4:12, 13; 
2Móz 19:5–7; Gal 3:17; 1Pt 1:18–20.

„Rabszolgasága idején a nép nagymértékben elvesztette Isten ismeretét és az 
ábrahámi szövetség alapelveinek ismeretét is… Isten igyekezett feltárni előttük 
hatalmát és kegyelmét, hogy ezek elvezessék őket oda, ahol minden arra indítja 
majd őket, hogy egyedül csak őt szeressék és egyedül csak benne bízzanak… hogy 
felfoghassák teljes tehetetlenségüket és az isteni segítségre való szükségüket…

Mivel a bálványimádás és az erkölcsi romlottság közepette éltek, ezért nem volt 
valódi fogalmuk Isten szentségéről, saját szívük rendkívül bűnös voltáról. Képtele-
nek voltak felfogni, hogy saját erejük és akaratuk nem elegendő ahhoz, hogy igazán 
engedelmeskedni tudjanak Isten törvényének. Azt sem tudták igazán megérteni, 
hogy szükségük van megváltóra. Mindezekre meg kellett tanítani őket.” – PP 331.

“[Az Ószövetséget] Isten a Sinai hegyen kötötte  meg Izraellel. Ezt a szövet-
séget az áldozat vére; az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hitelesítette. Ezt a 
szövetséget ‘második’ vagy ‘új’ szövetségnek nevezzük, mivel azt a vért, amellyel 
megpecsételték, az első szövetség vére után ontották ki.” – PP 330-331.
b. Hogyan reagált a nép Isten feltételeire az ószövetség idején? 2Móz 

19:8. Hogyan kerülhetünk ugyanezen csapdába?

„A nép nem fogta fel saját bűnös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül lehetet-
lenség volt számukra Isten törvényének megtartása.” – PP 331-332.

„Akik nem érzik, hogy szükségük van Krisztus vérére, akik úgy érzik, hogy 
Isteni kegyelme nélkül, saját cselekedeteik által elnyerhetik Isten jóváhagyását - 
ugyanazt a hibát követik el, mint Kain. Akik nem fogadják el a megtisztító vért, 
azok kárhozatra vannak ítélve.” – PP 47.

„Korunk nagy veszélye az önigazultság, mert az választja el Krisztustól az em-
bert. Akik saját igazságosságukban bíznak, azok nem érthetik meg, hogy az üdvös-
ség miként jöhet Krisztustól. A bűnt igazságosságnak nevezik és az igazságosságot 
bűnnek. Nem fogták fel a törvényszegés gonosz voltát, nem értették meg, hogy az 
a törvény elleni támadás. Ezért nem is tartották tiszteletbe az Isten által felállított 
erkölcsi mértéket.” – FW 96. 

Mózes 2. könyve 19:5–7.
5  Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész föld.6  És lesztek ti nekem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak.7  Elméne azért Mózes és egybehívá a nép véneit és eleikbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala neki az Úr.

Mózes 2. könyve 19:8.
És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét.

Mózes 5. könyve 4:12,13.
12  És szóla az Úr néktek a tűz közepéből. A szavak hangját ti [is] halljátok vala, de csak a hangot; alakot azonban nem láttok vala.13  És kijelenté néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kőtáblára.

Galátziabeliekhez írt levél 3:17.
Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.

Péter apostol 1. levele 1:18–20.
18  Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;19  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:20  Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti értetek
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Kedd Február 14.
3. A RÉGI ÉS AZ ÚJ
a. Mi volt Isten erkölcsi törvényének célja az ószövetség idején és mi a 

célja napjainkban? Rm 7:7, 9–13, 20; 3:19-20.

„A törvény azért adatott, hogy meggyőzze a bűnöst a bűnről, és értésére adja: 
Megváltóra van szüksége.” – JÉ 252.
b. Az új szövetség idején, hogyan viszonyuljunk Isten törvényéhez? 

Milyen változást szeretne látni életünkben Isten? Zsid 8:10; Zsol 
40:9; Ez 36:26, 27; Kol 3:9, 10.

„Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira 
írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk 
el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét nekünk 
tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd ’a Lélek 
gyümölcseit’. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben 
élünk, amely törvényt a szívünkbe írta.” – PP 332.

„Az emberi szív megváltozása, az emberi jellem átalakulása olyan csoda, mely 
az örökké élő, lelkek mentésén fáradozó Megváltót nyilatkoztatja ki.” – JÉ 343.
c. Hogyan lehet az újszövetség idején tökéletesen betölteni a törvényt? 

Mit ír a Szentírás Ábrahámról ezzel kapcsolatban? Mt 5:20–22, 27, 
28, 31–48; Rm 13:8–10; 1Móz 26:5.

„Az engedelmesség nem csupán a parancsolatokhoz való alkalmazkodás, ha-
nem a szeretet szolgálata. Isten törvénye, az Ő valódi, benső lényének kifejezése; 
a szeretet nagy elvének megtestesülése, mely uralmának alapját képezi mennyen 
és földön. Ha szívünk Isten képmására újjá alakul, ha Isten szeretete lett belep-
lántálva, nem valósíthatjuk-e meg életünkben Isten parancsolatait? Ha gyökeret 
vert szívünkben ez a szeretet, ha átalakultunk Teremtőnknek képmására, akkor 
teljesedésbe megy az újszövetség ígérete: ‘Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, 
és az ő elméjökbe írom be azokat’ (Zsid 10:16). Ha a törvény szívünkbe van írva, 
vajon nem fog-e élő alapot ölteni életünkben?” – JVÚ 46.

Mózes 1. könyve 26:5.
Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.

Zsoltárok könyve 40:9.
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

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

Máté evangéliuma 5:20-22, 27,28, 31-48.
20  Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.Máté 5:21  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre.Máté 5:22  Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.27  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!28  Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.31  Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon neki elválásról való levelet.32  Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.33  Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.34  Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;35  Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;Máté 5:36  Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;37  Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.38  Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.

Rómabeliekhez írt levél 7:7, 9–13, 20.
7  Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.9  Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,10  Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van.11  Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.12  Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.13  Tehát a jó nekem halálom lett-e? Távol legyen: sőt inkább a bűn [az], hogy megtessék a bűn, mely a jó által nekem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.20  Ha pedig én azt cselekeszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.

Rómabeliekhez írt levél 3:19-20.
19  Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.20  Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.

Rómabeliekhez írt levél 13:8–10.
8  Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak [azzal], hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.9  Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.10  A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.

Kolossébeliekhez írt levél 3:9, 10.
9  Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.10  És felöltöztétek amaz új [embert], melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:

Zsidókhoz írt levél 8:10.
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.
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Szerda Február 15. 
4. HIT ÁLTAL KEGYELEMBŐL
a. Mi volt Isten ingyen ajándéka Ábrahám számára az ő hite miatt? Rm 

4:22; Gal 3:6.

„Drága az a gondolat, hogy Krisztus igazságát nekünk tulajdonítják, nem 
bármiféle érdemünkre való tekintettel, mert Isten ingyen ajándéka ez. Isten és 
az ember ellensége nem akarja, hogy ezt az igazságot tisztán hirdessük, mert 
tudja: hatalmának elvesztését jelenti, ha ezt az emberek tökéletesen elfogadják.” 
– ESz 181.

„A Krisztus kegyelme érdemek nélkül megigazulttá teszi a bűnöst. A meg-
igazulás a bűn teljes bocsánata. Amint a bűnös hit által elfogadja Krisztust, 
máris bocsánatot nyert. Krisztus igaz életét tudja be neki az Úr s neki nem 
szabad kételkednie többé Isten megbocsátó kegyelmében.” – FLB 107.
b. Miért lett Ábrahám igaznak nyilvánítva? Csak hogyan üdvözülhet a 

hívő? Rm 4:1–5; Ef 2:8, 9.

„Isten csakis szeretett Fia által fogad el bennünket. A jócselekedetek csupán 
a bűnöket megbocsátó szeretetének a gyümölcse. Nem szereznek érdemeket 
számunkra és semmit sem tudnak be nekünk jócselekedeteinkért, amiért azt 
állíthatnánk, hogy részben ezek érték el lelkünk üdvösségét. A menny Isten 
ingyen ajándéka a hívőnek, melyet egyedül Krisztus kedvéért adományoz neki.” 
– TII 134.
c. Ha a hit önmagában is egy ajándék (lásd Rm 12:3.ur.), akkor mit 

tehetünk mi? Jn 3:16; Lk 7:1-9; Rm 10:17.  

„A hit önmagában is lelki ajándék, amely képesít bennünket Isten többi aján-
dékának elfogadására. Amikor gyakorlás és cselekvés által elfogadjuk Isten Igé-
jét, hitünk növekszik. Abból a célból, hogy megerősítsük hitünket, kapcsolatba 
kell hoznunk azt az Igével.” – EÉ 251-252.

„Addig nem üdvözülhet az ember, amíg önmagának nincs gyakorlati hite, 
amíg nem az igaz alapra épül. Csak akkor érheti el az üdvösséget, ha Isten újjá-
teremti Szentlelke által.” – ST February 14, 1900. 

Lukács evangéliuma 7:1-9.
1  Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, beméne Kapernaumba.2  Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben vala.3  Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldé a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját.4  Azok pedig Jézushoz menvén, igen kérék őt, mondván: Méltó, hogy megtedd neki;5  Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát [is] ő építtette nékünk.6  Jézus tehát elméne velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldé a százados néhány jó barátját, üzenvén neki: Uram, ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj;7  Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek: hanem [csak] szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám.8  Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam; és [ha] az egyiknek azt mondom: Eredj el, elmegy; vagy a másiknak: Jövel, eljő; és [ha] szolgámnak [szólok]: Tedd ezt, azt teszi.9  Jézus pedig ezeket hallván, elcsudálkozék ő rajta; és hátrafordulván monda az őt követő sokaságnak: Mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam!

János evangéliuma 3:16.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen

Rómabeliekhez írt levél 4:22.
 Azért is tulajdoníttaték neki igazságul.

Rómabeliekhez írt levél 4:1–5.
1  Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint?2  Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.3  Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő neki igazságul.4  Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint;5  Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.

Rómabeliekhez írt levél 12:3.ur.
...amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Rómabeliekhez írt levél 10:17.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.

Galátziabeliekhez írt levél 3:6.
Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul.

Efézusbeliekhez írt levél 2:8, 9.
8  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;9  Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
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Csütörtök Február 16.
5. A MEG NEM ÉRDEMELT KEGYELEM
a. Mi volt az a meg nem érdemelt jóindulat Isten részéről, hogy meg-

mentse az embert, amely az újszövetség idejére szólt? 1Móz 12:3; 1Jn 
4:14; Ef 2:4–8; Rm 5:15–18.

„Noha engedetlenségünkkel kiérdemeltük Isten nemtetszését, és kárhoztatá-
sát, Ő nem vet el bennünket magától.” – ICsK 10.

„A mennybe jutottak nem saját igazságukkal fogják megmérni falait, és kapui 
sem drága aranyáldozatok révén nyílnak meg majd a számukra, hanem Krisztus 
keresztjének érdemei által nyernek bebocsátást az Atya házába.” – ICsK 179.
b. Hogyan juthat a bűnös a megváltás ingyen kegyelmi ajándékához 

Krisztus Jézuson keresztül? Rm 5:17; Jn 1:12; Zsid 11:8.

„Mindenki Krisztushoz jöhet és bűnbocsánatot nyerhet, aki hiszi, hogy Ő az 
engesztelő áldozat. Krisztus érdeme lehetőséget nyitott az Isten és az ember közti 
érintkezésre. Isten gyermekének fogadhat engem, én pedig szerető Atyámnak 
tartva Őt, örvendezhetek Benne. Mennyei reményeinket egyedül Krisztusra ala-
pozhatjuk, mert Ő a mi helyettesünk és kezesünk.” – 1Sz 333.
c. Mely két dolgot rombolta le Isten az Ő csodálatos kegyelme által? 

Rm 8:2; 1Jn 3:5, 8; 2Tim 1:10.

Péntek Február 17. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Tud-e Isten valótlant állítani, amikor azt mondja ’ígérem’? 
2. Miért lett létrehozva az ószövetség? Mért nem volt szükség a hitre hozzá? 
3. Miként írja szívünkbe és lelkünkbe Isten a szeretetének törvényét?
4. Miért nem számítanak jó tetteink az üdvösségben? 
5. Miért nem büszkélkedhetünk hitünkkel? 

Mózes 1. könyve 12:3.
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

János evangéliuma 1:12.
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;

Rómabeliekhez írt levél 5:15–18.
15  De a kegyelmi ajándék nem úgy [van], mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.16  És az ajándék sem úgy [van], mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből [lett] kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből [van] igazulásra.17  Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.18  Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre [elhatott] a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre [elhatott] az életnek megigazulása.

Rómabeliekhez írt levél 5:17.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

Rómabeliekhez írt levél 8:2.
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Efézusbeliekhez írt levél 2:4–8.
4  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett,5  Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)6  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:7  Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.8  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Timótheushoz írt 2. levél 1:10.
Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

Zsidókhoz írt levél 11:8.
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.

János apostol 1. levele 4:14.
És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.

János apostol 1. levele 3:5, 8.
5  És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn.8  Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
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A CSELEKVŐ HIT 
„Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é 

meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?” (Jak 2:21).
„Sokan nem értik a hit és a cselekedetek viszonyát. Azt mondják: ’Csak higgy 

Krisztusban és üdvözülsz. Nem kell a törvényt megtartanod.’ De a valódi hit en-
gedelmességben mutatkozik meg.” – PK 119, 120.
Javasolt olvasmány: Faith and Works, pp. 47–54, 111–116.

Vasárnap Február 19.
1. A CSELEKVŐ HIT
a. Honnan tudjuk, hogy Ábrahám hitt Isten szavában? 1Móz 22:1–5; 

Jak 2:21–24.

„Ábrahám hitt Istenben. Honnan tudjuk, hogy Ő hitt? Tettei bizonyságot 
tettek hitének milyenségéről, és hite igazságként számítattak be neki.” – RC 79.
b. Milyen kapcsolat van a hit és a cselekedetek közt? Jak 2:17, 18; Mt 

7:16–20. Milyen gyümölcsei vannak a keresztény életnek?

„Jó cselekedetekkel soha nem vásárolhatjuk meg a megváltást, ezek a hit bi-
zonyítékai amelyek szeretetből cselekszenek és megtisztítják a lelket.” – JÉ 258.

„Amint a jó fa gyümölcsöt terem, így az Úr kertjében ültetett fa jó gyümölcsöt 
terem az örök élet számára. A megkörnyékező, csábító bűnöket legyőzik; a gonosz 
gondolatokat száműzik; a lélek templomát megtisztítják a rossz szokásoktól… 
Teljes átalakulás ment végbe.” – TII 176.

2017. február 25.
Szombat

Napnyugta: H  17:23
  Ro 18:04

8. Tanulmány

Mózes 1. könyve 22:1–5.
1  És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérté Ábrahámot, és monda neki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.2  És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked.1Móz 22:3  Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet neki az Isten mondott vala.4  Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről.5  És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.

Máté evangéliuma 7:16–20.
16  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?17  Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.18  Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.19  Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.20  Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

Jakab apostol levele 2:21–24.
21  [Avagy] Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?22  Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;23  És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.24  Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.

Jakab apostol levele 2:17, 18.
17  Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.18  De mondhatja valaki: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
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Hétfő Február 20. 
2. ISTEN CSELEKEDETEI
a. Hogyan mutatta meg Ábrahám Istenben való hitét? Mit nyilvánított 

ki hitéről ahogyan gyakorlatba ültette azt? Jak 2:22; 1Móz 22:12.

„A hit szeretet által cselekszik és megtisztítja a lelket. A hit bimbózik és virág-
zik és magán viseli az aratás drága gyümölcseit. Ahol van hit, ott megjelennek a 
jó cselekedetek.” – 1Sz 364.
b. Honnan jönnek a jó cselekedetek? Hasonlítsd össze Jer 17:9; Rm  

3:12. verseket az Ef 2:10; Tit 2:13, 14. versekkel!

„A valódi hit jó cselekedetekben fog kinyilvánulni; mert a jó cselekedetek 
a hit gyümölcsei.  Amint Isten dolgozik a szívben, és az ember aláveti akaratát 
Istennek, és együtt munkálkodik Istennel, tettei igazolni fogják azt, ami Isten a 
Szent Lélek által végez benne, és harmónia lesz a szív célja, és a gyakorlati élet 
közt. Tagadjuk meg bűneinket, mint utálatos dolgot, amely keresztre feszítette az 
élet Urát és a dicsőséget, és a hívő embernek legyen állandó tapasztalata Krisztus 
jó tetteinek munkájában. Az akarat folytonos átadása és állandó engedelmesség 
által részesülünk a megigazulás áldásában.” – 1Sz 363.

„Ha a hűségesen végezzük a mi részünket Istennel együttműködve, akkor aka-
ratának tetszése szerint fog rajtunk keresztül munkálkodni. Azonban Isten nem 
tud rajtunk keresztül munkálkodni, ha mi nem teszünk erőfeszítéseket. Az örök 
élet elnyeréséhez komolyan kell munkálkodnunk és munkálkodnunk… Követ-
nünk kell Krisztus ránk hagyott példáját, engedelmeskedve Őneki mindenben. 
Akaratunk legyen összhangban Isten akaratával.” – RH June 11, 1901.
c. Mi legyen a legfontosabb a keresztény számára, mielőtt Isten mun-

káját végezhetné?  Ef 2:1–5; Gal 2:20; Jer 29:13. 

„De az egyedüli út Isten segítségének biztosítására, ha teljesen az Ő kezébe 
helyezzük magunkat s benne bízunk, hogy fáradozzék értünk. Amint hittel meg-
ragadjuk őt, elvégzi bennünk az elvégzendőket. A hívő csupán bizakodhat. Amint 
Isten munkálkodik, mi is munkálkodhatunk, Őbenne bízva, akaratát cselekedve.” 
– TII 176.

Mózes 1. könyve 22:12.
És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én értem.

Jeremiás próféta könyve 17:9.
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?

Jeremiás próféta könyve 29:13.
És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

Rómabeliekhez írt levél 3:12.
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

Galátziabeliekhez írt levél 2:20.
risztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.

Efézusbeliekhez írt levél 2:10.
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Efézusbeliekhez írt levél 2 2:1–5.
1  Titeket is [megelevenített], akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;3  Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:4  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett,5  Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)

Titushoz írt levél 2:13, 14.
13  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;14  Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

Jakab apostol levele 2:22.
Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
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Kedd Február 21.
3. A HOLT HIT
a. Mi a különbség az élő és a holt hit között? Jak 2:19, 20; Mk7:6, 7.

„A valódi hit, amely teljesen Krisztusban bízik, az Isten minden kívánalma 
iránti engedelmességben mutatkozik meg… Minden korban voltak olyanok, 
akik jogot formáltak Isten kegyére, miközben áthágták egyes parancsolatait. A 
Szentírás kijelenti, hogy ’cselekedetekből lett teljessé a hit’, és hogy az engedelmes 
cselekedetek nélkül a hit ’megholt’ (Jak 2:22, 17).” – FLB 91.

„Sokan megelégednek a száj-szolgálattal, és alig akad olyan, aki őszintén, ko-
molyan, szeretettel vágyik az Isten után.” – 4B 534. 
b. Lehet-e holt hittel jó cselekedeteket tenni? Mt 23:27, 28; 7:21–23.

„A jó ember jó dolgokat hoz elő szíve jó kincséből, mert Krisztus bennlakó 
jelenlét lelkében. A megszentelő igazság a bölcsesség kincsesháza annak, aki 
gyakorolja az igazságot. Örök életre buzgó kútforrás ez benne. Akinek nem lakik 
Krisztus a szívében, belemerül a sekélyes, olcsó beszédbe, túlzó kijelentésekbe, 
ami bajt kever. Aki romlott dolgokat beszél, közönséges kifejezéseket használ, 
annak nyelvét tüzes parázzsal kell kigyógyítani. “ – 2ÉJE 380.

„Senki sem rendelkezhet Krisztus lelkületével és szellemével, hogy ne változ-
tatná őt különbbé az élet összes kapcsolatában és kötelességében. A zúgolódás, a 
panaszkodás  és ingerlékeny kitörések nem a jó elvek gyümölcsei.” – 4B 347.
c. Mi fog mindig hiányozni egy holt hitű ember cselekedeteiből? 1Jn 

4:20, 21; Jn 8:37–41. 

„Az Ige iránti engedelmesség érleli a kívánatos gyümölcsöt, ’az atyafiúi szere-
tetet’ (1Pt 1:22). Ez a szeretet a mennyből ered, magasztos indítékokra és önzetlen 
tettekre késztet.” – AT 356.

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

Máté evangéliuma 7:21–23.
21  Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.Máté 7:22  Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?23  És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

János evangéliuma 8:37–41.
37  Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.38  Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok.39  Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.40  Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.41  Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.

Jakab apostol levele 2:19, 20.
19  Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.20  Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?

Márk evangéliuma 7:6, 7.
6  Ő pedig felelvén, monda nekik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, amint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem.7  Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.

János apostol 1. levele 4:20, 21.
20  Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?21  Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.
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Szerda Február 22. 
4. GYÖKÉR VAGY GYÜMÖLCS? 
a. Mi történik akkor, ha az engedelmesség jó cselekedetei a keresztényi 

tapasztalat gyökereivé (kiinduló pontjává), nem pedig annak gyü-
mölcseivé válnak? Mt 23:5.

„A farizeusok megkülönböztetett tiszteletet akartak kivívni maguknak merev 
szertartásosságukkal, látványos istentiszteleteikkel és jótékonykodásukkal. Vallá-
si vitákkal akarták bizonyítani buzgóságukat. A szembenálló szekták hosszan és 
hangoskodva vitatkoztak egymással. Nem volt szokatlan dolog a törvény tudora-
inak dühös, vitatkozó hangját hallani az utcákon.

Jézus élete mindezeknek éles ellentéte volt. Heves vitatkozást, hivalkodó isten-
tiszteletet, hatásvadászó cselekedetet Jézus esetében soha senki nem tapasztalt. 
Krisztus Istenben elrejtett életet élt, és Isten jelleme jelent meg Fia jellemében. 
Erre a kinyilatkoztatásra akarta Jézus az emberek figyelmét irányítani.” – NOL 20.
b. Mi legyen a keresztényi tapasztalat gyökere (kiindulópontja)? Gal 6:14. 

„Az angyalok megtiszteltetésben és dicsőítésben részesítik őt, hiszen még ők 
sincsenek biztonságban, csak amennyiben az Isten Fiának szenvedéseire tekinte-
nek… A kereszt nélkül nem lennének nagyobb biztonságban a gonosztól, mint a 
Sátán bukása előtt voltak… Aki akár a mennyen, akár a földön biztonságban akar 
lenni, annak Isten Bárányára kell tekintenie…

Ha az emberek elgondolkodnának Krisztus kereszten kifejezett szeretetén, 
hitük megerősödne, hogy nagyra becsüljék kiontott vérének érdemeit, így meg-
tisztulnának s meg lennének mentve a bűntől.” – TII 145. 146.
c. Hogyan fogja az igaz keresztény látni és értékelni saját munkáját 

Krisztus cselekedeteinek fényében? Fili 3:4–9; Ésa 6:5.

„Minél jobban látják [Isten követői] Krisztus jellemét, annál alázatosabbá vál-
nak, és annál kevésbé fogják magukat felértékelni… Énjüket szem elől tévesztik 
érdemtelenségük tudatában Isten csodálatos dicsősége előtt.” – TMK 122.

Ésaiás próféta könyve 6:5.
Akkor mondék: Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim!

Máté evangéliuma 23:5.
Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;

Galátziabeliekhez írt levél 6:14.
Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.

Filippibeliekhez írt levél 3:4–9.
4  Jóllehet énnekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;5  Körülmetéltettem nyolcadnapon, Izrael nemzetségéből, Benjámin törzséből való [vagyok], zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,6  Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.7  De amelyek nekem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.8  Sőt annak felette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,9  És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
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Csütörtök Február 23.
5. GYÜMÖLCSÖZŐ KERESZTÉNYEK 
a. Miért akarja Isten, hogy a keresztény életét kitöltse a megváltozott 

szívből eredő jó cselekedetek? Mt 5:14–16; 1Pt 2:9.

„(Istennek) az a terve, hogy mindazok, akik az üdvösség részesei, az Ő misz-
szionáriusai legyenek. A keresztények életszentsége az, aminek alapján a világias 
emberek az evangéliumról ítélkeznek. A türelemmel elviselt hitpróbák, a hálásan 
fogadott áldások, a szokásszerűen megnyilvánuló szelídség, szívesség, irgalom és 
szeretet fényt áraszt a világra, és megmutatja a különbséget a természetes szív 
önzéséből fakadó sötétséghez képest.” – PP 102.

„Amikor Krisztus kegyelme kifejeződik a hívők szavaiban és cselekedeteiben, 
akkor a világosság felragyog a sötétségben lévőkre. Hiszen mialatt az ajkak Istent 
dicsőítik, addig a kezek a veszendők megsegítésén fáradoznak.” – SD 276.
b. A történelem folyamán, hogyan ismerete Krisztus egyházát? Jel 2:2, 

9, 13, 19; 3:1, 8, 15. Miért fontos Jézus számára követőinek cseleke-
detei? Jak 2:21, 22, 24; Jel 22:12.

„A világ tekintete rajtunk függ, és sokan figyelnek bennünket, akikről nem is 
gondolnánk. Vannak olyanok, akik tudnak valamit az általunk képviselt tanítá-
sokból, és megfigyelik jellemünkön, hitünk következményeit.” – 2Sz 365.

„Napjainkban nagyon nagy szüksége van a világnak arra, hogy Jézus Krisztus 
szentjein keresztül kinyilvánuljon az Ő jelleme.” – HP 313.

Péntek Február 24. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. A valódi hit miért mutatkozik meg állandó cselekedetekben? 
2. Hogyan lehetünk mindig biztosak abban, hogy cselekedeteink megegyeznek 

Isten akaratával? 
3. Egy megtéretlen szív miért nem tud sohasem önzetlenül szeretni? 
4. Mi a különbség hitéletünk gyökere és gyümölcse között? 
5. Mit szeretne látni Isten és a világ a keresztény gyülekezetben? 

Máté evangéliuma 5:14–16.
14  Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.15  Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.16  Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Jakab apostol levele 2:21, 22, 24.
21  [Avagy] Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?22  Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;24  Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.

Péter apostol 1. levele 2:9.
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Jelenések könyve 2:2,9, 13, 19.
2  Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;9  Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.13  Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyi széke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.19  Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.

Jelenések könyve 3:1, 8, 15.
1  A sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.8  Tudom a te dolgaidat (íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.15  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.

Jelenések könyve 22:12.
És íme hamar eljövök; és az én jutalmam velem [van], hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
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Bengaluru (régebben Bangalore-ként ismert) 
fővárosa az indiai Karnataka Államnak. Ez az ötö-
dik legnagyobb város, melynek lakossága több 
mint, tizenegy millió (2016-ban). Bengalurut 
„India szilícium völgye”-ként is említik, mert 
vezető szerepet játszik a nemzetek információ-
technológia exportjában.

Gyülekezeti tevékenységünk 2009-ben kez-
dődött, mikor egy csoport érdeklődött az üzenet 
iránt, és szerettek volna csatlakozni Mozgalmunkhoz. 
Miután bemutattuk nekik a jelen időre szóló igazságot, 
megtörtént a felvételük Krisztus nyája közé. 

A következő években egy kicsiny bérelt helyiségben gyűltek össze testvérink az 
istentiszteletekre. Mivel gyülekezetünk kinőtte az előbbi bérelt termet, 2014-ben 
egy másik helyet béreltek, amely megfelelő volt mindenki számára. Azonban a gyü-
lekezeti helyiség a második emeleten volt amelyre lépcsők vezetettek fel, és a fel 
le járkálás az idősebb emberek számára nehézséget okozott. Testvéreinknek arra is 
vágytak, hogy legyen egy állandó istentiszteleti helyük. Azt tervezték, hogy vásárol-
nak egy parcella földet, azonban megfelelőt találni és megvásárolni, nagyon nehéz-
nek bizonyult. A telkek igen drágák az olyan városban, mint Bengaluru. Az emberek 
özönlenek a városba, hogy állást találjanak vagy vállalkozásokat alapítsanak és ez 
nagyon nagy árnövekedést okoz az ingatlan piacon. Azonban az Úr segítségével a 
tagjainknak sikerült találniuk és vásárolniuk egy megfelelő területet.

Testvéreink nagyon várják, hogy egy emlékművet építhessenek az Úrnak eb-
ben a „szilícium városban”, egy helyet ahol az evangélium hirdetik erőteljesen az 
elveszetteknek. Imádkozzunk, hogy Isten nyissa meg a menny ablakait és áldásával 
öntözze meg ezt a tervet. 

Szeretnénk egy felhívást tenni világszerte élő hittestvéreink között, hogy segít-
setek nekünk véghezvinni ezt a tervet. Azért imádkozunk, hogy Isten nyissa meg 
szíveteket és adakozzatok készségesen ezen első szombaton. Ne feledjétek, hogy 
bármennyi támogatás is nagy örömet fog jelenteni a hívők számára Bengaluruban. 
Szeretnénk kérni titeket, hogy imádkozzatok ezért a tervért, hogy kivitelezhessük.

A jó Isten áldja meg nagylelkű adományaitokat amellyel támogatjátok ezt a be-
ruházási tervet ezen a szombaton.

Testvéreitek Bengaluruból.

2017. március 4.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
imaház részére az Indiai Bengaluruban

INDIA

Bengaluru

Csennai
(Madras)

SRÍ LANKA

Tirupati

Arab - tenger
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ÁBRAHÁM ÜDVÖZÍTŐJE
„Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; 

látta is, és örült” (Jn 8:56).
„Előrevetített szertartások, jelképek és ígéretek által Isten az evangéliumot 

’eleve hirdette Ábrahámnak’ (Gal 3:8). A pátriárka pedig az eljövendő Megváltóba 
vetette hitét.” – PP 144.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 659-669. (Golgota, Elvégeztetett); 671-694. (Feltámadott az Úr)

Vasárnap Február 26. 
1. KRISZTUS ELŐKÉPE
a. Kit jelképezett Izsák? 1Móz 22:7-9; Zsid 11:17-19.

„Izsák itt Isten Fiát testesíti meg, akit az Úr a világ bűnéért áldozott. Isten azt 
akarta, hogy Ábrahám értse meg az ember megmentésének örömüzenetét. Hogy 
ezt elérje, hogy valóságossá tegye előtte, és hogy hitét is próbára tegye, elvárta tő-
le, hogy ölje meg a hőn szeretett Izsákot. Azért kellett átesnie a sötét és félelmetes 
próbán, hogy mélyen értelmébe vésse a bűnös emberért szerzett megváltás hatal-
mas voltát. Az Úr a maga áldozatával értette meg vele, mennyire kimondhatatlan 
a végtelen Isten lemondása, mikor halálra adja Fiát, hogy megmentse az embert 
a teljes romlástól.” – 3B 369.
b. Hogyan nyilatkoztatta ki Isten Ábrahámnak Krisztus napját? 1Móz 

22:13; Jn 1:29; Ésa 53:7.

„Ábrahám… megértette: Isten, midőn egyszülött Fiát adta, hogy megmentse 
a bűnösöket az örök romlástól, nagyobb és csodálatosabb áldozatot hozott, mint 
ami ember valaha is hozhat.” – JÉ 397.

2017. március 4.
Szombat

Napnyugta: H  17:33 
Ro 18:14

9. Tanulmány

Mózes 1. könyve 22:7-9.
7  És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda [Izsák]: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?8  És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.9  Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten neki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.

Mózes 1. könyve 22:13.
És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy íme háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.

Ésaiás próféta könyve 53:7.
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!

János evangéliuma 1:29.
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Zsidókhoz írt levél 11:17-19.
17  Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,18  Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik neked mag;19  Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte.
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Hétfő Február 27. 
2. AZ IGAZI ÁLDOZAT 
a. Hogyan nyilatkoztatta ki Isten Ábrahámnak azon nagy áldozat mély-

ségét, hogy feláldozta egyszülött Fiát? 1Móz 22:11-12, 16; 1Jn 4:9-10.

„Mennyei Atyánk odaadta szeretett Fiát a keresztfának gyötrelmére. Angyalok 
sokasága szemlélte Isten Fiának megaláztatását és lelki gyötrelmét, de nem kaptak 
engedélyt, hogy közbelépjenek, mint Izsák esetében. Nem hallatszott hang, hogy 
megakadályozza az áldozatot. Istennek szeretett Fiát, a világ Megváltóját bántal-
mazták, gúnyt űztek belőle, nevetség tárgyává tették és kínozták mindaddig, míg 
fejét lehajtva meghalt. Mivel adhatná ennél nagyobb bizonyítékát a végtelen Isten 
az Ő mennyei szeretetének és könyörületének?” – TMK 20.

„[Ábrahám] szörnyű megpróbáltatásának e sötét napjaiban átélt gyötrő ag-
godalmat azért engedte meg Isten, hogy Ábrahám saját tapasztalatából merítsen 
ízelítőt annak az áldozatnak nagyságából, melyet a végtelen Isten hozott az ember 
megváltásáért.” – PP 144. 
b. Hogyan tudta Jézus, csakúgy, mint Izsák, hogy Atyja ajánlotta fel 

életét az egész világért? 1Móz 22:10; Mt 26:38-39; Fili 2:8. 

„Jézus otthagyta mennyei otthonát és eljött erre a sötét földre, hogy megta-
pasztalja az ember nyomorúságának legnagyobb mélységeit, azért hogy meg-
mentse azokat, akik a pusztulás szélén állnak.” – BEcho January 1, 1893.
c. Mi volt a legnagyobb fájdalom, amit Jézus elszenvedett áldozatakor? 

Zsol 69:18-21; Ésa 53:4, 10, 12.

„Az Istentől való elválasztottság gyötrelme tette borzalmassá Jézus szenve-
dését… Rémítő kínja, hogy Isten elhagyta őt ínsége óráján, szemlélteti, hogy a 
bűnös mit fog érezni, mikor túl későn megérti, hogy Isten visszavonta tőle Szent-
lelkét.” – 2ÉJE 305-306.

Mózes 1. könyve 22:11-12,16.
11  Akkor kiálta neki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.1Móz 22:12  És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én értem.16  És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:

Mózes 1. könyve 22:10.
És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.

Zsoltárok könyve 69:18-21.
18 És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, hallgass meg engem!19 Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én ellenségeimért szabadíts meg engem.20 Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat.21 A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de nem találék.

Ésaiás próféta könyve 53:4, 10, 12.
4  Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!10  És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.12  Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!

12.

Máté evangéliuma 26:38-39.
38  Ekkor monda nekik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem.39  És egy kissé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem amint te.

Filippibeliekhez írt levél 2:8.
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

János apostol 1. levele 4:9-10.
9  Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.10  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
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Kedd Február 28.
3. ELHAGYATVA A BŰN MIATT
a. Miért volt Krisztus elhagyatva, Izsák pedig nem? 1Móz 22:12; Mt 

27:42-43, 46; Jn 3:17; 12:27; 2Kor 5:21.

„A mennyei angyalok együtt éreztek szeretett Parancsnokukkal. Örömmel 
kiléptek volna soraikból és szolgálatára siettek volna. De nem ez volt Isten terve.” 
– UL 223.

„Isteni helyettesünk önként vetette alá lelkét az igazság ítéletének, hogy mi el 
ne vesszünk, hanem örök életünk legyen.” – 1Sz 298.
b. Mi annak a jelentősége, hogy Ábrahám szolgái hátramaradtak és 

csak az apa és fia mentek együtt az oltárhoz? 1Móz 22:3-5, 8; Jn 16:32.

„Az angyalok álmélkodással szemlélték az Üdvözítő kétségbeejtő haláltusáját. 
A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen ter-
mészet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló Teremtője iránt. A nap nem 
volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai 
fénnyel árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap 
kialudt volna. A teljes sötétség mint valami szemfedél burkolta be a keresztet… 
Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét… Az Atya a Fiával volt. Jelenlétét 
mégsem nyilvánította ki. Ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden 
emberi szemtanú megsemmisült volna. Ebben a félelmetes órában az Atya nem 
vigasztalta meg jelenlétével Krisztust.” – JÉ 661.
c. Honnan tudhatjuk, hogy Krisztus elhagyatott volt, de nem elveszett? 

Ésa 54:7-8; Apcs 2:22-24, 27; 1Kor 15:55-57.

„Jézust sírba fektették. A sír sötétségébe ment és megízlelte a halált minden 
emberért. Azonban nem sokáig maradt az ellenség hatalma alatt. Egy hatalmas 
angyal jött a mennyből, és elhengerítette a követ a sír szájától… Krisztus a sírból 
hatalmas győzőként jött elő és foglyoknak nagy sokaságát vezetette elő sírjukból.” 
– ST November 25, 1889.

Mózes 1. könyve 22:12.
És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én értem.

Mózes 1. könyve 22:3-5,8.
3  Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet neki az Isten mondott vala.4  Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről.5  És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.8  És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.

Ésaiás próféta könyve 54:7-8.
7  Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;8  Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.

Máté evangéliuma 27:42-43, 46.
42  Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki.43  Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.46  Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?

János evangéliuma 3:17; 12:27.
3:17  Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.12:27  Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára.

János evangéliuma 16:32.
Íme eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok ki-ki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

Apostolok cselekedetei 2:22-24, 27.
22  Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok.23  Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott [halálra], megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:24  Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt neki attól fogvatartatnia.27  Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:55-57.
55  Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?56  A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.57  De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:21.  
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
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Szerda Március 1. 
4. A FELTÁMADT MEGVÁLTÓ 
a. Írd le, hogyan hitt Ábrahám a feltámadásban! 1Móz 22:5; Zsid 11:19.

„Fiát [Izsákot] váratlanul adta neki Isten; és Ő, akitől ezt a drága ajándékot 
kapta, vajon nem kérheti-e vissza? Feltörő hittel ismételgette magában az ígéretet: 
’Izsákról neveztetik a te magod’ – mag, mely éppen úgy megszámlálhatatlan, 
mint a tenger fövénye (1Móz 21:22). Izsák születése csoda volt, és vajon az a ha-
talom, mely életet adott neki, nem adhatja-e vissza életét? Túl a látható világon, 
Ábrahám megragadta Isten szavát, ’úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is 
képes feltámasztani’ (Zsid 11:19).” – PP 141.
b. Mit jelent az emberiségnek Krisztus halála és feltámadása? Zsid 

2:14-15; 2Tim 1:10; Rm 6:5.

„Sátán nem tarthatja fogva a halottakat, amikor Isten Fia életet ígér nekik. 
Egyetlen olyan lelket sem tarthat a lelki halálban, aki hittel fogadja Krisztus hatal-
mi szavát. Isten minden bűnben holt embernek mondja: ’Serkenj föl, aki aluszol 
és támadj fel a halálból’ (Ef 5:14). Ez a szó örök élet.” – JÉ 263.
c. Mennyire fontos Krisztus halál felett aratott győzelme a hívőknek? 

1Kor 15:12-19; 1Pt 1:3; Jn 11:25-26.

„A sírból felhozott foglyok Jézusnak, mint győzedelmes fejedelemnek a dia-
daljelvényei voltak. Ezzel bizonyította a halál és sír feletti győzelmét. Ezzel ígérte 
meg és adott zálogot az igaz halottak feltámadására.” – TII 131.

„Egyedül Ő… képes arra… hogy feltámassza szentjeit a halálból és halhatat-
lanságba öltöztesse őket, és örök győzelmet adjon nekik a halál és a sír felett. A 
nála letett kincsüket meg tudja őrizni eljöveteléig, és kimenti őket tanácstalansá-
gukból és zavarukból.” – 21MR 273.

Mózes 1. könyve 22:5.
És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.

János evangéliuma 11:25-26.
25  Monda neki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él;26  És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?

Rómabeliekhez írt levél 6:5.
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is [azok] leszünk.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:12-19.
12  Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?13  Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.14  Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.15  Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; akit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.16  Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.17  Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.18  Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.19  Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Timótheushoz írt 2. levél 1:10.
Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

Zsidókhoz írt levél 11:19.
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte.

Zsidókhoz írt levél 2:14-15.
14  Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,15  És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.

Péter apostol 1. levele 1:3.
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
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Csütörtök Március 2.
5. A MEGVÁLTÁS ÖRÖME 
a. Mit érzett Ábrahám, amikor Isten kinyilatkoztatta neki Krisztust, 

mint Megváltót a bűn és halál felett? Jn 8:56. Miért lehet a kereszté-
nyek a világ legboldogabb embere? Fili 4:4; Apcs 2:25-27; 1Thess 5:16.

„A csüggesztő körülmények között, amelyek a fél keresztényekre lehangoló 
hatással bírtak volna, [Pál] így kiáltott fel: ’Örüljetek az Úrban mindenkor, is-
mét mondom: örüljetek!’ Ugyanezt a reménységet és vidámságot nyilvánította 
ki a hajó fedélzetén, mikor vihar dúlt körülötte és a hajó darabokra tört. Ő adott 
parancsot a hajó parancsnokának, és megőrizte mindenkinek az életét a hajó fe-
délzetén. Habár fogoly volt, a valóságban mégis ő volt a hajó ura, a leggazdagabb 
és legboldogabb ember a fedélzeten.” – ÉÉM november 26.
b. Miért lényeges része a hitünknek az éneklés és az Úr dicsőítése? Zsol 

98:1-6; 95:1-8; Jel 15:2-4.

„A pusztai vándorlás idejéből sok értékes tanítás maradt meg [Izráel népének] 
elméjében az éneklés által… Így gondolataikat elterelték az út próbáiról és nehé-
zségeiről. Lázongó lelkük lecsendesedett és megnyugodott, az igazság alapelvei 
bevésődtek emlékezetükbe és hitük megerősödött.” – EÉ 39.

„Reménységünk, bátorságunk és hitünk egyre fokozódna, ha többet dicsőíte-
nénk Istent.” – PK 127.

Péntek Március 3. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen értelemben volt Izsák Krisztus jelképe?
2. Hogyan nyilatkoztatta ki Ábrahám tapasztalata Isten áldozatának nagy-

ságát?
3. Magyarázd el, miért kellett Krisztusnak megtapasztalnia az elhagyatottság 

érzését!
4. Mit jelent a keresztényeknek a feltámadás?
5. Mi a legjobb gyógyszer a lehangoltság ellen?

Zsoltárok könyve 98:1-6.
1  Zsoltár.; Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja.2  Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.3  Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.4  Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!5  Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;6  Trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király, az Úr előtt!

Zsoltárok könyve 95:1-8.
1  Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!2  Menjünk elébe hálaadással; vigadozzunk neki zengedezésekkel.3  Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.4  Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.5  Akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.6  Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!7  Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.8  Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Masszáh napján a pusztában:

János evangéliuma 8:56.
Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.

Apostolok cselekedetei 2:25- 27.
25  Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.26  Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem; annak felette az én testem is reménységben nyugszik.27  Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.

Filippibeliekhez írt levél 4:4.
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 5:16.
Mindenkor örüljetek.

Jelenések könyve 15:2-4.
2  És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái.3  És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te utaid, óh szentek Királya!4  Ki ne félne téged, Uram! és [ki] ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.
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ÁBRAHÁM TÜRELME
„Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat” 

(Zsol 27:14).
„Amikor tanácstalanok vagyunk, még mielőtt elmondanánk neki aggodal-

munkat, [Isten] már előkészületeket tesz megszabadításunkra.” – OHC 316.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 80-91. (Az ima kiváltsága); 

Our High Calling, 315-319.

Vasárnap Március 5.
1. A SZÍV KÍVÁNSÁGAI
a. Mi volt Ábrahám kívánsága? 1Móz 15:1-3. Mit ígért Isten azoknak, 

akik hisznek Benne? Zsol 37:4-5; Mt 21:21-22.

„Isten Igéjének minden ígérete a miénk. Imáidban fogd szaván Istent és hit 
által igényeld ígéreteit. Szava a biztosíték, hogy ha hittel kéred, minden lelki 
áldást megkapsz. Ne szűnj meg kérni, és rendkívül bőségesen kapod meg, töb-
bet, mint amit kérsz vagy elgondolhatsz. Neveld magad arra, hogy határtalan 
bizalmad legyen Istenben. Helyezd rá minden gondodat. Várj rá türelmesen, és 
Ő véghezviszi munkáját benned.” – HP 71.
b. Amikor Istenhez imádkozunk, hogy teljesítse szívünk kívánságát, 

mit kell mindig tartalmaznia a kéréseinknek? Jak 4:13–15; Mt 26:39. 

„Mondjuk el kívánságainkat mindentudó, bölcs mennyei Atyánknak, és 
azután teljes hittel mindent bízzunk reá! Így lehet kiegyensúlyozott életet él-
ni. Tudjuk, hogy Isten meghallgat, ha akarata szerint kérünk. De nem helyes 
alázatosság hiányában követelőzni. Imánk ne parancsadás, hanem közbenjárás 
legyen!” – NOL 230.

2017. március 11.
Szombat

Napnyugta: H 17:44
Ro 18:24

10. Tanulmány

Mózes 1. könyve 15:1-3.
1  E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én pajzsod vagyok teneked, a te jutalmad felette igen bőséges.2  És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer?3  És monda Ábrám: Íme énnekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.

Zsoltárok könyve 37:4-5.
4  Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit.5  Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

Máté evangéliuma 21:21-22.
21  Jézus pedig felelvén, monda nekik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;22  És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Máté evangéliuma 26:39.
És egy kissé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem amint te.

Jakab apostol levele 4:13–15.
13  Nosza immár ti, akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk;14  Akik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.15  Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.
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Hétfő Március 6.
2. HOSSZÚRA NYÚLÓ VÁRAKOZÁS
a. Hogyan válaszolt Isten Ábrahám imájára, rögtön, amit befejezte 

azt? 1Móz 15:3-4.

„Mivel Ábrahámnak nem volt fia, először azt gondolta, hogy hűséges szolgája, 
Eliézer lesz a fia örökbefogadás által és örököse is. De Isten felvilágosította Ábra-
hámot, hogy nem a szolgája lesz a fia és örököse, hanem neki ténylegesen lesz egy 
fia.” – 3SG 100-101.
b. Habár Isten azonnal megígérte Ábrahámnak a fiút, miért nem kö-

zölte vele először az időpontot, amikor meg fog születni? Apcs 1:6-7; 
Péld 16:9; Zsol 34:9.

„Az Úr elhatározta, hogy próbára teszi Ábrahám szilárd hitét és bizalmát az 
ígéretben, amit tett neki.” – 3SG 101.

„Nem kell mindig napfényt várnunk ezen a világon. Felhők és viharok csopor-
tosulnak körénk, és nekünk fel kell készülnünk arra, hogy a szemünket arrafelé 
irányítsuk, ahol utoljára láttuk a fényt. Talán a sugarai el vannak rejtve szemünk 
elől… de mégis fénylenek a felhők fölött. Az a feladatunk, hogy várjunk, vigyáz-
zunk, imádkozzunk és higgyünk. A nap fényét sokkal jobban értékeljük, miután 
a felhők eltűnnek. Meg fogjuk látni Isten megváltását, ha ugyanúgy bízunk Benne 
a sötétben, mint a napfényben.” – OHC 318.
c. Ha imáinkra nem akkor kapunk választ, amikor szeretnénk, akkor 

milyen veszélyben vagyunk? 1Kor 10:9-10; Zsid 3:12-14. Hová vezet 
ez? 1Móz 16:1-6.

„Ha látszólag nem kapunk is választ imádságunkra, akkor is bíznunk kell Isten 
ígéretében. Bizonyos, hogy a válasz megérkezik a kellő időben, és az is, hogy azt az 
áldást nyerjük el, amire a leginkább szükségünk van. Elbizakodottság azt állítani, 
hogy Isten minden esetben azon a módon válaszolja meg imánkat, ahogy mi ezt 
óhajtjuk, illetve, hogy pontosan azt adja meg nekünk, amit mi kívánunk. Isten 
sokkal bölcsebb annál, mintsem hogy tévedjen, és sokkal jobb annál, hogy ’meg-
vonja a jót azoktól, akik ártatlanul élnek’ (Zsol 84:12). Ne féljetek hát bízni Benne, 
annak ellenére is, hogy nem tapasztaljátok azonnal imátok meghallgatását. Erre 
a biztos ígéretre támaszkodjatok: ’Kérjetek, és adatik néktek’ (Mt 7:7).” – JVÚ 83.

Mózes 1. könyve 15:3-4.
3  És monda Ábrám: Íme énnekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.4  És íme szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.

Mózes 1. könyve 16:1-6.
1  És Szárai, az Ábrám felesége nem szüle neki; de vala neki egy Egyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala.2  Monda azért Szárai Ábrámnak: Íme az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök; és engede Ábrám a Szárai szavának.3  Vevé tehát Szárai, Ábrám felesége az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kanaán földén letelepedék, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül.4  És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében; ez pedig amint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának őelőtte.5  Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted.6  És monda Ábrám Szárainak: Íme a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele amit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle.

Zsoltárok könyve 34:9.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik.

Példabeszédek 16:9.
Az embernek elméje gondolja meg az ő útját; de az Úr igazgatja annak járását.

Apostolok cselekedetei 1:6-7.
6  Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek?7  Monda pedig nekik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:9-10.
9  Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.10  Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülük zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.

Zsidókhoz írt levél 3:12-14.
12  Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;13  Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:14  Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
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Kedd Március 7.
3. A HIT JUTALMA
a. Mit akar Isten, mely két dologban higgyünk? Zsid 11:6. Mi volt Áb-

rahám első megnyilvánulása? 1Móz 15:4-6.

„Istent nem azért kell kérnünk, hogy bizonyítsa be: megtartja-e ígéretét, ha-
nem mert tudjuk, hogy beváltja azokat; és azért sem, hogy bebizonyítsa: szeret 
minket, hanem azért, mert szeret.” – JÉ 97. 
b. Amikor Isten elutasította Ismáelt megígért magként, hogyan volt 

hatással az idő múlása Ábrahám és Sára hitére abban, hogy Isten 
teljesíti ígéretét? 1Móz 17:15-18; 18:9-12.

„Midőn Ábrahám majdnem száz éves volt, az Úr megismételte ígéretét, hogy 
fiút ad neki, még pedig az örököst, feleségétől, Sárától. Azonban Ábrahám nem 
értette meg az ígéretet. Gondolatai Ismáelre terelődtek abban a hitben, hogy Isten 
kegyelmes tettei általa valósulnak meg.” – PP 136. 
c. Mi kapcsolódik minden megválaszolt imához? 1Móz 18:14; 21:1-2. 

Mit kell mindig emlékezetünkben tartanunk arról, hogy Istennek 
milyen az időszámítása a miénkkel ellentétben? Hab 2:3.

„Minden őszinte imára válasz jön. Lehet, hogy nem úgy jön, amint vágyakoz-
tok rá, vagy nem akkor, amikor várnátok; de mindenkor olyan időben és módon 
jön a felelet, amikor a legnagyobb szükségetek lesz rá. Imáitokra, amelyeket a ma-
gányosságban, kimerültségben, megpróbáltatás közben mondotok, Isten válaszol 
– nem mindig várakozásotoknak megfelelően, de mindig javatokra.” – ESz 161.

„Isten nem mindig felel imánkra, mikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha ezt 
tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes 
áldásra és kedvezésre. Szívünk vizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonosz-
ságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy Tőle füg-
günk és az Ő segítségére van szükségünk.” – RH March 27, 1913.

Mózes 1. könyve 15:4-6.
4  És íme szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.1Móz 15:5  És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda neki: Így lészen a te magod.6  És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Mózes 1. könyve 17:15-18.
15  És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.16  És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle neked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.17  Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon száz esztendős embernek lesz-e gyermeke? avagy Sára kilencven esztendős lévén, szülhet-e?18  És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.

Mózes 1. könyve 18:9-12.
9  És mondának neki: Hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.10  És monda: Esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád és íme akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta mögött vala.11  Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszűnt vala Sáránál az asszonyi természet.12  Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-e gyönyörűségem? meg az én uram is öreg!

Mózes 1. könyve 18:14.
Avagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.

Mózes 1. könyve 21:1-2.
1  Az Úr pedig meglátogatá Sárát, amint mondotta vala, és akképpen cselekedék az Úr Sárával, amiképpen szólott vala.2  Mert fogada Sára az ő méhében, és szüle fiat Ábrahámnak az ő vénségében, abban az időben, melyet mondott vala neki az Isten.

Habakuk próféta könyve 2:3.
Mert e látomás bizonyos időre [szól], de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!

Zsidókhoz írt levél 11:6.
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
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Szerda Március 8. 
4. TÜRELEMRE VAN SZÜKSÉG
a. Miért nem teljesít Isten azonnal minden kívánságot? Jak 1:2-4; Rm 

8:24-25.

„Mindnyájan szeretnénk imánkra határozott választ kapni, mégpedig azon-
nal, és könnyen elcsüggedünk, ha a válasz késik, vagy nem úgy kapjuk azt, 
ahogy vártuk. De Isten túl bölcs és túl jó ahhoz, mintsem hogy mindig akkor 
és úgy válaszoljon imáinkra, ahogyan mi szeretnénk. Isten többet és jobbat tesz 
értünk, mint amit kérünk. És mivel bízhatunk bölcsességében és szeretetében, 
ne kérjük arra, hogy engedjen akaratunknak, hanem igyekezzünk megérteni és 
megvalósítani az Ő szándékát! Kívánságaink és érdekeink olvadjanak bele az Ő 
akaratába! Azok a tapasztalatok, amelyek próbára teszik hitünket, áldást rejtenek 
magukban részünkre. Általuk lesz nyilvánvalóvá, hogy vajon hitünk őszinte és 
valódi-e; egyedül Isten szavára támaszkodik-e, vagy bizonytalan és ingatag – a 
körülmények függvénye. A hit gyakorlással erősödik.” – NOL 230-231.
b. Milyen biztosítékunk lehet Isten ígéreteiben akkor is, ha nem min-

dig akkor kapjuk meg őket, amikor mi szeretnénk? Zsid 6:13-18; Ésa 
55:8-11; Zsol 27:14.

„Dolgozzatok hittel, és az eredményeket bízzátok Istenre. Imádkozzatok hittel, 
és Isten gondviselésének titka megadja nektek a választ. Néha úgy tűnik, mintha 
lehetetlen lenne a siker. De te azért csak dolgozz, higgy. Erőfeszítéseidbe vigyél 
hitet, reményt és bátorságot. Mikor megtetted, ami tőled telik, várj az Úrra, hogy 
kijelentse hűségét, és Ő be fogja tölteni szavát. Várj, nem nyugtalankodva, hanem 
rendíthetetlen hittel és rendíthetetlen bizalommal.” – 7B 171.

„Várj az Úrra, újra csak ezt mondom: várj az Úrra! Gyakran az emberektől ké-
rünk és nem kapunk. Ha Istentől kérünk, így szól: ’Meg fogod kapni.’ Ezért tudod, 
hogy kire tekints, kiben bízz. Ne bízz az emberekben vagy a testben. Támaszkodj 
teljesen az Örökkévaló karjára, aki ezt mondja: ’Avagy fogja meg erősségemet, 
kössön békét velem, békét kössön velem!’ (Ésa 27:5). Aztán várj, vigyázz, imád-
kozz és dolgozz, mindig az Igazságosság Napjára tekintve.” – RC 119.

Zsoltárok könyve 27:14.
Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

Ésaiás próféta könyve 55:8-11.
8  Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr!9  Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!10  Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:11  Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.

Rómabeliekhez írt levél 8:24-25.
24  Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is [azt]?25  Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.

Zsidókhoz írt levél 6:13-18.
13  Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.14  Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged.15  És ekképpen, békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet.16  Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü;17  Miért is az Isten, kiválóbban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe,18  Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,

Jakab apostol levele 1:2-4.
2  Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,3  Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.4  A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.
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Csütörtök Március 9.
5. A SZENTEK TÜRELME
a. Milyen ismertetőjegyei vannak Isten maradék népének? Jel 14:12. 

Miért nincs megemlítve a szeretet, a keresztény létrájának legmaga-
sabb foka? 2Pt 1:5-7; Jak 5:7-8. 

„Szilárd céltudatot, fáradhatatlan igyekezetet követel ez, mely végül kivívja a 
győzelmet. Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Azok nyerik el az örök 
életet és a hervadhatatlan jutalmat, akik nem fáradnak bele a jótettekbe… Aki 
részt vesz a Sátánnal és seregeivel vívott harcban, arra nehéz élet vár. Ne legyenek 
olyan fogékonyak a benyomásokra, mint a viasz, amit a tűz bármilyen alakúra 
tud olvasztani. Mint megbízható harcosok, viseljék el a nehézségeket. Álljanak 
őrhelyükön, és mindenkor álljanak helyt.” – 2B 101-102. 
b. Hogyan használja fel Isten jelenlegi próbáinkat, hogy Urunk vissza-

jövetelére készítsen fel minket? Zsid 10:35-39; Mt 25:5; 24:13, 42-44.

„Még azoknak a vallásos életében is, akik végül győzedelmet aratnak, nyo-
masztó bizonytalanság és megpróbáltatás zajlik le. De mert ismerik a Szentírást, 
eszükbe jutnak Isten bátorító ígéretei. Ezek megnyugtatják szívüket, és megerő-
sítik a Mindenható hatalmába vetett hitüket… A jó hit próbája értékesebb az 
aranynál. Mindenki értse meg, hogy ez Krisztus iskolájának és fegyelmezésének 
fontos része, amely elengedhetetlen a világiasság salakjától való megtisztításuk és 
lecsiszolásuk érdekében.” – ICsK 81. 

Péntek Március 10. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Megadja-e Isten szívünk minden kívánságát?
2. Hogyan kell reagálnunk, ha nem minden imánkra kapunk olyan választ, 

amilyet és ahogyan mi szeretnénk?
3. Miért az „idő” a hitünknek a legnagyobb kihívás? 
4. A technológia sürgető világában milyen jellemvonást kell kifejlesztenünk?
5. Miért fognak elmaradni azok, akik nem tudnak türelmet és bizalmat kifej-

leszteni Isten Igéjében?

Máté evangéliuma 25:5.
Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.

Máté evangéliuma 24:13, 42-44.
13  De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.42  Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.43  Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.44  Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Zsidókhoz írt levél 10:35-39.
35  Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.36  Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.37  Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik.38  Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.39  De mi nem vagyunk meghátrálás [emberei], hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.

Jakab apostol levele 5:7-8.
7  Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.8  Legyetek ti is béketűrők, [és] erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.

Péter apostol 2. levele 1:5-7.
5  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,6  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,7  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.

Jelenések könyve 14:12.
 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
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KÖZBENJÁRÁS A BŰNÖSÖKÉRT
„Aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a halál-

tól és sok bűnt elfedez” (Jak 5:20).
„Komoly, önfeláldozó férfiakra és nőkre van szükség, akik erős kiáltással és 

könnyek között jönnek Istenhez és könyörögnek a pusztulás szélén álló embere-
kért.” – ESz 13.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 122-134. (Sodoma pusztulása)

Vasárnap Március 12.
1. SODOMA ÉS GOMORA
a. Milyen büntetést szenvedett el Sodoma és Gomora városa? 1Móz 

19:24, 25; Lk 17:29.

„Az Úr kénkövet és tüzet bocsátott az égből a városokra és a termékeny síkság-
ra, palotáira és templomaira, fényűző lakóházaira, kertjeire és szőlőire és a vidám, 
szórakozni vágyó tömeget, amely még előző éjjel sértegette a menny követeit, tűz 
emésztette meg.” – PP 128.
b. Kiknek szolgál példaként Sodoma és Gomora esete? 2Pt 2:6; Júd 7.

„A síkság városait megemésztő lángok még a mi korunkra is intő fényt vetnek. 
Tanulnunk kell a félelmetes és ünnepélyes leckéből - hogy amíg az irgalmas Isten 
hosszan tűr a törvényszegőkkel szemben, türelmének határa van, amelyet az em-
ber nem léphet át bűneivel. Amikor eléri ezt a határt, Isten visszavonja a felkínált 
kegyelmet, és elkezdődik az ítélet…

Sodoma sorsa komoly figyelmeztetés nemcsak azoknak, akik látványos bűnö-
ket követnek el, hanem mindenkinek, aki játszik a menny által adott világossággal 
és kiváltságokkal.” – PP 128. 129. 

2017. március 18.
Szombat

Napnyugta: H 17:54
Ro 18:33

11. Tanulmány

Mózes 1. könyve 19:24,25.
24  És bocsáta az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.25  És elsüllyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.

Lukács evangéliuma 17:29.
De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:

Péter apostol 2. levele 2:6.
És [ha] Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak;

Júdás apostol levele 7. verse
Miképpen Szodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok [is], amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak [előttünk], örök tűznek büntetését szenvedvén.
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Hétfő Március 13. 
2. ÁBRAHÁM KÖNYÖRGÉSE
a. Hol lakott Ábrahám unokaöccse, Lót? 1Móz 13:10–13; 19:1.

„A Jordán völgyének városai közül Sodoma volt a legszebb. A síkság, amelyen 
elhelyezkedett, olyan szép volt és termékeny ’mint az Úr kertje’. A trópusok pazar 
növényzete díszítette a környéket.” – PP 122.
b. Amikor az Úr felfedte Ábrahám előtt, hogy le akarja rombolni So-

domát és Gomorát, hogyan esedezett Ábrahám burkolt módon Lót 
családjáért? 1Móz 18:22–32. 

„A hit embere könyörgött Sodoma lakóiért. Egyszer [Ábrahám] megmentette 
őket kardjával, most imával igyekezett megmenteni őket…

Mélységes tisztelettel és alázattal tárta fel kérését… Nem volt magabízó, nem 
kérkedett a saját igazságával. Nem kért kegyet engedelmességéért, vagy Isten 
akaratát teljesítő áldozataiért. Mint aki maga is bűnös, úgy könyörgött a bűnö-
sért. Ilyen lelkületet kell tanúsítaniuk mindazoknak, akik Istenhez közelednek. 
De Ábrahám a szeretett atyához könyörgő gyermek bizalmáról tett bizonyságot. 
Közelebb ment a mennyei követhez, és buzgón könyörgött… Ábrahám azt gon-
dolta, hogy abban a népes városban bizonyára mások is imádják az igaz Istent… 
Ábrahám nemcsak egyszer kért, hanem sokszor. Bátrabbá vált, amikor kérése 
teljesült, s addig folytatta a könyörgést, amíg megkapta az ígéretet, hogy Isten 
akkor is megkíméli a várost, ha csak tíz igaz embert talál benne. 

A pusztuló lelkek iránti szeretet ihlette Ábrahám imáját. Gyűlölte a romlott 
város bűneit, de arra vágyott, hogy a bűnösök megmeneküljenek. Sodomáért 
való mélységes aggodalma mutatja, hogyan kellene aggódnunk a megrögzött 
bűnösökért. Gyűlölnünk kell a bűnt, de szánnunk és szeretnünk kell a bűnöst. 
Körülöttünk emberek rohannak a reménytelen és félelmetes pusztulásba, mint 
egykor Sodomában. Mindennap lezárul valakinek a kegyelmi ideje. Minden 
órában vannak, akik átlépik a kegyelem határát. Ki inti és kérleli a bűnöst, hogy 
hárítsa el ezt a félelmes végzetet? Hol vannak azok a kezek, amelyek kinyúlnak ér-
te, hogy visszatartsák a haláltól? Hol vannak azok, akik alázatosan és rendületlen 
hittel könyörögnek értük Istenhez?” – PP 107. 108.

Mózes 1. könyve 13:10–13.
10  Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Szodomát és Gomorát, mind Coárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje.1Móz 13:11  És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól.12  Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a [Jordán]-melléki városokban, és sátoroz vala Szodomáig.13  Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt.

Mózes 1. könyve 19:1.
Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ül vala, és amint meglátá őket Lót, felkele eléjük, és arccal a földre borult.

Mózes 1. könyve 18:22–32.
22  És elfordulának onnan a férfiak, és menének Szodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.23  És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe?24  Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az ötven igazért, akik abban vannak?25  Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?26  És monda az Úr: Ha találok Szodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.27  És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.28  Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-e az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt.29  És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért.30  Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram ha szólok: Hátha találtatnak ott harmincan? És Ő felele: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat.31  És ő monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak: Hátha találtatnak ott húszan? Felele: Nem vesztem el a húszért.32  És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért.
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Kedd Március 14.
3. A MEGVÁLASZOLT IMA
a. Hogyan válaszolt Isten Ábrahám imájára, Lót megtartásáért? 1Móz 

19:1–3, 12–16, 27–29.

„Megbénította a fájdalom, és nem tudta rászánni magát [Lót] a távozásra. 
Isten angyalai nélkül mindnyájan elpusztultak volna Sodoma romjai között. A 
mennyei követek kézen fogták őt, feleségét és lányait, és kivezették őket a város-
ból.” – PP 126.
b. Milyen összetevővel kell imáinkat mindig vegyíteni ahhoz, hogy 

azoknak ereje legyen? Zsid 11:6; Mt 17:14–20; Mt 9:29.

„Imádkozzatok hittel. El ne mulasszátok összhangba hozni könyörgéseitekkel 
életeteket, hogy elnyerhessétek a kért áldásokat. Ne hagyjátok meggyöngülni hi-
teteket, mert az elnyert áldás a hittel arányos. ’Legyen a ti hitetek szerint.’ ’Bármit 
kértek bizalommal, megkapjátok.’ (Mt 9:29. 21:22) Imádkozzatok, higgyetek, 
örvendezzetek. Énekeljetek dicséretet Istennek, hisz meghallgatja imáitokat. 
Fogjátok szaván az Urat. ’Hűséges, aki az ígéreteket tette.’ (Zsid 10:23) Egyelten 
őszinte, buzgó kérés sem vész kárba. Az út nyitva, a folyam ömlik. Gyógyító ereje 
van; az élet, egészség és üdvösség üdítő áramlatait önti.” – 7B 191-192.

„Szilárdan kell kapaszkodnunk Isten csalhatatlan ígéreteibe. Oly hitre van szük-
ségünk, amelyet nem utasítanak el, amely megragadja a láthatatlant, amely szilárd 
és rendíthetetlen. Az ilyen hit a menny áldását árasztja lelkünkbe.” – ÉÉM 10.
c. Hogyan lehet teljes bizonyosságunk afelől, hogy Isten mindig meg-

szabadítja az igazakat? 1Pt 3:12; Zsol 145:18,19; 55:23. 

„A legsötétebb órákban, a legkedvezőtlenebb körülmények között a keresz-
tény hívő a minden világosság és erő Forrásához járulhat. Istenbe vetett hite által 
reménye és bátorsága napról-napra megújulhat… Az Úr legmagasabb várako-
zásukat is gazdagon beteljesíti azoknak, akik bíznak Őbenne, és bölcsességet ad 
nekik változó szükségük szerint.” – ÉÉM 57.

Mózes 1. könyve 19:1–3, 12–16, 27–29.
1  Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ül vala, és amint meglátá őket Lót, felkele eléjük, és arccal a földre borult.2  És monda: Íme én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott, és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok utatokra. Azok pedig mondának: Nem, hanem az utcán hálunk meg.3  De nagyon unszolá őket, és betérének hozzá, és bemenének az ő házába; ő pedig szerze nekik vendégséget, és pogácsát is süte, és evének.12  És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó? vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki e helyből.13  Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt.14  Kiméne azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost; de az ő vőinek úgy tetszék, mintha tréfálna.15  És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt.16  Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül.27  Ábrahám pedig reggel arra a helyre indula, ahol az Úr színe előtt állott vala.28  És tekinte Szodoma és Gomora felé, és az egész környék földje felé; és látá, és íme felszálla a földnek füstje, mint a kemence füstje.29  És lőn mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből, mikor elsüllyeszté a városokat, amelyekben lakott vala Lót.

Zsoltárok könyve 145:18,19.
18  Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.19  Beteljesíti az őt félőknek kívánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.

Zsoltárok könyve 55:23.
Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.

Máté evangéliuma 17:14–20.
14  És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte,15   És mondván:  Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.16  És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.17  Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajon meddig leszek veletek? vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nekem.18  És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.19  Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának neki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?20  Jézus pedig monda nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

Máté evangéliuma 9:29.
 Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

Zsidókhoz írt levél 11:6.
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Péter apostol 1. levele 3:12.
Mert az Úr szemei az igazakon [vannak], és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön.
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Szerda Március 15. 
4. ESEDEZÉS A LELKEKÉRT
a. Milyen állapotban lesz a világ Jézus visszatérése előtt? Lk 17:28–30; 

2Tim 3:1–6.

„Elém tárták a világ állapotát. Azt, hogy gyors léptekkel tölti színig vétkeinek 
kelyhét. Erőszak és minden elképzelhető bűntettek töltik be világunkat, s az ör-
dög megragad minden eszközt, hogy népszerűvé tegye a bűnöket és az elaljasító, 
kicsapongó életet. Az utcákon járó fiatalokat a bűntények és vétkek hirdetései és 
falragaszai veszik körül, melyek könyv alakban olvashatók vagy a színházakban 
láthatók. Mindez arra szoktatja a gondolkodásukat, hogy megszokják a bűnt. 
A napilapok folyvást szemük előtt lebegtetik a bűnösök útjait, s mindazt, ami 
kíváncsiságot kelthet és felkorbácsolja az állati szenvedélyeket, izgalmas és izgató 
történetekkel tálalják eléjük.

A romlott gondolkodású emberek tollából áradó irodalom ezrek észjárását 
rontja meg világunkban. A bűn így nem látszik többé elrettentőnek. Annyit hal-
lanak és olvasnak elaljasító bűntettekről és mélységbe züllésről, hogy a valamikor 
még érzékeny lelkiismeretük, mely régebben borzadva döbbent volna vissza, 
annyira eltompul, hogy mohón habzsolja az emberek alantas, csúnya mondásait, 
aljas cselekedeteit.” – 3B 471-472.

„A sokaságok mindenáron el akarják feledni Istent és mohón kapnak a mesé-
ken, hogy nyugtalanítás nélkül folytathassák bűnös életüket.” – TII 139.
b. Hogyan lehetne Ábrahámhoz hasonló hozzáállásunk az imához? Ez 

9:4; Jak 5:16–20. 

„Ne kárhoztassunk másokat, ez nem a mi dolgunk, hanem szeressük egymást, 
imádkozzunk egymásért. Ha látjuk, hogy valamelyikünk eltévelyedik az igazság-
tól, sirassuk, ahogyan Krisztus is sírt Jeruzsálem felett.” – 5B 252.

„Ha egy testvér letér a helyes útról, elérkezett az idő, hogy igaz érdeklődést ta-
núsíts iránta. Fordulj hozzá szeretetteljesen, imádkozz vele és érte, s egy pillanatra 
se feledd, milyen végtelen árat fizetett Krisztus a megváltásáért. Így a haláltól 
mentheted meg lelkét, s bűnök sokaságát fedezheted el.” – 5B 48-49.

„Akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem a mások bűnei 
miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét.” – 5B 153.

Ezékiel próféta könyve 9:4.
És monda az Úr neki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.

Lukács evangéliuma 17:28–30.
28  Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;29  De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:30  Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.

Timótheushoz írt 2. levél 3:1–6.
1  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.2  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,3  Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.4  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.5  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.6  Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,

Jakab apostol levele 5:16–20.
16  Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.17  Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:18  És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.19  Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,20  Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.
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Csütörtök Március 16.
5. AZ ELJÖVENDŐ ÍTÉLET
a. Mitől kellene segítenünk a lelkeknek megmenekülniük? Jel 14:7, 10, 

11; 15:1.

„A gonoszok nem ellenzik az istenfélelem látszatát, s a népszerű egyházak pap-
jait sem utasítják el, mert azok nem akarnak keresztet helyezni hátukra, hogy azt 
hordozzák. A bűnös szív nem tiltakozik az olyan vallás ellen, amiben mit sem lát, 
ami a törvényszegőt megreszkettetné, vagy szívükre és lelkiismeretükre terelné a 
közelgő ítélet rémítő valóságait. A Szentlélek bizonysága és Isten hatalma vált ki 
ellenállást és lázítja fel a bűnös szívet. Annak az igazságnak, amelyik üdvösségre 
vezet, nemcsak hogy Istentől kell származnia, hanem Isten Lelke kell hogy átadja 
azt másoknak, máskülönben erőtlen lesz az ellenzők befolyása előtt.” – GW92 66.
b. Lót tapasztalatához hasonlóan, honnan tudjuk, hogy sokan éppen 

csak hogy megmenekülnek az eljövendő ítéletkor? 1Móz 19:17; Lk 
17:28–32; 1Pt 4:17, 18.

„Isten rövidesen kitölti csapásait a Földre. ’Mentsd meg az életedet!’ figyel-
meztet Isten angyala (1Móz 19:17). De más hangokat is hallasz: ’Nyugalom, 
nincs különösebb ok a riadalomra!’ Akik Sionban henyélnek, ezt kiáltják: ’Béke 
és biztonság!’ De az egek azt hirdetik, hogy már az ajtó előtt van a törvénytaposók 
hirtelen veszedelme… Így volt ez az özönvíz előtti világ pusztulása idején is, és 
akkor is, amikor Szodomát és Gomorát emésztette meg a tűz.” – 5B 169. 

Péntek Március 17. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen felhívást kapunk Sodoma tapasztalatán keresztül?
2. Mivel foglalkozzon minden keresztény? 
3. Hogyan menthet meg egy lelket a hit imája? 
4. Milyen magatartásra van szükségünk most, jobban mint valaha?
5. Miért kell az utolsó felhívást mihamarabb közzétennünk?

Mózes 1. könyve 19:17.
És lőn mikor kivivék őket, monda az [egyik]: Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne vessz.

Lukács evangéliuma 17:28–32.
28  Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;29  De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:30  Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.31  Az nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra.32  Emlékezzetek Lót feleségére!

Péter apostol 1. levele 4:17, 18.
17  Mert [itt] az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk [kezdődik], mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának?18  És ha az igaz [is] alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?

Jelenések könyve 14:7, 10,11.
7  Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.10  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;11  És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

Jelenések könyve 15:1.
És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, akinél vala a hét utolsó csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja.
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ÁBRAHÁM ÖRÖKSÉGE 
„Mert várja vala [Ábrahám] az alapokkal bíró várost, melynek építő-

je és alkotója az Isten” (Zsid 11:10).
„Mi csak zarándokok és jövevények vagyunk ebben a világban. Azt a várost ke-

ressük, amelyet Ábrahám is keresett, melynek építője és alkotója Isten.” – HP 112.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 1. kötet, 210-214 (A két korona); The Faith I Live By, p. 304.

Vasárnap Március 19.
1. AZ ÖRÖKSÉG ÍGÉRETE
a. Milyen örökséget ígért Isten Ábrahámnak és magvának? 1Móz 

17:7,8; 1Kró 16:15-18; Rm 4:13.

„Az Ábrahámnak és magvának szóló ajándék nemcsak Kánaán földjét foglalta 
magában, hanem az egész földet… A Biblia világosan tanítja, hogy az Ábrahám-
nak adott ígéretek Krisztus által fognak teljesedni.” – PP 134.
b. Minek a jelképe volt a megígért földi Kánaán? Zsid 11:8-10, 13-16; 

Jel 21:1-3.

„Majd [Ábrahám] meghallotta Isten hangját, amely arra figyelmeztette, hogy 
ne reménykedjék az Ígéret Földjének azonnali birtokba vételében, és megjö-
vendölte azt is, hogy Ábrahám ivadékai szenvedni fognak, mielőtt letelepednek 
Kánaánban. Ekkor feltárult előtte a megváltás terve – a nagy áldozat Krisztus 
halála által, valamint dicsőséges eljövetele. Ábrahám látta az édeni szépségben 
helyreállított földet is, amelyet az ígéret végső és tökéletes teljesedéseként örökké-
való birtokába ad Isten.” – PP 105.

2017. március 25.
Szombat

Napnyugta: H  18:04 
Ro 18:43

12. Tanulmány

Mózes 1. könyve 17:7,8.
7  És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek teneked Istened, és a te magodnak te utánad.8  És adom teneked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.

Krónika 1. könyve 16:15-18.
15  Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről, amelyet parancsolt, ezer nemzetségig;16  Amelyet szerzett Ábrahámmal; és az Izsáknak tett esküjéről.17  Amelyet állíta Jákóbnak [örök] végzésül, Izraelnek örökkévaló szövetségül,18  Mondván: A Kanaán földét neked adom, hogy legyen néktek örökségetek.

Rómabeliekhez írt levél 4:13.
Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.

Zsidókhoz írt levél 11:8-10, 13-16.
8  Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.9  Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.10  Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.13  Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem [csak] távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.14  Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.15  És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre.16  Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost.

Jelenések könyve 21:1-3.
1  Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.2  És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.3  És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.
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Hétfő Március 20. 
2. A KIRÁLYSÁG ÖRÖKÖSEI
a. Az ígért királyságnak ki az egyetlen igazi örököse? Mt 21:33-39; Gal 

3:16; Zsid 1:1, 2. 

„Az Atya számára Krisztus volt az, ’akit tett mindennek örökösévé, aki által 
a világot is teremtette’. Krisztus  volt ’az ő dicsőségének visszatükröződése, és az 
ő valóságának képmása”, és ’aki hatalma szavával fentartja a mindenséget’ (Zsid 
1:2, 3). Isteni méltósága és hatalmassága volt. Tetszett az Atyának, hogy Ő benne 
lakozzék az egész teljesség, és hogy Krisztus ’nem tekintette zsákmánynak azt, 
hogy ő az Istennel egyenlő’ (Fili 2:6). Jézus mégis hátrahagyta az Atyjával közös 
dicsőséges és fényes trónt, nem vágyva az Istennel való egyenlőségre, míg az em-
ber bűnben és fájdalomban volt veszendő. Lejött a földre, isteni voltát emberi cse-
rélte, és a bukott emberiségért kezesként elviselte az átkot. Nem kényszerből tette, 
hanem önmaga választotta, hogy az ember törvényszegésének következményét 
eltűri, hogy az megmenekülhessen az örök kárhozattól.” – ST February 20, 1893.
b.  Hogyan válhatunk Krisztus örököstársaivá? Rm 4:13-17; Gal 3:26-29. 

„Egyedül azok fogják kiábrázolni a Megváltó képét feltámadásukkor, akik 
értékelték Krisztusnak azt a kegyelmét, mellyel Isten örököseivé és Jézus örökös-
társaivá tette őket.” – 1Sz 244.

„Az önmegtagadásra való hajlandóságunkon múlik az ígéret teljesülése, hogy 
Krisztusnak örökös társai lehessünk.” – UL 235.
c. Hogyan nevez Krisztus bennünket, amennyiben bizonyságot teszünk 

a benne való hitünkről, akiben Isten minden ígéretét megadta? Rm 
8:14-17; Gal 4:4-7.

„Az örökkévalóság kincseit Jézus Krisztus őrizetére bízta az Atya, hogy azok-
nak adja, akiknek akarja. Milyen szomorú, hogy oly sokan szem elől tévesztik 
azt a drága kegyelmet, melyet a Jézus Krisztusban való hit kínál számukra. Jézus 
azoknak fogja adni a mennyei kincseket, akik hisznek benne, akik rá tekintenek 
és benne lakoznak.” – 1Sz 130.

Máté evangéliuma 21:33-39.
33  Más példázatot halljatok: Vala egy házigazda, aki szőlőt plántála, és azt gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék.34  Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét.35  És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék.36  Ismét külde más szolgákat, többet mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének.37  Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.38  De a munkások, meglátván a fiút, mondának maguk közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét.39  És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék.

Rómabeliekhez írt levél 4:13-17.
13  Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.14  Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret:15  Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.16  Azért hitből, hogy kegyelemből [legyen]; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk17  (Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.

Rómabeliekhez írt levél 8:14-17.
14  Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.15  Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!16  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.17  Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Galátziabeliekhez írt levél 3:16.
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.

Galátziabeliekhez írt levél 3:26-29.
26  Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.27  Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.28  Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.29  Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Galátziabeliekhez írt levél 4:4-7.
4  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,5  Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.6  Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!7  Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

Zsidókhoz írt levél 1:1, 2.
1  Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,2  Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,
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Kedd Március 21.
3. EGY ÖRÖKKÉVALÓ KIRÁLYSÁG
a. Milyen királyság lett számunkra megígérve, mint akik hit által Is-

tennek fiai és leányai? Dn 2:44; 7:27; 2Pt 1:11.

„Istennek célja az emberekért mindig is ugyanaz volt. Szeretné gyermekeinek 
adományozni az örökkévaló örökség gazdagságát. Királysága egy örökkévaló ki-
rályság. Akik azt választják, hogy a Mindenható engedelmes alattvalóivá válnak 
s végül a dicsőség királyságában megmentettek lesznek, azokra be fog teljesedni 
Istennek szándéka az emberiségért.” – RH December 26, 1907.
b. Milyen hosszan fogják élvezni a hívők az örökkévaló királyságot? Tit 

3:7; 1Jn 5:11-13.

„Ez az élet egy nevelő iskola, ahol azért vagyunk, hogy átalakuljunk, csiszo-
lódjunk, és elkészüljünk arra, hogy Isten királyságában találkozzunk a szentek 
közösségével, akikkel várjuk, hogy majd együtt leszünk korszakokon át.” – BEcho 
July 29, 1895.
c. Honnan tudjuk, hogy Isten mindenkivel osztozni akar az örökség-

ben? 2Pt 3:9; Ez 18:32; Jn 3:16.

„Az Úr azt akarja, hogy egyetlen lélek se pusztuljon el. Jótéteményei meg-
számlálhatatlanok, és nem akarja elhagyni megszerzett tulajdonát, amiért saját 
életét adta megfizetve a váltságdíjat, miközben Sátán kísértéseinek tette ki magát.. 
Az egész menny megadott azok számára, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint 
személyes Megváltójukban.” – UL 150.

„A világ világossága ragyog ránk, hogy befogadva az isteni sugarakat, ezt a 
világosságot ragyogtassuk mások számára jócselekedetekben, hogy megannyi 
lélek dicsőíthesse Atyánkat, aki a mennyben van. Ő hosszan tűr, s nem azt akarja, 
hogy bárki elvesszen, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Megszomorítja 
Jézusnak szívét, amikor sokan elutasítják felajánlott kegyelmét és páratlan szere-
tetét.” – 2MR 237. 238.

Ezékiel próféta könyve 18:32. 
Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!

Dániel próféta könyve 7:27.
Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentjei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság neki szolgál és engedelmeskedik.

Dániel próféta könyve 2:44.
És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át [hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.

János evangéliuma 3:16.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Titushoz írt levél 3:7.
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

Péter apostol 2. levele 1:11.
Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.

Péter apostol 2. levele 3:9.
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

János apostol 1. levele 5:11-130.
11  És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.12  Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.13  Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.
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Szerda Március 22. 
4. BIZALMUNKAT MEGTARTANI 
a. Mire vagyunk felszólítva, meddig tartsunk ki? Zsid 3:14; 10:23, 35, 36; 

Jel 3:11. 

„Egy pillanata alatt oly döntéseket hozhatunk, amelyek örökre állandósítják 
helyzetünket… Azonban gondoljunk arra, hogy egy élet munkájába kerülhet a 
helyrehozása, amit egy pillanat alatt rontunk el, ha engedünk a kísértésnek és 
meggondolatlanságnak…

Azok, akik elnyerik a mennyet, a legnemesebb erőfeszítéseket teszik, és ki-
tartással munkálkodnak, hogy learathassák fáradtságos munkájuk gyümölcsét. 
Egy Kéz majd szélesen kitárja az Éden kapuit majd azok előtt, akik kiállták a 
kísértések próbáját és megőrizték jó lelkiismeretüket azáltal, hogy feladták a vi-
lágot, annak dicsőségét és tetszését a Krisztus szeretetéért. Ezek megvallották őt 
az emberek előtt, azért teljes türelemmel várnak arra, hogy Krisztus is megvallja 
őket az Ő Atyja előtt és a szent angyalok előtt.” – ÉÉM 324. 
b. Hogyan lesz kitagadva az örökségből Ábrahám szó szerinti gyerme-

keinek többsége. 4Móz 13:26-34; 14:1; Zsid 3:18, 19; Júd 5. 

„A hajdani Izráelt a hitetlenség, zúgolódás és lázadás negyven évre kizárta 
Kánaán földjéről. Ugyanezek a bűnök késleltették a mai Izráel bemenetelét is 
a mennyei Kánaánba. Egyik esetben sem Isten ígéretein múlt. A hitetlenség, a 
világiasság, a szentségtelen élet, a viszály az Úr hitvalló népe között: ez tartott 
bennünket itt ilyen hosszú ideig a bűnnek és a bánatnak világában.” – Ev 452. 
c. Mi legyen a legfontosabb az életünkben? Mt 6:33; Lk 12:31-34; Kol 

3:1, 2.

„Fordulj el ettől a földtől az örökkévaló [föld] felé. Nyújtsd ki legkomolyabb 
törekvésedet, hogy megszerezd mindazt, amikbe Isten értéket helyezett, és ami-
kért Krisztus adta drága életét, hogy te megmaradhass. Áldozata szélesre tárta 
neked a mennyei kapcsolat kapuit. Gyűjtsd kincseidet Istennek trónja mellé, vé-
gezve fő megbízottjával azt a munkát, amit elvégezettnek akar látni az igazságnak 
ismeretére a lelkek megnyerésében.” – CS 225. 226.

Mózes 4. könyve 13:26-34.
26 És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap múlva.27 És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt vivének nekik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nekik a földnek gyümölcsét.28 Így beszélének neki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, amelyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!29 Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott.30 Amálek lakik a dél felől való földön, és khitteus, jebuzeus és emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig kananeus lakik.31 És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen [háborgó] népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a [földet], mert kétség nélkül megbírunk azzal;32 Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.33 És rossz hírét vivék annak a földnek, amelyet megkémleltek volt, Izrael fiaihoz, mondván: Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberek[ből áll].34  És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.

Mózes 4. könyve 14:1.
És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán.

Máté evangéliuma 6:33.
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

Lukács evangéliuma 12:31-34.
31  Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.32  Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.33  Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.34  Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Kolossébeliekhez írt levél 3:1, 2.
1  Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,2  Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.

Zsidókhoz írt levél 3:14.
Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.

Zsidókhoz írt levél 10:23, 35, 36.
23  És testük meg van mosva tiszta vízzel; Ktartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett,35  Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.36  Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.

Zsidókhoz írt levél 3:18, 19.
18  Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?19  Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

Júdás apostol levele 5. verse
Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer [már] tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette.

Jelenések könyve 3:11.
 Íme eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
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Csütörtök Március 23.
5. ISTENNEK EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA 
a. Ábrahám gyermekei közül hányan lesznek vele, dicsérve Istent, ami-

kor belép örökségébe? Zsid 11:39, 40; 1Thess 4:16, 17; Ésa 66:23. 

„Nem kell kétségbe esnünk, hiszen azt látjuk, hogy mások is ugyanolyan 
csüggedéseken verekedték át magukat, ugyanolyan kísértéseknek voltak kitéve, 
mint mi, mégis visszaszerezték elveszett területüket és Isten megáldotta őket. 
Az ihletés szava megvigasztalja és fölüdíti a tévelygő lelket. Bár az ősatyák és az 
apostolok is emberi gyöngeségek alatt nyögtek, hit által mégis jó bizonyítványra 
tettek szert. Az Úr erejével megvívták csatáikat és dicső győzelmet arattak. Mi 
is úgy ráhagyatkozhatunk az elfedező áldozat érdemeire és Jézus nevében mi is 
diadalmaskodni tudunk.” – 4B 15.
b. Mit fog tenni minden megmentett, látván szemtől szemben Jézus 

Krisztust, mint Megváltót? Fili 2:9-11; Jel 7:9, 10. Mit fog Jézus akkor 
tenni? 1Kor 15:24-28. 

„Ott a megváltottak üdvözlik azokat, akik fáradozásaik árán a Megváltóhoz 
vezették őket és valamennyien egyesülnek Krisztus dicsőítésében, aki meghalt, 
hogy emberi lények az Isten életéhez hasonló, magasabb rendű életet elnyer-
hessék. A küzdelem befejeződött. A nyomorúság, viszontagság és harc véget 
ért. Az egész mennyi visszhangzik a megváltottak győzelmi énekeitől, midőn 
örömmel zengik: ’Méltó, méltó a Bárány, mely megöltetett és él, a diadalmas 
Győző’.” – AT 409.

Péntek Március 24. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen földet keresett Ábrahám? 
2. Csak hogyan lehetünk Ábrahám örökségének részesei? 
3. Mi az Úr kívánsága mindenki részére ezen a világon? 
4. Hogyan tarthatjuk meg rendíthetetlenül bizalmunkat a végsőkig? 
5. Milyen énekeket fognak énekelni a megváltottak együtt a mennyei kórusban? 

Ésaiás próféta könyve 66:23.
És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:24-28.
24  Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.25  Mert addig kell neki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.26  Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.27  Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett.28  Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.

Filippibeliekhez írt levél 2:9-11.
9  Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza neki oly nevet, amely minden név fölött való;10  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.11  És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 4:16, 17.
16  Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;17  Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

Zsidókhoz írt levél 11:39, 40.
39  És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.40  Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.

Jelenések könyve 7:9, 10.
9  Azután látám, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;10  És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a Bárányé!
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 93-99. (ÁBRAHÁM ELHÍVÁSA)

Miután Bábel tornyának építői szétszéledtek, a bálványimádás újra majdnem 
általános lett. Az Úr végül hagyta, hogy a konok törvényszegők saját gonosz utja-
ikat kövessék. Sém családjából pedig kiválasztotta Ábrahámot, hogy megőrizze 
törvényét a jövő nemzedékek számára. Ábrahám a babonaság és a pogányság 
légkörében nőtt fel. Atyja családjának tagjai is, akik még őrizték Isten ismeretét, 
engedtek a környező befolyás csábjának, és Jahve helyett „idegen isteneket” 
szolgáltak. De az igaz hit nem tűnhetett el a földről. Isten mindig megőrzött egy 
maradékot az ő szolgálatára. Ádám, Séth, Énók, Methusélah, Noé, Sém korszak-
ról korszakra töretlenül megőrizte Isten akaratának drága kinyilatkoztatásait. 
Tháré fia lett e szent megbízatás örököse. Hiába csalogatta mindenfelől a bál-
ványimádás. E hívő a hitetlenek között, akit nem tudott megrontani az elural-
kodó hitehagyás, rendíthetetlenül imádta az egy igaz Istent. „Közel van az Úr 
minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt” (Zsolt 145:18). Isten 
közölte akaratát Ábrahámmal; világosan megismertette törvénye kívánalmaival 
és a Krisztus által megvalósuló megváltással.

Ábrahám a kora emberének különösen értékes ígéretet kapott, - nemzeti 
nagyság és sok-sok utódot ígéretét: „[...] megáldalak téged, és felmagasztalom 
a te nevedet és áldás leszesz” (1Móz 12:2). Ez kiegészült azzal az ígérettel, ami a 
hit örököseinek minden ígéretnél drágább volt - az ő családjából fog származni 
a világ Megváltója. Ám az ígéret teljesedésének első feltétele a hit próbája volt, 
ami áldozatot követelt.

Így szólt Isten Ábrahámhoz: „Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, 
és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked” (1Móz 12:1). 
Ábrahámnak előbb el kellett szakadnia ifjúkori társaitól ahhoz, hogy Isten alkal-
massá tehesse nagy feladatára, a szent jövendölések megőrzésére. A rokonok 
és barátok befolyása gátolta volna azt a nevelést, amelyet Isten akart szolgájá-
nak adni. Most, hogy különleges kapcsolatba került a mennyel, idegenek között 
kellett élnie. Jellemének sajátosnak, a világétól eltérőnek kellett lennie. Nem is 
tudta megmagyarázni barátainak cselekedeteit úgy, hogy megértsék. Lelki dol-
gok csak lelkileg foghatók fel, és a bálványimádó rokonság nem érthette meg 
Ábrahám indítékait és cselekedeteit.

„Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra 
a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy” (Zsid 
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11:8). Ábrahám feltétel nélküli engedelmessége a hit egyik legcsodálatosabb 
bizonyítéka az egész Bibliában. Számára a hit „[...] a reménylett dolgoknak va-
lósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” volt (Zsid 11:1). Isten ígé-
retében bízva, a teljesedés legkisebb külső biztosítéka nélkül elhagyta otthonát, 
rokonságát, szülőhazáját, és elindult, bár nem tudta, Isten hova vezeti. „Hit által 
lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, 
ugyanazon ígéretnek örökös társaival” (Zsid 11:9).

Nem volt könnyű Ábrahám próbája. Nem volt kis áldozat, amit Isten kívánt 
tőle. Erős szálak kötötték hazájához, rokonságához és otthonához. De tétovázás 
nélkül engedelmeskedett a hívásnak. Nem kérdezett semmit az ígéret földjéről 
- hogy termékeny-e a talaj, egészséges-e az éghajlat, hogy kellemes-e az ország 
környezete, és van-e ott alkalom a vagyongyűjtésre? Isten szólt, és szolgájának 
engedelmeskednie kellett. Számára az volt a földön a legboldogabb hely, ahova 
Isten küldte.

Most is sokaknak Ábrahámhoz hasonló próbája van. Nem hallják közvetlenül 
a mennyből Isten hangját, de ő szól hozzájuk Igéjének tanítása és gondviselé-
sének eseményei által. Talán azt kívánja tőlük, hogy adják fel a gazdagságot és 
megbecsülést ígérő életpályájukat, hagyják el kellemes és előnyös társaságu-
kat, szakadjanak el rokonságuktól, hogy önmegtagadást igénylő viszontagságos, 
áldozatos útra lépjenek. Isten feladatot szánt nekik, de a barátok, a rokonok 
befolyása és a jólét akadályozná a megvalósításhoz fontos jellemvonások kifej-
lődését. Isten kivonja őket az emberi befolyás alól, megvonja tőlük az emberi 
segítséget; érezteti velük, hogy az ő segítségére van szükségük, és megtanítja 
őket egyedül őbenne bízni, hogy kinyilatkoztathassa önmagát nekik. Ki kész Is-
ten hívására megtagadni dédelgetett terveit és lemondani meghitt barátairól? 
Ki vállal új feladatokat, és ki lép ismeretlen területre, hogy odaszánt szívvel vé-
gezze Isten munkáját, Krisztusért nyereségnek tartva a veszteségeket? Aki ezt 
teszi annak olyan hite van, mint Ábrahámnak, és az osztozni fog vele abban az 
„[...] igen-igen nagy örökség”-ben, amelyhez „nem hasonlítható” az, „amiket 
most szenvedünk” (2Kor 4:17; Róm 8:18).

Isten akkor szólt először Ábrahámhoz, amikor „Úr-Kaszdim”-ban lakott. A 
pátriárka engedelmesen Háránba költözött. Háránig elkísérte atyja család-
ja, mivel bálványimádásuk keveredett az igaz Isten imádásával. Ábrahám itt 
maradt Tháré haláláig. De a mennyei hang elhívta atyja sírjától, és megpa-
rancsolta: menjen tovább. Testvére, Nákhor és családja ragaszkodott ottho-
nához és bálványaihoz. Feleségén, Sárán kívül csak Lót, a már régen halott 
Hárán fia osztozott a pátriárka zarándok életében. Mégis egy nagy csapat 
indult útnak Mezopotámiából. Ábrahámnak már hatalmas nyája, sok keleti 
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kincse és nagyszámú kísérete volt. Szolgák sokasága vette körül. Úgy távo-
zott atyái földéről, hogy soha nem tér oda vissza, és magával vitte mindazt, 
amije volt: „[...] minden szerzeményöket, amelyet szereztek vala, és a cselé-
deket, akikre Háránban tettek vala szert” (1Móz 12:5). Sokukat a szolgaság-
nál és önérdeknél szentebb meggondolások vezették. Háráni tartózkodásuk 
alatt Ábrahám és Sára másokat is megnyertek az igaz Isten imádására és 
szolgálatára, akik ragaszkodtak a pátriárka családjához, és elkísérték őt az 
ígéret földjére. „[...] és elindulának, hogy Kánaán földére menjenek, és el is 
jutának a Kánaán földére” (1Móz 12:5).

Először Sikhemben telepedtek le. Móréh tölgyeinek árnyékában, az Ebál és 
Garizim hegye közötti tágas, füves völgyben, olajfaligetek és bővizű patakok 
szomszédságában táborozott le Ábrahám. Szép és kellemes volt az a vidék, aho-
va a pátriárka eljutott - „[...] bővizű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek 
földére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza-, árpa-, szőlőtő-, 
fige- és gránátalma-termő földre, faolaj- és méztermő földre” (5Móz 8:7-9). De 
Jahve imádói látták, hogy sötét árnyék borul a fákkal borított dombra és a ter-
mékeny síkságra. „Akkor Kananeusok valának azon a földön”. Ábrahám elérte 
reménylett célját, de ez országot idegen, bálványimádó nép lakta. A ligetekben 
hamis istenek oltárai álltak, és a szomszédos magaslatokon emberáldozatokat 
mutattak be. Ábrahám Isten ígéretébe kapaszkodott, de balsejtelmek között 
verte fel sátrát. Akkor „megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te ma-
godnak adom ezt a földet” (1Móz 12:7). Ez az ígéret megerősítette hitét abban, 
hogy Isten vele van, hogy nincs kiszolgáltatva a gonosz kényének-kedvének. „És 
Ábrám oltárt építe ott az Úrnak; aki megjelent vala néki” (1Móz 12:7). A még 
mindig vándor Ábrahám nemsokára Béthel közelébe költözött; ott ismét oltárt 
épített, és segítségül hívta az Úr nevét.

Ábrahám, „Isten barátja”, jó példát mutatott nekünk. Élete az ima élete volt. 
Mindig oltárt épített ott, ahol felverte sátorát; reggel és este áldozatra hívta ösz-
sze egész táborát. Amikor sátorát lebontotta, az oltár ottmaradt. Az elkövetkező 
években Ábrahámtól tanult kószáló kananeusok közül, aki eljutott az oltárhoz, 
tudta, ki volt ott előtte; és amikor felverte sátorát, kijavította az oltárt, és imádta 
ott az élő Istent.

Ábrahám folytatta útját dél felé, és hite újra próbára lett téve. Nem esett az 
eső, a völgyekben kiszáradtak a patakok, és a fű elszáradt a síkságokon. A nyáj 
nem talált legelőt, és az egész tábort éhínség fenyegette. Megkérdőjelezte-e 
ekkor a pátriárka a Gondviselés vezetését? Nem gondolt-e vágyakozva vissza a 
bőven termő káldeai síkságokra? Mindenki feszülten figyelte, mit tesz Ábrahám, 
amikor egyik baj a másikat érte. Amíg bizalmát megingathatatlannak látták, úgy 
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érezték, van remény: biztosak voltak abban, hogy Ábrahám Isten barátja, és 
még mindig vezeti őt.

Ábrahám nem tudta mivel magyarázni a Gondviselés vezetését. Nem való-
sultak meg reményei, de rendületlenül bízott az ígéretben: „megáldalak téged, 
és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.” Buzgón imádkozva fontolgat-
ta, hogyan tudná megóvni népét és nyáját, de nem hagyta, hogy a körülmények 
megingassák Isten szavába vetett hitét. Lement Egyiptomba, hogy megmene-
küljön az éhínségtől.

Nem hagyta el Kánaánt, nem fordult vissza a nyomor miatt Káldeába, ahon-
nan jött, ahol nem volt hiány kenyérben, hanem átmeneti menedéket keresett 
az ígéret földjéhez lehető legközelebb, azzal a szándékkal, hogy visszatér oda, 
ahova Isten helyezte.

A gondviselő Isten azért hozta ezt a próbát Ábrahámra, hogy alázatosságra, 
türelemre és hitre tanítsa - oly leckékre, amelyeket feljegyeztek mindazok ál-
dására, akiknek majd ezután kell szenvedést elviselniük. Isten olyan úton vezeti 
gyermekeit, amelyet nem ismernek, de ő nem felejti és nem taszítja el azokat, 
akik bizalmukat belé helyezik. Engedte, hogy szenvedés sújtsa Jóbot. Hagyta, 
hogy Jánost, a szeretett tanítványt az elhagyatott Páthmosra száműzzék, de Is-
ten Fia találkozott ott vele, és látomásaiban János látta a hervadhatatlan dicső-
séget. Isten megenged próbákat népe életében, hogy hűségük és engedelmes-
ségük által ők maguk is gazdagodjanak lelkileg, és hogy példájukból mások is 
erőt merítsenek. „Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek 
gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata” (Jer 
29:11). Azok a próbák, amelyek a legjobban próbára teszik hitünket, és azt a 
látszatot keltik, hogy Isten elhagyott bennünket, visznek közelebb Krisztushoz, 
hogy minden terhünket az ő lábához tegyük le, és megismerjük azt a békét, 
amelyet ő ad cserébe.

Isten mindig a szenvedések kohójában próbálta meg népét. A kohó tüzében 
válik le a salak a keresztény jellem valódi aranyáról. Jézus figyeli a próbát. ő 
tudja, mi kell ahhoz, hogy az értékes fém megtisztuljon, és visszatükrözze szere-
tetének fényét. Isten kemény, vizsgáztató próbákkal neveli szolgáit. Egyesekben 
olyan képességeket lát, amelyeket fel tudna használni műve előbbrevitelére. És 
a gondviselő Isten ezeket az embereket megpróbálja. Olyan helyzeteket teremt 
számukra, amelyek próbára teszik jellemüket, és megmutatják még önmaguk 
előtt is rejtett hibáikat és gyengeségeiket. Isten alkalmat ad nekik e hibáik ki-
javítására, és alkalmassá teszi őket szolgálatára. Megmutatja nekik gyengesé-
geiket, és megtanítja őket arra, hogy őrá támaszkodjanak, mert ő az egyedüli 
segítségük és oltalmuk. Isten így éri el célját. Neveli, tanítja, fegyelmezi őket, 
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hogy alkalmasak legyenek annak a nagyszerű célnak a betöltésére, amiért ké-
pességeiket kapták. Amikor Isten cselekvésre szólítja őket, a mennyei angyalok 
egyesülhetnek velük a földön elvégzendő munkában, mert készen lesznek rá.

Ábrahámról egyiptomi tartózkodásakor kiderült, hogy nem mentes az em-
beri gyengeségtől és tökéletlenségtől. Eltitkolta, hogy Sára a felesége. Ezzel azt 
tanúsította, hogy nem bízik Isten gondviselésében, és nincs olyan erős hite és 
bátorsága, amiről eddig életével már sokszor bizonyságot tett. Sára szép volt, és 
Ábrahám tudta, hogy a sötét bőrű egyiptomiak meg fogják kívánni a gyönyörű 
idegent, és hogy megszerezzék, nem haboznak megölni férjét. Nem tartotta ha-
zugságnak, ha azt mondja, a húga, mert Sára ugyan nem Ábrahám anyjának volt 
a leánya, de atyjának igen. Valódi viszonyuk eltitkolásával azonban becsapta az 
egyiptomiakat. Isten a becsületesség szigorú szabályától való legkisebb eltérést 
sem hagyhatja jóvá. Ábrahám hitetlensége miatt Sára nagy veszélybe került. 
Egyiptom királya, aki hallott Sára szépségéről, palotájába vitette az asszonyt, 
hogy feleségül vegye. De a végtelenül irgalmas Isten Sára megoltalmazásáért 
megbüntette a királyi családot. A fáraó becsapottsága miatti haragjában meg-
rótta Ábrahámot, és visszaadta feleségét, mondván: „[...] Miért mívelted ezt ve-
lem? [...] Miért mondottad: húgom ő; azért vevém magamnak feleségül. Most 
már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el” (1Móz 12:18-19).

A fáraó nagyon kedvelte Ábrahámot. Még most sem engedte, hogy ártsanak 
neki vagy társainak, hanem őrséget rendelt, hogy biztonságosan kivezessék őket 
az országból. Ebben az időben törvény tiltotta az egyiptomiaknak, hogy idegen 
pásztorokkal érintkezzenek. Például tilos volt velük enniük vagy inniuk. Kedves 
és nagylelkű dolog volt a fáraótól az, ahogy Ábrahámot elbocsátotta; de felkér-
te Egyiptom elhagyására. Nem merte ugyanis megengedni, hogy ott maradjon. 
A fáraó tudtán kívül majdnem súlyosan megsértette, de Isten közbelépett, és 
megóvta a királyt a bűn elkövetésétől. A fáraó ebben az idegenben a menny 
Istene által nagyra becsült embert látott, és félt olyan valakit országában tarta-
ni, aki nyilvánvalóan a menny pártfogoltja. Ha Ábrahám Egyiptomban maradna, 
növekvő gazdagsága valószínűleg felkeltené az egyiptomiak irigységét és kapzsi-
ságát. Talán meg is károsítanák őt, és ezért is a király volna a felelős, ami ismét a 
királyi ház megbüntetésével járhatna.

A fáraó megintése védelemnek bizonyult Ábrahám számára a pogány népek-
kel való későbbi kapcsolatában, mert ezt a dolgot nem lehetett titokban tartani. 
Látható volt, hogy az az Isten, akit Ábrahám imádott, megvédi szolgáját, és bosz-
szút áll azon, aki őt megsérti. Veszélyes dolog ártani a menny Királya gyerme-
kének. A zsoltáríró utal Ábrahám életének erre a fejezetére, amikor a választott 
népről szólva azt mondja, hogy Isten „[...] királyokat is megfenyített miattok, 
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mondván: Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne árt-
satok!” (Zsolt 105:14-15).

Érdekes az a hasonlóság, ami Ábrahám élménye és utódainak századokkal 
későbbi élménye között van. Utódai is éhínség miatt mentek Egyiptomba, és ott 
is tartózkodtak. Az egyiptomiak, amikor Isten megítélte őket népe miatt, félni 
kezdtek tőlük, ők pedig a pogányok ajándékaitól meggazdagodva, nagy vagyon-
nal mentek el onnan.

<<<vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 91–99. (KERESZTSÉG) 

Jelentősége

A keresztség és az úrvacsora szertartása két hatalmas oszlop, egyik a gyüle-
kezeten kívül, a másik belül. Krisztus írta fel e két szertartásra az igaz Isten nevét.

Krisztus a lelki országába való belépés jelképévé tette a keresztséget. Kifeje-
zett feltétellé, melynek mindenkinek eleget kell tennie, ha azt kívánja, hogy elis-
merjék, mint az Atya, a Fiú és Szentlélek fennhatósága alatt állót. Mielőtt valaki 
otthonra lelne a gyülekezetben, mielőtt átlépné Isten lelki országának küszöbét, 
fel kell vennie Isten nevének pecsétjét: „Az Úr a mi igazságunk.” (Jer 23:6)

A keresztség ünnepélyes lemondás a világról. Akik keresztény életük legele-
jén az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas nevében megkeresztelkednek, nyilvá-
nosan kijelentik, hogy elhagyták Sátán szolgálatát, a királyi család tagjaivá, Isten 
gyermekeivé lettek. Engedelmeskedtek a parancsnak: „Menjetek ki közülük, 
szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek.” Beteljese-
dett számukra az ígéret: „Leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiammá és lánya-
immá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6:1718)

Előkészület a keresztségre

A barátkozók alaposabban készüljenek a keresztségre. Pontosabb oktatásra 
van szükségük, mint részesülnek. A keresztény élet elveit tegyük világossá az 
újonnan az igazsághoz tértek előtt. Senki sem támaszkodhat kizárólag a hitval-
lásra, mint annak bizonyítékára, hogy megmentő kapcsolatban áll Krisztussal. 
Ne csak mondjuk, hogy hiszünk, hanem gyakoroljuk is az igazságot. Szavainkkal, 
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magaviseletünkkel s jellemünkkel bizonyítjuk Istennel való kapcsolatunkat. Ha 
valaki elveti a bűnt – ami a törvény áthágása – élete összhangba kerül a tör-
vénnyel, a tökéletes engedelmességgel. Ez a Szentlélek munkája. A világosság 
gondosan tanulmányozott Igéje, a lelkiismeret hangja, a Lélek buzdításai va-
lódi szeretetet keltenek a szívekben Krisztus iránt, aki tökéletes áldozatul adta 
magát, hogy teljesen megváltsa az embert: testét, lelkét, szellemét. A szeretet 
próbaköve az engedelmesség. Világossá és kivehetővé válik a határvonal azok 
között, akik szeretik Istent és megtartják parancsait, s akik nem szeretik őt, és 
semmibe veszik előírásait.

A hűséges kereszténynek szívén kell viselni, hogy eljuttassák a meggyőzött 
embereket a Krisztus Jézus általi megigazulás helyes ismeretére. Akik megenge-
dik maguknak, hogy az önző kielégülés kerekedjék felül életükben, azok fölött 
a hűséges hívőknek kell virrasztani, mint akikkel el kell számolniuk. Nem sza-
bad elhanyagolniuk az újonnan megtértek számára elengedhetetlen gyengéd, 
szeretetteljes oktatást. Ne végezzünk lagymatag munkát. A legelső élménynek 
helyesnek kell lennie.

Sátán nem akarja, hogy bárki is felismerje az Istennek való teljes átadás szük-
ségét. Ha valaki nem teljesen adja át magát, a bűn nem távozik el tőle. Erős vá-
gyak és szenvedélyek küzdenek az uralomért, s a kísértések annyira megzavarják 
lelkiismeretét, hogy nem köszönt be valódi megtérés. Ha világosan látnánk a 
küzdelmet, mellyel az újonnan megtértnek szembe kell nézni, a sátáni eszkö-
zöket, melyek csapdába ejteni, csalogatni és megcsalni akarják öt, akkor sokkal 
szorgalmasabban tevékenykednénk a hitben ifjakért.

Ha magukra hagyjuk őket, gyakran kísértésbe esnek, és nem látják eléggé 
a kísértések gonosz voltát. Értessük meg velük, hogy előjoguk a tanácskérés. 
Keressék azok társaságát, akik segíteni tudnak rajtuk. Ha azokkal tartanak, akik 
szeretik és félik az Istent, megerősödnek.

Ha beszélgetünk velük, tegyük azt lelki, bátorító módon. Az Úr szeme nyug-
szik minden gyenge, kétségektől körülvett, küzdő ember tusáin, és segítségére 
siet annak, aki segítségül hívja. Látni fogják, megnyílni az eget és Isten angyalait 
le és feljárni a ragyogó fényes létrán, melyen felfelé igyekeznek.

A szülők kötelessége

Fontos kötelesség vár a keresztelkedni készülők szüleire, mind az önvizsgálat-
ban, mind gyermekeik pontos oktatásában. A keresztség nagyon szent és fontos 
szertartás, s alaposan meg kell érteniük a jelentését. Azt jelenti, hogy bűnbána-
tot tartanak és új életre lépnek Jézus Krisztusban. A keresztelkedést ne siessük 
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el. A szülők is, a gyerekek is fontolják meg a következményeket. Ha a szülők 
beleegyeznek gyermekeik keresztségébe, azzal szent fogadalmat tesznek, hogy 
gyermekeik megbízható, hű felvigyázói lesznek s irányítani, fogják őket jellemük 
építésében. Megfogadják, hogy különös figyelemmel őrzik majd a nyáj e bárá-
nyait, nehogy szégyent hozzanak vallott hitükre.

A legifjabb kortól oktassuk gyermekeinket vallásosságra. Nem gáncsoskodva, 
hanem derűs, boldog lélekkel. Az anyák szüntelen őrködjenek, nehogy a kísértés 
úgy közelítse meg gyermekeiket, hogy fel se ismerjék. A szülők irányítsák, vezes-
sék gyermekeiket. Mint a tapasztalatlanok legjobb barátai, segítsék őket győ-
zedelmeskedni, mert ez mindent jelent gyermekeik számára. Gondolják meg, 
hogy drága gyermekeik, az Úr családjának legifjabb tagjai, igyekeznek helyesen 
cselekedni. Odaadó érdeklődéssel segítsék őket az engedelmesség királyi útján. 
Naponta tanítsák gyermekeiket szeretettel, hogy mit is jelent Isten gyermekeivé 
lenni, hogy az Isten iránti engedelmességgel, mondjanak le akaratukról. Napról 
napra, óráról órára folytassuk ezt a fáradozást. Szülők, virrasszatok és imádkoz-
zatok, tegyétek gyermekeiteket barátaitokká.

Mikor elérkezik életük legboldogabb időszaka, és – szívükben Jézus szerete-
tével – meg kívánnak keresztelkedni, bánjatok velük felelősségteljesen. Mielőtt 
felvennék a keresztség szentségét, kérdezzék meg maguktól, vajon Isten szol-
gálata-e életük legfőbb célja. Mondjátok meg nekik, hogyan fogjanak hozzá. Az 
első leckék igen igen fontosak. Tanítsátok őket egyszerűen, miként végezzék első 
szolgálatukat Istenért. Tegyék a feladatot a lehető legkönnyebben érthetővé. 
Magyarázzátok meg nekik, mit jelent feladni önzésüket az Úrnak, pontosan úgy 
tenni, amint az Ige irányít, a keresztény szülők tanácsa segítségével.

Komoly oktatás után – ha a szülők meggyőződtek, hogy gyermekeik meg-
értették, mit jelent megtérni, megkeresztelkedni, és ha valóban meg is tértek 
– hadd keresztelkedjenek meg. De – ismétlem –legelőször ti magatok készül-
jetek fel, hogy megbízható pásztorként irányítsátok gyakorlatlan lábukat az en-
gedelmesség keskeny ösvényén. A szülőkben Istennek kell munkálkodni, hogy 
helyes példát mutassanak gyermekeiknek szeretetben, udvariasságban, keresz-
tény alázatban és a maguk teljes, Krisztusnak való átadásában. Ha beleegyeztek 
gyermekeitek keresztségébe, majd hagyjátok azt tenni, amit akarnak – ha nem 
tartjátok külön kötelességeteknek az egyenes ösvényen igazgatni lábukat, akkor 
ti vagytok felelősek, ha elveszítik hitüket, bátorságukat s az igazság iránti érdek-
lődésüket.
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A lelkész kötelessége

A felnőttek ugyan könnyebben megértik kötelességüket, mégis a gyülekezet 
lelkipásztorára is feladat hárul velük kapcsolatban. Vannak-e helytelen szokása-
ik? A lelkész kötelessége külön tanítani őket. Olvassa velük a Bibliát, beszélges-
sen, imádkozzon velük, és félreérthetetlenül mutasson rá az Úr követelménye-
ire, Olvassa fel nekik a Biblia megtérésről szóló tanítását. Mutasson rá előttük 
a megtérés gyümölcseire, Isten szeretetének bizonyítékaira, és hogy a valódi 
megtérés a szív, a gondolatok és a szándékok megváltozása. A barátkozóknak 
fel kell adni rossz szokásaikat. Félre kell tenniük a hamis beszédet, irigységet és 
engedetlenséget. Hadat kell üzenni jellemük összes gonosz vonásának. Ha meg-
teszik, akkor a hívők magukra vonatkoztathatják az ígéretet: „Kérjetek és adatik 
néktek.” (Mt 7:7)

A barátkozó vizsgálata

Nem vesszük elég szigorúan a keresztelkedni szándékozók tanítványságának 
kivizsgálását. Győződjünk meg, hogy csupán a hetediknapi adventista nevet ve-
szik-e fel, vagy valóban átállnake az Úr oldalára, elkülönülneke a világtól, eltá-
voznake attól s illetneke tisztátalant! Alaposan vizsgáljuk meg a barátkozók lelki 
életét. Kérdezzük ki őket, de ne hidegen és vállveregetőn, hanem szeretettel-
jesen és gyengéden, Isten Bárányához irányítva őket, aki elveszi a világ bűnét. 
Hassatok oda, hogy a keresztelkedők komolyan vegyék az örömhír követelmé-
nyeit.

Az öltözködés az az egyik tárgy, melyről oktatnunk kell az újonnan megtér-
teket. Magyarázzuk meg nekik pontosan a dolgot. Hiú módra öltözködnek? 
Büszke szívet melengetnek-e? A ruha bálványimádása erkölcsi betegség, melyet 
nem szabad átmenteni az új életbe. Aki alá kívánja vetni magát az örömhír kí-
vánalmainak, legtöbb esetben határozottan meg kell változtatni ruházkodását. 
Másrészt ne legyünk rendetlenek a ruházatban. Krisztus kedvéért, akinek tanúi 
vagyunk, tegyük megjelenésünket a lehető legjobbá. A szentsátor szolgálatá-
ban az Úr a legapróbb részletekig előírta az előtte szolgálók ruháját. Nagyon is 
pontosan megszabta Áron ruházatát, mert a ruha jelképes volt. A keresztények 
ruházata is legyen jelképes. Legyünk mindenben Krisztus képviselői. Jellemezze 
megjelenésünket minden tekintetben a takarosság, a szemérem és az erkölcsös-
ség. Isten szava nem szentesíti a divat kedvéért történő változtatásokat, hogy a 
világiak megjelenését utánozzuk. A keresztények ne díszítgessék magukat költ-
séges pompával és drága díszekkel.
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Gondosan szívleljük meg a Szentírásnak a ruházkodásról szóló tanítását. Ért-
sük meg, hogy az egek Ura mit tart elfogadhatónak a ruházkodás területén. Aki 
igazán keresi Krisztus kegyét, az megfogadja Isten ihletett szavának értékes taní-
tásait. Ruházkodásunk is az örömhír igazságát fogja kifejezni,

Aki tanulmányozza Krisztus életét, és átülteti az életébe tanításait, olyanná 
válik, mint Krisztus. Jó hatásuk is az övéhez hasonló lesz. Szilárd jellemet fog 
kifejezni. Amint az engedelmesség szerény ösvényét járják, Isten akaratát telje-
sítve, légkörük elő fogja segíteni Isten népének fejlődését, s Isten munkájának 
egészséges tisztaságát, erkölcsösségét. A teljesen megtért emberek bizonyítják 
a világ előtt, hogy az igazság megszentelő hatalmat gyakorol a jellemre.

Istennek s Jézus Krisztusnak jellemükben kifejezett ismerete mindaz fölé 
emeli őket, amit a földön és a mennyben becsesnek tartanak. Ez a legmagasabb 
műveltség. Ez az a kulcs, mely megnyitja a mennyei város kapuit. Ez az a tudás, 
melyre Isten terve szerint mindannak szert kell tennie, aki a keresztségben ma-
gára veszi Krisztust. S Isten szolgáinak az a kötelessége, hogy e lelkek elé tárják 
Jézus Krisztusban való magas hivatásuk jutalmát.

A szent szertartás végzése

Ahol lehetséges, végezzék a keresztséget tiszta tóban, vagy folyóban. Tegyük 
ezt az alkalmat olyan jelentőssé, s ünnepélyessé, amilyenné csak tudjuk. Isten 
angyalai mindig jelen vannak az ilyen szertartáson.

Tegyük a keresztséget a szent, ünnepélyes benyomás alkalmává az összes 
szemlélőre nézve. Szervezzük a gyülekezet összes szertartását felemelő hatást 
keltővé. Semmi se legyen közönséges, vásári, vagy a mindennapi dolgokkal egy 
szintre helyezett. Neveljük gyülekezeteinket nagyobb tiszteletre szent szolgála-
ta iránt. A lelkészek példaadással nevelik a gyülekezetet. Igen fontosak azok az 
apró tettek, melyek az örökkévalóságra készítik elő, nevelik és fegyelmezik az 
embert.

Készítsünk minden gyülekezetben keresztelő ruhákat. Ne tekintsük azt feles-
leges kiadásnak. Ez az egyik ügy, melynek a következő utasítás követel engedel-
mességet: „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.” (1Kor 14:40)

Helytelen, ha a gyülekezet kölcsönvett ruhákra bízza magát. Mert amikor 
szükség lenne rájuk, nem találják sehol, mivel valamely hanyag kölcsönkérő 
nem adta vissza. Minden gyülekezet lássa el magát a szükséges ruhákkal. Gyűjt-
sünk rá, s ha az egész gyülekezet összefog, nem lesz súlyos a terhelés.

Varrjuk a ruhákat erős, sötét színű anyagból, melynek nem árt a víz, s erősít-
sünk nehezéket az aljukba. A ruhák legyenek takarosak, jól szabottak, valamely 
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elfogadott mintára. Mégse díszítsük, fodrozzuk és csipkézzük ki azokat. Nincs 
itt helye semmi hivalkodásnak, se a ruhán, se a személyen. Ha a keresztelke-
dők megértették szertartásuk jelentőségét, nem kívánják felcicomázni magukat. 
Mégse legyen semmi rendetlen vagy csúnya, mert az sérti Istent. A szertartás 
összes előkészülete legyen a lehető legtökéletesebb.

<<<vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya 

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 113-121

A hit próbája

Ábrahám nem kérdőjelezte meg a fiúra vonatkozó ígéretet, de nem várt Is-
tenre, hogy teljesítse szavát saját elgondolása szerinti időben és módon. A meg-
ígért fiú azért késett, hogy a pátriárka Isten hatalmába vetett hite próbára le-
gyen téve, és Ábrahám nem állta ki a próbát. Sára lehetetlennek tartotta, hogy 
idős korában gyermeke szülessen, ezért tervként javasolta - amely által Isten 
szándéka teljesedhet -, hogy egyik szolgálóját Ábrahám vegye el második fele-
ségként. A többnejűség annyira elterjedt, hogy már nem tekintették bűnnek, 
de akkor is Isten törvényének áthágása volt, és végzetesen kihatott a családi 
viszony szentségére és békéjére. Ábrahám Hágárral kötött házassága nemcsak 
saját családjára hozott bajt, hanem a jövő nemzedékeire is.

Hágár számára hízelgő volt az a tisztelet, ami új rangjában Ábrahám felesé-
geként megillette. Remélve, hogy az Ábrahámtól származó nagy nemzet anyjává 
lesz, büszke, kérkedő lett, és megvetéssel bánt úrnőjével. A kölcsönös féltékeny-
kedés megzavarta az egykor boldog otthon békéjét. Ábrahám kénytelen volt 
meghallgatni mindkettőjük panaszát, és eredménytelenül próbálta helyreállíta-
ni a harmóniát. Sára Ábrahámot hibáztatta, pedig az ő kifejezett kívánságára 
vette a pátriárka feleségül Hágárt. Sára el akarta űzni vetélytársnőjét, de Ábra-
hám ezt nem engedte, mert Hágár volt születendő gyermekének - ahogy szívből 
remélte - az ígéret fiának anyja. Ennek ellenére Hágár Sára szolgálója volt, akit 
úrnőjének hatalmában hagyott Ábrahám. Hágár gőgje nem tűrte el azt a durva-
ságot, amelyet az ő arcátlansága váltott ki. „[...] Nyomorgatja vala azért Szárai, 
és az elfuta őelőle” (1Móz 16:6).

Hágár a puszta felé vette útját, és amikor magányosan, barátok nélkül meg-
pihent egy forrás mellett, az Úr angyala emberi alakban jelent meg neki. Hágárt 
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„Szárai szolgálója”-ként szólítva meg, emlékeztette helyzetére és kötelességére, 
és megparancsolta neki: „[...] Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad 
az ő kezei alatt”. De dorgálásába vigasztaló szavak is vegyültek. „[...] meghallá 
Isten a te nyomorúságodat”. „Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy so-
kasága miatt megszámlálható se legyen” (1Móz 16:9.11.10). Az angyal még azt 
is mondta, hogy az Isten irgalmára való állandó emlékeztetésül nevezze a gyer-
meket Ismáelnek, ami azt jelenti, hogy: „Isten meghallgat”.

Amikor Ábrahám csaknem százéves volt, Isten ismét megígérte neki a fiút és 
azt is, hogy születendő örököse Sára gyermeke lesz. De Ábrahám még mindig 
nem értette meg az ígéretet. Ismáelre gondolt abban a hitben, hogy általa va-
lósul meg Isten könyörületes szándéka. Fia iránti szeretetében így kiáltott: „[...] 
Vajha Ismáel élne teelőtted!” (1Móz 17:18). Az ígéret félreérthetetlen szavak-
kal megismétlődött: „[...] Kétség nélkül a te feleséged Sára szül néked fiat, és 
nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele.” 
De Isten nem feledkezett el az apa imájáról. „Ismáel felől is meghallgattalak:” 
- mondta - „Ímé megáldom őt [...] és nagy néppé teszem őt” (1Móz 17:19-20).

Izsák születése élethosszig tartó várakozás után legdrágább reményeik be-
teljesülését hozta, örömmel töltve be Ábrahám és Sára sátrát. De ezzel az ese-
ménnyel Hágár szeretve dédelgetett reményei hiúsultak meg. A már ifjúvá ser-
dült Ismáelt eddig az egész tábor Ábrahám vagyona és az ivadékainak megígért 
áldások örökösének tartotta. A fiú hirtelen háttérbe szorult, és a csalódott anya 
és fia meggyűlölte Sára gyermekét. Az általános örvendezés fokozta féltékeny-
ségüket annyira, hogy Ismáel nyíltan gúnyolni merte Isten ígéretének örökösét. 
Ismáel féktelen természetében Sára a viszály kiapadhatatlan forrását látta, és 
Ábrahámot arra unszolta: küldje el a táborból Hágárt és Ismáelt. A pátriárka 
mélységesen elszomorodott. Hogyan űzhetné el Ismáelt, fiát, akit még mindig 
nagyon szeretett? Tanácstalanságában mennyei eligazításért könyörgött. Az Úr 
szent angyal útján üzente neki, teljesítse Sára kívánságát. Sem Ismáel, sem Há-
gár iránti szeretete ne álljon az útba, mert csak így tudja helyreállítani családja 
harmóniáját és békéjét. Az angyal közölte vele azt a vigasztaló ígéretet, hogy 
Ismáelt, bár elszakad atyja otthonától, Isten nem hagyja el; életét megőrzi, és 
a fiú nagy nemzet atyjává lesz. Ábrahám sajgó fájdalommal engedelmeskedett 
az angyal szavának. Atyai szívére kimondhatatlan bánat nehezedett, amikor el-
küldte fiát és Hágárt.

Az Ábrahámnak adott parancs, amely a házasság szentségét érintette, szol-
gáljon tanulságul minden kor számára. Ez kimondja, hogy a házasság jogaira és 
boldogságára még nagy áldozat árán is gondosan kell ügyelni. Sára volt Ábra-
hám egyetlen igazi felesége. Jogaiban, mint feleség és anya senki sem osztoz-
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hatott. Sára tisztelte férjét, és az Újtestamentum ebben követendő példaként 
mutatja be. De ő nem akarta, hogy Ábrahám mást szeressen, és az Úr nem rótta 
meg azért, hogy vetélytársa elűzését követelte. Mind Ábrahám, mind Sára ké-
telkedett Isten hatalmában, és ez a hiba vezetett a Hágárral kötött házassághoz.

Isten a hívők atyjává hívta el Ábrahámot, akinek hitével példát kellett mu-
tatnia az eljövendő nemzedékek számára. De Ábrahám hite nem volt még tö-
kéletes. Nem bízott Istenben, amikor eltitkolta, hogy Sára a felesége, és amikor 
feleségül vette Hágárt. Azért, hogy elérje a legmagasabb szintet, Isten másik 
próba elé állította, a legsúlyosabb elé, amelyet embernek valaha is ki kellett 
állnia. Isten éjszakai látomásban megparancsolta neki, hogy menjen el Mórija 
földjére, és ott egy hegyen, amelyet mutat néki, áldozza fel fiát égőáldozatként.

Ábrahám százhúsz éves volt, amikor ezt a parancsot kapta. Saját nemzedé-
ke is öregnek tartotta már. Ifjú korában volt ereje a nehézségek és a veszélyek 
elviselésére, de ifjúságának tüze már elhamvadt. Férfikora teljében az ember 
bátrabban szembenéz olyan nehézségekkel és csapásokkal, amelyek későbbi 
éveiben - amikor lába a sír felé botladozik - megviselik szívét. Ám Isten akkorra 
tartogatta Ábrahám utolsó és legsúlyosabb próbáját, amikor az évek terhe már 
megviselte, és aggodalom, küzdés nélküli nyugalomra vágyott.

A pátriárka ekkor Beérsebában lakott. Jólét és megbecsülés vette körül. Gaz-
dag volt, és az ország urai tekintélyes nagyurat tiszteltek benne. Juhok és szar-
vasmarhák ezrei legeltek a táborán túl elterülő síkságokon. Mindenfelé kísére-
tének sátrai álltak, ahol hűséges szolgák százai laktak. Az ígéret fia férfivá serdült 
Ábrahám mellett. Minden azt mutatta, hogy a menny áldásával koronázta a re-
mények megvalósulásának késését türelmesen viselő áldozatos életet.

Ábrahám egykor hitben engedelmeskedve elhagyta szülőföldjét - búcsút vett 
atyái sírjától és rokonsága hazájától. Idegenként járta be öröksége földjét. So-
káig várt a megígért örökös születésére. Isten parancsára elküldte fiát, Ismáelt. 
Most pedig, amikor az oly régóta vágyott gyermek férfikorba lépett, és a pátriár-
ka láthatta reményei megvalósulását, minden eddiginél nagyobb próba várt rá.

A parancs hallatára fájdalom szorította össze az apa szívét: „[...] Vedd a te fi-
adat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz [...] és áldozd meg ott égőáldozatul” 
(1Móz 22:2). Izsák volt otthonának fénye, öregségének vigasza, és legfőképpen 
a megígért áldás örököse. Ha egy ilyen fiút baleset vagy betegség által kellene 
elvesztenie, az is összetörné a szerető apa szívét; ősz fejét fájdalommal hajtaná 
meg; de a parancs úgy szólt, hogy saját kezével ontsa vérét fiának. Úgy érezte, 
hogy ezt lehetetlen megtennie.

Sátán ott volt a közelben azt sugallva: biztosan téved. Hiszen Isten törvénye 
ezt parancsolja: „Ne ölj!” és Isten nem kíván olyat, amit egyszer megtiltott. Áb-
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rahám kiment sátrából, felnézett a békésen ragyogó, felhőtlen égre, és felidézte 
a majdnem ötven évvel ezelőtt kapott ígéretet: magva éppúgy számtalan lesz, 
mint a csillagok. Ha ennek az ígéretnek Izsák által kell teljesülnie, hogy ölhetné 
meg őt? Sátán el akarta hitetni Ábrahámmal, hogy ez érzéki csalódás lehet. Két-
ségek és kínok között a földre borult, és úgy imádkozott, ahogy még soha. Kérte, 
hogy Isten tegye bizonyossá a parancsot, ha végre kell hajtania ezt a rettene-
tes feladatot. Eszébe jutottak az angyalok, akiket Isten küldött, hogy elmondják 
neki, mi Isten szándéka Sodomával - hogy el akarja pusztítani, és akik erről a 
fiúról, az Izsákról szóló ígéretet vitték neki. Ábrahám elment arra a helyre, ahol 
több ízben találkozott a mennyei követekkel, azt remélve, hogy újra találkozik 
velük, és további eligazítást kap. De senki sem jött, hogy enyhülést hozzon. Sö-
tétség vette körül, de Isten parancsa a fülében csengett: „Vedd a te fiadat, ama 
te egyetlenegyedet, akit szeretsz”. A parancsnak engedelmeskedni kell, és Ábra-
hám nem mert késlekedni. Közelgett a nappal, és el kellett indulnia.

Sátrához visszatérve elment oda, ahol Izsák aludt, az ifjúság és ártatlanság 
zavartalan, mély álmában. Egy percig nézte fia kedves arcát, majd remegve 
elfordult. Odament Sárához, aki szintén aludt. Felébressze, hogy még egyszer 
átölelhesse gyermekét? Elmondja neki Isten kívánságát? Szeretett volna könnyí-
teni szívén, és szerette volna megosztani Sárával ezt a rettenetes felelősséget, 
de félt, hogy Sára akadályozza tettét. Izsák volt Sára öröme és büszkesége; élete 
össze volt kötve az övével. Az anyai szeretet nem engedné meg az áldozatot.

Ábrahám végül szólította fiát. Elmondta neki a parancsot az áldozatról, ame-
lyet be kell mutatnia egy távoli hegyen. Izsák gyakran elkísérte atyját, amikor 
istentiszteletet tartott a vándorlásukat jelző oltároknál. Ez a felszólítás nem lep-
te meg Izsákot. Gyorsan elvégezték az úti előkészületeket. Elkészítették a fát, 
feltették a szamárra, és két szolgával útnak indultak.

Némán haladt egymás mellett apa és fia. A súlyos titkán töprengő pátriár-
kának nem volt kedve beszélgetni. A büszke, szerető anyára gondolt, és arra a 
napra, amikor egyedül kell hazatérnie. Tudta jól, hogy az a kés, amely kioltja fia 
életét, átszúrja az anya szívét is.

Az a nap - Ábrahám életének leghosszabb napja - lassan, vontatottan telt el. 
Amíg fia és az ifjak aludtak, ő imában töltötte az éjszakát. Még mindig remélte 
egy mennyei követ jövetelét, aki azt mondja: a próba véget ért, a fiú sértetlenül 
visszatérhet anyjához. De senki és semmi nem könnyített meggyötört lelkén. 
Egy másik hosszú nap, és egy másik éjszaka következett, a megalázkodás és ima 
éjszakája, miközben a parancs, amely megfosztja gyermekétől, egyre ott csen-
gett a fülében. Sátán kételyt és hitetlenséget súgott, de Ábrahám ellenállt su-
gallatainak. Amikor a harmadik napon indulni készültek, a pátriárka észak felé 
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tekintve megpillantotta az ígért jelet, a Mórija hegye felett lebegő fényes felhőt. 
És Ábrahám megbizonyosodott arról, hogy a hang, amely szólt hozzá, a meny-
nyből származott.

Nem zúgolódott most sem Isten ellen, hanem úgy erősítette lelkét, hogy fel-
idézte az Úr jóságának és hűségének bizonyítékait.

Ezt a fiút váratlanul kapta; aki ezt a drága ajándékot adta, nincs-e jogában 
visszavenni azt, ami az övé? A hit ismételgette az ígéretet: „Izsákban neveztetik 
néked a te magod” - és azt a magot nem lehet megszámolni, miként a tengerpar-
ton a homokszemeket sem. Izsák a csoda gyermeke volt, és vajon a neki életet 
adó hatalom nem tudja visszaadni az életét? Túlnézve a láthatókon, Ábrahám 
bízott Isten szavában, „úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltá-
masztani” fiát (Zsid 11:19) Senki más, csak Isten tudta megérteni, milyen nagy 
áldozat az apának megölni a fiát. Ábrahám azt akarta, hogy Istenen kívül senki 
se legyen búcsúzásuk tanúja. Szolgáinak meghagyta, hogy maradjanak hátra, 
mondván: „[...] én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, 
azután visszatérünk hozzátok” (1Móz 22:5). Ábrahám a fát Izsákra, az áldozatra 
helyezte, ő pedig vette a kést és a tüzet, és elindultak ketten a hegy csúcsa felé. 
Az ifjú némán tanakodott magában, hogy ilyen messze a nyájtól honnan szerez-
nek áldozatot. Végül megszólalt: „[...] Atyám! [...] Imhol van a tűz és a fa; de hol 
van az égőáldozatra való bárány?” (1Móz 22:7). Ó! Milyen nagy próba volt ez! A 
kedves szó: „atyám”, hogy belehasított Ábrahám szívébe! Nem, most még nem 
tudta megmondani. „Az Isten majd gondoskodik az égőáldozatra való bárányról, 
fiam” (1Móz 22:8) - mondta.

A kijelölt helyen felépítették az oltárt, és ráhelyezték a fát. Aztán Ábrahám 
reszkető hangon elmondta fiának Isten üzenetét. Izsák rémült csodálkozással 
hallgatta, mi lesz a sorsa, de nem ellenkezett. Elmenekülhetett volna gyászos 
végzete elől, ha akart volna. A három nap küzdelmében kimerült, fájdalomtól 
lesújtott öregember nem tudott volna szembeszállni az életerős ifjúval. De Izsá-
kot gyermekkorától fogva készséges, bízó engedelmességre nevelték, és amikor 
megtudta Isten akaratát, engedelmesen meghajolt előtte. Osztozott Ábrahám 
hitében, és megtiszteltetésnek tartotta, hogy életét feláldozhatja Istennek. 
Gyengéden igyekezett könnyíteni atyja fájdalmán, és segítette, hogy erőtlen ke-
zével odakösse az oltárhoz.

Elhangzottak az utolsó szerető szavak, elsírták utolsó könnyeiket, és utoljára 
ölelték meg egymást. Az atya felemelte a kést, hogy megölje fiát, és ekkor hir-
telen valaki megálljt parancsolt. Egy angyal, Isten angyala szólította a mennyből 
a pátriárkát: „[...] Ábrahám! Ábrahám!” Gyorsan válaszolt: „Imhol vagyok”. A 
hang ismét hallatszott: „Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: 
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mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te 
egyetlenegyednek én érettem” (1Móz 22:11-12).

Ekkor Ábrahám megpillantott egy kost, amely megakadt „szarvánál fogva a 
szövevényben”. A pátriárka gyorsan megfogta az új áldozatot, és feláldozta „az 
ő fia helyett”. Örömében és hálájában Ábrahám új nevet adott annak a szent 
helynek - „Jahve-jire” „az Úr gondoskodik”.

Mórija hegyén Isten ismét megújította szövetségét, és ünnepélyes esküvel 
erősítette meg az Ábrahámnak és magvának ígért, minden eljövendő nemzedé-
ken át tartó áldást: „[...] Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e 
dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: hogy 
megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint 
az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örök-
ség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magod-
ban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek” 
(1Móz 22:16-18).

Ábrahám hitének nagy tette fényoszlopként áll, és megvilágítja Isten min-
den eljövendő korszakban élő szolgáinak ösvényét. Ábrahám nem tagadta meg 
Isten akaratának teljesítését. A háromnapos út alatt volt elég ideje gondolkozni 
és - ha akart volna - Istenben kételkedni. Úgy okoskodhatott volna, hogy fiának 
megölése miatt gyilkosnak fogják tartani, egy második Káinnak; ezért tanítását 
elvetnék és semmibe vennék: jót sem tehetne többé embertársainak. Úgy ér-
velhetett volna, hogy idős kora felmenti az engedelmesség alól. De a pátriárka 
nem folyamodott egyik mentséghez sem. Ábrahám is ember volt, a mienkhez 
hasonló indulatai és gyengéd érzelmei voltak. Nem kérdezte meg, hogyan telje-
sülhetnek az ígéretek, ha Izsákot megöli. Nem tanácskozott fájó szívével. Tudta, 
hogy Isten minden kívánalmában igaz és igazságos, és Ábrahám az utolsó betűig 
engedelmeskedett a parancsnak.

„[...] Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és 
Isten barátjának neveztetett” (Jak 2:23). Pál pedig ezt mondja: „[...] akik hitből 
vannak, azok az Ábrahám fiai” (Gal 3:7). Ábrahám hite a cselekedeteiben mutat-
kozott meg. „Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é 
meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálko-
dott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit” (Jak 2:21-22). 
Sokan nem értik a hit és a cselekedetek viszonyát. Azt mondják: „Csak higgy 
Krisztusban és üdvözülsz. Nem kell a törvényt megtartanod.” De a valódi hit 
engedelmességben mutatkozik meg. Így szólt Jézus a hitetlen zsidókhoz: „Ha 
Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek” (Jn 8:39). A 
hívők atyjáról pedig az Úr ezt jelenti ki: „[...] hallgata Ábrahám az én szavamra: 
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és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvé-
nyeimet” (1Móz 26:5). Jakab apostol pedig ezt mondja: „A hit is, ha cselekedetei 
nincsenek, megholt ő magában” (Jak 2:17). János is, aki olyan sokat foglalkozik a 
szeretettel, így szól: „az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait” 
(1Jn 5:3).

Az előkép és az ígéret útján Isten „előre hirdette [...] az evangéliumot Ábra-
hámnak” (Gal 3:8 új prot. ford.). A pátriárka hite az eljövendő Megváltóra ösz-
szpontosult. Ezt mondta Krisztus a zsidóknak: „Ábrahám a ti atyátok örvende-
zett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült” (Jn 8:56). Az Izsák helyett 
feláldozott kos jelképezte Isten Fiát, aki később meghalt helyettünk. Amikor Is-
ten az embert a törvény áthágása miatt halálra ítélte, az Atya Fiára tekintett, 
és ezt mondta a bűnösnek: „Élj: találtam váltságdíjat!” Isten egyrészt Ábrahám 
lelkébe akarta vésni, hogy az evangélium valóság, másrészt próbára akarta tenni 
hitét a paranccsal, hogy ölje meg fiát. Azért kellett elviselnie a lelki gyötrelmet 
e félelmes próba sötét napjaiban, hogy saját tapasztalata által felfogjon valamit 
abból a hatalmas áldozatból, amelyet a végtelen Isten hoz az ember megváltásá-
ért. Semmi más próba nem gyötörhette volna meg úgy Ábrahám lelkét, mint fia 
feláldozása. Isten gyötrelmes és gyalázatos halálra adta Fiát. Az angyalok, akik 
Isten Fia megaláztatásának és lelki gyötrelmének tanúi voltak, nem léphettek 
közbe, mint ahogy Izsák esetében megtehették. Nem hangzott el ilyen kiáltás: 
„Elég!” A dicsőség Királya feláldozta életét, hogy megváltsa az elbukott embe-
riséget. Mivel bizonyíthatná Isten jobban végtelen könyörületét és szeretetét? 
„Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, 
mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Róm 8:32).

Ábrahámnak nemcsak a saját érdekében kellett meghoznia az áldozatot, és 
nem is kizárólag az utána jövő nemzedékekért, hanem a menny és más világok 
bűntelen értelmes lényeinek okulásáért is. A Krisztus és Sátán közötti küzdelem 
csatatere - a föld, ahol a megváltás terve megvalósult - a világegyetem tanköny-
ve. Mivel Ábrahám korábban kételkedett Isten ígéreteiben, Sátán azzal vádolta 
az angyalok és Isten előtt, hogy nem teljesítette a szövetség feltételeit, és ezért 
méltatlan annak áldásaira. Isten az egész menny előtt bizonyítani akarta szolgája 
hűségét; be akarta mutatni, hogy nem fogadhat el kevesebbet, csak a tökéletes 
engedelmességet, és jobban fel akarta tárni előttük a megváltás tervét.

Ábrahám hitének és Izsák engedelmességének próbájában mennyei lények 
voltak a szemtanúk. A próba sokkal keményebb volt, mint ami elé Isten Ádá-
mot állította. Az ősszüleinknek szóló tiltó parancs iránti engedelmesség nem 
járt szenvedéssel, de az Ábrahámnak szóló parancs a legfájdalmasabb áldozatot 
követelte. Az egész menny csodálkozva és csodálattal figyelte Ábrahám rendít-
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hetetlen engedelmességét. Az egész menny ujjongott Ábrahám hűsége láttán. 
Sátán vádja hamisnak bizonyult. Isten kijelentette szolgájának: „[...] most már 
tudom, hogy istenfélő vagy” (Sátán vádjai ellenére) „és nem kedvezél a te fiad-
nak, a te egyetlenegyednek énérettem” (1Móz 22:12). Isten szövetsége, ame-
lyet más világok értelmes lényei előtt esküvel erősített meg Ábrahámnak, azt 
tanúsította, hogy az engedelmesség jutalmat kap.

Az angyaloknak is nehéz volt megérteni a megváltás titkát - felfogni, hogy a 
bűnös emberért a menny Királyának, Isten Fiának meg kell halnia. Az Ábrahám-
nak szóló parancs, amely fia feláldozását követelte, felkeltette az egész meny-
ny érdeklődését. A mennyei lények feszülten figyelték a parancs teljesítésének 
minden mozzanatát. Amikor Izsák „hol van az égőáldozatra való bárány?” kérdé-
sére Ábrahám így válaszolt: „Az Isten majd gondoskodik [...] bárányról”, amikor 
az angyal visszafogta az atya kezét, amely már-már megölte fiát, és Izsák helyett 
Isten gondoskodása folytán a kos lett az áldozat - fény derült a megváltás titká-
ra, és az angyalok is jobban megértették azt a csodálatos tervet, amellyel Isten 
gondoskodott az ember megváltásáról (1Pt 1:12).

<<<vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

OUR HIGH CALLING, PP. 119–122,

113. rész – Az érzés nem biztonságos vezető

„Az igaz pedig az ő hite által él.” Habakuk 2:4.

Sokan éveket töltenek sötétben és kétségben, mert nem éreznek úgy, mint 
szeretnék. Holott az érzésnek semmi köze a hithez. A hit, mely szeretetből fa-
kad és megtisztítja a lelket, nem csak egy rövid ideig tartó hirtelen indulat, ha-
nem bátran támaszkodik Isten ígéreteire, szilárdan bízva abban, hogy amit az Úr 
mond, azt meg is tudja tenni. Lelkünket megtaníthatjuk hinni, Isten szavára tá-
maszkodni, mely kijelenti, hogy az „igaz ember hitből él” nem pedig érzésekből.

Tegyünk félre minden bizalmatlansághoz s Jézusba vetett hit hiányához ha-
sonlót. Kezdjük el a gyermeki egyszerű, bizalommal teli életet, nem érzésre, 
hanem hitre támaszkodva. Ne hozz gyalázatot Jézusra, drága ígéreteiben való 
kételkedéssel. Urunk azt akarja, hogy rendíthetetlen hittel higgyünk benne.

Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy: “én hiszek, hiszek”, és így igényt tar-
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tanak azokra az ígéretekre, amelyek az engedelmesség feltételéhez kötődnek, 
de mégsem cselekednek Krisztus szerint. Krisztust nem dicsőíti az ilyen hit. Ez 
helytelen. Mások próbálják megtartani Isten parancsolatainak mindegyikét, de 
mégsem használják ki magasztos kiváltságukat, nem tartanak igényt a számukra 
adott ígéretekre. Isten ígéretei azoknak szólnak, akik megtartják Isten parancso-
latait és olyan dolgokat tesznek, amelyek Isten szemében tetszőek. 

Úgy találom, hogy minden nap harcolnom kell a hit nemes harcát. Gyakorol-
nom kell összes hitemet, és nem érzésre támaszkodnom. Úgy kell viselkednem, 
mintha tudnám, hogy az Úr hall, válaszolni fog és megáld. A hit nem boldog ér-
zelemhullám, hanem egyszerűen szaván fognunk Istent, s hinnünk, hogy teljesíti 
ígéreteit, mert megígérte.

Mindegy, hogy boldog vagy, vagy sem, higgy Istenben, bízz benne és támasz-
kodj ígéreteire! Egy jó érzés nem bizonyíték arra, hogy Isten gyermeke vagy, 
de egy felzaklatott, aggódó és kellemetlen érzés sem bizonyítja azt, hogy nem 
vagy Isten gyermeke. Olvasd a Szentírást és értelmesen fogd szaván Istent. Tégy 
eleget a feltételeknek és bízz abban, hogy elfogad gyermekének. Ne veszítsd el 
hited, hanem bízz.

114. rész – az érzés és a hit nem egy

„Mert hitben járunk, nem látásban.” 2 Korinthus 5:7.

Amikor eleget tettünk az Írott Igének, akkor hit által járunk. Szégyent hozunk 
Istenre, ha nem bízunk benne, miközben Fiában, az ajándékban, már oly csodá-
latosan bizonyítékát adta együtt érző szeretetének. Figyelmünket tartsuk Jézu-
son, imánkat felajánlva hitben kapaszkodjunk erejébe. Ha jobban kifejeznénk 
hitünket azzal, hogy többet örvendeznénk az áldásokban, amelyekről tudjuk, 
hogy a mieink, akkor minden nap több örömünk és erőnk lenne.

A hit és az érzés annyira különbözik egymástól, mint kelet a nyugattól. A hit 
nem függ érzéstől. Naponta szenteljük magunkat Istennek. Higgyük, hogy Krisz-
tus megérti s elfogadja az áldozatot anélkül, hogy megvizsgálnánk magunkat, 
vajon megvan-e bennünk az érzésnek az a foka, mely, szerintünk, megfelel hi-
tünknek. Nem a mienk-e a biztosítás, hogy mennyei Atyánk, ha hittel kérjük, 
készségesebben részesít Szentlélekben, mint a szülők adnak jó ajándékokat 
gyermekeiknek? Menjünk előre, mintha Isten királyi székéhez küldött minden 
imára választ hallottunk volna attól, akinek ígéretei sohasem okoznak csalódást. 
Mikor szomorúság nyom, akkor is előjogunk dallamot zengeni szívünkben Is-
tennek. Ha ezt tesszük, a köd és fellegek visszagördíttetnek, s a sötét árnyékból 
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Isten jelenlétének tiszta verőfényébe lépünk.
Ha ránevelnénk értelmünket, hogy az élet küzdelmein áthaladva több hi-

tünk, több szeretetünk, nagyobb türelmünk, tökéletesebb bizalmunk legyen 
mennyei Atyánk iránt, akkor több békénk és boldogságunk lenne. Az Úr nem 
helyesli, hogy kinyugtalankodjuk, kiaggódjuk és kinyűgösködjük magunkat Jézus 
karjából. Ő minden kegyelem és képesség egyedüli forrása, minden ígéret be-
teljesedése, minden áldás megvalósulása… Ha Jézus nem lenne, zarándok utunk 
valóban elhagyatott lenne. „Nem hagylak titeket vigasztaló nélkül”, mondja. 
Becsüljük hát nagyra, öleljük keblünkre szavait, higgyük ígéreteit, ismételjük el 
nappal, elmélkedjünk rajtuk éjjel, s legyünk boldogok.

115. rész – A cselekvő és megtisztító hit

„Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisság-
tól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyeke-
zőt.” Titus 2:14.

Mikor a Kálváriára tekintesz, nem azért teszed, hogy megnyugtasd lelkedet a 
kötelességmulasztásban, nem meg nyugodni alvás előtt, hanem hogy hitet nyerj 
Jézusban, hitet, mely munkálkodni fog, megtisztítva lelkedet az önzés iszapjá-
tól. Mikor hit által megragadjuk Krisztust, munkánk éppen csak elkezdődött. 
Minden embernek vannak romlott és bűnös szokásai, melyeket tüzes harccal le 
kell győznie. Az Úr minden lélektől elvárja, hogy harcolja meg a hit harcát. Ha 
valaki Krisztus követője, nem lehet csaló anyagiakban, nem lehet keményszívű, 
szánalom nélküli. Nem lehet közönséges beszédű. Nem lehet tele tekintélyes-
kedéssel és önhittséggel. Nem lehet lehengerlő, és nyers szavakat sem szólhat. 
Nem gáncsoskodhat, és nem ítélhet el.

A szeretet tettei a hit munkájából származnak. A Biblia vallása szüntelen 
munkálkodást jelent… Legyünk buzgók a jócselekedetekre és vigyázva marad-
junk meg azokban! A hű Tanúbizonyság ezt mondja: „Tudom a te dolgaidat” (Jel 
2:2). Miközben igaz, hogy buzgó tevékenykedésünk önmagában nem biztosítja 
üdvösségünket, az is igaz, hogy a minket Krisztussal egybekötő hit tevékenység-
re serkent bennünket.

Az igaz keresztény bővölködik a jó cselekedetekben és sok gyümölcsöt te-
rem. Eledelt ad az éhezőnek, felruházza a mezítelent, meglátogatja a beteget és 
megvigasztalja a nyomorúságban levőket. A keresztények tanúsítsanak szívből 
jövő érdeklődést a környezetükben élő gyermekek iránt, akik az ellenség szöve-
vényes kísértésein keresztül bármikor elveszhetnek. Apák és anyák, ha megőriz-
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tétek saját gyermekeiteket az ellenség fortélyaitól, akkor segítsetek azokon a 
gyermekeken is, akik nem kaptak ilyen gondoskodást… Fiatalok élnek környeze-
tünkben, akikért a gyülekezet tagjai felelősséggel tartoznak, mert Krisztus értük 
is meghalt… Ilyen drágák ők Isten szemében, és Ő arra vágyik, hogy mindörökre 
boldogok legyenek… Krisztus önkéntes együttműködésre hív bennünket, hogy 
küldötteiként határozott, komoly és állhatatos munkát végezzünk a lélekmen-
tésben.

A jó cselekedetektől ragyogó vallás tiszta, erős és biztonságos világosságot 
áraszt szét.

116. rész – A jó cselekedetek helye

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekede-
tekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” Efézus 2:10.

Senki ne tartsa fenn azt a korlátolt, szűk látókörű elképzelést, hogy valamely 
emberi cselekedet a legkisebb mértékben is hozzájárulhat a törvényszegés adós-
ságának törlesztéséhez. Ez végzetes hazugság. Ha ezt megértettétek, akkor… ta-
nulmányozzátok teljes szívvel az engesztelési áldozatot! Ezt a dolgot olyan ho-
mályosan értik, hogy ezrek és ezrek, akik Isten gyermekeinek tartják magukat, 
valójában a gonosz gyermekei, mert saját cselekedeteikre támaszkodnak. Isten 
mindig elvárta a jó cselekedeteket, hiszen azokat a törvény is megköveteli, de 
mivel az ember bűnbe helyezte magát, ahol jócselekedetei értéktelenek, egye-
dül Jézus igazságossága lehet eredményes.

Nincs tehát valódi értéke a jó cselekedeteknek? A naponta vétkezőre ugyan-
azzal a jóindulattal tekint Isten, mint arra, aki a Krisztusba vetett hit által egyene-
sen, becsületesen igyekszik járni? A Szentírás írja: „Mert az Ő alkotása vagyunk, 
teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elké-
szített Isten, hogy azokban járjunk.” Az isteni elrendezés szerint az Úr kiérdemel-
hetetlen kegyelme úgy akarta, hogy a jó cselekedeteket jutalom kövesse. Isten 
egyedül Krisztus érdeméért fogad el minket. Az általunk véghezvitt irgalmas és 
előzékeny cselekedetek pedig a hit gyümölcsei. Ezek áldássá válnak számunkra, 
hiszen tetteink szerint vesszük el jutalmunkat. Krisztus érdemének jó illata te-
szi cselekedeteinket elfogadhatóvá Isten előtt. Az isteni kegyelem tesz képessé 
bennünket azokra a cselekedetekre, melyekért Isten megjutalmaz bennünket. 
Magukban a cselekedetekben nincs érdem… Nem érdemlünk köszönetet Isten-
től. Csak kötelességünket teljesítettük, és ezeket a tetteket nem vihettük volna 
véghez saját bűnös természetünk erejével.
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Krisztus mindenképpen üdvözíteni tud… Az ember egyedül azt teheti üdvös-
sége javára, ha elfogadja a meghívást: „Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” 
(Jel 22:17) Az ember nem tud olyan bűnt elkövetni, melyért Krisztus ne fizette 
volná meg az árat a Kálvárián.

<<<vissza a 4. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 329-333. (A TÖRVÉNY ÉS A SZÖVETSÉGEK)

A hitetlenségtől, Sátántól irányított gonosz szívük késztette őket a világosság 
elrejtésére, ahelyett hogy azt a körülöttük élő népekre árasztották volna. Vak-
buzgó lelkületük arra indította őket, hogy vagy a pogányok gonosz gyakorlatait 
kövessék, vagy gőgös kizárólagosságba zárkózzanak be, mintha Isten szeretete 
és gondoskodása egyedül reájuk terjedne ki.

Amiként a Biblia két törvénnyel ajándékoz meg bennünket: egy változhatat-
lan és örökkévaló törvénnyel és egy ideiglenes, átmeneti törvénnyel, azonkép-
pen szövetség is kettő van. A kegyelem szövetsége volt az első, amelyet Isten 
Éden kertjében kötött az emberrel, amikor a bűneset után azt az ígéretet adta, 
hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos majd. Ez a szövetség minden ember-
nek bocsánatot és Isten támogató kegyelmét ajánlotta fel a jövőre a Krisztusban 
való hit és az engedelmesség által. Az örök életet is megígérte nekik az Úr azzal a 
feltétellel, hogy hűségesek maradnak Isten törvényéhez. A pátriárkák így kapták 
meg az üdvösség reménységét.

Ugyanezt a szövetséget újította meg Isten Ábrahámmal a következő ígéret-
ben: „És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei...” (1Móz 
22:18). Ez az ígéret Krisztusra mutatott. Így fogta ezt fel Ábrahám is (lásd Gal 
3:8.16), és bűnei bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet Isten 
igazságul számított be néki.

Az Ábrahámmal megújított szövetség Isten törvényének tekintélyét is fenn-
tartotta. Az Úr azt mondta Ábrahámnak: „[...] Én a mindenható Isten vagyok, 
járj én előttem, és légy tökéletes” (1Móz 17:1). Isten a következőképpen tett 
tanúbizonyságot hűséges szolgájáról: „Mivelhogy hallgata Ábrahám az én sza-
vamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és 
törvényeimet” (1Móz 26:5), az Úr kijelentette neki: „És megállapítom az én szö-
vetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak 
nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te ma-
godnak te utánad” (1Móz 17:7).
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Bár ezt a szövetséget Isten Ádámmal kötötte meg és Ábrahámmal csak meg-
újította, mégis egyedül Krisztus halálával teljesedhetett be. Isten ígérete alapján 
azóta létezett, mióta Isten először adott hírt a megváltásról és azt hittel elfogad-
ták. Attól az időponttól kedve azonban, amikor Krisztus halálával jóváhagyta ezt 
a szövetséget, már Újszövetségnek nevezték. Ennek az Újszövetségnek is Isten 
törvénye az alapja. Egyszerűen arról intézkedett, hogy az emberek ismét össz-
hangba kerüljenek az isteni akarattal. Oda vezette el az embereket, ahol enge-
delmeskedni tudnak Isten törvényének.

Egy másik szerződés is volt, amelyet a Szentírásban Ószövetségnek nevez-
tek. Ezt a szerződést, szövetséget Isten a Sínai hegyen kötötte meg Izraellel. 
Ezt a szövetséget az áldozat vére; az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hite-
lesítette. Ezt a szövetséget „második” vagy „új” szövetségnek nevezzük, mivel 
azt a vért, amellyel megpecsételték, az első szövetség vére után ontották ki. 
Az, hogy ez az Újszövetség már Ábrahám napjaiban is érvényes volt nyilván-
való abból a tényből, hogy Isten ígérete és esküje erősítette meg, mégpedig 
„[...] két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten 
hazudjon” (Zsid 6:18).

Ha pedig az ábrahámi szövetség már magában foglalta a megváltás ígére-
tét, akkor miért alkottak egy másik szövetséget a Sínai hegyen? Rabszolgasága 
idején a nép nagymértékben elvesztette Isten ismeretét és az ábrahámi szö-
vetség alapelveinek ismeretét is. Egyiptomból való kiszabadításuk után Isten 
igyekezett feltárni előttük hatalmát és kegyelmét, hogy ezek elvezessék őket 
oda, ahol minden arra indítja majd őket, hogy egyedül csak őt szeressék, és 
egyedül csak benne bízzanak. Isten azért vezette őket a Vörös-tenger partjára 
- ahol a nyomukban lévő és őket üldöző egyiptomi hadsereg miatt megmene-
külésük lehetetlennek látszott -, hogy felfoghassák teljes tehetetlenségüket és 
az isteni segítségre való szükségüket. Isten csak azután szabadította ki őket az 
egyiptomiak kezéből, a biztos pusztulásból, miután megértették helyzetüket. 
Akkor és ott megtelt a szívük Isten iránti hálával, szeretettel és Isten hatalmá-
ban való feltétlen bizalommal. Szabadítójukként Isten magához vonta őket, 
legalábbis időlegesen.

Isten azonban egy sokkal nagyobb igazsággal is hatni akart elméjükre. Mivel 
a bálványimádás és az erkölcsi romlottság közepette éltek, ezért nem volt valódi 
fogalmuk Isten szentségéről, saját szívük rendkívül bűnös voltáról. Képtelenek 
voltak felfogni, hogy saját erejük és akaratuk nem elegendő ahhoz, hogy igazán 
engedelmeskedni tudjanak Isten törvényének. Azt sem tudták igazán megérte-
ni, hogy szükségük van megváltóra. Mindezekre meg kellett tanítani őket.

Isten elvezette őket a Sínai hegyhez. Kinyilvánította előttük dicsőségét. Meg-



90 4. TANuLMÁNy JAVASoLT oLVASMÁNyA 

ajándékozta őket törvényével és az engedelmesség feltételének teljesítésétől 
függően áldások ígéretével: „Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra 
és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép 
közt az enyéim; [...] És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép” (2Móz 
19:5-6). A nép nem fogta fel saját bűnös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül 
lehetetlenség volt számukra Isten törvényének megtartása. Mindezek ellenére 
készségesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, hogy képesek voltak és 
lesznek saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelenteni: „[...] Mindent 
megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk”(2Móz 24:7). Áhí-
tatot keltő fenséggel tanúbizonyságot tettek a törvény kihirdetéséről, és ré-
mületen remegtek a hegy előtt. Ám csak néhány hét telt el és máris megszeg-
ték Istennel kötött szövetségüket és leborulva imádták a faragott képet. Nem 
remélhették Isten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. 
Most azonban, mikor belátták bűnös voltukat és azt is, hogy bocsánatra van 
szükségük, tudatára ébredtek annak, hogy nem lehetnek meg ama Megváltó 
nélkül, aki az ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati fel-
ajánlásokban vetítette előre árnyékát. Most a hit és a szeretet Istenhez kötözte 
őket, mint a bűn kötelékéből való szabadítóhoz. Most már előkészültek arra, 
hogy értékeljék és megbecsüljék az Újszövetség áldásait.

Az Ószövetségnek ezek voltak a kifejezései: Engedelmeskedj és élsz!: „És 
adám nékik parancsolatimat, és törvényimet [...] melyeket az ember ha cselek-
szik, él azok által” (Ez 20:11); 3Móz 18;5), de „Átkozott, aki meg nem tartja e tör-
vénynek igéit, hogy cselekedje azokat!” (5Móz 27:26). Az Újszövetséget „jobb 
ígéretekre” fektették le; a bűnök bocsánatának és Isten kegyelmének ígéretére, 
hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza Isten törvényének alapelveivel. 
„Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt 
mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, 
és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. [...] megbocsátom az ő bűnei-
ket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem” (Jer 31:33-34).

Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív táb-
láira írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább 
fogadjuk el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmes-
ségét nekünk tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív meg-
termi majd „a Lélek gyümölcseit”. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye 
iránti engedelmességben élünk, amely törvényt a szívünkbe írta. Ha már Krisz-
tus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk és lakozunk ezen a földön, 
ahogy Ő járt és lakozott. A próféta útján ezt jelentette ki önmagáról: „[...] a 
Te akaratodat; ezt kedvelem én Istenem, a Te törvényed keblem közepette 
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van”(Zsolt 40:9). Mikor az emberek között volt, így szólt: „[...] Nem hagyott 
engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki 
kedvesek” (Jn 8:29).

Pál apostol világosan feltárja előttünk a hit és törvény közötti összefüggést 
újszövetségi fogalmazásban. Azt mondja: „Megigazulván azért hit által, békessé-
günk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” „A törvényt tehát hiábavaló-
vá tesszük-é a hit által, távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.” „Mert 
ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten 
az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a 
bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test 
szerint járunk, hanem Lélek szerint” (Róm 5:1; 3:31; 8:3-4).

Isten műve minden időben egy és ugyanaz, ámbár vannak a fejlődésnek 
különböző fokozatai és hatalmának különböző kinyilatkoztatásai, hogy megfe-
leljenek az emberek szükségleteinek az egymást követő korszakokban. Az első 
evangéliumi ígérettől a pátriárkális és Izrael korszakain át a jelenkorig, Isten 
szándékai fokozatosan bontakoztak ki a megváltás tervében. A zsidó törvény 
által előírt szokásokban és szertartásokban kiábrázolt Krisztus ugyanaz, mint 
aki az evangéliumban feltárja magát előttünk. Azok a felhők, amelyek beborí-
tották isteni formáját, elvonultak: a köd eloszlott és az árnyék eltűnt, így most 
a világ Megváltója önmagát kinyilatkoztatva áll előttünk. Az a Krisztus, aki a 
Sínai hegyről jelentette ki a törvényt, és aki Mózesnek átadta a szertartási tör-
vény előírásait, ugyanaz a Krisztus, mint aki elmondta a Hegyi Beszédet. Az 
Isten iránti szeretet alapelvei, amelyek a törvény és a próféták alapja, csak 
megismétlései azoknak, amiket Mózes útján mondott a héber népnek: „Halld 
Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” „[...] szeresd felebarátodat, 
mint magadat”(5Móz 6:4-5; 3Móz 19:18). Mindkét rendelkezésben a tanító 
egy és ugyanazon Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus. Isten követelései és uralkodá-
sának alapelvei is ugyanazok. Minden őtőle ered, „[...] akinél nincs változás, 
vagy változásnak árnyéka” (Jak 1:17).

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
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5. Tanulmány javasolt olvasmánya

OUR HIGH CALLING, PP. 75–79;

69. fejezet – Kapaszkodjunk Krisztusba, a Létrába

„Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtar-
tónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.” 2 Péter 1:11.

Felemelkedésünk a mennybe a létra megmászása által – amit Krisztus mun-
kál a teljes magasságon – lépésről lépésre történik. Krisztusba kell erősen ka-
paszkodni, az ő érdemeivel a magasba mászni. Elengedni és abbahagyni a má-
szást annyit jelent mint leesni és megsemmisülni… A Közbenjáró által lépkedünk 
felfelé és amíg kapaszkodunk belé addig biztosan haladunk fokról-fokra és ke-
zünket nyújtjuk egyik foktól a másikig. Egy rettegett veszedelem rejlik abban, ha 
egy csak pillanatra is a saját lelki igyekezetünkre hagyatkozunk, mert ég és föld 
között függünk. Emeljük fel és szegezzük tekintetünket közvetlenül Istenre, a 
létra felett. Emberek az ég felé tekintve teszik fel a kérdést: Hogyan kerülhetnék 
a szentek lakóhelyére?  

Azáltal, hogy az isteni természet részesei leszünk. Azáltal, hogy kikerüljük 
„a romlottságot, amely a kívánságban van e világon”. Azáltal, hogy Jézus vére 
által szentebbé válunk, úgy hogy megragadjuk az evangéliumban elénk állított 
reménységet. Azáltal, hogy Krisztushoz erősíted magad és törekszel minden 
erőddel a világot magad mögött hagyni… Azáltal, hogy Krisztusban vagy és át-
engeded a vezetést neki, hit és cselekedetek által… Krisztusba kapaszkodva és 
folyamatosan felfelé haladva, Isten felé…

Felhívjuk figyelmedet arra, hogy Krisztus helyet készít királyságában azoknak, 
akik szeretik őt. Felhívjuk figyelmedet arra, hogy ennek az alapokkal rendelkező 
városnak építője és alkotója Isten. Bemutatjuk azokat a masszív falakat tizenkét 
alappal, és elmondjuk azt, hogy ezeket a falakat meg kell mászni. Csüggedve 
nézel az előtted levő munka nagyságára..  Mutatjuk a földre állított létrát, mely 
eléri Isten városát. Helyezd a lábad a létrára. Hagyd el bűneidet. Haladj lépésről 
lépésre és el fogod érni Istent a létra tetején, és Isten szent városát. Miután 
folyamatos léptekkel minden létrafokot megmásztunk, miután a kegyelemes jó-
indulatokat egymásután kaptuk, akkor a végső kegyelem betetőzése Isten töké-
letes szeretete lesz – a legfőbb szeretet Isten és embertársaink iránt. Ekkor lesz 
gazdag bemenetel Isten országába.
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70. fejezet – A bátorítás szavai

„És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátor-
ságosakká ő előtte a mi szíveinket.” 1 János 3:19.

Szeretném hangsúlyozni fiataljainkkal, hogy nagyon fontos elhívatásuk meg-
erősítése. Könyörgöm hozzád, hogy ne kockáztasd és ne bizonytalankodj azon 
dolgokban, melyek az örök életeddel vannak kapcsolatban. Ha így cselekedsz, 
elveszíted a boldogságot, békét, jólétet és a reményt ebben az életben, és elve-
szíted a halhatatlan örökségedet is.    

Fiatal barátaim, ítélet vár rátok, de Krisztus kegyelme által engedelmesked-
hetsz Isten törvényeinek, és naponta növekedhetsz a lelkierőben, és a jellem szi-
lárdságában. Az isteni kegyelem bőségesen rendelkezésre áll minden léleknek, 
így mindenki felveheti a küzdelmet és győztessé válhat. Ne légy tétlen; ne áltasd 
magad, hogy üdvözülsz, ha megmaradsz örökölt tulajdonságaiddal, és sodródsz 
a világ menetével, csak saját kedvtelésedet keresed, csak saját szükségleteidre 
gondolsz és majd mégis képes leszel ellenállni az ördög hatalmának a válság 
idején, és győzedelmesen kerülhetsz ki, amikor a csata hevessé válik… Meg kell 
tanulnod minden nap engedelmeskedni a kapitány parancsának az Úr hadse-
regében. 

Kedves barátom, szoktál-e imádkozni? Tanulod-e hogyan könyörögj tiszta 
gondolkodásért, szent vágyakozásért, tiszta szívért és ügyes kezekért? Neveled-
e a szád, hogy énekelj Isten dicsőítésére és keresed Isten akaratának véghez-
vitelét? Ez az a nevelési mód, amely a legnagyobb érték lesz számodra, mert 
segíteni fog a Krisztusi jellem kialakításában.  

Ne telepedj le Sátán foteljába, és mond azt, hogy nincs értelme, nem tu-
dod abbahagyni a bűnözést, nincs benned erő a győzelemhez. Benned nincs erő 
Krisztus nélkül, de megvan az a kiváltságod, hogy Krisztus a szívedben lakozzon 
hit által, és Ő le tudja győzni benned a bűnt, ha együttműködsz az Ő erőfeszíté-
seivel… Lehetsz élő levél, melyet ismer és olvas minden ember. Nem kell halott 
levélnek lenned, hanem legyél élő, amely tanúsítja a világnak, hogy Jézus képes 
megmenteni.  
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71. fejezet – Isten választott

„Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt 
mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem útállak.” Ésaiás 
41:9.

Sokaknak zavaros a fogalma, hogy miből áll a hit, s mindenestől előjogaik 
szintje alatt élnek. Összetévesztik az érzést a hittel, s szüntelen levertek és 
bizonytalanok. Mert a Sátán minden lehető módon kihasználja tudatlanságu-
kat és tapasztalatlanságukat… Fogadjuk el Krisztust személyes üdvözítőnknek, 
máskülönben elbukunk a győzelem megkísérelésénél. Nem jó távol tartani 
magunkat tőle, azt hinni, hogy noha barátunk vagy szomszédunk személyes 
megváltója lehet, mi mégsem tapasztalhatjuk meg megbocsátó szeretetét. 
Higgyük, hogy Isten választottai vagyunk, hogy hitünk gyakorlása megmentsen 
bennünket Krisztus kegyelme és a Szentlélek munkálkodása által. S nekünk 
magasztalnunk és dicsőítenünk kell őt a meg nem érdemelt kedvezés oly dicső 
megnyilvánulásáért. A lelket Isten szeretete vonzza Krisztushoz, hogy Ő irgal-
masan elfogadja, majd bemutassa Atyjának. A Szentlélek munkája által Isten 
és a bűnös közötti kapcsolat helyreáll. Mennyei Atyánk ezt mondja: ’Istenükké 
leszek, ők pedig népemmé lesznek. Megbocsátó szeretetet tanúsítok irántuk 
és rájuk árasztom örömömet. Kincseim lesznek, magamnak alkotott nép, akik 
hirdetik dicséretemet!’

Az Atya az emberek között élő választott népére árasztja szeretetét. Ezek azok 
az emberek, akiket Krisztus a saját vérén vásárolt meg. Mivel engedtek Krisztus 
vonzásának, Isten fenséges kegyelme által kiválasztottá válnak arra, hogy Isten 
engedelmes gyermekeiként üdvözítse őket. Isten ingyen kegyelme és irántuk 
való szeretete megmutatkozik rajtuk. Mindenki, aki kisgyermekként megalázza 
magát, és a gyermek egyszerűségével elfogadja Isten szavát, és engedelmeske-
dik annak, Isten választott népe közé számláltatik.

Úgy bizonyítod magadat Krisztus által kiválasztottnak, ha hűséges vagy, és 
Isten által választottnak, ha megmaradsz a tőkében.  
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72. fejezet – Krisztus váltságdíjának teljessége

„Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése 
előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, Eleve 
elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akarat-
jának jó kedve szerint.” Efézus 1:4-5.

A menny tanácsaiban gondoskodás történt, hogy az emberek, bár törvény-
szegők, ne vesszenek el engedetlenségükben, hanem Krisztusba, mint helyet-
tesükbe és kezesükbe vetett hit által Isten választottaivá válhatnak… Isten azt 
akarja, hogy minden ember üdvözüljön, hiszen eléggé gondoskodott erről, mi-
kor egyszülött Fiát válságul adta mindenekért. Az elkárhozó azért kárhozik el, 
mert nem volt hajlandó Jézus Krisztus által Isten gyermekévé várni. Az emberi 
büszkeség gátolja meg abban, hogy elfogadja a megváltás gondoskodását. De 
az ember érdeme nem lesz elfogadva Isten jelenlétében. Ami az embert elfo-
gadhatóvá teszi Istennél az a Krisztustól kapott kegyelem az Ő nevében való hit 
által. Sem a túlzott másiknak való alárendeltség, sem a túlzottan szárnyaló ér-
zelmek nem bizonyítják, hogy Isten választottai volnánk. A választottak Krisztus 
által lettek kiválasztva.

Jézus mondja: „aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem” János 6:37.  Ami-
kor a bűnbánó bűnös Krisztushoz jön, a bűnösségének és érdemtelenségének 
tudatában, felismerve, hogy büntetést érdemel, de bízik Krisztus szeretetében 
és kegyelmében, akkor Ő nem fogja elutasítani. Isten megbocsátó szeretetét 
alkalmazza, és örömteli hála növekedik a szívében Megváltója végtelen könyö-
rületéért és szeretetéért. Ezt a gondoskodást neki készítette a mennyei tanács a 
föld megteremtése előtt, hogy Krisztus magára veszi az ember bűnének bünte-
tését, és betulajdonítja neki az Ő igazságosságát, ámulattal töltve el őt. 

Az Atya olyan helyre teszi bűneinket ahol csak az ő szemei láthatják, de senki 
másé. Ahogyan elrejti arcát Krisztus  ártatlanságától, úgy elrejti azt a hívő bű-
nétől is, mert az igazságosság neki lett tulajdonítva. Krisztus igazságosságának 
birtoklása felkészít minket a legértékesebb áldásokra ebben az életben, és ado-
mányoz nekünk egy örökkévaló életet Isten országában.
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73. fejezet – Krisztus felhívása a mi legerősebb szeretetünkért

„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat 
szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok 
Istennek és a Mammonnak.” Máté 6:24

Sokan vannak az ellenség elvarázsolt területén. A legkevésbé fontos dolgok 
– ostoba társadalmi összejövetelek, éneklés, tréfálkozás, viccelődés – kötik le 
az elméjüket és szolgálnak az Úrnak megosztott szívvel.  Krisztus véleményét 
figyelmen kívül hagyják: „senki sem szolgálhat két úrnak.” { 

Az egyik legmarkánsabb jellemzője a föld lakóinak Noé napjaiban a mérhe-
tetlen világiasság volt. Ettek és ittak, vettek és adtak, férjhez mentek, házasod-
tak, mint amik életük fő célja. Az nem bűn, ha a szükségletünk kielégítésére 
eszünk és iszunk, és ha azt, ami törvényes, nem visszük túlzásba. Isten maga 
alapította a házasságot is, amikor Évát adta Ádámnak. Isten minden törvénye 
csodálatosan hozzá van igazítva az emberi természethez. Az özönvíz előtti em-
berek bűne annak megrontása volt, ami önmagában törvényes volt. Megron-
tották Isten ajándékait azáltal, hogy a saját önző vágyaik szolgálatába állították.     

A túlzott szeretet és odaadás, amely önmagában törvényes, okozta több ezer 
lélek pusztulását. Sokszor a jelentéktelen dolgoknak adunk nagy jelentőséget és 
teljes mértékben erre használjuk fel értelmi képességeinket, amit inkább Isten 
számára kellene felhasználnunk. Mindig őrizkednünk kell olyan dolgok mérték-
telen használatától, ami jól felhasználva törvényes. Nagyon sok lélek elveszett 
az olyan dolgokban való részvétel által, amely helyesen használva ártalmatlan, 
de amely megrontva és hibásan használva ártalmas és megront. 

Ha folyamatosan csak azon dolgokon gondolkozunk és azokért amelyek az 
élethez hozzátartoznak, akkor nem tudjuk a gondolatainkat a mennyei dolgok-
ra rögzíteni. Sátán arra törekszik, hogy gondolatainkat Istentől elirányítsa, és a 
középpontba helyezi a divatot, a szokásokat és a világ kívánságait, amely beteg-
séget és halált hoz. 

Ezen a világon kell elnyernünk az alkalmasságot a mennyre. Isten megbíza-
tást hagyott ránk, és várja, hogy használjuk minden képességünket felebaráta-
ink segítésre és áldására. Isten kéri a legerősebb szeretetünket és a legmaga-
sabb képességeinket 

<<<vissza az 5. tanulmányhoz
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5. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, 228-231.

A pogányok reménysége

Ézsaiás mindvégig világosan bizonyságot tett szolgálatában arról, hogy mi Is-
ten szándéka a pogányokkal. Más próféták is említést tettek Isten tervéről, de 
nem mindig fogták fel a mondottakat. Ézsaiás azt a megbízatást kapta, hogy te-
gye nagyon világossá Júda előtt azt az igazságot, amely szerint Isten Izráele közé 
számítanak majd sokan, akik test szerint nem Ábrahámtól származnak. Ez a taní-
tás nem volt összhangban korának teológiájával, mégis bátran hirdette Istentől 
kapott üzenetét, reményt ébresztve azok szívében, akik az Ábrahám magvának 
ígért lelki áldások után sóvárogtak.

A pogányok apostola a római hívőkhöz írt levelében figyelmeztet Ézsaiás ta-
nításának erre a jellegzetességére. „Ézsaiás... nyíltan beszél és így szól – jelenti 
ki Pál: Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik 
nem tudakozódtak utánam” (Róm 10:20).

Sokszor úgy tűnt, hogy a zsidók nem tudják, vagy nem akarják megérteni, mi 
Isten szándéka a pogányokkal. Pedig Isten éppen ennek a szándéknak véghez-
vitelére különítette el őket a többi néptől, és ezért tette őket önálló nemzetté a 
föld népei között. Atyjukat, Ábrahámot, aki először kapta a szövetségi ígéretet, 
azért hívta ki rokonai közül és küldte távoli vidékre, hogy fényt vigyen a pogá-
nyoknak. Jóllehet az ígéretben az is benne volt, hogy utódainak száma annyi 
lesz, mint a tenger homokja, de nem önző célból kellett Kánaán földjén nagy 
nemzetet alapítania. „...naggyá teszem nevedet, és áldás leszel – nyilatkoztatta 
ki Jahve. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad 
nyer áldást a föld minden nemzetsége” (1Móz 12:2–3).

Amikor Izsák születése előtt nem sokkal Isten megújította a szövetséget, újra 
világossá tette célját az emberiséggel. „...általa nyer áldást a föld minden népe” 
(1Móz 18:18) – bíztatta Isten Ábrahámot az ígéret gyermekével kapcsolatosan. 
Később pedig a mennyei látogató újra kinyilatkoztatta: „és a te utódod által nyer 
áldást a föld valamennyi népe...” (1Móz 22:18). Ennek a szövetségnek mindnyá-
jukat érintő feltételeit jól ismerték Ábrahám gyermekei és leszármazottai. Isten 
azért szabadította meg a zsidó népet az egyiptomi szolgaságból, hogy áldás le-
gyen a nemzetek számára, és hogy Isten neve ismertté váljon „az egész földön” 
(2Móz 9:16). Ha engedelmeskednek Isten kívánalmainak, messze túlszárnyalják 
a többi népet bölcsességben és értelmi képességben. Ezt az elsőbbséget azon-
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ban azért kell elérniük és megőrizniük, hogy általuk valósuljon meg Isten szán-
déka „a föld valamennyi népé”-vel kapcsolatban.

Izráel egyiptomi rabszolgaságából való szabadulását és az ígéret földje elfog-
lalását kísérő csodálatos intézkedések sok pogányt arra késztettek, hogy Izráel 
Istenét a legfőbb Úrnak ismerjék el. „Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én 
vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izráel fi-
ait” (2Móz 7:5). Még a gőgös fáraó is kénytelen volt elismerni Jahve hatalmát. 
„Induljatok, menjetek ki az én népem közül Izráel fiaival együtt, menjetek és 
tiszteljétek az Urat... Kérjetek áldást rám is!” (2Móz 12:31–32).

Izráel előrenyomuló serege azt tapasztalta, hogy azoknak a csodálatos dol-
goknak a híre, amelyeket Isten a héberekkel cselekedett, megelőzte őket. A 
pogányok közül felismerték egyesek, hogy Ő az egyedüli igaz Isten. A pogány 
asszony így tett bizonyságot a gonosz Jerikóban: „Bizony, a ti Istenetek, az Úr az 
Isten fönn a mennyben és lenn a földön” (Józs 2:11). Amit Jahvéról így megtu-
dott, szabadulását jelentette. „Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt 
Ráháb...” (Zsid 11:31). Nem ő az egyedüli, akinek megtérése tanúsította Isten 
irgalmát azokkal a bálványimádókkal szemben, akik elismerik isteni tekintélyét. 
Az ország belsejében nagyszámú nép hagyott fel pogányságával; egyesültek Iz-
ráellel, osztozva a szövetség áldásaiban. Ezek voltak a gibeoniták.

Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbsé-
get. Az egész emberiségnek Ő az Alkotója. A teremtés által minden ember 
egy közös családhoz tartozik, a megváltás pedig mindenkit eggyé kovácsol. 
Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom 
minden helyiségét, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete 
oly széles, oly mély, oly teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán befolyása 
alól azokat, akiket a nagy csaló magtévesztett. Trónjához emeli őket, ahhoz a 
trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez körül. Krisztusban nincs zsidó, 
sem görög, nincs rabszolga, sem szabad. Az Ígéret földje elfoglalását követő 
években Izráel majdnem teljesen szem elől tévesztette Jahvénak a pogányok 
számára is üdvösséget hozó, áldott szándékát. Ezért tervét újra ki kellett nyi-
latkoztatnia. „A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr – énekelte Isten-
től ihletve a zsoltáríró –, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép.” 
„Egyiptomból követek jönnek, az etiópok Istenhez emelik kezüket.” „Félik 
majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet... Meg kell ezt 
írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép. Mert le-
tekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meg-
hallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálraítélteket. Hirdessék az 
Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a né-



99PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLyoK, 228-231.

pek és országok, hogy az Urat tiszteljék” (Zsolt 22:28; 68:32; 102:16, 19–23).
Ha Izráel hű marad megbízatásához, a föld minden népe részesül azokban 

az áldásokban, amelyeket ő kapott. De azok szíve, akikre Isten a megmen-
tő igazság ismeretét bízta, érzéketlen volt a körülöttük levők szükségleteivel 
szemben. Mivel Isten szándékát szem elől tévesztették, úgy kezelték a pogá-
nyokat, mint akiket Isten kizárt kegyelméből. Az igazság világosságát elrejtet-
ték, és így sötétség uralkodott. A tudatlanság fátyola borult a népekre. Nem 
sokat tudtak Isten szeretetéről. Burjánzott a tévelygés és a babona.

Ez a kép fogadta Ézsaiást, amikor Isten elhívta a prófétai szolgálatra. Még-
sem csüggedt el, mert fülében csengett az Isten trónját körülvevő angyalok 
diadalmas kórusa: „...dicsősége betölti az egész földet!” (Ézsa 6:3) Hitét erősí-
tették Isten egyházának nagyszerű győzelmeiről kapott látomásai, amikor „...
tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja” (Ézsa 11:9). 
Végül Isten „...leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, 
amely betakart minden nemzetet” (Ézsa 25:7), és kitölti Lelkét minden testre. 
Akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok Isten Izráele közé számítanak. 
„Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt 
mondja majd: Én az Úré vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik 
a kezébe írja: Az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izráel nevét” (Ézsa 44:4–5).

Isten kinyilatkoztatta a prófétának áldott célját, amelyért szétszórja Júdát 
a föld népei között. Így szólt: „Ezért majd megismeri népem a nevemet azon 
a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt: Itt vagyok!” (Ézsa 52:6) És nemcsak 
nekik kellett megtanulniuk az engedelmesség és bizalom leckéjét. Száműzeté-
sük helyén másokkal is meg kellett ismertetniük az élő Istent. Az idegenek fiai 
közül sokan megtanulták szeretni, mint Teremtőjüket és Megváltójukat. Ünne-
pelni kezdték szent szombatját, teremtői hatalmának emlékművét; és „kinyúj-
totta szent karját az Úr minden nép szeme láttára”, hogy megszabadítsa népét 
a fogságból, „az egész föld határán” (Ézsa 52:10). A pogányságból megtértek 
közül sokan csatlakoztak Izráelhez, és velük tartottak, amikor visszamentek Jú-
deába. Nem mondhatta egyikük sem: „Bizonyára elkülönít engem népétől az 
Úr” (Ézsa 56:3). Az Úr azt mondta prófétája által azoknak, akik meghódolnak 
előtte és megtartják törvényét, hogy ezentúl földi egyházához, a lelki Izráelhez 
tartoznak.

<<<vissza az 5. tanulmányhoz
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6. Tanulmány javasolt olvasmánya

THE FAITH I LIVE BY, PP. 76–78, 360–364.

Megváltó az örökkévalóságból 

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megál-
dott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, a szerint, amint 
magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi 
szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,” Efézus 1:3, 4.

A bukás miatt az Úr létrehozta a megváltás tervét, hogy ezáltal helyreállíthas-
sa az ember eredeti tökéletességét. Krisztus halála a kereszten lehetővé tette 
Isten számára, hogy elfogadjon és megbocsásson minden bűnbánó lelket. 

Amikor a mennyei áldozat a kereszten függött, az angyalok köré gyűltek és 
látva őt ott, és hallva kiáltását, megkérdezték erős felindulásukban, hogy: „Az 
Úr, Jehova, nem menti meg?”… Majd hallották: „Megesküdt az Úr és meg nem 
másítja. Az Atya és a Fiú megesküdött, hogy megtartja az örökkévaló szövet-
séget. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Krisztus nem 
volt egyedül keresztáldozatakor. Ez a beteljesülése volt annak a szövetségnek, 
amelyet Atyjával kötött még a világ alapjainak lerakása előtt. Egymással kezet 
szorítva tettek fogadalmat, hogy Krisztus fog kezeskedni az emberiségért ameny-
nyiben Sátán álokoskodása legyőzi. 

Az ember megmentése mindig is a mennyei tanácskozások tárgya volt. Az 
irgalmasság szövetsége már a világ teremtése előtt elkészült. Öröktől fogva lé-
tezik, ezért is hívjuk örök szövetségnek. Amilyen bizonyos, hogy nem volt idő, 
amikor Isten ne létezett volna, olyan bizonyos az is, hogy nem volt olyan pillanat, 
amikor az örökkévaló értelmű Isten ne lelte volna gyönyörűségét az emberek 
iránt tanúsított kegyelemben.

Minél többet elmélkedünk ezen a témán, annál mélyebbre jutunk, de min-
dig lesz oly mélység, amit még nem értünk el mialatt a Megváltó dicsőségét 
tanulmányozzuk. Az élet fejedelmének dicsősége ez, a legnagyobb emberi erő-
vel sem érhető el. Az angyalok is vágyakoztak betekinteni ebbe a titokzatos és 
csodálatos témába, az emberiség megváltásába.  
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Isten terve az ember váltságdíjára

„És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utá-
nad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek 
tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.” 1 Mózes 17:7.

Amiként a Biblia két törvénnyel ajándékoz meg bennünket: egy változhatat-
lan és örökkévaló törvénnyel és egy ideiglenes, átmeneti törvénnyel, azonkép-
pen szövetség is kettő van. A kegyelem szövetsége volt az első, amelyet Isten 
Éden kertjében kötött az emberrel, amikor a bűneset után azt az ígéretet adta, 
hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos majd. Ez a szövetség minden ember-
nek bocsánatot és Isten támogató kegyelmét ajánlotta fel a jövőre a Krisztusban 
való hit és az engedelmesség által. Az örök életet is megígérte nekik az Úr azzal a 
feltétellel, hogy hűségesek maradnak Isten törvényéhez. A pátriárkák így kapták 
meg az üdvösség reménységét.

Ugyanezt a szövetséget újította meg Isten Ábrahámmal a következő ígéret-
ben: „És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei...” (1Móz 
22:18). Ez az ígéret Krisztusra mutatott. Így fogta ezt fel Ábrahám is (lásd Gal 
3:8.16), és bűnei bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet Isten 
igazságul számított be néki. Az Ábrahámmal megújított szövetség Isten törvé-
nyének tekintélyét is fenntartotta. Az Úr azt mondta Ábrahámnak: „Én a min-
denható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes” (1Móz 17:1). Isten a 
következőképpen tett tanúbizonyságot hűséges szolgájáról: „Mivelhogy hallgata 
Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, 
rendeléseimet és törvényeimet” (1Móz 26:5). 

Az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hitelesítette. Ezt a szövetséget „máso-
dik” vagy „új” szövetségnek nevezzük, mivel azt a vért, amellyel megpecsétel-
ték, az első szövetség vére után ontották ki. 

A kegyelem szövetsége nem új igazság, mert Istennél megvolt már az örök-
kévalóság óta. Ezért is nevezik örökkévaló szövetségnek.

Csak amennyiben az Ábrahám szövetsége alá jövünk, van reménységünk. Ez 
pedig a Krisztusba vetett hit által való kegyelem szövetsége. Az Ábrahámnak hir-
detett evangéliumi őröm üzenet, melyből reménységét merítette, azonos volt a 
ma általunk hirdetett örömhírrel, melyből a mi reménységünk fakad. Ábrahám 
Jézusra tekintett, aki a mi hitünk szerzője és bevégzője is.
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Az ember nem tudja önmagát megmenteni

„Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, ha-
nem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy meg-
igazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a 
törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.” Galata 2:16.

Egy másik megállapodás született – amelyet a Szentírás ’Ószövetségnek’ ne-
vez – Isten és Izráel között a Sínai-hegynél, és az áldozat vére hitelesítette…

Isten… törvényét adta nekik [Izráelnek], és az engedelmesség feltételének 
teljesítésétől függően az áldások ígéretével: ’Mostan azért, ha figyelmesen hall-
gattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem va-
lamennyi nép közt az enyéim… És lesztek ti nékem papok birodalma és szent 
nép’ (2Móz 19:5-6). A nép nem fogta fel saját bűnös voltát. Azt sem, hogy Krisz-
tus nélkül lehetetlenség volt számukra Isten törvényének megtartása. Mindezek 
ellenére készségesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, hogy képesek 
voltak és lesznek saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelenteni: ’Min-
dent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk’ (2Móz 24:7). 
Áhítatot keltő fenséggel tanúbizonyságot tettek a törvény kihirdetéséről, és ré-
mületen remegtek a hegy előtt. Ám csak néhány hét telt el és máris megszegték 
Istennel kötött szövetségüket és leborulva imádták a faragott képet. Nem re-
mélhették Isten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Most 
azonban, mikor belátták bűnös voltukat és azt is, hogy bocsánatra van szüksé-
gük, tudatára ébredtek annak, hogy nem lehetnek meg ama Megváltó nélkül, 
aki az ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati felajánlásokban 
vetítette előre árnyékát… 

Az Ószövetségnek ezek voltak a kifejezései: Engedelmeskedj és élsz!: ’És 
adám nékik parancsolatimat, és törvényimet… melyeket az ember ha cselekszik, 
él azok által’ (Ez 20:11; 3Móz 18:5), de ’Átkozott, aki meg nem tartja e törvény-
nek igéit, hogy cselekedje azokat!’ (5Móz 27:26). Az Újszövetséget ’jobb ígére-
tekre’ fektették le; a bűnök bocsánatának és Isten kegyelmének ígéretére, hogy 
megújítsa a szívet és összhangba hozza Isten törvényének alapelveivel.

Az üdvösséget csakis az ábrahámi szövetség biztosíthatja.

Az édeni élet

„Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; 
és a tenger többé nem vala.” Jelenések 21:1.
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A menny is egy iskola, tanulmányi területe az egész univerzum, tanára pe-
dig a mindenható Isten. Ennek az iskolának az egyik tagozatát alapította meg 
Istenünk az Édenben, és ha a megváltási terv végbemegy, az oktatás majd újra 
kezdődik az édeni iskolában…

A pátmoszi próféta így határozta meg az örökkévalóság iskolájának helyszí-
nét: „Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; 
és a tenger többé nem vala. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, 
amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára fel-
ékesített menyasszony” (Jel 21:1-2)…

Az Édenben az élet fájának jelenléte csak feltételes volt és végül Isten visz-
szavette azt. Az eljövendő, örök élet ajándékai azonban visszavonhatatlanok és 
örökkévalók lesznek…

Mivel az ember újra élvezheti Istene jelenlétét, akár kezdetben, úgy akkor 
is, közvetlenül tőle nyeri majd a tanítást. „Ezért hadd ismerje meg népem az én 
nevemet ama napon! Hogy én vagyok, aki mondom: Ímé, itt vagyok” (Ésa 52:6)!

Isten gyermekei előtt az egész világegyetem nyitva áll majd, hogy tanulmá-
nyozhassák annak titkait. Kimondhatatlan örömmel lépünk be az el nem bukott 
lények örömébe és részesülünk bölcsességükből. Osztozhatunk tudásuk kincse-
iben, amit úgy halmoztak fel, hogy korszakokon át szemlélték Isten teremtett 
világát. Az örökkévalóság évei pedig, amint peregnek, egyre dicsőségesebb ki-
jelentéseket tartogatnak számunkra. Isten „véghetetlen bőséggel” adja majd 
ajándékait, „feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk” (Ef 3:20). 

A földi élet a mennyei élet kezdete, a földi nevelés bevezetés a menny elve-
ibe, életünk munkája itt a földön előkészít az ottani életmű elvégzésére. Ami 
most látható jellemünkben és Istenért végzett szolgálatunkban, biztos előképe 
annak, amivé válni fogunk. 

A dicsőség sugarai

„Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle; és ott van az ő hatal-
mának rejteke.” Habakuk 3:4.

Sátán „e világ istene” (2Kor 4:4) lett azáltal, hogy sikerült az embert az en-
gedelmesség útjáról letérítenie. Az uralom, amely azelőtt Ádámé volt, a bitorló 
kezébe került. Isten Fia azonban felajánlotta, hogy eljön erre a földre, megfizeti 
a bűn büntetését, és ezzel nemcsak megváltja az embert, hanem eljátszott ural-
mát is visszaszerzi… Pál apostol így utal [az uralom helyreállítására]: „...hogy 
megváltsa tulajdon népét...” (Ef 1:14). 
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A bűn miatt nemcsak az ember, hanem a föld is a gonosz hatalmába került, 
és a megváltás tervének ezt is helyre kell állítania.

A Golgota keresztje nemcsak a törvény változhatatlanságát hirdeti a világ-
egyetemnek, hanem azt is, hogy a bűn zsoldja a halál. A haldokló Megváltó „el-
végeztetett” kiáltásával megkondult Sátán felett a lélekharang. Az oly régóta 
folyó nagy küzdelem eldőlt, és most már biztos volt, hogy a bűn végleg meg-
semmisült. Isten Fia átlépte a sír kapuját, hogy „a halál által megsemmisítse azt, 
akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt” (Zsid. 2:14). Lucifer magas 
méltóságra vágyott, és ezért ezt mondta: „Az Isten csillagai fölé helyezem ülő-
székemet, ... hasonló leszek a Magasságoshoz.” Isten pedig kijelenti: „Tevélek 
hamuvá a földön... s többé örökké nem leszel!” (Ésa. 14:13–14; Ez. 28:18–19).

„Láték új eget és új földet…” (Jel. 21:1)… Elsöpri az átok minden nyomát…
A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszt-

halálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, 
csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. A megdicsőült Krisztust 
szemlélve, a próféta így szól: „Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mel-
lőle, és ott van az Ő hatalmának rejteke” (Hab. 3:4).

Az egész örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltot-
tak és erről énekelnek. 

Nincs többé halál

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz töb-
bé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúl-
tak.” Jelenések 21:4.

A megváltottak otthonában nem lesz könnyhullatás, nem lesznek temetési 
menetek és gyászjelvények. „nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, amely 
benne lakozik, bűnbocsánatot nyer” (Ésa 33:24). A boldogság gazdag áradata 
egyre nagyobbra duzzad az örökkévalóság folyamán…

 Mélységesen gondolkozzunk el az eljövendő, áldott életről. Hitünk 
hatoljon át a sötétség minden felhőjén, és szemléljük Őt, aki meghalt a világ 
bűneiért. Megnyitotta a paradicsom kapuit mindenki előtt, aki befogadja Őt, s 
hisz Benne… A nagy fájdalmat okozó szenvedések legyenek számunkra felvilá-
gosító leckék, amelyek megtanítanak arra, hogy előreigyekezzünk Krisztusban, 
magasztos elhívásunk jutalma felé! Bátorítson minket a gondolat, hogy Krisztus 
nemsokára eljön. Ez örvendeztesse meg szívünket…

Hazafelé tartunk. Aki annyira szeretett bennünket, hogy meghalt értünk, vá-
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rost épít nekünk. Az új Jeruzsálem a pihenőhelyünk. Isten városában nem lesz 
szomorúság. A bánat, a jajkiáltás, a széttiport reményeket és eltemetett szeret-
teinket gyászoló sírás megszűnik. A nehézségeket, amelyek most beborítanak, 
nemsokára felcseréljük a menyegzői ruhákra. Rövidesen tanúi leszünk Királyunk 
koronázásának. Akiknek az élete Krisztusban van elrejtve, akik e földi életben a 
hit nemes harcát harcolták, azok Isten országában a megváltottak dicsőségében 
ragyognak majd.

Nem tart már sokáig, és meglátjuk azt, akiben örök életünk reménysége ösz-
szpontosul. S az Ő jelenlétében semminek tűnik majd az élet összes megpróbál-
tatása és szenvedése… Tekintsetek fel, és szüntelenül növekedjék hitetek. Ez a 
hit vezessen végig a keskeny ösvényen, Isten városának kapuin át a határtalan, 
dicső jövőbe, amely a megváltottaké.

A nagyváros

„És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak ben-
ne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.” 
Jelenések 21:23.

„Az új Jeruzsálem, a megdicsőült új Föld fővárosa »ékes korona… az Úr kezé-
ben, királyi fejdísz Istened tenyerén«. »Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása 
hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz.« (Ésa 62,3; Jel 21,11.)

A város utcái tiszta arannyal kövezettek… a város kapui színaranyból készült, 
drágagyöngyökkel díszített… Tolvaj nem lophatja el, moly nem teheti tönkre… 
Maradandó gazdagságod lehet, amelyet nem fenyegeti veszély. 

 „Nem lesz éjszaka” Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk 
a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. 
Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz vége. „És nem 
lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket” 
(Jel 22:5). A Nap fényét feleslegessé teszi az a ragyogás, amely nem fájó, és nem 
vakít, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli Nap verőfényét. A szent várost 
Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel önti el. A megváltottak az 
örök nappal Nap nélküli világosságában fognak járni.

„Templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temp-
loma, és a Bárány.” (Jel. 21:22) Isten népének abban a kiváltságban lesz része, 
hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval. „Most tükör által homályosan 
látunk.” (I. Kor. 13:12) Most Istenről csak annyit tudhatunk, amennyit az embe-
rekkel való eljárásai és a természet dolgai visszatükröznek belőle. De majd szín-
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ről színre látjuk Őt, és nem lesz köztünk fénytompító fátyol. Közelében leszünk, 
és nézhetjük arcának dicsőségét.

Határozzuk el magunkat, hogy bármennyibe kerüljön is a menny, mi akkor is 
az isteni természet részesei leszünk!

Két különböző világ

„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és 
embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.” 1Ko-
rinthus 2:9. 

Az örökkévaló világ dicsősége feltárult előttem. El kell mondanom neked, 
hogy érdemes elnyerni a mennyet. Életed célja legyen, hogy beilleszkedj a meg-
váltottak, a szent angyalok és a világ Üdvözítőjének közösségébe. Ha csak egy-
szer is megpillantottuk volna az égi várost, sohasem akarnánk ezen a földön 
lakozni. Vannak gyönyörű tájak itt is, és élvezzük a természet szépségeinek látvá-
nyát. Mindezt Isten teremtette. Tudom, hogy ha szeretem Istent, és megtartom 
a parancsolatait, van egy mindent meghaladó, örök értékű dicsőség, fenntartva 
számomra a mennyben.

Ott a látásunkat eltakaró fátyol eltűnik, szemünk pedig szemlélheti azt a szép 
világot, amit most csak mikroszkópon keresztül tudunk vizsgálni; és amikor az 
égbolt csodáin elmélkedünk – amiket most csak távcsöveken keresztül látunk –, 
a bűn rontásának eltűnésével az egész földön feltetszik majd az Úrnak, a mi Iste-
nünknek szépsége; milyen hatalmas tér tárul fel majd előttünk! Ott a tudomány 
kutatója elolvashatja a teremtésről szóló feljegyzéseket, és semmi sem fogja 
emlékeztetni a bűn törvényére. Hallgathatja a természet hangjainak muzsikáját, 
és egyetlen jajszót vagy bánatosan disszonáns szólamot sem fedezhet fel benne. 
Mindenen csak egyetlen személynek, a mindenható Istennek a kézírása lesz lát-
ható, és sem földön, sem vízen, sem égen nem marad a régmúlt betegségének 
egyetlen apró nyoma sem.

Képzeljétek magatokat az üdvözültek boldog otthonába, és gondoljatok arra, 
hogy ez az ország olyan dicső lesz, amilyet a legmerészebb képzelet sem képes 
lefesteni. Az a sok jó adomány, amelyet Isten a természetben ajándékoz nekünk, 
csak halvány tükörképe az Ő dicsőségének.

Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. 
Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfog-
ni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
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7. Tanulmány javasolt olvasmánya
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A törvény és a szövetségek

Ádám és Éva megteremtésük alkalmával tudomást szereztek Isten törvényé-
ről és megértették azt. Isten megismertette velük, hogy a törvény milyen igé-
nyeket támaszt az emberrel szemben. Utasításait Isten a szívükbe írta. Az ember 
bukásával a törvény nem változott meg. Isten azonban egy gyógyító rendszert 
hozott létre, hogy az embert visszatérítse az engedelmességhez. Megváltót ígért 
és az áldozati felajánlások előre mutattak Krisztus halálára, amin a bűnáldozatok 
alapultak. Ha Isten törvényét sohasem szegték volna meg, akkor nem lett volna 
halál és így nem lett volna szükség megváltóra; következésképpen nem lett vol-
na szükség az áldozatokra sem.

Ádám megtanította utódainak Isten törvényét. Így a törvény apáról fiúra 
szállt át és megismerhették azt az egymást követő nemzedékek. Azonban csak 
néhányan fogadták el Isten kegyelmes gondoskodását az ember megváltásáról, 
amit engedelmességükkel viszonoztak. A törvény megszegésével a világ olyan 
gonosz és romlott lett, hogy meg kellett tisztítani romlottságától az özönvízzel. 
Noé és családja megőrizték és megtartották a törvényt. Noé megtanította le-
származottait a Tízparancsolatra. Mikor az emberek ismét eltértek Istentől, ak-
kor az Úr Ábrahámot választotta ki magának és neki jelentette ki a következőket: 
„Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandó-
kat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet” (1Móz 26:5). Az Úr Áb-
rahámnak adta a körülmetélkedés szertartását, amely az Isten szolgálatára való 
felajánlás jele volt. Záloga volt ez annak is, hogy elkülönülnek a bálványimádás-
tól és csak az Isten törvényének engedelmeskednek. Ábrahám leszármazottai 
nem tartották meg ezt a fogadalmat. Ez megmutatkozott abban, hogy hajlandók 
voltak szövetséget kötni a pogányokkal és magukévá tették szokásaikat, gyakor-
lataikat. Ez volt az oka az Egyiptomba való menetelüknek és ottani rabszolga-
ságuknak. A bálványimádókkal való kapcsolatukban és az egyiptomiaknak való 
kényszerű alárendeltségükben az isteni szabályokat még inkább megrontották, 
és átvették a pogányok bálványimádó szokásait. Ezért amikor az Úr kihozta őket 
Egyiptomból, dicsőségbe öltözve és angyalaitól körülvéve lejött hozzájuk a Sínai 
hegyre és dicső fenségében az egész nép hallatára kihirdette törvényét.

Nem bízta rá előírásait egy olyan nép emlékezetére, amely hajlamos volt, 
hogy arról megfeledkezzék, hanem kőtáblára véste fel azokat. Szent előírásaival 
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meg akarta óvni Izraelt a pogány hagyományokkal való összekeveredés minden 
lehetőségétől, és kizárta, hogy követelményeit emberi rendeletekkel és szo-
kásokkal összekeverjék. Nem állt meg azonban a Tízparancsolat előírásainak 
átadásánál. A nép bebizonyította nagyon könnyen félrevezethető voltát. Ezért 
Isten a kísértés egyetlen ajtaját sem akarta őrizetlenül hagyni. Megparancsolta 
Mózesnek, hogy írja le - mégpedig pontosan úgy, ahogy ő mondta neki - az ítéle-
teket és a törvényeket, és adjon aprólékos utasításokat arra nézve, hogy mit kö-
vetel népétől. Ezek az utasítások a népnek az Isten-, az egymás- és az idegenek 
iránti kötelességére vonatkoztak és a Tízparancsolat alapelveinek részletes ma-
gyarázatai voltak, mégpedig oly világosan, hogy senki sem érthette félre. Az volt 
a feladatuk, hogy a két kőtáblára vésett tíz parancsolat szentségén őrködjenek.

Ha az ember úgy tartotta volna meg Isten törvényét, ahogy azt Isten a bűn-
eset után Ádámnak adta, és ahogy azt Noé megőrizte, s Ábrahám megtartotta, 
akkor semmi szükség nem lett volna a körülmetélkedés elrendelésére. Ha Ábra-
hám leszármazottai megtartották volna a szövetséget, amelynek a körülmetélés 
volt a jele, akkor nem tudták volna őket bálványimádásra csábítani, és nem szen-
vedtek volna rabszolgaként Egyiptomban. Ha elméjükben megtartották volna Is-
ten törvényét, akkor nem lett volna szükség annak kihirdetésére a Sínai hegyről, 
amit kőtáblába is véstek. Ha a nép gyakorolta volna a Tízparancsolat alapelveit, 
akkor nem kellett volna Istennek további utasításokat adnia Mózesnek.

Az Ádámra bízott áldozati rendszert leszármazottaik szintén elferdítették. 
Babonaság, bálványimádás, kegyetlenség és a kicsapongás által megrontották 
azt az egyszerű és értelmes istentiszteletet, amelyet Isten írt elő. A bálvány-
imádókkal való hosszú kapcsolat következtében Izrael népe sok pogány szokást 
vegyített össze saját istentiszteletével. Ezért Isten a Sínai hegynél határozott uta-
sításokat adott nekik az áldozati istentiszteletre vonatkozólag. A sátor elkészülte 
után a kegyelem trónja felett lebegő dicsőség felhőjéből érintkezett Mózessel és 
onnan utasításokat adott az áldozatok rendszerére és az istentisztelet formáira 
vonatkozóan. Így adta meg Isten Mózesnek a szertartási törvényt és íratta azt 
meg vele könyvben. A Tízparancsolatot azonban, melyet a Sínai hegyről hirde-
tett ki népének, maga Isten írta rá két kőtáblára, melyet gondosan őriztek a szö-
vetség ládájában.

Sokan vannak olyanok, akik megpróbálják összekeverni ezt a két törvény-
rendszert. A ceremóniális törvényről beszélő helyeket használják fel annak bi-
zonyítására, hogy az erkölcsi törvényt Isten eltörölte. Ez azonban a Szentírás 
üzenetének elferdítése, kiforgatása. A két törvényrendszer közötti különbség át-
fogó és világos. A szertartási törvények rendszere olyan jelképekből áll, amelyek 
Krisztusra mutatnak, az ő áldozatára és papságára. Ezt a szertartási törvényt, 
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áldozataival és rendeleteivel együtt a hébereknek addig kellett végrehajtaniuk, 
míg a jelkép nem találkozott a valósággal Krisztus halálában, aki Isten báránya-
ként elveszi a világ bűneit. Ezután az összes áldozati felajánlásoknak meg kel-
lett szűnniük. Ezt a törvényt Krisztus „[...] eltette az útból, odaszegezvén azt a 
keresztfára” (Kol 2:14). A Tízparancsolat törvényét illetőleg azonban a zsoltá-
ríró ezt mondja: „Uram! örökké megmarad a te igéd [...]” (Zsolt 119:89). Maga 
Krisztus pedig ezt mondja: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a 
prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy be-
töltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből 
egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik” 
(Mt 5:17-18). Itt Jézus nem csupán azt tanítja, hogy Isten törvénye mit kívánt a 
múltban és az ő idejében, hanem azt is, hogy az érvényben marad az ég és a 
föld fennállásáig. Isten törvénye éppen olyan változatlan, mint az ő trónja. Isten 
törvénye kötelező erejű az emberi nemzetség minden korszakában.

A Sínai hegyről kihirdetett törvényről Nehémiás ezt mondja: „És a Sínai hegy-
re leszállál, s szólál velük az égből, s adál nekik helyes végzéseket, igaz törvé-
nyeket, jó rendeléseket és parancsolatokat” (Neh 9:13). Pál pedig, „a pogányok 
apostola”, ezt jelenti ki: „Ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és 
jó” (Róm 7:12). Ez nem lehet más, mint a Tízparancsolat, mert éppen ez az a 
törvény, amely azt mondja: „Ne kívánd”.

Noha az Üdvözítő halála véget vetett a szertartások törvényének, de a legke-
vésbé sem csökkentette az erkölcsi törvény iránti kötelezettséget. Éppen ellen-
kezőleg. Az a tény, hogy Krisztusnak az erkölcsi törvény megszegéséért kellett 
meghalnia, azt bizonyítja, hogy ez a törvény állandó és változhatatlan.

Azok, akik azt állítják, hogy Krisztus Isten törvényének eltörléséért jött el és 
azért, hogy félretegye az Ótestamentumot, azok úgy beszélnek a zsidóságról, 
mint a sötétség egyik korszakáról, és azt állítják, hogy a héberek vallása csak 
formaságokból és ceremóniális szertartásokból állt. Ez azonban tévedés. A szent 
történelem minden oldalán, amelyre Istennek az ő választott népével való kap-
csolatát jegyezték fel, égető nyoma van a nagy „VAGYOK”-nak. Az emberek fia-
inak Isten soha nem adott hatalmáról és dicsőségéről nagyobb kinyilatkoztatá-
sokat, mint akkor, amikor egyedül őt ismerték el Izrael uralkodójának, és amikor 
törvényt adott népének. Itt nem emberi kézben volt a jogar. Izrael láthatatlan 
királyának méltóságteljes megjelenése elképzelhetetlenül fenséges és leírhatat-
lan volt.

Az isteni jelenlétnek e kinyilatkoztatásaiban Isten dicsősége látszott meg 
Krisztus útján. Nem csak az Üdvözítő adventje alkalmával, hanem a bűneset és a 
megváltás utáni korszakokban is. Krisztusban békéltette meg Isten önmagával a 
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világot (2Kor 5:19). Krisztus volt az alapja és a középpontja az áldozati rendszer-
nek a pátriárkák korszakában csakúgy, mint a zsidók idejében. Ősszüleink bűne 
óta nem volt többé semmiféle közvetlen érintkezés Isten és az ember között. Az 
Atya Krisztus kezébe adta a világot, hogy az ő közbenjárói tevékenysége útján 
megválthassa az embert és igazolhassa Isten törvényének tekintélyét és szent 
voltát. Az ég 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, Já-
kób 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 közü-
lük szemtől-szemben beszélgettek Krisztussal és a mennyei angyalokkal.

Krisztus nemcsak a pusztában volt a héberek vezetője - ő volt az az Angyal, 
aki Jahve nevét viselte, és aki felhőoszlopba burkolva járt a nép előtt -, de ő volt 
az is, aki Izraelnek a törvényt adta. A Sínai hegy félelmetes dicsősége közepette 
Krisztus az egész nép hallatára kijelentette Atyja Tízparancsolatát. Krisztus volt 
az, aki a kőtáblákba vésett törvényt odaadta Mózesnek.

Krisztus volt az, aki a próféták által szólott népéhez. Péter apostol a keresz-
tény egyházhoz írt levelében azt mondja, hogy a próféták az eljövendő üdvösség 
felől prófétáltak, „Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a 
Krisztusnak ő bennök levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedé-
seiről és az azok után való dicsőségről” (1Pét 1:10-11). Krisztus hangja az, amely 
az Ótestamentum útján hangzik felénk: „[...] Jézus bizonyságtétele a prófétaság 
lelke” (Jel 19:10).

Tanításaival - mialatt személyesen ott járt az emberek között -, maga Jézus 
irányította az emberek figyelmét az Ótestamentumra. Ezt mondta a zsidóknak: 
„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök éle-
tetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam” (Jn 5:39). Ebben az 
időben az Ótestamentum könyvei voltak az egyedüli részei a Bibliának, amelyek 
már írásban léteztek. Ismét Isten Fia volt az, aki kijelentette: „[...] Van Móze-
sük és prófétáik; hallgassák azokat.” Azután hozzátette: „[...] Ha Mózesre és a 
prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül 
feltámad” (Lk 16:29.31).

A szertartási törvényt Krisztus adta. Miután ezt már nem kellett megtartani, 
Pál apostol a valós helyzetében és értékében tárta ezt a törvényt a zsidók elé. 
Megmutatta a helyét Isten megváltási tervében és viszonyulását Krisztus mun-
kájához. A nagy apostol ezt a törvényt dicsőségesnek és Alkotójához méltónak 
mondja. A szentély ünnepélyes istentisztelete azokat a nagyszerű igazságokat 
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ábrázolta, amelyeket ki kellett nyilatkoztatni az egymást követő nemzedékek-
nek. A tömjén füstje, amely Izrael imádságaival szállt fel, Isten igazságosságát 
képviseli, ami egyedül teheti Isten számára elfogadhatóvá a bűnös imádságát. A 
vérző állat az áldozati oltáron a Megváltó eljöveteléről tett tanúbizonyságot. A 
szentek szentjéből pedig az isteni jelenlét látható jele ragyogott ki. Így a sötétség 
és a hitehagyás korszakain át, amelyek egymást követték, Isten a hitet életben 
tartotta az emberek szívében, míg eljött a megígért Messiás adventjének ideje. 
Népének Jézus volt a világossága - a világ világossága - még mielőtt emberi test-
ben eljött a földre. A fény első felvillanása, amely behatolt abba a homályba, 
amellyel a bűn burkolta be a világot - Krisztustól eredt és érkezett. Krisztustól 
jött a mennyei ragyogás minden sugara, amely a föld lakóira áradt. A megváltás 
tervében Krisztus az Alfa és az Omega - az Első és az Utolsó.

Amióta az Üdvözítő vérét ontotta a bűnök bocsánatáért és felment a meny-
nyekbe, „[...] hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk” (Zsid 9:24), 
világosság árad ránk a golgotai keresztről és fentről a szentek szentélyéből. A 
nekünk ajándékozott tisztább világosságnak azonban nem szabad arra indíta-
nia bennünket, hogy megvessük azt a korábban kapott világosságot, amelynek 
útján a jelképek rámutattak az eljövendő Megváltóra. Krisztus evangéliuma vet 
fényt az Izraelnek adott isteni rendelkezésekre, és növeli azok jelentőségét. Mi-
kor Isten új igazságokat nyilatkoztat ki, és amikor azt, ami kezdettől fogva ismert 
volt előttünk, tisztább világosságban állítja elénk, akkor Isten lénye és szándéka 
különösképpen nyilvánvalóvá válik előttünk abban, ahogyan választott népével 
bánik. A fény minden további sugara, amely felcsillan előttünk, a megváltás ter-
vének világosabb megértésével ajándékoz meg bennünket, míg rá nem jövünk, 
hogy ez valójában nem más, mint Isten akaratának megvalósulása az ember üd-
vössége érdekében. Istennek a Szentlélek által ihletett szavában új szépséget és 
erőt látunk meg és a Biblia lapjait elmélyültebb érdeklődéssel tanulmányozzuk.

Sokan úgy vélik, hogy Isten válaszfalat helyezett a héberek és a külvilág közé; 
hogy gondoskodását és szeretetét nagymértékben megvonta a népektől, és eb-
ben kizárólag csak Izraelt részesítette. Istennek azonban nem az volt a szándéka, 
hogy népe válaszfalat építsen fel önmaga és embertársai közé. Isten végtelen 
szeretetének keze kinyúlt a föld minden lakosa felé. Bár elfordultak tőle és visz-
szautasították közeledését, Isten állandóan arra törekedett, hogy feltárja magát 
előttük és kegyelmének, szeretetének részeseivé tegye őket. Választott népét 
azért ajándékozta meg áldásával, hogy áldássá válhassanak más népek számára.

Isten elhívta Ábrahámot, jólétet és megbecsülést biztosított számára. En-
nek a pátriárkának a hűsége világosság volt az embereknek mindazokban az 
országokban, amelyekben vándorlása során megfordult. Ábrahám nem tartotta 
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magát távol, nem zárkózott el azoktól a népektől, amelyek körülvették. Baráti 
kapcsolatot tartott fenn a környező népek királyaival, kik közül némelyek nagy 
tisztelettel adóztak neki. Becsületessége és önzetlensége, bátorsága és jóaka-
rata Isten jellemét képviselte. Mezopotámiában, Kánaánban, Egyiptomban és 
még Sodoma lakosai számára is a menny Istene mutatkozott meg rajta keresztül.

Éppen így Egyiptom és mindazon népek számára, amelyek kapcsolatban 
voltak ezzel a hatalmas birodalommal, Isten kijelentette magát József által. Az 
Úr vajon miért döntött úgy, hogy Józsefet magas rangra emeli az egyiptomiak 
között? Isten más útról is gondoskodhatott volna, hogy Jákób gyermekeivel 
kapcsolatos szándékait megvalósítsa. Isten azonban Józsefet akarta világosság-
gá tenni és elhelyezni a király palotájában, hogy a mennyei világosság elterjed-
hessen a közelben és a távolban. József a maga bölcsességével és igazságával, 
tisztaságával és jóindulatával, a nép érdekeinek odaadó szolgálatával - pedig az 
a nép bálványimádókból állt - Krisztus képviselője volt. Jótevőjükben, akinek 
Egyiptom egész népe hálával és elismeréssel adózott, ezeknek a pogányoknak 
meg kellett látniuk Teremtőjük és Megváltójuk szeretetét. Ugyanígy Mózesben 
is Isten világosságot állított a föld legnagyobb birodalmának trónja mellé, hogy 
mindenki, aki csak akarta, tudomást vehessen az egy igaz és élő Istenről. Mind-
ezt a világosságot Isten még akkor adta az egyiptomiaknak, mielőtt ítéletre nyúj-
totta volna ki kezét felettük. Izraelnek Egyiptomból való kiszabadítása közel és 
távol elterjesztette Isten hatalmának ismeretét. Jerikó erődítményének harcias 
népe elkezdett remegni. „És amint hallottuk, - mondta Ráháb - megolvadt a mi 
szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a 
ti Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön” (Józs 2:11). Századokkal az 
Egyiptomból való kivonulás után a filiszteusok papjai még mindig az egyiptomi 
csapásokra emlékeztették népüket és figyelmeztették őket, hogy ne álljanak el-
len Izrael Istenének.

Isten elhívta Izraelt, megáldotta és felmagasztalta őket. Nem azért, hogy az ő 
törvényének való engedelmességük által egyedül csak ők kaphassák meg párt-
fogását és kizárólagos elfogadóivá válhassanak áldásainak, hanem azért, hogy 
általuk kijelentse magát a föld minden lakójának. Isten az ő szándékának teljesí-
téséért parancsolta meg nekik, hogy különüljenek el a körülöttük levő bálvány-
imádó népektől.

A bálványimádás és mindazok a bűnök, amelyek ebből következtek utála-
tosak voltak Isten előtt. Ezért megparancsolta népének, hogy ne vegyüljön el 
ezekkel a népekkel és „ne cselekedjék az ő cselekedeteik szerint” és ne feledkez-
zenek meg Istenről. Megtiltotta nekik a bálványimádókkal való házasságkötést, 
nehogy a szívük elforduljon tőle. Éppen olyan szükséges volt akkor, mint most 
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is, arra ügyelni, hogy Isten népe tiszta legyen, „[...] szeplő nélkül megtartva ma-
gát a világtól” (Jak 1:27). Szabadnak kell lennünk a világ lelkületétől, mert az 
ellentétben áll az igazsággal és a jogossággal. Isten azonban nem azt akarta, 
hogy népe az önigazultság zártkörűségében éljen, kirekesztve magát a világból, 
semmiféle befolyást sem árasztva többé arra.

Mesterükhöz hasonlóan a tanítványoknak is a világ világosságává kell len-
niük minden korszakban. Az Üdvözítő ezt mondta: „[...] Nem rejthetik el a he-
gyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a 
gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak”, - a ház a 
világ. Azután hozzáteszi: „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:14-
16). Éppen ez az, amit Énók, Noé, Ábrahám és Mózes cselekedtek. Éppen ez az, 
amit Isten elrendelt, hogy népe, Izrael ezt tegye.

A hitetlenségtől, Sátántól irányított gonosz szívük késztette őket a világosság 
elrejtésére, ahelyett hogy azt a körülöttük élő népekre árasztották volna. Vak-
buzgó lelkületük arra indította őket, hogy vagy a pogányok gonosz gyakorlatait 
kövessék, vagy gőgös kizárólagosságba zárkózzanak be, mintha Isten szeretete 
és gondoskodása egyedül reájuk terjedne ki.

Amiként a Biblia két törvénnyel ajándékoz meg bennünket: egy változhatat-
lan és örökkévaló törvénnyel és egy ideiglenes, átmeneti törvénnyel, azonkép-
pen szövetség is kettő van. A kegyelem szövetsége volt az első, amelyet Isten 
Éden kertjében kötött az emberrel, amikor a bűneset után azt az ígéretet adta, 
hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos majd. Ez a szövetség minden ember-
nek bocsánatot és Isten támogató kegyelmét ajánlotta fel a jövőre a Krisztusban 
való hit és az engedelmesség által. Az örök életet is megígérte nekik az Úr azzal a 
feltétellel, hogy hűségesek maradnak Isten törvényéhez. A pátriárkák így kapták 
meg az üdvösség reménységét.

Ugyanezt a szövetséget újította meg Isten Ábrahámmal a következő ígéret-
ben: „És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei...” (1Móz 
22:18). Ez az ígéret Krisztusra mutatott. Így fogta ezt fel Ábrahám is (lásd Gal 
3:8.16), és bűnei bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet Isten 
igazságul számított be néki.

Az Ábrahámmal megújított szövetség Isten törvényének tekintélyét is fenn-
tartotta. Az Úr azt mondta Ábrahámnak: „[...] Én a mindenható Isten vagyok, 
járj én előttem, és légy tökéletes” (1Móz 17:1). Isten a következőképpen tett 
tanúbizonyságot hűséges szolgájáról: „Mivelhogy hallgata Ábrahám az én sza-
vamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és 
törvényeimet” (1Móz 26:5), az Úr kijelentette neki: „És megállapítom az én szö-
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vetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak 
nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te ma-
godnak te utánad” (1Móz 17:7).

Bár ezt a szövetséget Isten Ádámmal kötötte meg és Ábrahámmal csak meg-
újította, mégis egyedül Krisztus halálával teljesedhetett be. Isten ígérete alapján 
azóta létezett, mióta Isten először adott hírt a megváltásról és azt hittel elfogad-
ták. Attól az időponttól kedve azonban, amikor Krisztus halálával jóváhagyta ezt 
a szövetséget, már Újszövetségnek nevezték. Ennek az Újszövetségnek is Isten 
törvénye az alapja. Egyszerűen arról intézkedett, hogy az emberek ismét össz-
hangba kerüljenek az isteni akarattal. Oda vezette el az embereket, ahol enge-
delmeskedni tudnak Isten törvényének.

Egy másik szerződés is volt, amelyet a Szentírásban Ószövetségnek nevez-
tek. Ezt a szerződést, szövetséget Isten a Sínai hegyen kötötte meg Izraellel. 
Ezt a szövetséget az áldozat vére; az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hite-
lesítette. Ezt a szövetséget „második” vagy „új” szövetségnek nevezzük, mivel 
azt a vért, amellyel megpecsételték, az első szövetség vére után ontották ki. 
Az, hogy ez az Újszövetség már Ábrahám napjaiban is érvényes volt nyilván-
való abból a tényből, hogy Isten ígérete és esküje erősítette meg, mégpedig 
„[...] két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten 
hazudjon” (Zsid 6:18).

Ha pedig az ábrahámi szövetség már magában foglalta a megváltás ígére-
tét, akkor miért alkottak egy másik szövetséget a Sínai hegyen? Rabszolgasága 
idején a nép nagymértékben elvesztette Isten ismeretét és az ábrahámi szö-
vetség alapelveinek ismeretét is. Egyiptomból való kiszabadításuk után Isten 
igyekezett feltárni előttük hatalmát és kegyelmét, hogy ezek elvezessék őket 
oda, ahol minden arra indítja majd őket, hogy egyedül csak őt szeressék, és 
egyedül csak benne bízzanak. Isten azért vezette őket a Vörös-tenger partjára 
- ahol a nyomukban lévő és őket üldöző egyiptomi hadsereg miatt megmene-
külésük lehetetlennek látszott -, hogy felfoghassák teljes tehetetlenségüket és 
az isteni segítségre való szükségüket. Isten csak azután szabadította ki őket az 
egyiptomiak kezéből, a biztos pusztulásból, miután megértették helyzetüket. 
Akkor és ott megtelt a szívük Isten iránti hálával, szeretettel és Isten hatalmá-
ban való feltétlen bizalommal. Szabadítójukként Isten magához vonta őket, 
legalábbis időlegesen.

Isten azonban egy sokkal nagyobb igazsággal is hatni akart elméjükre. Mi-
vel a bálványimádás és az erkölcsi romlottság közepette éltek, ezért nem volt 
valódi fogalmuk Isten szentségéről, saját szívük rendkívül bűnös voltáról. Kép-
telenek voltak felfogni, hogy saját erejük és akaratuk nem elegendő ahhoz, 
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hogy igazán engedelmeskedni tudjanak Isten törvényének. Azt sem tudták 
igazán megérteni, hogy szükségük van megváltóra. Mindezekre meg kellett 
tanítani őket.

Isten elvezette őket a Sínai hegyhez. Kinyilvánította előttük dicsőségét. Meg-
ajándékozta őket törvényével és az engedelmesség feltételének teljesítésétől 
függően áldások ígéretével: „Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra 
és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt 
az enyéim; [...] És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép” (2Móz 19:5-
6). A nép nem fogta fel saját bűnös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül lehetet-
lenség volt számukra Isten törvényének megtartása. Mindezek ellenére készsé-
gesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, hogy képesek voltak és lesznek 
saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelenteni: „[...] Mindent megte-
szünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk”(2Móz 24:7). Áhítatot keltő 
fenséggel tanúbizonyságot tettek a törvény kihirdetéséről, és rémületen remeg-
tek a hegy előtt. Ám csak néhány hét telt el és máris megszegték Istennel kötött 
szövetségüket és leborulva imádták a faragott képet. Nem remélhették Isten 
tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Most azonban, mikor 
belátták bűnös voltukat és azt is, hogy bocsánatra van szükségük, tudatára éb-
redtek annak, hogy nem lehetnek meg ama Megváltó nélkül, aki az ábrahámi 
szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati felajánlásokban vetítette előre 
árnyékát. Most a hit és a szeretet Istenhez kötözte őket, mint a bűn kötelékéből 
való szabadítóhoz. Most már előkészültek arra, hogy értékeljék és megbecsüljék 
az Újszövetség áldásait.

Az Ószövetségnek ezek voltak a kifejezései: Engedelmeskedj és élsz!: „És 
adám nékik parancsolatimat, és törvényimet [...] melyeket az ember ha cselek-
szik, él azok által” (Ez 20:11); 3Móz 18;5), de „Átkozott, aki meg nem tartja e tör-
vénynek igéit, hogy cselekedje azokat!” (5Móz 27:26). Az Újszövetséget „jobb 
ígéretekre” fektették le; a bűnök bocsánatának és Isten kegyelmének ígéretére, 
hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza Isten törvényének alapelveivel. 
„Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt 
mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, 
és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. [...] megbocsátom az ő bűnei-
ket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem” (Jer 31:33-34).

Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira 
írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk 
el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét ne-
künk tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd 
„a Lélek gyümölcseit”. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedel-
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mességben élünk, amely törvényt a szívünkbe írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik 
bennünk, akkor éppen úgy járunk és lakozunk ezen a földön, ahogy Ő járt és 
lakozott. A próféta útján ezt jelentette ki önmagáról: „[...] a Te akaratodat; ezt 
kedvelem én Istenem, a Te törvényed keblem közepette van”(Zsolt 40:9). Mikor 
az emberek között volt, így szólt: „[...] Nem hagyott engem az Atya egyedül, 
mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek” (Jn 8:29).

Pál apostol világosan feltárja előttünk a hit és törvény közötti összefüggést 
újszövetségi fogalmazásban. Azt mondja: „Megigazulván azért hit által, békessé-
günk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” „A törvényt tehát hiábavaló-
vá tesszük-é a hit által, távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.” „Mert 
ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten 
az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a 
bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test 
szerint járunk, hanem Lélek szerint” (Róm 5:1; 3:31; 8:3-4).

Isten műve minden időben egy és ugyanaz, ámbár vannak a fejlődésnek 
különböző fokozatai és hatalmának különböző kinyilatkoztatásai, hogy megfe-
leljenek az emberek szükségleteinek az egymást követő korszakokban. Az első 
evangéliumi ígérettől a pátriárkális és Izrael korszakain át a jelenkorig, Isten 
szándékai fokozatosan bontakoztak ki a megváltás tervében. A zsidó törvény 
által előírt szokásokban és szertartásokban kiábrázolt Krisztus ugyanaz, mint 
aki az evangéliumban feltárja magát előttünk. Azok a felhők, amelyek beborí-
tották isteni formáját, elvonultak: a köd eloszlott és az árnyék eltűnt, így most 
a világ Megváltója önmagát kinyilatkoztatva áll előttünk. Az a Krisztus, aki a 
Sínai hegyről jelentette ki a törvényt, és aki Mózesnek átadta a szertartási tör-
vény előírásait, ugyanaz a Krisztus, mint aki elmondta a Hegyi Beszédet. Az 
Isten iránti szeretet alapelvei, amelyek a törvény és a próféták alapja, csak 
megismétlései azoknak, amiket Mózes útján mondott a héber népnek: „Halld 
Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” „[...] szeresd felebarátodat, 
mint magadat”(5Móz 6:4-5; 3Móz 19:18). Mindkét rendelkezésben a tanító 
egy és ugyanazon Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus. Isten követelései és uralkodá-
sának alapelvei is ugyanazok. Minden őtőle ered, „[...] akinél nincs változás, 
vagy változásnak árnyéka” (Jak 1:17).

<<<vissza a 7. tanulmányhoz
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7. Tanulmány javasolt olvasmánya

FAITH AND WORKS, PP. 15–28.

Csak hit által

Sok olyan fiatalt küldenek ki munkába, akik nem értik meg a megváltás ter-
vét és azt sem, hogy mi az igazi megtérés; valójában ők szorulnak megtérésre. 
Ezen a ponton felvilágosodásra van szükségük, s az igehirdetőket meg kell taní-
tanunk, hogy azokon a tárgyakon időzzenek többet, melyek az igazi megtérést 
fejtik ki. Akit megkeresztelnek, azoknak előbb bizonyítékát kell nyújtaniuk, hogy 
megtértek. Nincs olyan pont, amelyen komolyabban kellene időznünk, amelyet 
gyakrabban kellene elismételnünk vagy pedig jobban belevésni mindenki gon-
dolataiba, mint annak lehetetlen voltát, hogy a bukott ember a maga legjobb 
jócselekedetei által bármi érdemre tegyen is szert. Üdvösséget csakis a Jézus 
Krisztusba vetett hit által nyerhetünk.

Mikor vizsgálat alá vesszük ezt a kérdést, elszomorít bennünket azt látnunk, 
hogy azoknak a megjegyzései semmitmondók, akiknek pedig ismerniük kelle-
ne az istenfélelem titkát. Testvéreink igazi elgondolásairól olyan elővigyázatla-
nul szólnak azok, akik vallják, hogy hisznek az igazságban, és akik tanítják is az 
igazságot. Nagyon is távolra lemaradnak a valódi tényekről, amint azokat az Úr 
elém tárta. Az ellenség úgy összezavarta gondolkodásukat a világiasság gomoly-
gó ködével és annyira belevésődöttnek tűnik az értelmükbe, hogy hitük és jel-
lemük részévé válik. Csakis újonnan való megtérés tudja megváltoztatni őket, 
csakis az érné el, hogy lemondjanak hamis elgondolásaikról – mert pontosan 
ennek tárta fel ezeket előttem az Úr. Úgy kapaszkodnak ezekbe, mint a fuldokló 
a mentőövbe, hogy fönntartsa őket az elmerüléstől, nehogy hitük hajótörést 
szenvedjen.

Krisztus szavakat adott számba, hogy szóljak: „Újjá kell születnetek, máskü-
lönben soha meg nem láthatjátok a mennyek országát.” Ezért mind azok, akik-
nek helyes felfogásuk van e tárgy felől, tegyék félre viszálykodó lelkületüket, 
s keressék az Urat teljes szívükkel. Akkor majd megtalálják Jézust, akkor majd 
határozott jelleget tudnak adni vallásos tapasztalatuknak. Tárják ezt a tárgyat 
– az igazi istenfélelem egyszerűségét, őszinte odaadását – minden egyes ige-
hirdetésben jól kivehetően az emberek elé. Ez majd megtalálja az utat minden 
éhező, szomjazó lélekbe, aki arra vágyakozik, hogy eljusson a reménység és hit 
bizonyosságára és az Úr Jézus Krisztus általi Istenbe vetett tökéletes bizalomra.

Tegyétek ezt a tárgyat világossá és érthetővé, hogy a teremtmény érdemei 
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által lehetetlenség bármiképpen változtatnunk az Isten előtti állásunkon, vagy 
az Isten nekünk adott ajándékán. Ha a hit és cselekedetek bárki számára meg 
tudnák vásárolni az üdvösség ajándékát, akkor a Teremtő a teremtmény leköte-
lezettjévé vált. Itt a lehetősége annak, hogy a hamis tanítást igazságként fogad-
ják el. Ha az ember bármivel, amire képes, érdemet tudna szerezni az üdvösség-
re, akkor ugyanabban a helyzetben van, mint a katolikus, aki levezekli a bűneit. 
Az üdvösség akkor részben adósság lenne, melyet fizetésképpen meg lehetne 
keresnünk. Ha az ember nem képes bárminemű jócselekedetekkel kiérdemelni 
az üdvösséget, akkor az üdvösség teljesen a kegyelem ajándéka, amit az ember, 
mint bűnös egyszerűen elfogad, mert elfogadta és hitt Jézusban. Az üdvösség 
teljesen ingyenes ajándék. A hit általi megigazulás vitán felül áll. S mindennek a 
vitának véget vet, amikor tisztáztuk, hogy a bukott embernek a jócselekedetei-
vel kivívott érdemei sohasem szerezhetik meg számára az örök életet.

Csak kegyelem által

Az Istentől nyert világosság minden kétséget kizáróvá teszi bennem ezt a kér-
dést. A megigazulás mindenestől fogva kegyelemből van, s nem szerezhető meg 
semmi olyan cselekedettel, amire a bukott ember képes. Az Úr világos, jól kive-
hető vonalakban tárta elém ezt a kérdést, hogy ha a gazdag embernek pénze 
és birtoka van, s ezeket az Úrnak ajánlja fel, akkor hamis elképzelések teszik be 
lábukat, hogy azzal a gondolattal rontsák meg az áldozatot, hogy az illető kiérde-
melte az Isten jóindulatát, hogy az Úr most már lekötelezettje neki, akit az Úrnak 
ajándékai következtében különös kedvezéssel kell tekintenie. 

Ezen a ponton nagyon kevés világos tanítás hangzott el. Az Úr megbízásként 
adta az embernek a javait – azokat a javakat, melyek felől elvárja, hogy mikor a 
gondviselés jelzi, valamint az Úr ügyének felemelése elvárja, akkor visszaadjuk 
neki. Az Úr adta az értelmi képességet, hogy földi nyereséget gyűjtsél. A földi 
javakat is ő teremtette. Ő nyílvátnítja meg isteni hatalmát, hogy kifejlessze a 
föld minden gazdagságát. Ezek az Úr gyümölcsei az Úr gazdagságából. Ő adta a 
napot, felhőket, záporokat, hogy növeljék a növényzetet. Mint Isten által alkal-
mazott szolgák, ti betakarítottátok a termést, hogy takarékosan arra fordítsuk, 
amire szükségünk van, a különbözetet pedig tartsuk meg arra az időre, mikor 
Isten felszólít minket. Dáviddal együtt elmondhatjátok: „Mert minden dolgok 
tőled származnak s mi csak a tiedet adtuk vissza neked. ” 1Kró 29:14. Tehát nem 
lappanghat teremtmény-érdem önelégültsége abban, ha visszaadjuk az Úrnak, 
ami az övé, hiszen ez mindig is az ő tulajdona volt, hogy úgy használjuk fel, amint 
azt gondviselése jelzi.
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Isten kedvezése elmúlik

Lázadás és hitehagyás révén az ember eljátszotta Isten kedvezését, nem a 
jogait, mert az embernek nem lenne értéke, csak Isten drága Fia által van. Ezt a 
pontot feltétlenül meg kell értenünk. Az ember eljátszotta azokat az előjogokat, 
melyeket Isten az ő irgalmasságában ingyen ajándékként adott neki, bizomány-
ban rábízott kincset, melyeket neki az Úr ügyére és dicsőségére kell felhasznál-
nia, az Úr által teremtett lények javára. Amelyik pillanatban Isten keze munkája 
nem hajlandó engedelmeskedni Isten országa törvényének, abban a percben 
hűtlenné vált Isten kormányához, így teljesen méltatlanná tette magát azokra az 
áldásokra, melyekkel Isten addig kedvezményben részesítette.

Ez volt az emberi faj helyzete akkor, miután törvényszegés által elidegení-
tette magát Istentől. Attól kezdve leheletnyi levegőhöz, egyetlen napsugárhoz 
vagy falatnyi táplálékhoz sem volt joga. S az az ok, amiért Isten nem semmisítet-
te meg az embert: mivel Isten úgy szerette őt, hogy drága Fiát adta ajándékul, 
hogy ő szenvedje el a törvényszegésért a büntetést. Krisztus felajánlotta, hogy 
ő lesz az ember kezese és helyettese, hogy az ember a páratlan kegyelem által 
még egy próbát – második próbaidőt – nyerhessen Ádámnak és Évának tapasz-
talatával előtte, mintegy figyelmeztetésül, hogy ne hágják át Isten törvényét, 
amint ősszüleink megszegték. S amennyiben az ember a napfény és a táplálék 
ajándékaiban Isten áldásainak örvendezik, hálás elismeréssel kell meghajolnia, 
hogy minden Istentől származik. Bármit is térít vissza az ember Istennek, csupán 
annak adja vissza, aki adta.

Az ember megszegte Isten törvényét, s a Megváltón keresztül más alapon 
nyert új és friss ígéreteket. Minden áldásnak a közbenjárón át kell érkeznie. 
Mert az emberi család minden egyes tagja teljesen a Krisztus kezébe lett adva, 
s bármi, amivel rendelkezünk – legyen az pénz, ház, föld, jó ítélőképesség, testi 
erő vagy szellemi adottság – ebben a jelen életben, és az eljövendő élet áldásai 
is, mint Isten kincseit adja birtokunkba, hogy hűségesen az ember javára költsük 
azokat. Minden ajándék a kereszt pecsétjét viseli magán, mindegyikben rajta a 
Jézus Krisztus képmása és felirata, minden Istentől jön. A legkisebb kedvezéstől 
a legnagyobb áldásig, minden egyetlen úton érkezik – emberfeletti közbenjárás-
sal, s olyan vérrel megöntözötten, mely felmérhetetlenül értékes, mivel ez a vér 
Istennek az ő Fiában levő élete volt

Mármost, egyetlen lélek sem tud semmi olyat adni Istennek, ami ne Istené 
lenne. Ne felejtsük ezt el. „Minden tetőled származik, s mi csak a tiedet adtuk 
vissza neked.” Ezt a nép előtt kell tartanunk, hogy semmit sem tudunk felajánla-
ni értékben, munkában, hitben, amit előbb ne Istentől nyertünk volna, s amire 
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az Úr bármikor rá ne tehetné a kezét, s így ne szólhatna: Ez mind az enyém – az 
ajándékok, áldások, adományok, melyeket rád bíztam, nem azért, hogy magadat 
gazdagítsd, hanem hogy bölcsen felhasználjad, a világ javára, a világ áldására.

Minden Istené

A teremtés Isten tulajdona. Az Úr, ha nem törődne az emberrel, azonnal meg 
tudná állítani a lélegzetét. Minden, ami az ember, s minden, amije van, Isten 
tulajdona. Istené az egész világ. Az ember háza, személyes szerzeményei, ami 
csak értékes, ami csak kitűnő, mind mind Isten ajándékai. Mindez az ő ajándéka, 
hogy visszatérítsük hozzá, az ember szívének műveléséhez. Valaki a legnagyobb 
ajándékot helyezheti Isten oltárára, és az emberek dicsérik, magasztalni fogják 
az adományozót a bőkezűségéért. De hát miben is bőkezű? „Minden tetőled 
származik, s mi csak a tiedet adjuk vissza neked.” Az ember semmiféle cseleke-
dete sem tudja kiérdemelni Isten megbocsátó szeretetét, hanem az Istennek 
az ember lelkét átható szeretete arra fogja vezetni őt, hogy azokat a dolgokat 
tegye, melyeket Isten mindenkor elvár, s hogy örömmel végezze ezeket. Hiszen 
csak azt teszi, amit a kötelessége megkíván tőle. 

Istennek mennyei angyalai, akik soha el nem buktak, mindenkor az ő akara-
tát cselekszik, mindenről, amit tesznek, mikor serényen végzik az irgalom vilá-
gunkra irányuló küldetését, a védelmet, az irányítást, az Isten teremtményeinek 
hosszú korok óta végzett megőrzését – mind az igazakét, mind a gonoszokét 
– mindenről elmondhatják: „Mindez a tied. A tiedből adjuk vissza neked.” Bár-
csak az emberi nem megpillanthatná az angyalok szolgálatát! Bárcsak a képzelet 
megragadná, bárcsak elidőzne Isten angyalainak gazdag és dicső szolgálatán, s 
azokon a küzdelmeken, melyeket az emberért vívnak, hogy megvédelmezzék, 
megnyerjék s kivonják őt a Sátán csapdáiból. Mennyire más is lenne akkor a 
viselkedésünk és vallásos érzületünk!

A teremtmény érdeme

A halandók a teremtmény-érdem erőltetett hangoztatásáról folytathatnak 
vitákat, meg minden ember elsőbbségére törtetéséről, de egyszerűen nem tud-
ják, hogy mindenkor, mind elvben, mind jellemben, rosszul képviselik az iga-
zságot, amint az Jézusban van. Ezek a tisztázatlanság ködében vesztegelnek. Az 
ilyeneknek Isten mennyei szeretetére van szükségük, melyet a tűzben próbált 
színarany jelképez. A Krisztus  jellemének fehér öltözékére van szükségük, s a 
mennyei szemgyógyító kenőcsre, hogy megdöbbenten felismerjék a teremt-
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mény-érdem teljes értéktelenségét arra, hogy ők keressék meg az örök élet 
fizetését. Lehet, hogy lázasan munkálkodnak, lehet, hogy nagy szeretetet, ma-
gasztos és nemes szellemi eredményeket, a széleskörű megtérést és a legaláza-
tosabb maguk lealacsonyítását fektetik Megváltónk lába elé, még sincs egyetlen 
morzsával sem több nekik, mint az a kegyelem, az a tehetség, amit előbb ne 
Isten adott volna nekik. Semmivel sem szabad kevesebbet adniuk, mint ameny-
nyit a kötelesség elvár, s nem lehet egyetlen morzsányival is többet adniuk, mint 
amennyit előbb el nem nyertek. Azonkívül mindent a Krisztus  igazságosságának 
tüzére kell helyezni, hogy ő tisztítsa meg minden földi szagtól, mielőtt jó illatú 
tömjénfelhőként szállna fel a mindenható Istenhez, mielőtt Isten édes illatként 
elfogadná azt.

Megkérdem, hogyan is tudnám elétek tárni ezt a kérdést, amint van. Az Úr 
Jézus adja mind az erőt, mind a kegyelmet, mind a bűnbánatot, mind a hajlan-
dóságot, mind a bűnbocsánatot, amint az embernek felajánlja igazságosságát, 
életszentségét, hogy azt az ember élő hit által megragadja, amely hit úgyszintén 
az Isten ajándéka. Ha mindent összegyűjtenétek ami jó, ami szent, ami nemes 
és megnyerő az emberben, s úgy ajánlanátok fel a tárgyat az Isten angyalainak, 
mint ami az emberi lélek megmentésében szerepet játszik, vagy mint érdemet, 
akkor ezt a javaslatot az Úr, mint árulást utasítaná vissza. Teremtőjük jelenlét-
ében állva s feltekintve a felülmúlhatatlan dicsőségre, mely körülveszi szemé-
lyét, az Isten Bárányát szemlélik, akit a világ megalapítása óta az alázat életére 
adtak, hogy bűnös emberek elutasítsák őt, hogy megvessék és keresztre feszít-
sék. Ki tudná felmérni az Úr áldozatának végtelen nagyságát! 

Krisztus  szegénnyé lett a kedvünkért, hogy szegénysége által mi lehessünk 
gazdagok. Minden cselekedet, amit az ember Istennek tud ajánlani, még a sem-
minél is sokkal kevesebb lesz. Kéréseim csupán azért lesznek elfogadhatóvá, 
mert a Krisztus  igazságosságán nyugodnak. Az a gondolat, hogy bármit tehet-
nénk, hogy megérdemeljük a bűnbocsánat kegyelmét, az elejétől a végéig tév-
eszme. „Uram, semmi értéket sem hozok a kezembe, csupán a te keresztedbe 
kapaszkodom.” 

Mit tehet az ember 

Az ember képtelen elérni bármi dicséreteset, ami dicsőséget kölcsönözne 
neki. Emberek szokása, hogy embereket dicsérnek, embereket magasztalnak. 
Megborzongat, mikor ilyet látok, ilyet hallok, hiszen igen sok olyan esetet tártak 
fel előttem, ahol a felmagasztalt emberek családi élete, de a szívük belső mun-
kálkodása is önzéssel volt tele. Az emberek romlottak, szennyezettek, gyarlók, 
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és semmi, ami az ő bármilyen ténykedésükből ered, magasztossá nem teszi őket 
az Isten előtt, hiszen mindaz, amit cselekszenek, utálatosság az Isten szemében. 
A bűn feladása nélkül nem lehet igazi megtérés, s ők nem ismerik fel a bűn sú-
lyosbító jellegét. A felfogásnak azzal az élességével, amelyet halandó tekintete 
soha el nem ér, Isten angyalai felismerik, hogy a romboló hatások által akadá-
lyozott lények, akiknek tisztátalan a lelke, a keze, bár most döntik el sorsukat az 
örökkévalóságra, mégis soknak alig van fogalma, hogy miből áll a bűn és mi a 
gyógyszere.

Annyi mindent hallunk hirdetni a lélek megtérése felől, ami nem az igazság. 
Arra tanítják az embereket, hogy azt gondolják, hogy ha egy ember bűnbánatot 
tart, akkor bűnbocsánatot nyer, azt feltételezik, hogy a bűnbánattartás a meny-
nybe vezető út, a kapu, hogy a bűnbánattartásban bizonyos szavatolt érték van, 
ami megvásárolja számára a bűnbocsánatot. De hát tud-e bűnbánatot tartani 
magától az ember? Nem jobban, mint amennyire maga meg tudja bocsátani a 
bűneit. Könnyek, sóhajok, elhatározások – mindezek csupán az Isten által adott 
képességek helyes gyakorlása, s a bűntől való elfordulás annak az életnek a he-
lyesbítése, amely élet az Istené. Hol van hát az érdem az emberben, hogy kiér-
demelje az üdvösséget, vagy hogy olyat helyezzen az Isten elé, ami értékes vagy 
kitűnő? A pénz, a házak, vagy földek Istennek áldozása talán az érdemnévsorra 
helyezné az embert? Lehetetlenség!

A hit általi megigazulásnál abban rejlik a veszedelem, ha a hitnek tulajdoní-
tunk érdemet. Mikor ingyen ajándékként elfogadjuk Krisztus  igazságosságát, 
igaz életét, jellemét, akkor a Krisztus  Jézusban való váltság által ingyen kegye-
lemből igazulunk meg (nyerünk bűnbocsánatot). Mi is a hit? „A reménylett 
dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Az értelmünk 
beleegyezése az Isten szavába, mely készséges odaszentelődéssel és Isten iránti 
szolgálattal köti ahhoz a szívet, aki a megtérést adta, aki a szívünkben munkálko-
dott, aki elsőként arra vezette értelmünket, hogy tekintsünk a Kálvária kereszt-
jén függő Krisztusra. Hit az értelmi képességek Istennek való átadása, az értelem 
és akarat Istenre ruházása, s az, hogy Krisztust tekintjük az egyedüli kapunak, 
melyen át a mennyek országába léphetünk.

  Mikor az emberek megtanulják, hogy a maguk cselekedeteivel nem érde-
melhetnek ki igazságosságot, s mikor szilárd és teljes ráhagyatkozással az Úr jé-
zusra, egyedüli reménységükre tekintenek, akkor majd nem lesz oly sok bennük 
énjükből, sem pedig oly kevés Jézusból. Lelkünket és testünket beszennyezi a 
bűn, szívünk elidegenedik Istentől, mégis sokan a maguk véges erejükkel küzde-
nek, hogy jócselekedetek által nyerjenek üdvösséget. Jézus, gondolják, végzi el 
a mentésnek egy részét, a többit, úgy gondolják, nekik kell elvégezni. Nekik hit 
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által fel kell ismerniük a Krisztus  igazságosságát, isteni jellemét, mint egyedüli 
reménységüket mind a mulandóra, mind az örökkévalóra.

Isten munkálkodik és ember is munkálkodik

Isten adta a képességeket az embernek. Isten munkálkodik és működik 
együtt azokkal az ajándékokkal, melyeket az embernek adott, s az ember, mivel 
az isteni természet részese lesz, s mivel a Krisztus cselekedeteit cselekszi, győ-
zedelmes lehet és elnyerheti az örök életet. Az Úr nem szándékozik elvégezni 
azt a munkát, amire az embernek képességeket adott, hogy ő végezze el. Az 
embernek kell elvégeznie a maga részét. Isten munkatársának kell lennie, Krisz-
tussal hordoznia egyazon igát, megtanulnia szelídségét és alázatosságát. Isten a 
mindent ellenőrző hatalom. Ő ajándékozza az adományokat, az ember elfogadja 
ezeket és a Krisztus  kegyelmének ereje által élő eszközként cselekszik.

„Isten házanépe vagytok.” (1Kor 3:9) Meg kell munkálni a szívet, lecsende-
síteni, felszántani, megboronálni, magot vetni bele, hogy a jócselekedetekben 
hozzon Istennek aratást. „Isten épülete vagytok.” Nem tudjátok felépíteni ön-
magatokat. Tőletek független erő végzi a templom építését, téglát téglára he-
lyezve, mindig azokkal a képességekkel és erőkkel együttmunkálkodva, melye-
ket Isten adott az embernek. Az üdvözítőnek otthonra kell találnia az épületben. 
Isten munkálkodik, és az ember is fáradozik. Arra van szükség, hogy folyamato-
san befogadjuk Isten ajándékait. Azért, hogy ezeket az ajándékokat ugyanolyan 
bőkezűen továbbadhassuk. Folytonos elfogadás ez, és folytonos továbbadás. Az 
Úr gondoskodott róla, hogy a lélek tőle nyerjen táplálékot, amit Isten szándéka-
inak megvalósítása folyamán tovább kell adnia. Ahhoz, hogy ki tudjon áramolni, 
az istenségnek az emberbe kell áramlania. „Bennük lakozom és bennük járok.” 
(2Kor 6:16)

A lélek temploma legyen odaszentelt, szent, tiszta és szennyezetlen. Olyan 
társulásnak kell létrejönnie, amelyben minden erőhatalom az Istené és minden 
dicsőség Istenre hárul. A felelősség mirajtunk nyugszik. Be kell fogadnunk gon-
dolatokban és érzületekben, és továbbadnunk a megnyilvánulásainkkal. Az em-
beri és isteni együttműködés törvénye a befogadót Isten munkatársává teszi. 
Odavezeti az embert, ahol az istenivel egyesülve ő maga is az Isten cselekedeteit 
végzi. Az emberi az emberit érinti meg. Az isteni erőhatalom és az emberi eszköz 
összekapcsolódása teljesen eredményes lesz, mert Krisztus  igazságossága min-
dent elér, mindent elvégez. 

Természetfeletti  erő a természetfeletti munkához
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Az ok, amiért oly sokan eredménytelen munkások az, hogy úgy viselkednek, 
mintha Isten függne tőlük, mintha nekik kellene javasolniuk Istennek, hogy mit 
tegyen velük, ahelyett hogy ők támaszkodnának Istenre. Ezek mellőzik a termé-
szetfeletti erőt és elmarad a természetfeletti munka. Egész idő alatt a maguk és 
testvéreik erejére, képességeire támaszkodnak. Szűklátókörűek és mindig a ma-
guk emberi felfogása szerint ítélnek. Arra van szükségük, hogy az Úr felemelje 
őket, mert nem rendelkeznek felülről származó erővel. Isten ad nekik testi, szel-
lemi erőt, időt és lehetőséget a munkára. Az Úr azt várja el tőlünk, hogy mind-
ezeket felhasználjuk. Az embernek az istenivel való egyesülése által olyan tartós 
munkát végezhetünk el, mint amilyen az örökkévalóság. Mikor az emberek azt 
gondolják, hogy az Úr hibát követett el az ő esetükben, amikor maguk tűzik ki 
munkájukat, akkor csalódás fogja érni őket.

„Kegyelemből tartattok meg hit által. Ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez.” 
Efézus 2:8. Olyan igazság rejlik ebben,mely ha nem zárjátok be értelmeteket 
a világosság sugarai előtt, világossá teszi azt a tárgyat előttetek. Az örök élet 
egy végtelen ajándék. Mivel végtelen, ezért lehetetlen azt kiérdemelni. Így csak 
ajándék lehet. Mivel ajándék, ezért bizalommal kell elfogadjuk, és hálával meg 
dicsérettel adóznunk Istennek. A szilárd hit senkit sem vezet félre, vagy abba, 
hogy rest szolga legyen. A Sátán elbűvölő hatalma az, ami arra vezeti az embe-
reket, hogy Jézus helyett magukra tekintsenek. Krisztus  igazságosságának kell 
előttünk haladnia ahhoz, hogy az Úr dicsősége legyen a hátvédünk. Ha Isten 
akaratát cselekedjük, akkor komoly áldásokat kaphatunk Isten ingyen ajándéka-
ként, de nem mert mibennünk lenne bármi érdem. A mi érdemeinknek semmi 
értéke sincs. Cselekedjük hát a Krisztus  cselekedeteit, akkor tisztelettel adózunk 
Istennek és hódítóknál hatalmasabbak leszünk azáltal, aki szeretett minket és 
életét adta értünk, hogy így Jézus Krisztusban életünk és üdvösségünk legyen.

<<<vissza a 7. tanulmányhoz
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8. Tanulmány javasolt olvasmánya

FAITH AND WORKS, PP. 47–54, 111–116.

5. fejezet – Hit és cselekedet

REGGELI HÁLAADÁS, SVÁJC, BASEL, 1885. SZEPTEMBER 17. MEGJELENT: SIGNS OF 
THE TIMES, 1890. JÚNIUS 16.

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie 
kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsid 11:6). Sok 
keresztény van, aki azt állítja, hogy az üdvösséghez csupán hitre van szükség; a 
cselekedet nem számít semmit, csak a hit a lényeges. De Isten Igéje elmondja, 
hogy a hit cselekedetek nélkül megholt. Sokan elutasítják, hogy Isten paran-
csolatainak engedelmeskedjenek, és a hitre fektetik a hangsúlyt. De szükséges, 
hogy a hitnek legyen alapja.

Isten ígéretei feltételhez kötöttek. Ha az Ő akaratát cselekedjük, ha az iga-
zságban járunk, akkor olyat fogunk kérni, ami megegyezik akaratával, és meg-
kapjuk. Amikor komolyan igyekszünk engedelmeskedni, Isten meghallja ese-
dezésünket; de nem áld meg minket engedetlenségünkben. Ha azt választjuk, 
hogy engedetlenek leszünk parancsolatai iránt, így kiálthatunk: „higgy, higgy, 
csak higgy”, de a válasz Isten csalhatatlan Igéjében így hangzik: „a hit cselekede-
tek nélkül megholt” (Jk 2:20). Az ilyen hit csak olyan lesz, mint a zengő érc vagy 
pengő cimbalom. Annak érdekében, hogy Isten kegyelmét megkapjuk, meg kell 
tennünk a magunk részét: hűségesen dolgozzunk és hozzuk Isten elé a bűnbánat 
gyümölcseit.

Mi Isten munkatársai vagyunk. Nem szabad hanyagságban, nemtörődöm-
ségben ülnünk és valami különleges alkalomra várnunk, hogy nagy munkát 
végezzünk a Mesterért. Nem szabad elhanyagolni a kötelességedet, ami köz-
vetlen előtted áll, hanem használd ki a kis lehetőségeket is, amelyek nyitva 
állnak előtted.

Küzdelem, munka és törekvés

Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy megharcoljuk a hit szép és 
nemes harcát. Küzdenünk, dolgoznunk és igyekeznünk kell, tusakodnunk, hogy 
bemenjünk a szoros kapun. Csak az Úrra tekintsünk. Tiszta kézzel és szívvel igye-
kezzünk megdicsőíteni Istent minden eljárásunkban. Biztosítva van a segítsé-
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günk Benne, aki hatalmas, hogy megmentsen. Az igazság és világosság Lelke 
serkenteni fog minket és meg fog újítani titokzatos munkálkodása által. Minden 
lelki fejlődésünk Istentől származik, nem magunktól. Az igaz munkás mennyei 
erőt kap, de a semmittevőt nem tartja fenn Isten Lelke.

Bizonyos tekintetben önmagunkra kell hagyatkoznunk; komolyan kell küzde-
nünk, hogy buzgók és bűnbánók legyünk, hogy megtisztítsuk kezeinket és szí-
vünket minden tisztátalanságtól. El kell érnünk a legmagasabb szintet, és higy-
gyük, hogy Isten segíteni fog erőfeszítéseinkben. Keresnünk kell, hogy találjunk, 
és hittel keressünk; zörgessünk, és az ajtó megnyittatik számunkra. A Biblia azt 
tanítja, hogy minden, ami az üdvösségünkre vonatkozik, saját eljárásmódunktól 
függ. Ha elveszünk, a felelősség teljesen rajtunk lesz. Ha elfogadjuk Isten gon-
doskodását és feltételeit, miénk lesz az örök élet. Jöjjünk Krisztushoz hittel, és 
igyekezzünk, hogy elhívatásunkat és kiválasztásunkat biztossá tegyük.

A bűnök megbocsátása annak van megígérve, aki megbánja és hisz; az élet 
koronája annak lesz a jutalma, aki mindvégig hűséges. Növekedhetünk a kegye-
lemben, ha fejlődünk azon kegyelem által, amellyel most rendelkezünk. Szep-
lőtlenül meg kell tartanunk magunkat a világtól, hogy feddhetetlennek találtas-
sunk az utolsó napon. A hit és cselekedetek kéz a kézben járnak, összhangban 
dolgoznak a győzelem munkájában. A cselekedetek hit nélkül nem élhetnek, és 
a hit cselekedetek nélkül megholt. A cselekedetek soha nem mentenek meg 
minket; csak Krisztus érdeme teheti meg ezt. A Benne való hit által Krisztus min-
den tökéletlen erőfeszítésünket elfogadhatóvá teszi Isten előtt. A hit, amelyet 
vár tőlünk, nem semmittevő hit; a megmentő hit az, ami hit által működik és 
megtisztítja a lelket. Az, akinek kezei tiszták Isten előtt, harag és kételkedés nél-
kül, értelmesen fog Isten parancsolatainak útján járni.

Ha bocsánatot kell kérnünk bűneinkért, először fel kell ismernünk, hogy mi a 
bűn, hogy megbánhassuk és a bűnbánat gyümölcseit teremhessük. Szilárd alap-
jának kell lenni hitünknek; Isten Igéjére kell alapoznunk, és ez az Isten kinyilat-
koztatott akaratának való engedelmességben fog megmutatkozni. „[Szentség] 
nélkül senki sem látja meg az Urat” – mondja az apostol (Zsid 12:14).

A hit és a cselekedetek egyenlő arányban kiegyensúlyozottá és sikeressé 
tesznek bennünket a keresztény jellem tökéletesítésének munkájában. Jézus 
mondja: „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! Megyen be a 
mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 
7:21). Földi ételről beszélve mondta az apostol: „Mert amikor nálatok voltunk 
is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2 Thess 
3:10). Ugyanez a szabály érvényes a lelki táplálásunkra is: ha valaki szeretné az 
élet kenyerét, tegyen erőfeszítéseket, hogy megszerezze azt.
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Mi a föld történelmének fontos és érdekes időszakában élünk. Sokkal több 
hitre van szükségünk most, mint amivel rendelkezünk, és erősebb, szilárdabb 
felülről jövő támaszra. Sátán minden erejével azon munkálkodik, hogy győzel-
met arasson felettünk, mert tudja, hogy kevés ideje van. Pál félt és remegett, 
miközben üdvösségén munkálkodott. Nekünk nem kell-e hasonlóképpen fél-
nünk, hogy nehogy elveszítsük az ígéretet? Vajon valamelyikünk ne tudja elérni 
azt, hanem érdemtelennek bizonyuljon az örök élet számára? Vigyáznunk és 
imádkoznunk kell, és minden erőnkkel küzdenünk, hogy beléphessünk a szoros 
kapun.

Jézus kiegészíti hiányosságainkat

Nincs mentség a bűnre vagy a hanyagságra. Jézus előre ment, és azt szeret-
né, ha követnénk nyomdokait. Ő úgy szenvedett, olyan áldozatot mutatott be, 
amit mi egyiken sem tudunk, azért, hogy az üdvösséget elérhetővé tegye szá-
munkra. Nem szabad elcsüggednünk. Jézus eljött világunkba, hogy isteni erőt 
hozzon az embernek, hogy kegyelme által átalakuljunk képmására.

Amikor szívünk mélyén engedelmeskedni akarunk Istennek, amikor erre irá-
nyuló erőfeszítéseket teszünk, Jézus úgy fogadja el ezt a hajlandóságot és erőfe-
szítést, mint az ember legjobb szolgálatát, és a hiányosságokat saját isteni érde-
meivel egészíti ki. De azokat nem fogadja el, akik állítják, hogy hisznek Benne, de 
valójában hűtlenek parancsolataihoz. Mi nagy jelentőséget tanúsítunk a hitnek, 
de még nagyobb jelentőséget kell tanúsítanunk a cselekedeteknek. Sokan meg-
tévesztik a saját lelküket, mert kényelemszerető, alkalmazkodó, kereszt nélküli 
vallásos életet akarnak élni.

De Jézus így szól: „Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és ve-
gye fel az ő keresztjét, és kövessen engem” (Mt 16:24).

6. fejezet – Figyelmeztetés a hamis megszentelődés ellen

EGY 1886. JÚNIUS KÖZEPÉN KÉSZÜLT SVÉDORSZÁGI KONFERENCIÁRÓL SZÓLÓ JE-
LENTÉSBŐL. MEGJELENT A REVIEW AND HERALD 1886. OKTÓBER 5-I SZÁMÁBAN.

Az orebro-i összejövetelen Isten Lelke késztetett, hogy mutassam be törvé-
nyét, mint az igazságosság hatalmas mértékét, és hogy figyelmeztessem né-
pünket a modern, hamis megszentelődés ellen, ami a kívánságok kielégítéséből 
ered, és nem abból, hogy Isten akaratának alárendeljük magunkat. Ez a tévely-
gés gyorsan elárasztja a világot, és nekünk, mint Isten tanúinak, határozott bi-
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zonyságot kell tennünk ellene. Ez az utolsó napok egyik legnagyobb téveszméje, 
és mindenkire kísértést gyakorol, aki a jelenvaló igazságban hisz. Azok, akik nem 
helyezik hitüket szilárdan Isten Szavába, félre lesznek vezetve, és mindebben az 
a legszomorúbb, hogy csak nagyon kevesen vannak olyanok, akik bár meg lettek 
tévesztve, újra megtalálják a világosság ösvényét.

A Biblia olyan mérce, amely megítéli azokat, akik állítják, hogy megszente-
lődtek. Jézus imádkozott, hogy tanítványai megszentelődjenek az igazság által. 
Így szólt: „A te igéd igazság” (Jn 17:17), míg a zsoltáros kijelenti: „A te törvényed 
igaz” (Zsol 119:142). Mindazok, akiket Isten vezérel, nagyra becsülik a Szent-
írást, amelyben hangját hallják. A Biblia számukra „hasznos a tanításra, a fed-
désre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az 
Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2 Tim 3:16). „Gyümölcseik-
ről ismeritek meg őket” (Mt 7:16).

Nincs szükségünk ennél több bizonyítékra, hogy megítéljük egy ember meg-
szentelődésének állapotát. Ha félnek, nehogy engedetlenek legyenek Isten aka-
rata iránt, ha gondosan hallgatnak szavára, bíznak bölcsességében és Igéjét ta-
nácsadójukká teszik, akkor, ha nem dicsekednek jóságukkal, biztosak lehetünk 
abban, hogy törekednek elérni a keresztényi jellem tökéletességét. De ha azok, 
akik állítják, hogy szentek, úgy gondolják, hogy a továbbiakban nekik már nem 
kell kutatniuk a Szentírást, határozottan kijelenthetjük, hogy a megszentelődé-
sük hamis. A saját értelmükre támaszkodnak, ahelyett, hogy Isten akaratához 
igazodnának.

Isten kívánalmai

Isten ebben az időben ugyanazt várja el követőitől, mint amit a szent pártól 
az Édenben – tökéletes engedelmességet kívánalmai iránt. Törvénye ugyanaz 
maradt minden időkben. Az igazság nagy mércéje, ami az Ótestamentumban 
van bemutatva, nem csökkent az Újtestamentumban sem. Nem az az evangé-
lium munkája, hogy gyengítse Isten szent törvényét, hanem hogy felemelje az 
embert oda, ahol meg tudja tartani előírásait.

A Krisztusban való hit, ami megmenti a lelket, nem olyan, mint ahogy sokan 
bemutatják. „Higgy, higgy” – így kiáltanak –, „csak higgy Krisztusban és üdvö-
zülsz. Ez minden, amit tenned kell.” Míg az igaz hit teljesen Krisztusban bízik, aki 
üdvözíthet, Isten törvényével való tökéletes összhangra vezet. A hit cselekede-
tekben nyilvánul meg. János apostol kijelenti: „Aki ezt mondja: Ismerem őt, és 
az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság” 
(1 Jn 2:4).
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Nem biztonságos az érzéseinkben vagy benyomásainkban bíznunk, ezek 
megbízhatatlan vezetők. Isten törvénye az egyetlen helyes irányadó mércéje a 
szentségnek. Ezen törvény alapján lesz megítélve a jellem. Ha egy érdeklődő 
megkérdezi az üdvösségről: „Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?”, 
a megszentelődés modern tanítói így fognak válaszolni: „Csak hidd, hogy Jézus 
megment téged.” De amikor Krisztusnak tették fel ezt a kérdést, Ő így válaszolt: 
„A törvényben mi van megírva? Mint olvasod?” És amikor a kérdező így felelt: 
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből… és a te felebarátodat, mint 
magadat”, Jézus így szólt: „Jól felelél; ezt cselekedd és élsz” (Lk 10:25-29).

Az igazi megszentelődés Isten minden parancsolata iránti lelkiismeretes en-
gedelmességben nyilvánul meg, a talentumok gondos fejlesztésében, körülte-
kintő beszélgetésben, és abban, hogy minden cselekedetünkben Krisztus szelíd-
ségét nyilatkoztatjuk ki.

A „megszentelődés”, ami eltávolít a Bibliától

Sok ember volt jelen ezen az összejövetelen, akik kitartottak a megszente-
lődés népszerű elmélete mellett, és amint bemutattuk Isten törvényének köve-
teléseit és ezen tévedés igazi jellegét, egy ember annyira megsértődött, hogy 
hirtelen felállt és elment az összejövetel helyszínéről. Később hallottam, hogy 
Stockholmból jött azért, hogy részt vegyen az összejövetelen. Egyik lelkészünk-
nek azt mondta, hogy ő bűntelen és nincs már szüksége a Bibliára, mert az Úr 
közvetlenül megmondja neki, hogy mit tegyen, és ő már messze fölötte van a 
Biblia tanításainak. Mit várhatunk azoktól, akik a saját képzelgéseiket követik 
Isten Igéje helyett, és be vannak csapva? Eldobják maguktól a hiba egyetlen 
leleplezőjét, és mi tartja vissza a nagy csalót attól, hogy rabszolgáivá tegye őket?

Ez az ember egy osztályt jelképez. A hamis megszentelődés egyenesen eltá-
volít a Bibliától. A vallást egy mesévé alacsonyítják le. Az érzések és benyomások 
képezik az ismertetőjegyeket. Miközben azt állítják, hogy bűntelenek és büszkék 
igazságosságukra, a megszentelődés igénylői azt tanítják, hogy az embernek jo-
gában áll áthágni Isten törvényeit és azok, akik engedelmeskednek előírásainak, 
elestek a kegyelemtől. Az ilyenek felkeltik az ellenkezést és haragot és megve-
tést gerjesztenek. Így mutatkozik meg jellemük, mert „a test gondolata ellen-
ségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, 
mert nem is teheti” (Rm 8:7).

Krisztus igazi követői nem fognak dicsekedni azzal, hogy megszentelődtek. Is-
ten törvénye ítéli el a bűnöst. Látja saját bűnösségét a tökéletes igazságossággal 
ellentétben, és ez alázatra és bűnbánatra vezeti őt. Krisztus vére által megbékél 
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Istennel, és amint Vele folytatja útját, tisztább képet kap Isten szent jelleméről 
és követelményeinek messzemenő természetéről. Sokkal tisztábban fogja látni 
saját hibáit és érezni fogja a folytonos bűnbánat és a Krisztus vérében való hit 
szükségességét.

Aki Krisztus jelenlétének folytonos tudatában él, nem adhatja át magát az 
elbizakodottságnak vagy önelégültségnek. Egyik próféta vagy apostol sem volt 
büszke a szentségére. Minél közelebb álltak a tökéletes jellemhez, annál kevés-
bé látták magukat méltónak és igazságosnak. De azok, akik a legkevésbé ismerik 
Jézus tökéletességét, akik a legkevésbé irányítják Rá tekintetüket, azok hirdetik 
leginkább tökéletességüket.

17. fejezet – Tanácsok egy vezető prédikátornak a hit és cselekedetek kap-
csolatára vonatkozóan

EGY A. T. JONES-NEK ÍRT LEVÉLRÉSZLET, 44. LEVÉL, 1893. ÁPRILIS 9. MEGJELENT AZ 
1. KÖTET SZEMELVÉNYEK CÍMŰ KÖNYV 377-379. OLDALÁN

Részt vettem egy összejövetelen, ahol nagy gyülekezet volt jelen. Álmomban 
bemutattad a hit kérdését és Krisztus igazságosságát, amit hit által tulajdonít 
nekünk. Sokszor elismételted, hogy a cselekedetek semmit sem számítanak, 
és hogy nincs feltételek. Ezt a dolgot olyan megvilágításban tártad az emberek 
elé, hogy tudtam, hogy az elméjük összezavarodik, és a hitre és cselekedetek-
re vonatkozóan nem helyes benyomások érik őket. Ezért elhatároztam, hogy 
írok neked. Te nagyon határozottan állítottad ezt. Vannak feltételei annak, hogy 
elnyerjük a megigazulást és megszentelődést és Krisztus igazságosságát. Én tu-
dom, hogy mire gondolsz, de sok elmére helytelen benyomást gyakorolsz. Míg a 
jó cselekedetek nem mentenek meg egy embert sem, ugyanígy lehetetlen, hogy 
bárki is üdvözüljön jó cselekedetek nélkül. Isten egy törvény alatt ment meg 
minket, ezért kérnünk kell, hogy kapjunk, keresni, hogy találjunk és zörgetni, 
hogy megnyissák nekünk az ajtót.

Krisztus felajánlja, hogy mindenkit megment, aki Hozzá jön. Mindenkit hív, 
hogy jöjjön Hozzá. „Azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6:37). 
Te valójában úgy gondolkodsz ezekről a témákról, mint én, de kifejezésmódod 
által összezavarod az embereket. És miután erős kifejezéseket használsz a cse-
lekedetekkel kapcsolatban, amikor kérdéseket tesznek fel ezzel kapcsolatban, 
nem rajzolódik ki teljesen tisztán benned, és nem tudod helyesen és tökélete-
sen elmagyarázni ezeket az alapelveket másoknak, és képtelen vagy arra, hogy 
az állításaid összhangba hozd a saját elveiddel és hiteddel.
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Az ifjú ezzel a kérdéssel jött Jézushoz: „Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az 
örök életet elnyerhessem?” (Mk 10:17). „Jézus pedig monda néki: Miért mon-
dasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni 
az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki: Melyeket?” Jézus felsorolt 
néhányat, és az ifjú ezt felelte neki: „Mindezeket megtartottam ifjúságomtól 
fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz 
lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz meny-
nyben; és jer és kövess engem.” Itt vannak a feltételek, és a Biblia telve van fel-
tételekkel. „Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok 
jószága vala” (Mt 19:17, 20-22).

Megvizsgálandó pontok

Amikor azt mondod, hogy nincsenek feltételek, és némely kifejezés elég erős, 
megterheled az emberek elméit és néhányan nem tudnak következetességet 
találni szavaidban. Nem látják, hogyan vannak összhangban ezek a kifejezések 
Isten Igéjének világos kijelentéseivel. Kérlek, vizsgáld meg ezeket a pontokat. 
Ezek az erős kijelentések a cselekedetekkel kapcsolatban soha nem fogják erő-
sebbé tenni helyzetünket. Inkább gyengíteni fogják, mert sokan szélsőségesnek 
fognak téged tartani és elveszítik az értékes leckéket, amelyeket közölni kívánsz 
velük éppen azokról a dolgokról, amelyeket tudniuk kell… Testvérem, nehéz do-
log felfogni ezeket a pontokat, és nem összezavarni az embereket olyan elmé-
letekkel, amelyek nincsenek összhangban az Igével. Kérlek, vedd figyelembe, 
hogy Krisztus tanításai esetében sok tanítvány szánalmasan tudatlan volt, de 
amikor a Szentlélek kitöltetett rájuk, amit Jézus megígérte, az ingadozó Pétert 
a hit hősévé tette, és milyen változás történt jellemében! De ne tegyünk bot-
ránykövet egy olyan lélek elé, aki gyenge a hitben, erőltetett és nehezen érthető 
kifejezésekkel. Legyünk inkább állhatatosak, nyugodtak, alaposak és szilárdak. 
De menjünk szélsőségekbe, hanem maradjon lábunk a kősziklán. Óh, drága 
Megváltónk! „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret 
engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és 
kijelentem magamat annak” (Jn 14:21).

Ez az igazi próba – Krisztus szavai szerint cselekedni. Ez a bizonyítéka annak, 
hogy az ember szereti Jézust, és aki az Ő akaratát cselekszi, a világ előtt ezt va-
lóságosan bebizonyítja az engedelmesség, tisztaság és a jellem szentségének 
gyümölcseit teremve.

Drága Testvérem, járj hűségesen Istennel! De emlékezz arra, hogy vannak 
némelyek, akiknek szemei állandóan rád szegeződnek, azt várva, hogy túllősz a 
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célon, megbotlasz és elesel. De ha alázatosan közel maradsz Jézushoz, minden 
jó lesz.

Krisztus iskolájában soha nem érkezünk el oda, hogy befejezzük. Mi az össze-
adás elve szerint dolgozunk, Krisztus pedig a szorzás szerint fog. Csak folytonos 
erőfeszítés által, Krisztus kegyelméből élhetünk így, erőssé és biztossá téve el-
hívatásunkat és kiválasztásunkat… „Mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök 
meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és meg-
tartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel” (2 Pt 1:10-11).

<<<vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 659-665. (GOLGOTA,)

Mikor pedig elmenének a helyre, amely Koponya helyének mondatik, ott 
megfeszíték Őt” (Lk 23:33). „Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulaj-
don vére által a népet, a kapun kívül szenvedett” (Zsid 13:12).

Isten Ádámot és Évát kiűzte Éden kertjéből, mert áthágták törvényét. Helyet-
tünk Krisztusnak Jeruzsálem határain kívül kellett szenvednie. A kapun kívül halt 
meg, ott, ahol a gonosztevőket és a gyilkosokat szokták kivégezni. Mély értelme 
és nagy jelentősége van ezeknek a szavaknak: „Krisztus váltott meg minket a 
törvény átkától, átokká lévén érettünk” (Gal 3:13).

Jézust hatalmas sokaság követte a helytartó rezidenciájától a Golgotára. 
Elítéltetésének híre elterjedt egész Jeruzsálemben, és minden rendű és rangú 
emberek tömegesen siettek a keresztre feszítés helye felé. A papokat és a fő-
embereket kötötte az ígéretük, hogy nem zaklatják Krisztus követőit, ha Ő maga 
szolgáltatja ki magát Nekik. Ezért a tanítványok, a városból és a környékről ösz-
szegyülekezett hívők is csatlakoztak az Üdvözítőt követő tömeghez.

Amikor Jézus kilépett a helytartó udvarának kapuján, összezúzott és vérző 
vállaira tették azt a keresztet, amelyet Barabbás számára készítettek. Ugyanek-
kor Jézussal együtt Barabbás két társának is el kellett szenvednie a halált, és 
ezért az ő vállaikra is keresztet raktak. Ez a teher túl nehéz volt a legyengült és 
szenvedő Üdvözítőnk számára. A tanítványaival együtt elfogyasztott húsvéti va-
csora óta sem ételt, sem italt nem vett magához. A Gecsemáné kertben sátáni 
erőkkel kellett megbirkóznia. Azt a lelki fájdalmat is el kellett hordoznia, amit 
egyik tanítványának árulása okozott neki. Látnia kellett, hogy tanítványai cser-
benhagyták és elmenekültek. Először Annáshoz vitték, azután Kajafáshoz, majd 
átadták Pilátusnak. Ő elküldte Heródeshez, aki visszaküldte Pilátushoz.
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Bántalmazást bántalmazás, gúnyolódást újabb gúnyolódás követett, két íz-
ben pedig ostorozással kínozták meg. Az éjszaka folyamán az események szé-
dítő gyorsasággal követték egymást, hogy lelkét a legvégsőkig próbára tegyék. 
Krisztus azonban nem vallott kudarcot. Egy szót sem szólt azon kívül, amellyel 
Isten dicsőségét akarta szolgálni. A törvényszéki tárgyalást állhatatosan és mél-
tósággal viselte el. A második megostoroztatás után azonban, mikor a keresztet 
rátették, emberi természete nem volt többé képes arra, hogy ezt a terhet is 
elhordozza. Ájultan esett össze a súlyos teher alatt.

Az Üdvözítőt követő tömeg látta erőtlen, tántorgó lépteit, de semmi szánal-
mat nem tanúsítottak iránta. Sőt kigúnyolták és ócsárolták, mert nem tudta ci-
pelni a nehéz keresztet. Újból rátették a terhet, és Jézus ismét ájultan esett a 
földre. Kínzói ekkor felismerték, hogy lehetetlen számára a további teherhordo-
zás. Zavarban voltak, mert nem tudták eldönteni, hogyan találjanak valakit, aki 
továbbvinné Jézus helyett a megalázó terhet. A zsidók ezt nem tehették meg, 
mert tisztátalanokká lettek volna, és így nem ünnepelhették volna meg a húsvé-
tot. Még a Jézust követő csőcselékből sem alázkodott meg senki annyira, hogy 
hordozza a keresztet.

Ekkor egy idegen, név szerint czirénei Simon, vidékről jövet összetalálkozott 
a tömeggel. Hallotta a sokasághoz tartozók gúnyolódó és gyalázkodó beszédét. 
Hallotta a megvetően ismételt felszólítást: Helyet a zsidók királyának! Megállt 
és megdöbbenve szemlélte ezt a jelenetet. Mivel pedig szánakozást tanúsított, 
megragadták és a keresztet vállaira helyezték.

Simon hallott már Jézusról. Fiai hittek az Üdvözítőben. Ő maga azonban nem 
tartozott Jézus tanítványai közé. A kereszt Golgotára vitele mégis áldás lett szá-
mára. Élete végéig hálás volt ezért az isteni gondviselésért, amely arra indította, 
hogy Krisztus keresztjét önként felvegye, és ettől kezdve mindig örvendezéssel 
állt annak terhe alá.

Sok asszony is volt a tömegben, akik követték az ártatlanul elítéltet kegyetlen 
halála felé vezető útján. Figyelmüket egészen lekötötte Jézus. Néhányan közülük 
már előzőleg is látták Őt, ezek elvitték Hozzá beteg és szenvedő szeretteiket. 
Mások maguk gyógyultak meg, amikor Jézus megérintette őket, vagy szólt hoz-
zájuk egy szót. A megtörtént események felidéződtek bennük. Ezek az asszo-
nyok csodálkoztak az emberek Jézussal szemben tanúsított gyűlöletén, akiért 
életüket is készek lettek volna odaadni. Az őrjöngő tömeg viselkedése, a papok 
és főemberek haragos szavai ellenére ezek az asszonyok kifejezték részvétüket 
Jézus iránt. Mikor Jézus ájultan összeesett a kereszt súlya alatt, hangos, siralmas 
jajgatásba törtek ki. Ez volt az egyetlen dolog, ami felkeltette Jézus figyelmét. 
Ámbár sok fájdalom közepette hordozta a világ bűnét, mégsem vált közömbös-
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sé mások bánatával, szomorúságával szemben. Gyengéd szánalommal tekintett 
ezekre az asszonyokra, akik nem hittek Benne. Jézus tudta, hogy nem azért jaj-
veszékeltek, siránkoztak miatta, mert felismerték személyében Isten küldöttét, 
hanem csak azért, mert az emberi szánalom megindította őket. Jézus nem ve-
tette meg részvétüket, hanem éppen ez a részvét ébresztett fel szívében egy 
mélyebb rokonszenvet irántuk. „Jeruzsálem leányai - mondta - ne sírjatok én 
rajtam, hanem ti magatokon sírjatok és a ti magzataitokon” (Lk 23:28). Krisztus a 
szeme előtt lejátszódó eseményekből kiindulva előre tekintett Jeruzsálem pusz-
tulására. Tudta, hogy az akkori szörnyű események következtében a most érette 
síró asszonyok közül sokaknak el kell majd pusztulniuk gyermekeikkel együtt.

Jeruzsálem elestéről Jézus gondolatai egy még átfogóbb ítéletre terelődtek. 
A bűneit meg nem bánt város pusztulásában Jézus annak a végső pusztulásnak 
a jelképét látta, amely majd a világot éri. Azt mondotta: „Akkor kezdik mondani 
a hegyeknek: Essetek mireánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket! Mert ha 
a zöldellő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?” (Lk 23:30-31). A zöld fával Jézus 
saját magát, az ártatlan Megváltót ábrázolta. Isten megengedte, hogy az em-
beriség bűne miatt érzett haragja szeretett Fiára sújtson le. Jézust az emberek 
bűneiért kellett megfeszíteni. Milyen szenvedést kell akkor a bűnösöknek elhor-
dozniuk, akik továbbra is megmaradnak a bűnben? Minden bűnbánat nélküli és 
nem hívő ember olyan szomorúságot és nyomorúságot ismer majd meg, ame-
lyet szavakkal nem lehet kifejezni.

Többen abból a sokaságból, amely követte az Üdvözítőt a Golgotára, ujjongó 
hozsánna kiáltásokkal és pálmaágak lengetésével köszöntötték Őt, mikor diadal-
masan bevonult Jeruzsálembe. Sokan azok közül azonban, akik akkor hangosan 
magasztalták Jézust - mert ez volt a népszerű dolog -, most szenvedélyesen erő-
sítették hangjukkal ezt a kiáltást: „Feszítsd meg! Feszítsd meg Őt!” (Lk 23:21). 
Amikor Krisztus bevonult Jeruzsálembe, a tanítványok reménysége a legmaga-
sabb fokra hágott.

Egészen közel mentek Mesterükhöz és szorosan körülvették Őt. Jézussal való 
kapcsolatukat akkor és ott nagy tisztességnek érezték. Mostani megaláztatásá-
ban azonban csak távolról követték Őt. Szomorúsággal telt meg a szívük és re-
ményeikben csalódottan, lehajtott fejjel mentek. Jézus szavai teljesen beigazo-
lódtak. „Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok énbennem. Mert meg 
van írva: Megverem a pásztort és elszélednek a nyájnak juhai” (Mt 26:31).

Miután megérkeztek a kivégzés helyére, a foglyokat a kínzó eszközökhöz, a 
keresztfákhoz kötözték. A két tolvaj dulakodott azokkal, akik felhelyezték őket a 
keresztre. Jézus azonban semmi ellenállást nem fejtett ki. Jézus anyja János, a 
szeretett tanítvány támogatásával elkísérte Fiát a Golgotáig. Látta, amikor Jézus 
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elájult a kereszt terhe alatt, és szerette volna segítő kezét megsebzett feje alá 
tenni és megmosni homlokát, amely egyszer az ő keblén nyugodott. Ebben a 
szomorú kiváltságban azonban nem részesülhetett. A tanítványokkal együtt Má-
ria is ápolta még magában azt a reménységet, hogy Jézus nyilvánvalóan megmu-
tatja hatalmát és megszabadítja Magát ellenségeitől. Másfelől azonban ismét 
elcsüggedt a szíve, amikor visszaemlékezett azokra a szavakra, amelyekkel Jézus 
az éppen bekövetkezett eseményeket előre megmondta. Mária kínos várako-
zással nézte, amint a tolvajokat a keresztfához kötötték. Vajon annak is el kell 
szenvednie a keresztre feszítést, aki a halottnak visszaadta az életét? Vajon Isten 
Fia megengedi-e, hogy Őt is ilyen kegyetlenül gyilkolják meg? Fel kell-e adnia 
azt a hitét, hogy Jézus volt a Messiás? Tanúja kell-e lennie Jézus szégyenének és 
fájdalmának, megfosztva még attól a kiváltságtól is, hogy szolgáljon Neki nyo-
morúságában? Látta Fia kifeszített kezeit a kereszten. A kalapácsot és a szegeket 
is elhozták már. Amikor pedig a szögeket átverték a puha testen, a porig sújtott 
tanítványoknak el kellett vinniük Jézus ájult anyját a kegyetlen jelenet színhe-
lyéről.

Az Üdvözítő nem zúgolódott, nem panaszkodott. Arca nyugodt és higgadt 
maradt, de az izzadtság nagy cseppjei megjelentek a homlokán. Nem volt egy 
szánakozó kéz sem, amely letörölte volna a halál gyöngyöző verítékét arcáról, 
egyetlen részvétteljes szó vagy ragaszkodó tekintet sem üdítette fel emberi szí-
vét. Mialatt a katonák szörnyű munkájukat végezték, Jézus így imádkozott ellen-
ségeiért: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek” (Lk 
23:34). Saját szenvedései helyett Jézus gondolatait kínzóinak bűnei és az a ret-
tenetes büntetés foglalkoztatja, amelyben majd részük lesz. Nem átkozta meg a 
katonákat, akik durván bántak Vele. Isten bosszúállását sem kérte a papokra és 
a főemberekre, akik kárörömet éreztek szándékuk megvalósulásakor. Krisztus 
szánta őket tudatlanságuk és bűnös voltuk miatt. Azt kérte, hogy Isten bocsás-
son meg nekik, „mert nem tudják mit cselekszenek” (Lk 23:34).

Ha kínzói tudták volna, hogy azt kínozzák, aki azért jött, hogy megmentse a 
bűnös emberi nemzetséget az örök pusztulásból, elfogta volna őket a lelkiisme-
ret-furdalás és a rémület. Tudatlanságuk azonban nem érvényteleníti bűneiket. 
Azért nem, mert éppen az ő kiváltságuk volt az, hogy megismerjék és elfogadják 
Jézust Üdvözítőjükként. Közülük néhányan felismerték bűneiket és megbánták 
azokat és megtértek. Néhányan bűnbánatuk hiányában lehetetlenné tették, 
hogy Jézus kérése meghallgatásra találjon és beteljesedjék rajtuk. Isten szándé-
ka azonban éppen így valósult meg. Jézus megszerezte a jogot ahhoz, hogy az 
emberek szószólója legyen Atyja jelenlétében.
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Krisztus ellenségeiért elmondott imája magába foglalta az egész világot: min-
den egyes bűnöst, azokat is, akik már leélték életüket, és azokat is, akik ezután 
élnek a világ kezdetétől a világ végéig. Mindegyiküket terheli Isten Fia keresztre fe-
szítésének bűne. Isten azonban a bűnbocsánatot is ingyen felajánlotta mindegyi-
künk számára. Aki csak akar, megbékülhet Istennel és örökölheti az örök életet.

Amikor Jézust felszegezték a keresztre, erős emberek felemelték a fát, és erő-
szakosan belökték az előre elkészített gödörbe. Ez az eljárás kimondhatatlanul 
nagy szenvedést okozott Isten Fiának. Pilátus azután egy héber, görög és latin 
nyelvű feliratot írt és szegeztetett a keresztre Jézus feje fölé. A felirat szövege ez 
volt: „A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA” (Jn 19:19) Ez a felirat felingerelte a 
zsidókat. Pilátus udvarában ezt kiáltozták: „Feszítsd meg őt! [...] Nem királyunk 
van, hanem császárunk” (Jn 19:15). Mindenkit árulónak bélyegeztek, aki valaki 
mást ismerne el királynak. Pilátus azt a véleményt foglalta írásba, amit a zsidók 
kifejezésre juttattak. Nem volt azon semmi sértő, kivéve, hogy Jézus „a zsidók 
királya”. Ez a felirat tényleges elismerése volt annak, hogy a zsidók alattvalói kö-
telességgel tartoztak a római hatalomnak. A felirat ugyanis kinyilvánította, hogy 
aki valaha a zsidók királya akarna lenni, azt a rómaiak halálra méltónak ítélnék 
meg. A papok túl messzire mentek el. Mikor Krisztus halálát tervezgették, Ka-
jafás célszerűnek látta, „hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért” (Jn 
18:14). Most nyilvánvalóvá lett a képmutatásuk. Azért, hogy elpusztítsák Krisz-
tust, készek voltak feláldozni nemzeti létüket is.

A papok felismerték, hogy mit tettek, és kérték Pilátust, hogy változtassa 
meg a felirat szövegét. Azt mondták neki: „Ne írd: A zsidók királya; hanem hogy 
ő mondotta: A zsidók királya vagyok” (Jn 19:21). Pilátus azonban, mivel hara-
gudott magára korábbi gyengeségéért, és teljesen megvetette a féltékeny és 
ravasz papokat és főembereket, ridegen azt felelte: „Amit megírtam, megírtam” 
(Jn 19:22).

Pilátusnál és a zsidóknál nagyobb hatalom irányította a felirat elhelyezését 
Jézus feje fölé. Isten gondviselésében ennek az volt a szerepe, hogy a Szentírás 
megfontolására és tanulmányozására késztessen. Az a hely, ahol Krisztust ke-
resztre feszítették, közel volt a városhoz. Minden országból az emberek ezrei 
érkeztek Jeruzsálembe, és a felirat, amely a názáreti Jézust Messiásnak nyilvání-
totta ki, megragadta figyelmüket. A felirat szövege eleven igazság volt, amelyet 
egy Isten által vezérelt kéz írt le.

Krisztusnak a kereszten való szenvedéseiben prófécia teljesedett. Évszáza-
dokkal a keresztre feszítés előtt az Üdvözítő előre szólt arról a bánásmódról, 
amelyet el kellett szenvednie: „Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok se-
rege körülfogott; átlyukasztották kezeimet, és lábaimat. Megszámlálhatnám 
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minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruhá-
imon és köntösömre sorsot vetnek” (Zsolt 22:17-19). A ruha darabjaira vonat-
kozó próféciát a Megfeszített barátainak vagy ellenségeinek a tanácsától vagy 
beavatkozásától függetlenül hajtották végre. Öltözékét azok a katonák kapták 
meg, akik végrehajtották a keresztrefeszítést. Krisztus hallotta perlekedésüket, 
mikor elosztották ruhadarabjait egymás között. Köntösét minden varrás nélkül 
egy darabban szőtték meg. Ezért a katonák azt mondták egymásnak: „Ezt ne 
hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen” (Jn 19:24).

Egy másik próféciában az Üdvözítő ezt jelentette ki: „A gyalázat megtörte 
szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de 
nem találék. Sőt ételembe mérget adnak vala és szomjúságomban ecettel itat-
nak vala engem” (Zsolt 69:21-22). Azoknak, akik kereszthalált szenvedtek, hal-
doklásuk közben kábító italt volt szabad felnyújtani fájdalomérzetük enyhítése 
céljából. Ezt ajánlották fel Jézusnak is, de Ő, miután megízlelte a néki felnyújtott 
italt, visszautasította azt. Jézus semmi olyat nem akart elfogadni, ami elhomá-
lyosíthatta volna elméjét. Hitével szilárdan Istenbe kellett kapaszkodnia. Ez volt 
egyedüli ereje. Eltompult érzékei előnyt jelentettek volna Sátánnak.

Jézuson kitöltötték dühüket ellenségei, amint ott függött a kereszten. A pa-
pok, a főemberek és az írástudók összefogtak a csőcselékkel a haldokló Üdvözítő 
kigúnyolásában. Jézus alámerítkezésénél és megdicsőülésénél Isten hangja lett 
hallhatóvá, amellyel Krisztust Fiának nyilvánította. Azután nem sokkal Krisztus 
elárulása előtt az Atya ismét megszólalt és tanúbizonyságot tett Krisztus isten-
ségéről. Most azonban a keresztnél nem hallatszott hangja a mennyből. Nem 
hangzott el semmiféle bizonyságtevés Krisztus mellett. Egyedül szenvedte el a 
gonosz emberek durva bánásmódját és gúnyolódását.

„Ha Isten fia vagy, - mondták - szállj le a keresztről!” (Mt 27:40). „Tartsa meg 
magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja” (Lk 23:35). A kísértés pusz-
tájában Sátán kijelentette: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak 
kenyerekké” (Mt 4:3). „Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat” (Mt 4:6) a templom 
tetejéről. Sátán, angyalaival együtt emberi formában, jelen volt a keresztnél is. 
A főellenség és seregei együttműködtek a papokkal és a főemberekkel. A nép 
tanítói arra ösztökélték a tudatlan csőcseléket, hogy támadjanak Jézus ellen, 
akit közülük sokan eddig még nem is láttak, és tegyenek tanúbizonyságot is elle-
ne. Papok, főemberek, farizeusok és a megátalkodott gyülevész nép szövetségre 
léptek egymással és sátáni őrjöngéssel együtt támadtak Krisztus ellen. A vallási 
vezetők egyesültek Sátánnal és a gonosz angyalokkal, és Sátán parancsait haj-
tották végre.

A szenvedő és haldokló Jézus hallott minden szót, amit a papok kijelentettek: 
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„Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon 
most le a keresztről és majd hiszünk neki” (Mt 27:42). Krisztus le tudott volna 
jönni a keresztről. Mivel azonban nem önmagát akarta megmenteni, és nem jött 
le a keresztről, a bűnösök reménykedhetnek bűneik bocsánatában és abban, 
hogy kegyelmet találnak Istennél.

Az Üdvözítő kigúnyolása alkalmával azok a férfiak, akik állították, hogy a 
prófécia értelmezői, azokat a szavakat ismételgették, amelyeket a jövendölés 
szerint ez alkalommal majd kimondanak. Vakságukban azonban nem vették ész-
re, hogy a próféciát teljesítették be. Azok, akik gúnyolódva kimondták ezeket a 
szavakat: „Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta: 
Isten fia vagyok” (Mt 27:43), nem sejtették, hogy bizonyságtevésük az eljövendő 
korszakok folyamán ismételten elhangzik majd. Ámbár a szavakat gúnyolódva 
mondták ki, azok később arra ösztönöztek embereket, hogy úgy kutassák át az 
írásokat, mint ahogy előzőleg sohasem tették. A bölcs emberek hallották Isten 
szavait, kutattak az írásokban, elmélkedtek és imádkoztak. Voltak olyanok, akik 
soha nem nyugodtak meg addig, míg a Szentírás egyes helyeit más helyekkel 
összehasonlítva, meg nem látták Krisztus küldetésének az értelmét. Előzőleg 
soha nem volt Jézusról olyan általános ismeret, mint akkor, amikor a kereszten 
függött. Sokaknak a szívében, akik a keresztre feszítés színhelyét szemlélték, és 
akik Krisztus szavait hallották, felragyogott az igazság világossága.

A kereszten folyó haláltusája alatt a vigasztalás sugara is beragyogta Jézust, a 
bűnbánó tolvaj kérésén keresztül. Mindkét gonosztevő, akit Jézussal együtt ke-
resztre feszítettek, először szidalmazta Jézust. Egyikük magatartása szenvedései 
alatt még makacsabb és kihívóbb lett. Nem így történt a másikkal. Ez az ember 
nem volt megátalkodott bűnöző. A rossz társaságok vezették félre és térítették 
a bűnözés útjára, azonban kevésbé volt bűnös, mint azok közül sokan, akik ott 
álltak a kereszt mellett és gyalázták az Üdvözítőt. Ez az ember látta és hallotta 
Jézust, és tanításai meggyőzték őt, de a papok és főemberek eltérítették Jézus-
tól. Miközben azon igyekezett, hogy elfojtsa meggyőződését, egyre mélyebbre 
és mélyebbre merült a bűnbe, míg végül letartóztatták, bűnösnek nyilvánították 
és arra ítélték, hogy kereszten haljon meg. A törvényházban és a Golgota felé 
vezető úton Jézus közelében volt. Hallotta Pilátus kijelentését is: „nem találok 
benne semmi bűnt” (Jn 19:4). Megfigyelte és megjegyezte Jézus isteni visel-
kedését, és szánakozó megbocsátását, amit kínzói iránt tanúsított. A kereszt-
ről letekintve látta, hogy sokan a vakbuzgó vallásos emberek közül megvetően 
a nyelvüket nyújtogatták Jézusra és igyekeztek Őt nevetségessé tenni. Látta a 
fejcsóválásukat, hallotta a szemrehányó beszédét annak az embernek, aki tár-
sa volt a bűnben: „Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, és minket 



139JÉZuS ÉLETE, 659-665. (GoLGoTA,)

is” (Lk 23:39). Hallotta azt is, hogy a járókelők közül sokan védelmükbe vették 
Jézust. Hallotta, hogy megismételték Jézus szavait és megemlítették cselekede-
teit. Korábbi meggyőződése, hogy ez a Krisztus, ismét megerősödött szívében. 
Odafordult bűntársához és ezt mondta neki: „Az Istent sem féled-é te? hiszen te 
ugyanazon ítélet alatt vagy!” (Lk 23:40). A haldokló tolvajoknak nem volt többé 
semmi félnivalójuk az emberektől. Egyikük szívében azonban már ott volt az a 
meggyőződés, hogy van Isten, akitől félnie kell, és van jövendő, amely remegés-
re készteti. Most, amikor elérkezett bűntől megfertőzött, tisztátalanná vált élete 
végéhez, hörögve ezt mondja bűntársának: „És mi ugyan méltán; mert a mi cse-
lekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem 
cselekedett” (Lk 23:41).

A tolvaj számára ez nem kérdéses többé. Nincs már semmi kételkedés és 
szemrehányás a szívében. Mikor bűnéért elítélték, reménytelen és kétségbe-
esett emberré vált; de most valami különös és gyengéd gondolatok támadtak 
elméjében. Visszaidézte emlékezetébe mindazt, amit Jézusról hallott, hogy mi-
ként gyógyította meg a betegeket és bocsátotta meg egyesek bűnét. Lélekben 
ismét meghallotta azoknak a szavait, akik hittek Jézusban és sírva követték Őt. 
Azután meglátta és elolvasta azt a feliratot, amit Jézus feje fölé szögeztek. Hal-
lotta, amint a járókelők elismételgették a felirat szövegét. Egyesek bánkódva és 
remegő ajakkal, mások viccelődve és gúnyolódva. A Szentlélek megvilágosította 
elméjét és a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak, s ő elju-
tott az igazság megismerésére. Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva ott függött 
mellette a kereszten, meglátta Istennek ama Bárányát, aki elveszi a világ bűne-
it. Hangja reménységet, de ugyanakkor félelmet is kifejez, mikor ez a tehetet-
len, haldokló ember az ugyancsak haldokló Krisztus könyörületére bízza magát: 
„Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te országodban!” (Lk 23:42).

Jézus válasza gyorsan érkezett. Gyengéd hangon, amely tele volt szeretettel, 
könyörülettel és erővel, Jézus ezt mondja néki: „Bizony mondom néked ma; ve-
lem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43).

A haláltusa hosszú órái alatt a becsmérlés és gúnyolódás szavai jutottak Jézus 
fülébe. Miközben ott függött a kereszten, csúfolódások és átkok hangjai szálltak 
fel Hozzá. Vágyakozó szívvel figyelte, hogy nem hangzik-e el a hit kifejezése is 
tanítványai részéről. Sajnos, csak a csüggedt szavaikat hallotta: „Pedig mi azt 
reméltük, hogy Ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt” (Lk 24:21). Milyen üdítőek 
voltak azért az Üdvözítő számára a hitnek és a szeretetnek azok a megnyilvánu-
lásai, amelyekben a haldokló tolvaj részesítette. Mialatt a zsidó vezetők megta-
gadták Őt, és még a tanítványai is kételkedtek istenségében, ez a szegény tolvaj 
az örökkévalóság küszöbén Úrnak szólítja Jézust. Sokan készek voltak arra, hogy 
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Úrnak mondják Jézust, mikor csodákat tett, és miután feltámadt a sírból. Azon-
ban senki sem ismerte el Őt Úrnak, amikor haldokolva ott függött a kereszten, 
kivéve ezt a bűnbánó tolvajt, aki utolsó órájában menekült meg az örök haláltól.

A járókelők meghallották, mikor a tolvaj Úrnak szólította Jézust. A bűnbánó 
ember szavainak hangszíne megragadta figyelmüket. Azok, akik a kereszt tövé-
nél Krisztus ruhadarabjai felett civakodtak és sorsot vetettek köntösére, megáll-
tak és felfigyeltek. Szavaik haragos tónusa lecsillapodott. Lélegzet- visszafojtva 
tekintettek fel Krisztusra és várták a választ haldokló ajkáról.

Mikor Krisztus kimondta az ígéret szavait, azon a sötét felhőn, amely bebo-
rítani látszott a keresztet, ragyogó és eleven világosság hatolt át. A bűnbánó 
tolvajt teljes békesség töltötte el miután megbékült Istennel és tudatára ébredt 
annak a ténynek, hogy Isten is megbékült vele és elfogadta őt. Krisztus meg-
dicsőült megaláztatásában. Jézus, akit akkor és ott mindenki legyőzöttnek lá-
tott, valójában győztes volt. Felismerték Benne a bűnök hordozóját. Az emberek 
hatalmat gyakorolhattak teste felett. A töviskoronával átszúrhatták szent hom-
lokát. Letéphették Róla ruházatát és veszekedhettek ruhadarabjai felett. Nem 
rabolhatták el azonban Tőle azt a hatalmat, amellyel megbocsáthatta a bűnöket. 
Haldoklása közben tanúbizonyságot tett saját istenségéről és az Atya dicsőségé-
ről. Füle nem olyan süket, hogy ne hallhatna, karja nem rövidült meg annyira, 
hogyne tudna megvédeni. Jézusnak megvolt és megvan az a királyi joga, hogy 
mindenképpen megmentse azokat, akik általa járulnak Istenhez.

„Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43). Krisz-
tus nem azt ígérte ezzel, hogy a tolvajnak már azon a napon vele kell lennie a 
paradicsomban. Ő maga sem ment azon a napon a paradicsomba. A sírkamrá-
jában aludt és a feltámadás reggelén azt mondotta: „Nem mentem még fel az 
én Atyámhoz” (Jn 20:17). Az ígéretet azonban a keresztre feszítés napján, a nyil-
vánvaló vereség és sötétség napján adta. „Ma”, miközben haldoklik a kereszten 
mint gonosztevő, Krisztus biztosít egy szegény bűnöst arról, hogy „velem leszel 
a paradicsomban” (Lk 23:43).

A Jézussal együtt keresztre feszített tolvajokat, „egyiket jobbkéz felől, a má-
sikat balkéz felől” (Mt 27:38) helyezték el. Ez azt jelenti, hogy Jézus keresztje az 
ő keresztjeik között, középen állott. Ezt papok és főemberek utasítására rendez-
ték így. Krisztus tolvajok közötti helyzetének azt kellett mutatnia, hogy Ő volt a 
három bűnöző közül a legnagyobb. Így teljesedett be az Ige: „A bűnösök közé 
számláltatott” (Ésa 53:12). A papok azonban nem ismerték fel cselekedetük tel-
jes értelmét. Mikor Jézust keresztre feszítették a tolvajokkal együtt, és keresztjét 
azok keresztje között, tehát középen állították fel, azt jelezték, hogy Krisztus ke-
resztjét egy bűneiben heverő világ közepette állították fel. A bűnbocsánat szavai, 
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amelyeket Krisztus a bűnbánó tolvajnak mondott, olyan világosságot gyújtottak, 
amely ellátszik majd a föld legtávolabbi határáig.

Az angyalok álmélkodással figyelték Jézus végtelen szeretetét, aki mialatt a 
legsúlyosabb testi és lelki kínokat szenvedte el, csak másokra gondolt és a bűn-
bánó lelket hitre bátorította. Megaláztatásában prófétaként szólította meg Jeru-
zsálem leányait; papként és közbenjáróként pedig azért könyörgött az Atyához, 
hogy bocsásson meg a gyilkosainak; szerető Üdvözítőként pedig megbocsátotta 
a bűnbánó tolvaj bűneit.

Mikor Jézus tekintete végigsiklott a körülötte lévő sokaságon, egy személy 
különösképpen megragadta figyelmét. A kereszt lábánál állott anyja, akit János, 
a szeretett tanítvány támogatott. Az anyja nem tudta elviselni, hogy távol ma-
radjon Fiától. János pedig, aki tudta, hogy a vég közel, ismét visszavitte őt a 
kereszthez. Krisztus, haldoklásának órájában megemlékezett anyjáról. Belené-
zett fájdalomtól lesújtott arcába, azután Jánosra tekintett és így szólt anyjához: 
„Asszony, ímhol a te fiad!” Jánosnak pedig ezt mondta: „Ímhol te anyád!” (Jn 
19:26-27). János megértette Krisztus szavait, és elfogadta a megbízatást. Mári-
át azonnal otthonába vitte, és attól az órától kezdve gyengéden gondoskodott 
róla. Óh, szánakozó, szerető Üdvözítő, aki minden testi és lelki fájdalma és kínja 
között gondoskodott anyjáról! Nem volt pénze, amelynek segítségével biztosít-
hatta volna kényelmét. Tudta azonban, hogy János szívébe zárta őt. Ezért erre 
a tanítványára bízta anyját értékes örökségként. Krisztus így azt adta anyjának, 
amire a legnagyobb szüksége volt: Jánosnak gyengéd együttérzését, aki azért 
szerette Máriát, mert Mária is szerette Jézust. Azzal, hogy János szent megbí-
zatásként fogadta el Máriát, maga is nagy áldásban részesült. Mária állandóan 
szeretett Mesterére emlékeztette őt.

Krisztus gyermeki szeretetének tökéletes példája el nem homályosuló ragyo-
gással fénylik a korszakok sötétségén át. Jézus közel harminc évig mindennapi 
munkájával segített elhordozni a családi otthon terheit. Most pedig még a ha-
láltusájában sem feledkezett meg arról, hogy gondoskodjék megszomorodott 
özvegy anyjáról. Ugyanennek a lelkületnek kellene megmutatkoznia Urunk min-
den egyes tanítványában. Azoknak, akik követik Krisztust, keresztény hitükből 
fakadóan kötelességüknek kell tartaniuk azt, hogy tiszteljék szüleiket és gon-
doskodjanak róluk. Azoknak a szülei mindig hiánytalanul megkapják a figyelmes 
gondoskodást és gyengéd részvétet, akik szívükben megőrizték Jézus szeretetét.

A dicsőség Ura meghalt, váltságként az emberi nemzetségért. Krisztust, - mi-
alatt odaadta drága életét - nem lelkesítette diadalmas öröm. Valami nyomasztó 
homály telepedett Rá. Nem a halálfélelem nehezedett Rá. Nem a kereszt fájdal-
ma és szégyene okozta kifejezhetetlen kínjait. Krisztus a szenvedők fejedelme 
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volt. Fájdalmai a bűn gonoszságának a tudatából eredtek, abból az ismeretből, 
hogy a gonosszal való érintkezés folytán az emberek vakok lettek a bűn borzal-
maival szemben. Krisztus látta, hogy milyen mélyen belegyökerezett a bűn az 
emberek szívébe, hogy milyen kevesen vannak azok, akik készek kitörni a bűn 
hatalmából. Krisztus tudta, hogy Isten segítsége nélkül az emberiségnek el kell 
pusztulnia; látta, hogy az emberek sokasága miként pusztul el akkor, mikor a 
bőséges segítség már elérhető közelségben van hozzájuk.

Isten Krisztusra, mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte minden gonosz-
ságunkat, bűnünket és igazságtalanságunkat. „A bűnösök közé számláltatott” 
(Ésa 53:12), hogy megválthasson bennünket a törvény ítéletétől, kárhoztatá-
sától. Ádám minden leszármazottjának a bűne az Ő szívére nehezedett súlyos 
teherként. Isten haragja a bűnnel szemben, nemtetszésének félelmetes kinyilat-
koztatása a bűn, az igazságtalanság miatt rettenettel töltötte el Krisztus szívét. 
Krisztus egész élete az Atya kegyelmének és megbocsátó szeretetének a jó hírét 
közölte az elesett világgal. Üdvösség a bűnösök számára, ez volt a feladata és ál-
landó célja működésének. Most azonban, mivel a bűn szörnyű terhét hordozta, 
nem tudta meglátni az Atya megbékülést sugárzó arcát. Annak az érzete, hogy 
az Atya megvonta Tőle jelenlétét legnagyobb nyomorúságának ebben az órájá-
ban, olyan szomorúsággal és fájdalommal szúrta át a Megváltó szívét, amit senki 
emberfia nem érthet meg teljesen.

Sátán kegyetlen kísértéseivel kínozta meg Jézus szívét. Az Üdvözítő nem tu-
dott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen biztató reménysugarat sem látott, 
hogy majd győztesként jön elő a sírból, és semmi biztosíték nem volt arra, hogy 
az Atya elfogadja áldozatát. Krisztus attól félt, hogy a bűn oly súlyos Isten szem-
ében, hogy örökre elszakítja Őt az Atyától. Krisztus azt a lelki kínt érezte, amit a 
bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög többé a bűnös emberi 
nemzetségért. A bűnnek ez az érzete volt az, amely az Atya haragját Krisztusra, 
az emberek helyettesére öntötte ki, ami oly keserűvé tette azt a poharat, amit 
kiivott, és összetörte Isten Fiának a szívét.

Az angyalok álmélkodással szemlélték az Üdvözítő kétségbeejtő haláltusáját. 
A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen 
természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló Teremtője iránt. A nap 
nem volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó su-
garai fénnyel árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a 
nap kialudt volna. A teljes sötétség, mint valami szemfedél burkolta be a keresz-
tet. „Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilenc óráig” 
(Mt 27:45). Nem valami napfogyatkozás vagy más természeti ok idézte elő ezt 
a sötétséget, amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor 
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az égen nem ragyognak a csillagok és nem világít a hold sem. Ez egy csodálatos 
tanúbizonyság volt, amelyet Isten azért adott, hogy a későbbi nemzedékek hitét 
megerősíthesse.

Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét. Isten tette sátorává a sötétsé-
get, és ez a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől. Isten és szent 
angyalai a kereszt mellett voltak. Az Atya Fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvá-
nította ki. Ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szem-
tanú megsemmisült volna. Ebben a félelmetes órában az Atya nem vigasztalta 
meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek 
közül senki sem volt Vele.

A sűrű sötétségben Isten eltakarta Fia utolsó emberi lelki gyötrelmét. Mind-
azok, akik látták Krisztust szenvedései közepette, meggyőződtek istenségéről. 
Azok, akik csak egyszer is látták Krisztus tekintetét, sohasem felejtették azt el. 
Amiként Káin arca kifejezte a gyilkosnak a bűnét, úgy Krisztus ábrázata nyilván-
valóvá tette az ártatlanságot, a tisztaságot, a jóakaratot, egyszóval az istenké-
pűséget. Vádolói azonban nem figyeltek erre a mennyei tanúbizonyságra. A 
haláltusa hosszú óráin át bámult Krisztusra a gúnyolódó sokaság. Most Isten 
köpönyege irgalmasan eltakarta Krisztust nézői elől.

Úgy látszott, hogy a sír csendje ereszkedett alá a Golgotára. Kimondhatatlan 
rémület vett erőt a tömegen, amely körülállta a keresztet. Az átkozódó és csúfo-
lódó szavak hirtelen félbeszakadtak. A férfiak, nők és a gyermekek arcra borulva 
estek a földre. Egyszer-egyszer vakító villámok csaptak ki a felhőkből és világí-
tották meg a keresztet és a keresztre feszített Megváltót. Papok, főemberek, 
írástudók, ítéletvégrehajtók és a csőcselék, mind azt gondolták, hogy elérkezett 
számukra büntetésük ideje. Kis idő múlva azonban néhányan azt suttogták, hogy 
Jézus most száll le a keresztről. Néhányan megkísérelték kitapogatni a városba 
visszavezető utat, miközben verték a mellüket és félelmükben jajveszékeltek.

A kilencedik órában a sötétség felemelkedett az összegyűlt emberekről, csak 
a keresztet burkolta homály. Ez jelképe volt annak a lelki kínnak és borzalomnak, 
amely ránehezedett Jézus szívére. Egyetlen szem sem tudott áthatolni azon a 
homályon, amely körülvette a keresztet, és senki sem tudta áttörni azt a még 
mélyebb homályt, amely beburkolta Krisztus szenvedő lelkét. Úgy látszott, hogy 
a haragos villámok éppen Krisztusra csaptak le, amint ott függött a kereszten. 
Ekkor „nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: ÉLI, ÉLI! LÁMA SABAKTANI, azaz: 
Én Istenem, én Istenem! Miért hagyál el engemet?” (Mt 27:46). Mikor a kül-
ső sötétség megsűrűsödött az Üdvözítő körül, sokan így kezdtek el kiáltozni: A 
menny bosszúja van rajta. Isten haragjának a nyilai találták el őt, mert Isten 
Fiának mondotta magát. Sokan azok közül, akik hittek Benne, hallották Krisztus 
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kétségbeesett kiáltását, minden reménységüket elveszítették. Ha maga Isten is 
elhagyta Jézust, kibe vethetnék akkor bizodalmukat követői?

Mikor a sötétség felszállt Krisztus lesújtott lelkéről, akkor újra feléledt Benne 
a testi szenvedés érzete. Azt mondotta: „Szomjúhozom” (Jn 19:28). Egyik római 
katonát annyira megérintette a szánalom, mikor Krisztus kicserepesedett ajakira 
tekintett, hogy egy spongyát tűzött fel egy izsópnádra és miután bemártotta azt 
egy ecettel megtöltött edénybe, felnyújtotta Jézusnak. A papok azonban gúnyo-
lódtak Jézus haláltusáján. Mikor sötétség burkolta be a földet, félelemmel tel-
tek meg. Mikor pedig alábbhagyott ez a félelmük, visszatért a rettegésük, hogy 
Jézus mégis megszabadulhat tőlük. Jézus szavait: „Éli, Éli! Láma sabaktáni?” (Mt 
27:46) tévesen magyarázták. Keserű megvetéssel és gúnyolódással azt mond-
ták: „Illyést hívja ez” (Mt 27:47). Az utolsó alkalmat sem ragadták meg Jézus 
szenvedéseinek a csökkentésére. Érzéketlenül azt mondták: „Hagyd el, lássuk, 
eljő-e Illyés, hogy megszabadítsa őt?” (Mt 27:49) Isten makulátlanul tiszta Fia a 
kereszten függött. Testét korbácsütésekkel szaggatták össze. Azokat a kezeket, 
amelyeket olyan gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték. Azokat a 
lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretet szolgálatainak a végzésében, 
nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szur-
kálták a töviskorona tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus 
mindezeket eltűrte - a vércseppeket, amelyek lehullottak fejéről és lefolytak ke-
zeiről, lábairól; a haláltusát, amely eltorzította testének alakját; és a kifejezhe-
tetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, mikor Atyja elrejtette előle orcáját. 
Ezek pedig mind azt mondják az emberi nemzetség minden egyes gyermekének: 
éretted történt, hogy Isten Fia hozzájárult a bűn e terhének az elhordozásához. 
Éretted döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom ka-
puit Az, Aki lecsendesítette a tenger vad hullámait és járt a tajtékos hullámokon; 
Aki megremegtette az ördögöket és száműzte a betegségeket; Aki megnyitotta a 
vakok szemeit, és életre keltette a halottakat, és Aki áldozatként adta oda magát 
a kereszten, mert szeretett téged. Krisztus, a bűnök elhordozója, eltűrte az isteni 
igazság haragját, és éretted Maga lett bűnné. „Mert azt, aki bűnt nem ismert, 
bűnné tette érettünk” (2Kor 5:21).

A szemlélők csendben vártak a félelmetes jelenet végére. A nap kisütött, de a 
keresztet továbbra is beburkolta a sötétség. A papok és a főemberek Jeruzsálem 
felé tekintgettek; és íme, a sűrű felhők rátelepedtek a városra és Júda síksága-
ira. Az Igazságosság Napja, a Világ Világossága visszavonta sugarait az egykor 
kegyelt Jeruzsálem városától. Isten haragjának cikázó villámai a pusztulásra ítélt 
városra irányultak.

A sötét homály hirtelen felemelkedett a keresztről, és érthető, tiszta, - a 
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trombita hangjához hasonló hangon - amely úgy tűnt, hogy az egész terem-
tett világmindenségen áthangzott, Jézus így kiáltott fel: „ELVÉGEZTETETT!” (Jn 
10:30) „ATYÁM, A TE KEZEDBE TESZEM LE AZ ÉN LELKEMET” (Lk 23:46). Fényes-
ség vette körül a keresztet, és az Üdvözítő arca a nap fényéhez hasonló dicsőség-
gel ragyogott fel. Krisztus azután lehajtotta fejét a mellére, és meghalt.

A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az 
emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban arra a Neki 
korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az Atya elfogadja Őt. Krisztus meg-
ismerkedett mennyei Atyja jellemével; igazságszolgáltatását, irgalmát és nagy 
szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az Ő iránta való 
engedelmesség mindig örömöt okozott Neki. Mikor alázatos hódolattal és enge-
delmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, 
hogy az Atya elhagyta Őt. Krisztus hit által győzött.

A föld még sohasem volt tanúja ilyen jelenetnek. A sokaság bénultan állt, és 
lélegzet- visszafojtva, mereven nézett az Üdvözítőre. Ismét sötétség telepedett 
a földre, és heves mennydörgéshez hasonló érdes moraj hallatszott. Nagy föld-
rengés keletkezett, amely megrázta az egész vidéket. Az emberek halmokba do-
bálódtak össze. A legvadabb zűrzavar és szörnyülködés következett. A környező 
hegyekben megrepedtek a sziklák és nagy robajjal zuhantak alá a síkságokra. A 
sírok felnyíltak és a halottakat kivetették magukból. Úgy látszott, hogy az egész te-
remtett világ atomjaira hullott szét. A papok, főemberek, katonák, ítéletvégrehaj-
tók és az emberek megnémultak a félelemtől és arcra borulva feküdtek a földön.

Mikor a hangos kiáltás: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30) elhangzott Krisztus ajká-
ról, a papok éppen a templomban végezték szolgálatukat. Ez volt ugyanis az 
estéli áldozat órája. A Krisztust jelképező bárányt bevitték, hogy levágják. A pap 
felvette már a jelentőségteljes és szép ruháját, felemelt késsel állott ott, amiként 
Ábrahám tette egykor, mikor éppen fiát készült feláldozni. Az emberek megdöb-
benve figyelték az eseményt. A föld azonban megmozdult, és remegni kezdett, 
mert maga az Úr közelítette meg az oltárt. Olyan zajjal, mint amit a szövet el-
repesztése okoz, a templom belső kárpitját tetejétől az aljáig egy láthatatlan 
kéz kettétépte, és az emberek sokaságának a tekintete előtt feltárult az a hely, 
amelyet egyszer Isten töltött be jelenlétével. Ebben a helyiségben, a Szentek 
Szentjében Isten dicsősége, a Shekinah lakozott. Az irgalom széke fölött Isten 
itt nyilvánította ki dicsőségét. Senki más soha nem emelhette fel azt a kárpitot, 
amely elválasztotta a mögötte levő helyiséget a templom többi részétől, csak a 
főpap. A főpap is csak évente egyszer lépett be ebbe a helyiségbe, hogy elégté-
telt adjon a nép bűneiért Istennek. Íme azonban ez a kárpit kettéhasadt. A földi 
szentély legszentebb helye nem volt többé szent.
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Mindenütt rémület és zűrzavar uralkodott. A papok azonnal meg akarták ölni 
az áldozati állatot, erőtlen kezükből azonban kiesett a kés, és a bárány meg-
menekült. A jelkép és a valóság találkozott Isten Fia halálában. A nagy áldozat 
megtörtént.

A Szentek Szentjébe vezető út megnyílt. Isten egy új és élő utat készített min-
den ember számára. Többé nem kell a bűnös és szomorkodó emberi nemzet-
ségnek a főpap érkezésére várnia. Mostantól fogva maga az Üdvözítő szolgál a 
mennyekben főpapként és az emberek közbenjárójaként. Úgy volt, mintha egy 
eleven hang szólt volna az Isten-imádókhoz: Most értek véget, fejeződtek be a 
bűnért hozott áldozatok és felajánlások. Isten Fia eljött ígérete szerint: „Ímé itt 
vagyok (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a 
te akaratodat” (Zsid 10:7). Krisztus „az ő tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve” (Zsid 9:12).

<<<vissza a 9. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 666-673. „ELVÉGEZTETETT”

Jézus földi élete nem fejeződött be addig, amíg munkáját el nem végezte. 
Utolsó leheletével így kiáltott fel: „Elvégeztetett” (Jn 19:30). A csatát megnyer-
te, hatalmas karjával kivívta a győzelmet (Vö. Zsolt 98:1). Győztesként zászlóját 
örökkévaló magasságokra tűzte ki. Nem volt-e örvendezés az angyalok között? 
Az egész menny ujjongott az Üdvözítő győzelmén. A Sátán vereséget szenvedett 
és tudta, hogy birodalma elveszett.

Az angyalok és az el nem esett világok számára ennek a kiáltásnak, hogy „el-
végeztetett”, nagy jelentősége volt. Azt jelentette ez számukra éppen úgy, mint 
a mi számunkra is, hogy a megváltás nagy munkája befejeződött. Velünk együtt 
ők is részesülnek Krisztus győzelmének a gyümölcseiből.

Krisztus haláláig a Sátán jelleme nem volt teljesen nyilvánvaló az angyalok és 
az el nem esett világok előtt. A fő pártütő csalással annyira felismerhetetlenné 
tette magát, hogy még a szent lények sem értették meg elveit. Nem látták meg 
tisztán lázadása természetét.

Csodálatos hatalommal és dicsőséggel rendelkező lényként szállt szembe Is-
tennel. Az Úr azt mondja Luciferről: „Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes 
bölcsességgel, tökéletes szépséggel” (Ez 28:12). Lucifer, mint tündöklő kérub 
állt Isten színe előtt. Az összes teremtett lény közül ő volt a legfontosabb és a 
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legfőbb szereplő Isten szándékainak a világmindenség számára való kinyilatkoz-
tatásában. Miután vétkezett, ámító hatalma még félrevezetőbb és jellemének 
a leleplezése még nehezebb volt kiemelt helyzete következtében, amellyel az 
Atyánál rendelkezett.

Isten el tudta volna pusztítani Sátánt és követőit olyan könnyen, amilyen 
könnyen egy kavicsot tudunk a földre dobni. Ő azonban nem tette ezt. A láza-
dást nem erőszakkal akarta leverni. A kényszerítő hatalmat csak a Sátán uralma 
alatt találhatjuk meg. Isten alapelvei mások, nem ilyen rendszerre épül uralma. 
Isten tekintélye a jóságon, az irgalmon és a szereteten nyugszik. Ezeknek az 
alapelveknek az alkalmazása fejezi ki az Ő akaratát. Isten uralkodása erkölcsös 
uralkodás, az igazság és a szeretet benne az uralkodó hatalom.

Isten szándéka az volt, hogy mindent a biztonság örökkévaló alapjára helyez. 
A mennyei tanácsok határozata alapján Sátán időt kapott arra, hogy kifejthesse 
uralma alapjait és uralkodásának elveit. Sátán azt állította, hogy ezek az alapel-
vek különbek voltak, mint az Isten elvei. Ennek bizonyítására Sátán időt kapott, 
hogy megláthassa azokat a világmindenség.

Sátán bűnbe vezette az embereket, és Isten működésbe hozta a megváltás 
tervét. Krisztus négyezer évig munkálkodott az emberek felemeléséért; míg Sá-
tán a romlásukért és lealjasodásukért. Az egész világegyetem figyelemmel kísér-
te a nagy küzdelmet.

Mikor Jézus eljött erre a világra, Sátán ellen fordította hatalmát. Attól fog-
va, hogy Jézus kisdedként megjelent Betlehemben, a bitorló szüntelenül azon 
munkálkodott, hogy elpusztítsa. Minden lehetséges módon igyekezett megaka-
dályozni Jézus gyermekkorának, makulátlan férfikorának, szent szolgálatának és 
folt nélküli áldozatának a kibontakozását. Sátán azonban vereséget szenvedett. 
Nem tudta Jézust bűnbe vezetni. Nem tudta elcsüggeszteni, vagy eltántorítani 
attól a munkától, amelynek az elvégzésére jött el a földre. A pusztától a Golgotáig 
Sátán haragjának a vihara csapott le ismételten Jézusra, de minél könyörtele-
nebbül tépte-zúzta ez a vihar, Isten Fia annál erősebben kapaszkodott bele Atyja 
kezébe, és haladt előre a kijelölt úton. Sátán minden erőfeszítése, hogy elnyomja 
és legyőzze a Megváltót, csak tisztábban hozta napfényre Jézus hibátlan jellemét.

Az ég és az el nem bukott világok tanúi voltak ennek a küzdelemnek. Fe-
szült érdeklődéssel várták a befejező eseményeket. Látták belépni az Üdvözítőt 
a Gecsemáné-kertbe. Látták, mikor elszomorodott a lelke. Hallották fájdalmas 
kiáltását: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár” (Mt 26:39). Mikor az 
Atya elfordult Tőle, sajnálattal látták, hogy az Úr lelki kínja és szomorúsága fe-
lülmúlta még a halállal való utolsó nagy küzdelmének a kínját és szomorúságát 
is. Véres verítéke cseppekben hullott a talajra. Háromszor szakadt fel ajkairól a 
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szabadításért való könyörgés. A menny nem tudta többé elviselni a látványt, és 
a vigasztalás hírnökét küldte el Isten Fiához.

A mennyből látták, hogy az Áldozatot aljas módon gyilkos csőcselék kezébe 
adták, gúnnyal és bántalmazással egyik törvényszékről a másikra hurcolták. A 
menny hallotta az üldözők gúnyos nevetését, amelyet Krisztus alacsony szár-
mazása váltott ki belőlük. Hallotta az egyik legjobban szeretett tanítványa es-
küdözéssel elmondott tagadását. Látta Sátán őrjöngő munkáját, és hatalmát az 
emberek szíve fölött. Óh, milyen félelmetes jelenet! Az Üdvözítőt éjfélkor meg-
ragadták a Gecsemáné-kertben és ide-oda vonszolták a palotából a törvényház-
ba, kétszer a papok elé állították, kétszer a szanhedrin, a főtanács elé, kétszer 
Pilátus elé és egyszer Heródes elé, kigúnyolták, megkorbácsolták, elítélték és 
kivezették, hogy keresztre feszítsék. Azután hordoztatták vele a kereszt súlyos 
terhét Jeruzsálem síró leányai és a csúfolódó, gyülevész nép között.

A menny fájdalommal és megdöbbenéssel szemlélte a kereszten függő Krisz-
tust, a sebzett halántékából folyó vért, és a vérrel kevert izzadtságcseppekkel 
borított homlokát. Kezeiből és lábaiból cseppekben hullott vére a sziklára, ame-
lyen a kereszt állt. A szegek által hasított sebek egyre tágabbakká lettek keresz-
ten függő testének súlyától. Nehéz lélegzése egyre szaporább és mélyebb lett, 
amint lelke zihált a világ bűneinek a terhe alatt. Az egész menny megtelt cso-
dálkozással, amikor Krisztus iszonyatos szenvedései közepette ezt az imádságot 
ajánlotta fel: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek” 
(Lk 23:34). Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek mégis kö-
rülállták a keresztet, és szövetkeztek Isten egyszülött Fia életének a kioltására. 
Micsoda látvány a menny számára!

A hatalmasságok és a sötétség erői összegyűltek a kereszt körül, és a hitet-
lenség pokoli árnyékát vetették az emberek szívébe. Az Úr, amikor ezeket a lé-
nyeket teremtette, hogy királyi széke előtt álljanak, akkor ezek szépek és dicső-
ségesek voltak. Kedvességük és szentségük megfelelt magas rangú állásuknak. 
Isten meggazdagította őket bölcsességével, és körülövezte őket a menny teljes 
vértezetével. Az Úr szolgái voltak. Ki tudná azonban felismerni a bukott angya-
lokban a dicsőséges szeráfokat, akik egykor a mennyei udvarokban szolgáltak?

A sátáni erők összeesküdtek a gonosz emberekkel és arra igyekeztek rávenni 
a népeket, hogy Krisztust tartsák a bűnösök vezérének, a legnagyobb bűnösnek 
és tegyék Őt a megvetés tárgyává. Azokat, akik kigúnyolták Krisztust, mikor a 
kereszten függött, az első nagy lázadó lelkülete befolyásolta és töltötte el. Ez az 
első nagy lázadó aljas és felháborító beszédekkel árasztotta el őket, és ő ihlette 
gúnyolódásaikat. Mindezzel azonban Sátán semmit sem ért el.

Ha valaki bűnt találhatott volna Krisztusban, és ha Krisztus csak a legkisebb 
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mértékben is engedett volna Sátánnak, hogy megmeneküljön az irtózatos kín-
vallatástól, akkor Isten és az emberek ellensége diadalt ült volna. Krisztus le-
hajtotta a fejét és meghalt, de rendíthetetlenül megtartotta hitét és Isten iránti 
engedelmességét. „És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: 
Most lett meg az idvesség és az erő és a mi Istenünk országa és az ő Krisztusának 
hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel 
és nappal a mi Istenünk előtt” (Jel 12:10).

Sátán látta, hogy álruhája szétszakadt. Mesterkedése feltárult az el nem bu-
kott angyalok előtt és a mennyei világegyetem előtt. Gyilkosként mutatta meg 
magát. Isten Fia vérének a kiontásával kiszakította magát a mennyei lények ro-
konszenvéből. Ettől kezdve korlátozták működését. Bármilyen magatartást ve-
hetett is fel, nem várhatott tovább az angyalokra. Nem, mert amikor az angyalok 
megérkeztek a mennyei udvarokból, többé már nem vádolhatta előttük Krisztus 
testvéreit azzal, hogy a sötétség tisztátalan és a bűnnel bemocskolt ruhadarab-
jait öltötték magukra. Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó 
láncszeme is elszakadt.

Sátán azonban még nem pusztult el. Az angyalok még ekkor sem értették 
meg mindazt, amit a nagy küzdelem magába foglalt. Először szándékának kellett 
teljesen nyilvánvalóvá válni. Az emberek miatt Sátán létének folytatódnia kel-
lett, mert nekik éppen úgy, mint az angyaloknak, meg kellett látniuk a Világos-
ság Fejedelme és a sötétség fejedelme között lévő ellentétet. Az embereknek 
választaniuk kellett, hogy a kettő közül melyiket akarják szolgálni.

A nagy küzdelem nyitányában Sátán kijelentette, hogy Isten törvényét nem 
lehet megtartani, annak nem lehet engedelmeskedni, hogy az igazság össze-
egyeztethetetlen az irgalommal, és hogy ha a törvényt megszegnék, akkor a 
bűnös semmiféleképpen nem kaphatna bocsánatot. Minden bűnnek meg kell 
kapnia a büntetését, mondta Sátán. Ha Isten elengedné a bűn büntetését, akkor 
nem lehetne az igazság és igazságosság Istene. Mikor az emberek megszegik 
Isten törvényét és ellenkeznek Isten akaratával, akkor Sátán ujjong. Bebizonyo-
sodott, jelentette ki Sátán, hogy a törvénynek nem lehet engedelmeskedni, és 
hogy a bűnt elkövető embereknek nem lehet megbocsátani. Mivel Sátánt láza-
dása után száműzték a mennyből, azért azt követelte, hogy az emberi nemzet-
séget is örökre zárják ki Isten kegyéből. Isten nem lehet egyszerre igazságos és 
ugyanakkor irgalmas a bűnösökhöz - mondta.

Az emberek azonban - éppen, mint bűnösök - más helyzetben voltak, mint 
amilyen helyzetben Sátán volt. Lucifer a mennyben követte el a bűnt, Isten di-
csőségének a világosságában. Neki Isten úgy nyilvánította ki szeretetét, mint 
senki másnak a teremtett lények között. Sátán, bár ismerte Isten jellemét és tu-
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dott jóságáról, mégis úgy választott, hogy saját önző és független akaratát köve-
ti. Választása végleges volt. Isten semmi többet nem tudott tenni megmentése 
érdekében. Sátán álokoskodó bölcselete azonban elámította az embereket, és 
elhomályosította elméjüket. Nem ismerték meg Isten szeretetének a magassá-
gát és mélységét; pedig csak Isten szeretetének ismeretében lett volna remé-
nyük Isten jellemének a szemlélése útján visszatérni Istenhez.

Jézus által Isten irgalma lett nyilvánvalóvá az emberek számára. Ez az irgalom 
azonban nem teszi félre az igazságosságot. A törvény feltárja Isten jellemének 
jellegzetes tulajdonságait. A törvényből egy jótát és egy szikrányit sem lehet 
megváltoztatni annak érdekében, hogy az emberek eleget tudjanak annak tenni 
elesett állapotukban. Isten nem változtatta meg törvényét, hanem feláldozta 
önmagát Krisztusban az emberek megváltásáért. „Isten volt az, aki Krisztusban 
megbékéltette magával a világot” (2Kor 5:19).

A törvény megköveteli az igazságosságot - az igazságos életet, a tökéletes 
jellemet. Persze az emberek ezt nem tudják megadni a törvénynek. Az emberek 
nem tudnak eleget tenni Isten szent törvénye követelményeinek. Krisztus azon-
ban, aki emberként jött el a földre, szent életet élt, és tökéletes jellemet fej-
lesztett ki, ingyen, ajándékként felajánlja ezeket mindazoknak, akik meg akarják 
kapni. Élete kezeskedik az emberek életéért. Így Isten béketűrése útján az övék 
lesz a múltban elkövetett bűneik bocsánata. Sőt még több is, mint ez. Krisztus 
ugyanis átitatja az embereket Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet az is-
teni jellem hasonlósága szerint építi fel, lelki erővel és szépséggel ruházza fel az 
embereket. Így a törvény igazi igazságossága beteljesedik a Krisztusban hívők-
ben. Érvényes Istennek az a szava, „hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a 
Jézus hitéből való” (Róm 3:26).

Isten szeretete nem kevésbé fejeződött ki igazságosságában, mint irgalmas-
ságában. Isten trónjának az igazságosság az alapja, és szeretet a gyümölcse. Sá-
tánnak az volt a szándéka, hogy elválassza az irgalmasságot az igazságtól és az 
igazságosságtól. Azt igyekezett bebizonyítani, hogy Isten törvényének az igazsá-
gossága egyik ellensége a békességnek. Krisztus azonban megmutatja, hogy Is-
ten tervében ezek elválaszthatatlanul egybe kötődtek egymással. Az egyik nem 
létezhet a másik nélkül. „Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és bé-
kesség csókolgatják egymást” (Zsolt 85:11).

Életével és halálával Krisztus bebizonyította, hogy Isten igazságossága nem 
semmisítette meg irgalmasságát. Isten megbocsáthatja a bűnt, s emellett a 
törvény szent, igaz és jó, és annak tökéletesen engedelmeskedhetünk. Sátán 
vádjai megdőltek. Isten szeretetének félre nem érthető bizonyítékát adta az 
embereknek.
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Sátán most egy másik ámítással jött elő. Kijelentette, hogy az irgalmasság 
megsemmisítette az igazságosságot, és hogy Krisztus halála hatályon kívül he-
lyezte az Atya törvényét. Azonban, ha lehetséges lett volna a törvény megvál-
toztatása vagy hatályon kívül való helyezése, akkor Krisztusnak nem kellett volna 
meghalnia. A törvény hatályon kívül helyezése halhatatlanná tenné a törvény 
áthágását, és a világot Sátán ellenőrzése alá helyezné. Azért, mert a törvény 
megváltoztathatatlan volt; azért mert az emberek csak a törvény előírásainak 
való engedelmesség útján menekülhettek volna meg; azért emelték fel Jézust 
a keresztre. Az igazi eszközt, amellyel Krisztus megerősítette a törvényt, Sátán 
mégis a törvény elpusztítójaként ábrázolta. Itt tör ki az utolsó küzdelem Krisztus 
és a Sátán között folyó nagy harcban.

Sátán most azzal hozakodik elő, hogy a törvény, amelyet Isten saját maga je-
lentett ki, nem tökéletes, és annak néhány előírását megváltoztatta. Ez az utolsó 
nagy ámítás, amit Sátán hoz erre a világra. Sátánnak nem kell megtámadnia az 
egész törvényt, ha félre tudja vezetni az embereket, hogy ne vegyék figyelembe 
annak csak egyetlen egy előírását is. Ezzel már el is érte szándékát: „Mert ha 
valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásá-
ban bűnös” (Jak 2:10). Azzal, hogy az emberek hozzájárulnak a törvény egyetlen 
egy előírásának a megszegéséhez, Sátán hatalma alá adják magukat. Sátán azzal 
igyekszik ellenőrzése alá vonni a világot, hogy emberi törvénnyel helyettesíti 
Isten törvényét. Sátánnak ezt a működését megjövendölték a próféciák. A nagy 
hitehagyott, pártütő hatalomról, amely Sátán képviselője, ezt jelentette ki Dá-
niel próféta: „És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szemeit meg-
rontja és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak 
ideig, időkig és fél időig” (Dán 7:25).

Az emberek saját maguk által felállított törvényeikkel biztosan Isten törvénye 
ellen munkálkodnak majd. Igyekeznek mások lelkiismeretére kényszerítő nyo-
mást gyakorolni, és buzgalmukkal saját törvényeik érvényességét kierőszakolni, 
hogy azok segítségével elnyomhassák embertársaikat.

Az Isten törvénye elleni háború, amely még a mennyben kezdődött el, az 
idők végéig folytatódik. Mindenki próbára tétetik. Engedelmesség vagy enge-
detlenség, ez az a kérdés, amelyről az egész világnak döntenie kell. Mindenkit 
felszólítanak, hogy válasszon Isten törvénye és az emberek parancsolatai között. 
Itt húzzák meg a nagy választóvonalat. Csak két osztály lesz. Mindenki megmu-
tatja majd, hogy vajon a hűség oldalát választotta-e vagy a lázadás oldalát.

Ezután eljön a vég. Isten igazolja, érvényesíti törvényét és megszabadítja 
népét. Sátán és mindazok, akik csatlakoztak hozzá a lázadásában, elvesznek. A 
bűn és a bűnösök elpusztulnak; a gyökér és az ágak (Mal 4:1). Sátán a gyökér és 
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követői az ágak. Az Úr szava beteljesedik a gonoszok fejedelmén: „Mivel ollyá 
tevéd szíved, minő az Isten szíve [...] azért levetélek téged az Isten hegyéről és 
elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül [...] rémségessé lettél, s 
többé örökké nem leszel!” (Ez 28:6.16.19) Azután: „Egy kevés idő még és nincs 
gonosz, nézed a helyét és nincsen ott” (Zsolt 37:10); „olyanok lesznek, mintha 
nem lettek volna” (Abd 16).

Ez nem egy önkényes cselekedet Isten részéről. Isten irgalmasságának az el-
vetői azt aratják le, amit vetettek. Isten az élet forrása. Azok, akik a bűn szolgá-
latát választják, elkülönülnek Istentől és így elvágják magukat az élettől. Ezek 
„elidegenültek az isteni élettől” (Ef 4:18). Az Úr azt mondja: „Minden, valaki 
engem gyűlöl, szereti a halált” (Féld 8:36). Isten életet ad nékik egy időre, hogy 
kifejleszthessék jellemüket és feltárhassák alapelveiket. Miután ezt elvégezték, 
megkapják saját választásuk gyümölcseit. A lázadó élettel Sátán és mindazok, 
akik vele egyesültek, úgy kívül helyezik magukat az Istennel való harmóniából, 
egyetértésből, hogy Isten puszta jelenléte emésztő tűz lesz a számukra. Isten 
dicsősége annak ellenére, hogy Isten szeretet, megsemmisíti őket.

A nagy összetűzés kezdetén az angyalok nem értették ezt meg. Ha Sátán-
nak és seregének, akkor és ott az Úr megengedte volna, hogy learassák bűneik 
minden gyümölcsét, akkor elpusztultak volna, de nem lett volna nyilvánvalóvá a 
mennyei lények előtt, hogy ez volt a bűn elkerülhetetlen eredménye. Isten jósá-
gáról kétség maradt volna vissza a lelkükben gonosz magként, hogy megteremje 
a bűn és a keserű bánat halálos gyümölcsét.

Nem így lesz azonban, mikor a nagy harc véget ér. Miután a megváltás terve 
megvalósult, Isten kinyilatkoztatja jellemét minden értelemmel megáldott te-
remtményének. Isten törvényének az előírásai tökéleteseknek, megváltoztatha-
tatlanoknak mutatkoznak meg. Azután a bűn is nyilvánvalóvá tette természetét, 
és Sátán is a jellemét. A bűn kiirtása igazolni fogja Isten szeretetét, és visszaállít-
ja Isten tiszteletét a világmindenségben, melynek lakói örömmel teljesítik Isten 
akaratát, mert szívükbe van írva Isten törvénye.

Így azután az angyalok ujjonghattak, mikor az Üdvözítő keresztjére tekintet-
tek, mert ámbár akkor még nem értettek meg mindent, most azonban megtud-
ták, hogy a bűn és Sátán. megsemmisítése biztosan örökre megtörtént; hogy a 
világmindenséget is örökké tartóan biztossá és félelemmentessé tette. Maga 
Krisztus teljesen ismerte a Golgotán elvégzett áldozat eredményeit. Mindezekre 
előre tekintett, mikor a kereszten így kiáltott fel: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30).

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
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9. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 688-694 „FELTÁMADOTT AZ ÚR”

A hét első napjának az éjszakája lassan elmúlott. Eljött a legsötétebb óra, ép-
pen napkelte előtt. Krisztus még mindig rab volt keskeny sírboltjában. A nagy kő 
a helyén volt. A római pecsét feltöretlen volt. A római katonák őrszolgálatukat 
tartották. Voltak azonban láthatatlan őrök is. A gonosz angyalok seregei össze-
gyülekeztek a sírhely körül. Ha lehetséges lett volna, akkor a sötétség fejedelme, 
pártütő hadseregével együtt, a sírboltot örökre lepecsételve tartotta volna, és 
fogva tartotta volna Isten Fiát. A sírt azonban a mennyei seregek is körülvették. 
Ezek a kiváló erővel rendelkező angyalok is őrizték a sírboltot, és arra vártak, 
hogy üdvözölhessék az Élet Fejedelmét.

„És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből” 
(Mt 28:2). Isten teljes vértezetébe öltözötten, az angyal elhagyta a mennyei 
udvarokat. Isten dicsőségének ragyogó fénysugarai jártak előtte és világították 
meg ösvényét. „A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás és a ruhája fehér, 
mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének és olyanokká lő-
nek, mint a holtak” (Mt 28:3-4).

Papok és főemberek, hol van őrségetek hatalma? Azok a bátor katonák, akik 
eddig sohasem rettentek meg emberi erőtől és hatalomtól, most fogolyként vi-
selkedtek, mint akiktől elvették a kardjukat és dárdájukat. Az arc, amelyre te-
kintettek, nem egy halandó harcos orcája; ez Isten serege leghatalmasabb har-
cosának az arca volt. Ő volt az a mennyei hírnök, aki azt a helyet töltötte be a 
mennyben, amelyből Sátán kibukott. Ez a mennyei hírnök volt az, aki Betlehem 
halmain kihirdette Krisztus születését. A föld megremegett közeledtére, a sö-
tétség seregei elmenekültek, és amikor elhengerítette a követ a sírbolt bejárata 
elől, úgy tűnt, hogy a menny jön le a földre. A katonák csak azt látták, hogy úgy 
mozdította el a nagy követ, mintha az csak egy kis kődarab lett volna. Azután 
hallották, mikor szólt: „Isten Fia, jöjj elő; Atyád hív Téged.” Látták, hogy Jézus 
kijött a sírboltból, és hallották, hogy ezt jelentette ki a megnyitott sír fölött: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Amint Jézus előjött a sírboltból fen-
séggel és dicsőséggel, a mennyei sereg imádattal hajolt meg a Megváltó előtt és 
magasztaló énekekkel köszöntötték Őt.

Földrengés jelezte azt az órát, amikor, Krisztus letette az életét, és egy másik 
földrengés hirdette azt a pillanatot, mikor diadalmasan újra felvette azt. Krisz-
tus, aki győzelmet aratott a halál és a sír fölött, győztesen jött elő a sírboltból, 
földrengés, felvillanó villámlások és mennydörgések közepette. Isten előre meg-
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mondta, hogy amikor Krisztus újra eljön a földre, akkor „megrázom nemcsak a 
földet, hanem az eget is” (Zsid 12:26). „Inogva meging a föld, miként a részeg, és 
meglódul, mint a kaliba” (Ésa 24:20). „Az ég mint írás egybehajtatik” (Ésa 34:4). 
„Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak és a föld és 
a rajta levő dolgok is megégnek” (2Pt 3:10). „De az Úr az ő népének oltalma és 
az Izrael fiainak erőssége!” (Jóel 3:16) Jézus halálakor a katonák azt látták, hogy 
a föld délben sötétségbe burkolódzott. Feltámadásakor pedig azt látták, hogy az 
angyalok ragyogása megvilágította az éjszakát, és azt hallották, hogy a menny la-
kói nagy örömmel és diadallal azt énekelték: Te legyőzted a Sátánt és a sötétség 
hatalmasságait; Te győzelemmel nyelted el a halált!

Krisztus megdicsőülten jött elő a sírboltból, és a római őrség látta Őt. Sze-
meiket és figyelmüket Jézus arcára összpontosították, Akit az imént még kigú-
nyoltak és kinevettek. Ebben a megdicsőített lényben azt a foglyot látták meg, 
Akit a törvényházban láttak, Azt, Akinek a fejére tövisből fontak koronát. Ő volt 
Az, Aki ellenállás nélkül állott Pilátus és Heródes előtt, akinek a testét kegyetlen 
korbácsolással marcangolták szét. Ő volt az, akit felszegeztek a keresztre, Akire 
a papok és a főemberek teljes önelégültséggel bólogattak fejükkel és ezt mond-
ták: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani” (Mt 27:42). Ő volt az, 
akit József új sírboltjába fektettek be. A mennyei rendelet azonban szabadon 
bocsátotta a sírbolt foglyát. Ha hegyek halmozódtak volna hegyekre, akkor sem 
tudták volna megakadályozni azt, hogy Krisztus kijöjjön a sírboltból.

Az angyalok és a megdicsőült Üdvözítő látványára a római őrség tagjai össze-
estek és olyanok lettek, mint a holtak. Mikor a mennyei kíséret eltűrt szemeik 
elől, akkor álltak lábukra és olyan gyorsan, amilyen gyorsan remegő végtagjaik 
csak vinni tudták őket, a kert kapujához siettek. A részeghez hasonlóan, inga-
dozva siettek a város felé vezető úton, és elmondták mindazoknak, akikkel csak 
találkoztak a csodálatos eseményt. Útban voltak Pilátushoz, de a hírt már a zsidó 
hatóságokhoz is elvitték, a főpapok és a főemberek elküldtek érettük, mert elő-
ször ők kívántak velük találkozni. Különleges látványt nyújtottak ezek a katonák. 
A félelemtől remegve, falfehér arccal tettek tanúbizonyságot Krisztus feltáma-
dásáról. Ezek a katonák mindent úgy mondtak el, amint látták. Nem volt idejük 
arra, hogy a puszta igazság helyet valami mást gondoljanak ki, mást mondjanak. 
Fájdalmas arckifejezéssel ezt mondták: Isten fia volt az, akit keresztre feszítet-
tek. Hallottuk, mikor egy angyal mennyei fenségként, a dicsőség királyaként ne-
vezte Őt.

A papok arca olyan lett, mint a halottaké. Kajafás megpróbált szólni. Az ajkai 
mozogtak, de nem bocsátottak ki semmi hangot. A katonák éppen készültek 
elhagyni a tanácstermet, mikor egy hang megállította őket. Kajafás végre meg-
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szólalt: „Várjatok, várjatok” - mondotta. „Ne mondjátok el senkinek azt, amit 
láttatok.”

Azután egy hazug jelentést adtak a katonák szájába. „Mondjátok, - kérték 
őket a papok - hogy az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi alu-
vánk” (Mt 28:13). Itt a papok abba a verembe estek bele, amelyet másnak ástak. 
Miként mondhatták a katonák azt, hogy a tanítványok lopták el Jézus holttestét, 
mikor elaludtak? Ha aludtak, akkor hogyan tudhatták? Ha pedig a katonák vét-
keseknek bizonyultak Krisztus holttestének az ellopásában, akkor vajon nem a 
papok lettek volna-e az elsők, hogy elítéljék őket? Vagy, ha az őrszemek elalud-
tak a sírnál, akkor elsőként nem a papok vádolták volna-e be őket Pilátusnál?

A katonák megrémültek arra a gondolatra, hogy az őrhelyen való elalvás 
vádját vonják magukra. Olyan fegyelemsértés volt ez, amelyért halálbüntetés 
járt. Tegyenek-e hamis tanúvallomást, csapják be az embereket, és sodorják-e 
saját életüket veszélybe? Nem harcolták-e meg fárasztó őrködésüket álmatlan 
virrasztással? Miként állhatnának meg az elkövetkező kihallgatáson éppen még 
a felkínált pénz ismeretében is, ha hamis tanúvallomást tesznek?

Azért, hogy elhallgattassák a katonák bizonyságtételét arról, amitől féltek, a 
papok megígérték, hogy szavatolják az őrség biztonságát, mivel szerintük Pilátus 
sem kívánja, hogy olyan beszámoló terjedjen el az eseményről, mint amilyent ők 
adtak. Végül is a római katonák pénzért eladták megvesztegethetetlenségüket 
a zsidóknak. Az igazság legmegdöbbentőbb hírével megterhelve mentek be a 
papok elé; és pénzzel megterhelve mentek el tőlük. Nyelvükön ott volt már egy 
hazug jelentés, beszámoló, amit a papok szerkesztettek és eszeltek ki számukra.

Közben a Krisztus feltámadásáról szóló hír eljutott Pilátushoz. Ámbár Pilátus 
volt a felelős Krisztus halálra adásáért, viszonylag nem nagyon érzett nyugtalan-
ságot azért, amit tett. Ha kelletlenül és a szánalom érzésével a szívében ítélte 
is el az Üdvözítőt, mind ez ideig nem érzett igazi lelkiismeret-furdalást. Most 
megrettenve bezárkózott a házába és úgy döntött, hogy nem akar senkit sem 
látni. A papok azonban mégis megjelentek színe előtt, és elmondták neki azt a 
történetet, amelyet kieszeltek, és arra ösztönözték, hogy ne vegyen tudomást 
az őrszemek kötelességmulasztásáról. Mielőtt hozzájárult volna ehhez, bizalma-
san maga is kikérdezte az őrséget. Ezek, saját biztonságukat féltve, nem mertek 
eltitkolni semmit sem, és Pilátus kiszedett belőlük egy hiteles beszámolót mind-
arról, ami a sírboltnál történt. Nem vitte bíróság elé az ügyet, de ettől az időtől 
kezdve nem érzett békességet a szívében.

Mikor Jézust sírba tették, Sátán diadalt ült. Azt remélte, hogy az Üdvözítő 
nem veszi fel az életét ismét. Az Úr testére ő maga tartott igényt, és elhelyezte 
őrségét a sír körül, és megpróbálta Krisztust fogságba vetett rabként tartani. 
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Elkeseredett és megharagudott, mikor a mennyei hírnök közeledtére angyalai 
elmenekültek. Mikor azt látta, hogy Krisztus diadalmasan lép ki a sírjából, tuda-
tára ébredt annak a ténynek, hogy királyságának vége lett, és hogy végül neki is 
meg kell halnia.

A papok azzal, hogy Krisztust halálra adták, a Sátán eszközeivé tették magu-
kat. Most teljesen a Sátán hatalmában voltak. Belegabalyodtak egy csapdába, 
amelyből nem láttak más kiutat, csak azt, hogy tovább folytatják Krisztus elleni 
hadviselésüket. Mikor meghallgatták az őrszemek jelentését Krisztus feltáma-
dásáról, elkezdtek félni a nép haragjától. Úgy érezték, hogy saját életük is ve-
szélyben forog. Az egyetlen reménység az volt a számukra, hogy sikerül Krisztust 
csalónak feltüntetniük feltámadása letagadásával. Megvesztegették a katoná-
kat, és biztosították Pilátus hallgatását, csendben maradását. Hazug beszámo-
lójukat terjesztették közel és távol. Voltak azonban olyan tanúk is, akiket nem 
tudtak elhallgattatni. Sokan hallották a katonák bizonyságtevését Krisztus feltá-
madásáról. Azután a halottak közül is egyesek, akik Krisztussal együtt jöttek elő 
a sírjukból, megjelentek sokaknak, és kijelentették, hogy Krisztus feltámadott. 
A jelentéseket azokról a személyekről, akik látták ezeket a feltámadottakat, és 
hallották a bizonyságtevésüket, elvitték a papokhoz is. A papok és a főemberek 
folyamatosan attól féltek, hogy az utcákon való járásuk-kelésük közben, vagy 
saját otthonuk magányosságában szemtől szembe találják magukat Krisztussal. 
Úgy érezték, hogy nem voltak biztonságban. A reteszek és zárak nagyon sze-
gényes védelmet nyújtottak nekik Isten Fiával szemben. Éjjel és nappal arra a 
rettenetes jelenetre kellett gondolniuk, mikor a helytartó rezidenciájának az 
udvarán az egész néppel együtt ezt kiáltozták: „Az ő vére mi rajtunk és a mi 
magzatainkon” (Mt 27:25). Emlékezetükben sohasem halványodott el ennek a 
jelenetnek a képe.

Mikor a hatalmas angyal szava elhangzott Krisztus sírjánál ezt mondván: 
„Atyád hív téged”, akkor az Üdvözítő előjött a sírból azzal az élettel, amely ön-
magában volt. Most igazolódtak Jézus szavai: „Én leteszem az én életemet, hogy 
újra felvegyem azt [...] Van hatalmam letenni azt és van hatalmam ismét fel-
venni azt” (Jn 10:17-18). Most teljesedett be a prófécia is, amelyet a papoknak 
és a főembereknek mondott: „Rontsátok le a templomot és három nap alatt 
megépítem azt” (Jn 2:19).

József feltört sírboltja felett Krisztus győzedelmesen jelentette ki: „Én vagyok 
a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Ezeket a szavakat csak egy Istenség mond-
hatta el. Minden teremtett lény Isten akaratából és hatalmából él. Mindnyájan 
függő viszonyban levő elfogadói az Istentől való életnek. A legmagasabb rangú 
szeráftól a legalázatosabb lelkes lényig mindenki az életnek ebből a forrásából 
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töltődik meg élettel. Csak az, Aki Istennel egy, mondhatja el: van hatalmam, 
hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Isten-
ségében Krisztusnak megvolt a hatalma arra, hogy széttörje a halál bilincseit.

Krisztus feltámadt a halottak közül első gyümölcseként azoknak, akik elalud-
tak. Előképe volt a kévelengetésnek. Feltámadása éppen azon a napon követke-
zett be, mikor a kévelengetést kellett bemutatni az Úr előtt. Több mint ezer évig 
hajtották végre ezt a jelképes ceremóniát.

A szántóföldekről az első megérett, magvas gabonakalászokat összegyűjtöt-
ték. Amikor az emberek felmentek Jeruzsálembe, akkor az első termésből kötött 
kévéket lengették hálaáldozatként az Úr előtt. Amíg ez a felajánlás meg nem 
történt, a sarlóval nem érinthették meg a gabonaszálakat, nem gyűjthették és 
köthették azokat kévékbe. Az Istennek felajánlott kévék ábrázolták azt a nagy 
lelki aratást, amelynek a kalászait és kévéit be kellett takarítani Isten országa 
számára. Krisztus feltámadása az előképe és a záloga az igazak feltámadásának. 
„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is 
előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt” (1Thess 4:14).

Mikor Krisztus feltámadott, a foglyok sokaságát hozta elő a sírjaikból. A halá-
lakor bekövetkezett földrengés megnyitotta sírjaikat, és amikor feltámadt, akkor 
vele együtt előjöttek ezekben a megnyílt sírokban nyugvó halottak is. Ezek olyan 
halottak voltak, akik míg éltek, Isten munkatársai voltak, és akik életük árán is 
bizonyságot tettek az igazságról. Most Krisztus mellett kellett nekik bizonyságot 
tenniük, aki feltámasztotta őket a halálból.

Földi szolgálata alatt Jézus életre hívott néhány halottat. Feltámasztotta a 
naini özvegyasszony fiát, és egy főembernek, név szerint Jairusnak a leányát és 
Lázárt. Ezeket azonban nem ruházta fel halhatatlansággal. Feltámadásuk után 
is még mindig alá voltak vetve a halálnak. Azok azonban, akik Krisztus feltá-
madásakor jöttek elő a sírjukból, már az örök életre támadtak fel. Vele együtt 
emelkedtek fel a halál felett aratott győzelmének bizonyságaiként, diadalemlé-
keiként. Ezek - mondotta Krisztus -, többé nem foglyai a Sátánnak, mert meg-
váltottam őket. Hatalmam első gyümölcseiként kihoztam őket sírjukból, hogy 
velem legyenek ott, ahol én vagyok, és hogy soha többé ne lássanak halált, és 
ne tapasztaljanak szomorúságot.

Ezek a Krisztussal együtt feltámadott halottak mentek be a városba, és je-
lentek meg sokaknak és mondták el mindenkinek, hogy Krisztus feltámadott a 
halottak közül, és mi is vele együtt támadtunk fel. Így vált letagadhatatlanná 
a feltámadás igazsága. A feltámadott szentek tettek tanúbizonyságot a próféta 
szavainak igazsága mellett. „Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkel-
nek” (Ésa 26:19). Feltámadásuk szemléltette a prófécia beteljesedését: „Serken-
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jetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata 
és visszaadja a föld az árnyakat!” (Ésa 26:19).

A hívő emberek számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnknél Is-
ten helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel az életet ön-
magában hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar. Isten felru-
házta őt a halhatatlanság adásának a jogával. Azt az életet, amelyet letett ember 
voltában, ismét felveszi, és az emberiségnek adja. „Én azért jöttem - mondta -, 
hogy életük legyen és bővölködjenek” (Jn 10:10). „Valaki pedig abból a vízből 
iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, 
amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne” (Jn 4:14). 
„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én 
feltámasztom azt az utolsó napon” (Jn 6:54).

A hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat és nincs nagy je-
lentősége. „Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké 
[...] nem kóstol halált örökké” (Jn 8:51-52). A keresztények számára a halál csak 
elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztussal való élet Istenben 
elrejtett élet. „Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is Ővele 
együtt, megjelentek dicsőségben” (Kol 3:4).

Azt a hangot, amely a keresztről ezt kiáltotta: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30) - a 
halottak is meghallották. Ez a hang átütötte a sírok falait és megparancsolta az 
alvóknak, hogy keljenek fel. Így lesz majd, mikor Krisztus hangja felharsan az 
égből. Ez a hang behatol majd a sírokba, kinyitja a sírboltokat és a Krisztusban 
meghaltak feltámadnak. Üdvözítőnk feltámadásakor csak néhány sír tárult fel. 
Második eljövetelekor azonban minden drága halottunk meghallja majd az Ő 
hangját és előjönnek a dicsőséges és halhatatlan életre. Ugyanaz a hatalom, 
amely feltámasztotta Krisztust a halottak közül, feltámasztja majd az Ő egyházát 
is, és megdicsőíti azt Vele, minden fejedelemségek, minden hatalmasságok és 
minden más név felett, amely adatott, nemcsak ebben a világban, hanem az 
eljövendőben is.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
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10. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT, 80-91. (AZ IMA KIVÁLTSÁGA) 

Az ima: magasztos kiváltságunk

Isten szól hozzánk a természet, a kinyilatkoztatás, gondviselése és Lelkének 
befolyása által. Mindez azonban nem elégséges; előtte nekünk is ki kell tárni 
szívünket. A helyes lelki élet fejlődéséhez szükséges, hogy valóságos összeköt-
tetésben legyünk mennyei Atyánkkal. Ha szívünk hozzá vonzódik, és műveit, ir-
galmasságát, áldásait állandóan szemünk előtt is tartjuk, ez még nem jelenti azt, 
hogy vele érintkezünk, hogy közösségben vagyunk vele. Hogy ezt elérhessük, 
mindennapi életünkben is hozzá kell folyamodnunk tanácsért.

Szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szük-
séges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy 
ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, 
hanem bennünket emel fel őhozzá.

Mikor Krisztus e földön járt, imádkozni tanította tanítványait. Arra oktatta 
őket, hogy mindennapi szükségleteiket vigyék Isten elé, és összes gondjaikat 
őreá vessék. Az ígérete, hogy imájukat és kérésüket meghallgatja, biztosíték a 
mi számunkra is.

Jézus maga is gyakran imádkozott, amikor közöttük járt. Magára vette fogyat-
kozásainkat, gyengeségeinket, és áhítattal kért mennyei Atyjától támogatást és 
segítséget, hogy kötelességeire és próbáira felvértezze. Minden tekintetben Ő a 
mi példaképünk, gyengeségünkben testvérünk, aki „megkísértetett mindenek-
ben hozzánk hasonlóan” (Zsid 4:15), de mint az egyedüli bűntelen, természete 
visszariadt a gonosztól; lelki fájdalmakat és kínokat szenvedett el a bűnös világ-
ban. Emberi mivolta az imát szükségletévé és kiváltságává tette. Atyjával való 
közösségében vigaszt és örömet talált. Ha tehát az emberiség Megváltója, az 
Isten Fia, szükségét érezte az imának, mennyivel inkább fontos, hogy mi, bűnös, 
gyenge emberek is felismerjük annak szükségét, hogy bensőségesen és állandó-
an imádkozzunk Istenhez!

Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. Ki-
váltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete forrásá-
ból. Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten mindig kész 
meghallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját, és mi mégis oly 
kevés hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé vigyük kívánságainkat. Vajon mit 
gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértésnek kitett embe-
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riségről, 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, akik-
nek pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül Ő adhat, 
elégedetteknek látszanak Isten Lelkének világossága és a vele való közösség hi-
ányában is.

A gonosz sötétsége körülveszi azokat, akik az imát elhanyagolják. A kísér-
tés szavai, melyeket Sátán súg a fülükbe, bűnre csábítják őket azért, mert az 
ima magasztos kiváltságát nem használják fel állandóan. Miért is vonakodnak 
Isten gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az ima kulcs a hit kezében, amely 
megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható kincseinek forrásai 
vannak felhalmozva. Folytonos ima és buzgó éberség nélkül abban a veszélyben 
vagyunk, hogy hanyagokká leszünk, és az egyenes ösvényről letérünk. Ellenfe-
lünk folytonosan akadályozni akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy 
a bensőséges imát és hitet nélkülözve, ne jussunk ahhoz a kegyelemhez és erő-
höz, mellyel a kísértéseket legyőzhetjük.

Vannak feltételek, melyek alapján elvárhatjuk, hogy Isten meghallgatja imá-
inkat. Az első feltétel az, hogy segítségének szükségét érezzük és felismerjük. 
Hisz megígérte: „Vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizet a szárazra”(Ésa 44:3). 
Azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és akik szívük mélyéből vágya-
koznak Isten után, biztosak lehetnek, hogy Isten megelégíti őket. De a szívnek 
nyitva kell lennie Isten Lelkének befolyása előtt, hogy az isteni áldásokat befo-
gadhassa.

Nagy ínségünk már önmagában is olyan érv, amely a legbeszédesebben szó-
lal fel érdekünkben. Ámde nékünk kell az Urat keresnünk, hogy érettünk csele-
kedjen. „Kérjetek és adatik néktek”(Mt 7:7). És Ő, „aki az ő tulajdon Fiának nem 
kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele 
együtt mindent minékünk?”(Róm 8:32).

Ha igazságtalanságot rejtegetünk szívünkben, és tudatosan vétkezünk, az Úr 
nem hallgathat meg bennünket; csak a bűnbánó és összetört szív imája kedves 
előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot jóvátettünk, remélhetjük, hogy 
Isten meghallgatja kérésünket. Érdemeink sohasem ajánlanak bennünket Isten 
kegyelmébe; egyedül Krisztus érdeme és szolgálata vált meg, és az Ő vére tisztít 
meg bennünket; a mi munkarészünk az, hogy az imameghallgatás feltételeinek 
eleget tegyünk.

A győzelmes ima másik eleme a hit. „Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 
hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik”(Zsid 11:6). Jézus így 
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szólt tanítványaihoz: „Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt 
megnyeritek, és meglészen néktek” (Mk 11:24).

Az ígéret határtalan, és hű az Isten, aki adta. Ha nem is nyerjük el azonnal, 
amit kérünk, mégis higgyük, hogy az Úr hallja kérésünket, és teljesíteni fogja. 
Sokszor annyira tévedünk, és annyira rövidlátók vagyunk, hogy oly dolgokat ké-
rünk, amik a legkevésbé sem válnának áldásunkra. Mennyei Atyánk szeretetből 
úgy válaszol imáinkra, hogy azt adja csak meg, ami javunkra szolgál, s amit ma-
gunk is kívánnánk, ha a Szentlélektől megvilágosítva a dolgok valódi állását lát-
hatnánk. Ha imáink látszólag nem részesültek meghallgatásban, erősen ragasz-
kodjunk az ígérethez. A meghallgatás ideje bizonnyal el fog jönni, s elnyerjük 
azokat az áldásokat, melyekre legnagyobb szükségünk van. De merészség azt 
állítani, hogy imánk mindenkor és úgy hallgattatik meg, amint és ahogyan kíván-
juk. Isten sokkal bölcsebb, semhogy tévedhetne, és sokkal jobb, mintsem vissza-
tartson jó adományokat azoktól, akik igazságban járnak. Azért bízzatok benne, 
megvigasztalódva, még akkor is, ha imátok nem talál azonnal meghallgatásra. 
Bízzatok sziklaszilárdan ígéretében: „Kérjetek és adatik néktek!”

Ha félelmünkre és kétségeinkre hallgatunk, vagy ha minden titokba bele aka-
runk látni, mielőtt igaz hitünk lenne, nehézségeink mind nagyobbak lesznek. 
Ha gyengeségünk és alárendeltségünk érzetében jövünk Istenhez, kinek tudása 
végtelen, aki összes teremtményeit ismeri, s szava és akarata által kormányoz 
mindeneket, s feltárjuk hitben és alázatosságban mindazt, ami szívünket nyom-
ja, akkor meghallgatja jajkiáltásainkat, és megenyhíti szívünket. A szívből fakadó 
őszinte ima a legszorosabb közösségbe emel bennünket az Örökkévaló Lelké-
vel. Ha pillanatnyilag nincs is rendkívüli bizonyítékunk arra, hogy Megváltónk 
és Üdvözítőnk szeretettel és részvéttel hajol le hozzánk, ez mégis úgy van. Bár 
láthatóan nem érzékeljük jelenlétét, keze mégis szeretettel és szívbéli részvéttel 
megpihen rajtunk.

Ha kegyelmet és áldást kérünk Istentől, szívünket is a szeretet és megbocsá-
tás lelkületének kell áthatnia. Hogy is imádkozhatjuk: „Bocsásd meg a mi vét-
keinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek”(Mt 
6:12), holott haragot tartunk szívünkben? Ha imáink meghallgatását elvárjuk, 
akkor nekünk is éppúgy és olyan mértékben kell megbocsátanunk másoknak, 
amilyen mértékben mi elvárjuk bűneink bocsánatát.

Az imában való kitartás szintén feltétele a meghallgatásnak. Mindig imád-
koznunk kell, ha növekedni akarunk hitben és tapasztalatokban. Állhatatosnak 
kell lennünk az imában (Róm 12:12), és vigyáznunk kell abban hálaadással (Kol 
4:2). Péter így figyelmezteti a hívőket: „Annakokáért legyetek mértékletesek és 
józanok, hogy imádkozhassatok” (1Pt 4:7). Pál apostol is int bennünket: „Imád-
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ságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel 
kívánságaitokat az Isten előtt” (Fil 4:6). Júdás levelében a következőket olvas-
hatjuk: „Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván 
Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében” (Júd 20-21). A 
szüntelen ima a léleknek Istennel való szakadatlan egyesülése; általa az Istentől 
jövő élet árad a mi életünkbe, életünk tisztasága és szentsége viszont Istenhez 
kapcsol bennünket.

Szükséges, hogy kitartóan, szorgalmasan imádkozzunk; ne engedjük, hogy 
ebben bármi is gátoljon. Minden erőnket feszítsük meg, hogy szívünk Jézussal 
a közösséget fenntartsa. Keressük az alkalmakat az imára, bárhol kínálkozzék is. 
Azok, akik igazán törekszenek az Istennel való közösségre, rendszeresen felke-
resik az imagyülekezéseket, mindenben eleget tesznek kötelezettségeiknek, és 
legkomolyabb buzgalommal igyekeznek az összes áldásokat elnyerni! Minden 
alkalmat felhasználnak, hogy rájuk ragyogjon a mennyei fény sugara.

Imádkozzunk a családi körben; de mindenekfelett nem szabad a titkon való 
imát elhanyagolnunk, mert ez lelkünk lehelete, élete. Lehetetlen, hogy lelkünk 
fejlődjék, ha az imát elhanyagoljuk. A családi légkörben és nyilvánosan mondott 
imák nem elegendők. Csendben és egyedüllétben öntsd ki szívedet; imád csak 
annak füléhez jusson, ki azt meghallgatja. Egyetlen kíváncsi fül se hallja meg e 
kéréseket. A csendes magányban mentes a lélek az összes külső befolyástól; 
elsősorban az izgalomtól. Nyugodtan, de buzgón hatoljon fel imád Istenhez! Ál-
landó és gyógyító lesz az a befolyás, mely Tőle árad, ki a titkokat látja, s akinek 
fülei mindig nyitva vannak azok részére, akik szívük mélyéből hozzá kiáltanak. 
Egyszerű, gyermeki hittel közösséget ápol a lélek Istennel, miáltal isteni fény-
sugarakat fogad magába, melyek erőt és kitartást kölcsönöznek a Sátán elleni 
küzdelemben. Isten a mi erősségünk örökkön örökké!

Imádkozzatok kamráitokban; mindennapi munkátok és hivatástok közben is 
gyakran emeljétek fel szíveteket Istenhez. Így járt Énok is Istennel. A jó illatú ál-
dozathoz hasonlóan szállnak fel ezek az imák a kegyelem trónjához. Kinek szíve 
Istenben nyugszik, azt Sátán soha le nem győzheti.

Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohászko-
dásra. Mi sem gátolhat meg bennünket, hogy szívünket bensőséges imában Is-
tenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is 
fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését, miként Nehémiás is tette, mikor 
kérését Artaxerxes király elé tárta. Az Istennel való benső közösséget mindenütt 
ápolhatjuk. Szívünk ajtaja legyen mindig nyitva, és szüntelenül küldjük fel Jézus-
hoz sóhajtásunkat: „Jöjj és maradj szívemben mint mennyei vendég.”

Lehet, hogy romlott légkör vesz körül bennünket, de mégsem kell annak 
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mérgét magunkba szívnunk: élhetünk az égnek tiszta levegőjében. A tisztátalan 
vágyak és szentségtelen gondolatok minden ajtaját szorosan elzárhatjuk, ha szí-
vünket bensőséges imában emeljük Istenhez. Azok, akik szívüket nyitva tartják 
Isten áldása és segítsége előtt, sokkal szentebb légkörben élnek, mint amely 
őket e földön körülveszi; állandóan közösségük lesz a mennyel.

Jézusról tisztább fogalmakkal kell bírnunk, és helyesebben kell értékelnünk 
az örök valóságok becsét. A megszentelt élet szépségével kell Isten gyermekei 
szívének eltelni, és e végcél elérése érdekében a mennyei dolgok feltárásáért, 
isteni világosságért kell imádkoznunk.

Irányítsuk lelkünket a menny felé, hogy az Úr a mennyei légkörbe vonhas-
son bennünket. Annyira közel juthatunk Istenhez, hogy minden váratlan meg-
próbáltatás alkalmával oly természetesen fordul hozzá szívünk, mint a virág a 
napfény felé.

Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat s 
mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, 
soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem kö-
zömbös gyermekei szükségletei iránt. „Igen irgalmas az Úr és könyörületes” (Jak 
5:11). Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. Vigyétek őhozzá mindazt, ami 
szíveteket nyomja. Senki sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz Ő tart fenn 
világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül 
egyik sem oly jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben. Élettapasztalata-
ink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná; nem lehet olyan 
nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, 
nem kínozhatja gond szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja 
el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. „Meggyógyítja 
a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket”(Zsolt 147:3). Isten és minden egyes 
lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem 
volna, akiért szeretett Fiának életét áldozta.

Jézus így szólt: „...az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, 
hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek; mert maga az Atya szeret titeket” 
(Jn 16:26-27). Megelőzőleg pedig az mondja: „én választottalak titeket..., hogy 
akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek” (Jn 15:16). Ámde 
Jézus nevében imádkozni többet jelent, mint nevét említenünk az ima elején 
és végén. Jelenti azt, hogy Jézus lelkülete és indulata uralja imánkat; ígéreteit 
hisszük, kegyelmében bizakodunk, és munkáját végezzük.

Isten nem kívánja, hogy remeték vagy szerzetesek legyünk, és a világtól visz-
szavonulva szenteljük magunkat az Ő szolgálatára. Életünk legyen hasonló Krisz-
tus életéhez, mind a magányban, mind a tömegben. Aki csupán imádkozik, de 
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nem cselekszik, az csakhamar felhagy az imával is, vagy pedig imája külső forma-
sággá válik. Mihelyt kivonják az emberek magukat a társadalmi élet és a keresz-
tényt terhelő kötelezettségek teljesítése, valamint a kereszthordás alól, mihelyt 
megszűnnek a legkomolyabban fáradozni Urukért és Mesterükért, ki érettük 
dolgozott, bármily hűséges munkások voltak is, többé nincs miért imádkozniuk, 
és semmi sem készteti őket áhítatra. Imájuk egyéni és önző lesz. Nem tudnak 
többé az emberiség szükségleteiért, Isten országának épüléséért és a munkához 
való erőért imádkozni.

Nagy veszteségünk, ha az együttes imát elhanyagoljuk, amely pedig erősíte-
ne és bátorítana bennünket Isten szolgálatában.

Szívünkben Isten szavának igazságai lassanként elvesztik erejüket, fontos-
ságukat és jelentőségüket. Megszentelő befolyásuk nem hat szívünkre, lelki 
életünk hanyatlik. Egymással való érintkezésünk sokat veszít melegségéből a 
keresztényi együttérzés hiányában. Aki csak magának él, nem tölti be azt a hiva-
tást, melyet Isten kijelölt. Ha helyesen ápoljuk természetes társas hajlamainkat, 
ezáltal összeköttetésbe lépünk másokkal, és így kifejlődnek Isten szolgálatára 
alkalmas erőink.

Ha a keresztények mindennapi érintkezésük közben többet beszélnének 
egymással Isten szeretetéről s a megváltás nagy igazságairól, az erősítésükre és 
vigasztalásukra szolgálna, és szívük felüdülne. Naponként többet tanulhatunk 
mennyei Atyánktól, s naponként jobban tapasztalhatjuk kegyelmét. Ha így élünk, 
akkor mind élénkebbé válik bennünk az a vágy, hogy beszéljünk szeretetéről, s 
ha így cselekszünk, szívünk felmelegszik és felbátorodik. Ha többet gondolnánk 
Jézusra, és többet beszélnénk róla, akkor jobban érezhetnénk jelenlétét is.

Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor kegyelmének bizonyítékait ta-
pasztaljuk, akkor gondolataink állandóan nála időznének; élvezetté válna róla 
beszélni és nevét magasztalni. Szívesen beszélünk mulandó dolgokról, mert ér-
dekelnek minket; szívesen beszélünk barátainkról is, mert szeretjük őket; örö-
müket és bánatukat átérezzük. Ámde végtelenül nagyobb okunk van arra, hogy 
Istent jobban szeressük, mint barátainkat, és ezért a legtermészetesebb dolog 
az volna, hogy gondolatainkban legtöbbet vele foglalkozzunk, szeretetéről, irgal-
masságáról beszéljünk, és mindenhatóságát magasztaljuk. A gazdag ajándékok, 
melyekkel Isten elhalmozott bennünket, ne vegyék annyira igénybe gondolata-
inkat és szeretetünket, hogy többé mit sem adjunk Istennek; ellenkezőleg, ezek 
mindennap őrá figyelmeztessenek, és a hála és a szeretet kötelékeivel fűzzenek 
bennünket mennyei Jótevőnkhöz. Nagyon sokat foglalkozunk a mi nyomorúsá-
gos földi életünkkel. Irányítsuk lelki szemeinket a mennyei szentély nyitott ka-
pujára, ahonnét Krisztus arcáról Isten fénye és dicsősége tükröződik vissza, aki 
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„mindenképpen idvezítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez”(Zsid 7:25).
Magasztaljuk Istent többet „kegyelméért, és az emberek fiai iránt való cso-

dadolgaiért” (Zsolt 107:8). Imáink és áhítataink ne csupán kérésből álljanak! 
Gondolataink ne csupán saját szükségleteinkre irányuljanak, hanem gondoljunk 
azokra a jótéteményekre is, melyeket elvettünk. Túl sokat sohasem imádkozunk, 
de hálánkkal gyakran takarékoskodunk. Napról napra részesedünk Isten kegyel-
mének ajándékaiban, és mégis mily kevés hálát tanúsítunk iránta, mily keveset 
magasztaljuk és dicsőítjük azért, amit velünk cselekedett.

Régente, amikor Izráel fiai istentiszteletre gyűltek egybe, az Úr megparan-
csolta nékik: „És ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, és örven-
dezzetek ti és a ti házatok minden népe, kezetek minden keresményének, ame-
lyekkel megáld téged az Úr, a te Istened” (5Móz 12:7). Amit Isten dicsőségére 
tettünk, azt örömteli szívvel, dicsénekekkel és hálaadással ajánljuk fel; sohase 
szomorúan, búsan.

A mi Istenünk szeretetteljes, irgalmas Atya. Ne essék nehezünkre neki szol-
gálni. Ellenkezőleg, örüljünk és ujjongjunk, hogy szolgálhatunk és részt vehetünk 
munkájában. Isten nem akarja, hogy gyermekei, akiket oly dicsőn megváltott, 
kegyetlen és zsarnok munkaadónak tekintsék. Legjobb barátjuk Ő, és mikor Őt 
imádják, Isten velük van, tőle vigaszt és áldást várhatnak, mely szívüket öröm-
mel és szeretettel tölti be. Isten azt akarja, hogy gyermekei az Ő szolgálatából 
vigaszt merítsenek, és inkább örömnek, mint tehernek tekintsék az Ő szolgála-
tát. Legbensőbb vágya, hogy mindazok, akik Őt imádják, szeretetének és elő-
relátásának számos jelét véve, mindennapi munkájukhoz erőt merítsenek, és 
kegyelmet nyerve, hűségesen és becsületesen járhassanak el minden dologban.

Gyűljünk Krisztus keresztje alá! A megfeszített Krisztus legyen elmélkedé-
sünk, beszélgetésünk és legszentebb örömünk tárgya. Gondoljunk állandóan 
Isten áldásaira, és ha végtelen szeretetét tapasztaljuk, örömmel tegyünk le min-
dent azokba a kezekbe, melyek érettünk a keresztre szegeztettek.

Szívünk az imának, hálaadásnak szárnyain jöhet közelebb az éghez. A meny-
nyben hálával magasztalják, és gyönyörű énekekkel dicsőítik Istent, és midőn mi 
kifejezzük szívünk háláját, istentiszteletünk mindinkább hasonlóbb lesz a meny-
nyei seregéhez. „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem” (Zsolt 50:23), mondja az 
Úr. Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel Alkotónk elé hálával és 
dicsénekekkel (Ésa 51:3).

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
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10. Tanulmány javasolt olvasmánya

OUR HIGH CALLING, 315-319.

309. fejezet: Isten a csend által beszél

„Én János, aki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szen-
vedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Pátmosznak 
neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért” Jel 1:9.

Krisztus azáltal, hogy megengedte János száműzetését a Pátmosz szigetére, 
olyan helyre helyezte tanítványát, ahol a legdrágább igazságokat kapta meg az 
egyház felvilágosítása céljából. Magányba helyezte őt, ahol füle és szíve meg-
szentelődhetett, hogy befogadhassa az igazságot… János ellenségeinek üldözése 
a kegyelem eszközévé vált. Pátmoszt a feltámadt Üdvözítő dicsősége ragyogóvá 
tette… Milyen szombatban volt része a magányos száműzöttnek!... Soha nem 
tanult még ennyit Jézusról. Soha nem hallott még ilyen magasztos igazságot.

Isten munkása gyakran úgy tekinti az élet tevékenységeit, mint amelyek a 
munka előrehaladása érdekében létfontosságúak. Önzés vegyül mindabba, amit 
mondanak és tesznek… A munkás úgy tekint magára, mint nélkülözhetetlenre. 
Isten így szól: „Ezek a szegény lelkek elveszítettek szemük elől engem és azt, 
hogy én elegendő vagyok számukra. Rájuk kell árasztanom világosságomat és 
életadó erőmet. Fel kell készítenem őket, hogy elfogadják az igazságot, azál-
tal, hogy megkenik szemüket a mennyei szemgyógyító írral. Ők túl sok mindent 
meglátnak. Nem rám irányítják tekintetüket…”

Néha az Úr ösvénye fájdalmas az emberiségnek. Arra készteti az embert, 
hogy erősítse meg lelkét az önbecsülés és túlzott önbizalom ellen, hogy mint 
munkás, ne tekintse megszenteletlen természetének bukásait és gyengeségeit 
erényként, és ne pusztuljon el az önfelmagasztalás által.

Ha azok, akik vallják, hogy hiszik az erre az időre szóló nagy igazságot, felké-
szülnének a Szentírást kutatva, komoly, őszinte imával és hitet gyakorolnának, 
akkor oda helyeznék magukat, ahol megkapnák a világosságot, ami után annyira 
sóvárognak… A csend ékesszólása Isten előtt gyakran létfontosságú. Ha az elme 
folyamatos izgalomban van, a fül nem hallja meg az igazságot, amit az Úr akar 
mondani a benne hívőknek. Krisztus kiveszi gyermekeit onnan, ahol nagyon le-
kötődik a figyelmük, hogy megláthassák dicsőségét.
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310. fejezet: A mennyre felkészítő képzés

„De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint 
az arany” Jób 23:10.

Az Úr munkálkodni fog azokért, akik belé helyezik bizalmukat. A hűségesek 
drága győzelmeket fognak aratni. Értékes leckéket tanulnak meg, értékes ta-
pasztalatokat nyernek a megpróbáltatás és kísértés idején. Azok, akik minden 
dicsőséget Istennek adnak, és nem maguknak tulajdonítják azt, mind több és 
több áldást kapnak Istentől. Az Úr megdicsőül azok által, akik tisztelik Őt az em-
berek között. A nehézség, amit türelmesen elviselnek, a próba, amit hűsége-
sen kiállnak, értékes felelősséget helyez rájuk és Isten munkatársaivá teszi őket, 
hogy véghezvigyék akaratát.

A földi küzdelmek Isten gondviseléséből biztosítják a szükséges kiképzést, 
hogy fejlesszék a jellemet, hogy megfelelő legyen a menny számára. Nekünk a 
királyi család tagjaivá kell válnunk, Isten fiaivá és leányaivá, és „minden javukra 
van azoknak”, akik szeretik Istent, és alárendelik magukat akaratának.

Istenünk mindig jelenlévő segítség a szükség idejében. Ő tökéletesen tudja a 
szív legtitkosabb gondolatait is, a lélek minden törekvésével és céljával együtt. 
Amikor tanácstalanságban vagyunk, még mielőtt kitárnánk szívünket Előtte ag-
godalmunkban, már előkészületeket tesz megszabadításunkra. Nem hagyja fi-
gyelmen kívül fájdalmunkat. Mindig sokkal jobban tudja, mint mi, hogy mire van 
szüksége gyermekeinek, és azon az úton vezet minket, amelyet mi is választa-
nánk, ha tisztán látnánk szükségleteinket és veszélyeinket, úgy, mint ahogy Isten 
látja. De a véges emberek ritkán látják tisztán a saját helyzetüket. Nem értik 
meg gyengeségüket… Isten jobban ismeri őket, mint ők saját magukat, és tudja, 
hogyan vezesse őket…

Ha bízunk Benne, és útjainkat Rá hagyjuk, azon az úton fogja vezetni lépte-
inket, ami minden gonosz szenvedély felett győzelemre vezet minket, és jelle-
münk minden vonása felett, ami nem hasonlít a mennyei Minta jelleméhez.

311. fejezet: Isten tudja, hogy mi a legjobb számunkra

„Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keser-
vesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik 
általa gyakoroltatnak” Zsid 12:11.
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Isten tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Az a különleges fenyítés, aminek 
alá vagyunk vetve, nem a legrosszabb és legellenszenvesebb jellemtulajdonsá-
gokat kell, hogy kialakítsa bennünk, hanem Krisztus szelídségét és kedvességét, 
Krisztus drága kegyelmében növekedve.

Krisztus iskolájában kell tanulnod, hogy Hozzá hasonlóvá válj. Isten min-
denkinek az egyéni szükségleteihez alakítja kegyelmét. „Elég néked az én ke-
gyelmem” (2Kor 12:9). Amint terheid súlyosbodnak, nézz fel és hit által még 
erősebben kapaszkodj Jézus, hatalmas segítőd karjába. Amint sokasodnak a ne-
hézségek népe körül az utolsó napok veszedelmei között, elküldi angyalait, hogy 
mellettünk álljanak minden utunkban, és minél közelebb vigyenek Jézus vérző 
oldalához. Amint nagyobb próbák jönnek, a kisebbek feledésbe merülnek…

Tisztának, igaznak és erősnek kell maradnod, emlékezve arra, hogy jellemed 
be van írva a mennyei könyvekbe… Nincs olyan körülmény, hely, nehézség vagy 
megpróbáltatás, melyben ne tudnánk gyönyörű keresztényi életet élni, hűséget 
és helyes magatartást tanúsítani… A győzelmet nem abban találhatjuk meg, ha 
kikerüljük a megpróbáltatásokat – elmenekülünk előlük –, hanem abban, hogy 
hősiesen szembeszállunk velük és türelmesen elviseljük őket.

Mindenki próbákkal néz szembe… Ha Jézusra tekintesz, ha hiszel Benne, mint 
személyes Üdvözítődben, minden nehézségen átvisz, és ha azokat türelmesen 
elviseled, megerősödsz, hogy kiálld a következő próbát is.

Egyedül szűklátókörűségünk akadályozza meg, hogy észrevegyük Isten szere-
tetét abban, ahogy neveli és fenyíti egyházát, éppen úgy, mint a nagy áldások-
ban, melyeket ránk áraszt. Az aggodalom és zűrzavar óráiban Isten biztos mene-
dék népe számára. Védelmének árnyékában biztonságban haladhatnak útján. A 
szenvedések között, melyek feladata az, hogy megtisztítsa őket, az evangélium 
ereje lesz vigaszuk. Isten biztos szavában van a mentsváruk.

312. fejezet: Minden javunkra van

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint 
akik az ő végzése szerint hivatalosak” Rm 8:28.

A szív, ami aláveti magát Isten bölcs nevelésének, gondviselése minden meg-
nyilatkozásában bízni fog… Ha Isten mindenkit hagyna, hogy kedve szerint te-
gyen, önteltséget és büszkeséget táplálnának magukban, és az alázatosság ke-
gyelme nem létezne a szívben. Az igazi műveltség csak azok számára elérhető, 
akik igazán alázatosak.
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Azok a dolgok, amelyeket nagyon szeretnénk megtenni, valósággá válnak, 
miután Isten kipróbált minket a tapasztalatok iskolájában, és a legnagyobb ál-
dásaink közé számoljuk azokat, amikben nem volt kiváltságunk, hogy megte-
gyük, amelyek elzárták volna annak az útját, hogy pontosan azokat a dolgokat 
tegyük meg, amelyek a legjobbak számunkra ahhoz, hogy felkészítsenek egy 
magasabb rendű munkára. A való élet egyszerű, komoly kötelességei létfon-
tosságúak, hogy megóvjanak az eredménytelen igyekezettől, hogy azt tegyük, 
amire nem vagyunk alkalmasak. A mi terveink gyakran összedőlnek, de Isten 
tervei számunkra teljes sikert hoznak. Óh, majd csak az eljövendő életben fogjuk 
megérteni az élet bonyodalmait és rejtélyeit, amelyek itt annyira bántottak és 
csalódást okoztak. Meg fogjuk látni, hogy bizonyos dolgok iránti imáink és remé-
nyeink, amelyek soha nem valósultak meg, a legnagyobb áldások között voltak.

Nem kell mindig napfényt várnunk ezen a világon. Felhők és viharok csopor-
tosulnak körénk, és nekünk fel kell készülnünk arra, hogy a szemünket arrafelé 
irányítsuk, ahol utoljára láttuk a fényt. Talán a sugarai el vannak rejtve szemünk 
elől, de mégis fénylenek a felhők fölött. Az a feladatunk, hogy várjunk, vigyáz-
zunk, imádkozzunk és higgyünk. A nap fényét sokkal jobban értékeljük, miután a 
felhők eltűnnek. Meg fogjuk látni Isten megváltását, ha ugyanúgy bízunk Benne 
a sötétben, mint a napfényben.

A próba, szenvedés, béke, biztonság, egészség, remény, élet és siker mind 
Isten kezében van, és Ő mindent gyermekei javára fordíthat. Kiváltságunk, hogy 
kérjünk bármit és mindent Istentől, alárendelve kívánságainkat bölcs szándéka-
inak és végtelen hatalmának.

313. fejezet: Látni a láthatatlant

„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget 
szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; 
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” 2Kor 4:17-18.

Ha elménket az örökkévaló dolgokra irányítjuk, és nem a földiekre, megra-
gadjuk a Végtelen Hatalom karját, és akkor mi szomoríthat el minket?...

Nem szükségszerű Sátán prédáivá válnunk… Isten gyermekeinek nem szabad 
megengednie, hogy Sátán közéjük és Istenük közé álljon. Ha ezt megengeded 
neki, azt fogja mondani, hogy a te próbáid a legsúlyosabbak, a legfájdalmasab-
bak, amit valaha is halandó elviselt. Szemeid elé helyezi nagyítóját, és mindent 
felnagyítva mutat meg, hogy elbátortalanítson… Tedd Isten Igéjét tanácsadód-
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dá, alázd meg kétkedő lelkedet Isten előtt, és töredelmes szívvel mondd: „Lete-
szem a terheimet, nem tudom többé hordozni, túl nehéz nekem. Az én könyö-
rületes Megváltóm lábai elé helyezem terheimet.”…

Amikor Sátán kísért, a kétkedés vagy sötétség egyetlen szavát se ejtsd ki. 
Tiéd a döntés, hogy irányítod-e szívedet és elmédet. Ha azt választod, hogy ki-
nyitod az ajtót a gonosz sugallatai előtt, elméd bizalmatlansággal és lázadással 
telik meg. Beszélhetsz érzéseidről, de minden kétkedő szó, amit kiejtesz, egy 
mag, ami kicsírázik és gyümölcsöt terem mások életében, és lehetetlen lesz 
számodra, hogy ellensúlyozd szavaid befolyását. Te talán kimenekülhetsz a kí-
sértésből és Sátán csapdáiból, de mások, akikre befolyást gyakoroltak szavaid 
és cselekedeteid, talán nem lesznek képesek arra, hogy megmeneküljenek a 
hitetlenségtől, amit árasztottál. Milyen fontos tehát, hogy csak azokról beszél-
jünk a körülöttünk élőknek, amik lelki erőt és világosságot adnak! Igyekezzünk 
felemelni a lelkeket Jézushoz, hogy betöltse őket szeretetével, kimondhatatlan 
örömmel és teljes dicsőséggel.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 122-134. (SODOMA PUSZTULÁSA)

Sodoma pusztulása

A Jordán völgyének városai közül Sodoma volt a legszebb. A síkság, ame-
lyen elhelyezkedett, olyan szép volt és termékeny „[...] mint az Úr kertje” (1Móz 
13:10). A trópusok pazar növényzete díszítette a környéket. Pálmafa, olajfa és 
szülő hazája volt ez, ahol egész évben virágok illatoztak. Gazdag termést kínáltak 
a mezők; nyájjal és csordával voltak tele a környező dombok. A művészet és a 
kereskedelem is növelte a síkság büszke városának gazdagságát. Palotáit kelet 
kincsei díszítették, és a sivatag karavánjai drága áruk sokaságával látták el pia-
cait. Lakosai kevés munka árán megkaphattak mindent, amire szükségük volt; 
mintha az egész év ünnepek sorozata lett volna.

A mindenütt uralkodó bőség fényűzést és gőgöt szült. A tétlenség és gazdag-
ság megkeményítette a szíveket, amelyeket sohasem sanyargatott nélkülözés, 
és nem sújtott a bánat. A gazdagság és kényelem táplálta a gyönyör szeretetét 
és az emberek érzéki élvezetekbe merültek. „Ímé, ez volt vétke Sodomának, a 
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te öcsédnek:” - mondja Ezékiel - „kevélység, eledel bősége és gondtalan békes-
ség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta 
meg. És felfuvalkodának s cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítém 
őket, mikor ezt megláttam” (Ezék 16:49-50). Semmit sem kívánnak az emberek 
jobban, mint a gazdagságot és a kényelmet, pedig ez szülte azokat a bűnöket, 
amelyek a síkság városainak pusztulását okozták. Haszontalan, tétlen életük mi-
att áldozatul estek Sátán kísértéseinek, és eltorzították Isten képmását. Inkább 
sátáni, mint isteni jellemvonásokat tükröztek. Az emberiség legnagyobb átka a 
tétlenség, mert erkölcstelenséget és bűncselekményeket von maga után. Gyen-
gíti az értelmet, csökkenti a felfogóképességet, és megrontja a lelket.

Sátán lesben áll, készen arra, hogy tönkretegye a vigyázatlant, aki szabad 
idejével alkalmat kínál neki arra, hogy valamilyen vonzó álarc leple alatt hozzá-
férkőzzék. Akkor a legsikeresebb, amikor az embert tétlen óráiban kísérti meg.

Sodoma népe mulatozott és tivornyázott, dőzsölt és részegeskedett. Nem 
szabott határt a leghitványabb és legdurvább szenvedélyeinek sem. A nép 
nyíltan dacolt Istennel és törvényével, és örömét lelte az erőszakos cselek-
ményekben. Bár előttük állt az özönvíz előtti világ példája, és tudták, hogy 
Isten haragja nyilvánul meg elpusztításával, Sodoma mégis a gonoszságnak 
ugyanazt az útját járta.

Amikor Lót Sodomába költözött, a romlottság még nem volt általános, és az 
irgalmas Isten fénysugarakat gyújtott az erkölcsi sötétségben. Amikor Ábrahám 
kimentette a foglyokat az elámiták kezéből, az emberek figyelme az igaz hit felé 
fordult. Ábrahám nem volt idegen Sodoma népe előtt, és maguk között kine-
vették, amiért a láthatatlan Istent imádta. De amikor a sokkal nagyobb katonai 
erőkkel szemben győzelmet aratott, s a foglyokról és a zsákmányról nagylelkűen 
lemondott, csodálkozást és csodálatot keltett. Amíg ügyességét és bátorságát 
magasztalták, nem némíthatták el meggyőződésüket, hogy mennyei erő által 
győzött. Ábrahám nemes és önzetlen lelkülete, amely annyira idegen volt Sodo-
ma önző lakói előtt, vallása felsőbbrendűségének újabb bizonyítéka volt, amely-
nek bátran és hűséggel hódolt.

Ábrahámra mondott áldásával Melkhisédek elismerte, hogy Jahve a pát-
riárka erejének forrása és győzelmének szerzője: „[...] Áldott legyen Ábrám a 
Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a Magasságos Isten, aki ke-
zedbe adta ellenségeidet” (1Móz 14:19-20). Isten gondviseléssel szólt ehhez a 
néphez, de ők elutasították az utolsó fénysugarakat, ahogy a korábbiakat is.

És most elérkezett Sodoma utolsó éjszakája. A bosszúállás fellegei már ráve-
tették árnyékukat a pusztulásra ítélt városra. De lakó ezt nem vették észre. Amíg 
az angyalok közeledtek, hogy a pusztításra szóló megbízásukat végrehajtsák, az 
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emberek jólétről és kedvtelésről álmodtak. Az utolsó nap is olyan volt, mint a 
többi, jött és elmúlt. Este szállt a kedves és zavartalan tájra. A páratlanul szép 
vidék a lenyugvó nap sugaraiban fürdött. A hűvös alkony előcsalogatta a város 
lakóit, és a szórakozni vágyó tömeg sétálgatott, kihasználva a perc örömeit.

A szürkületben két idegen közeledett a város kapujához. Vándoroknak tűn-
tek, akik éjszakai szállást keresnek. Senki sem ismerte fel az egyszerű vándorok-
ban Isten ítéletének hatalmas hírnökeit. A vidám, gondtalan tömeg még csak 
nem is álmodta, hogy az, ahogyan a mennyei követekkel bánik azon az éjszakán, 
betetőzi a büszke város végzetét okozó bűnét. De volt egy ember, aki kedvesen, 
figyelmesen viselkedett az idegenekkel, és meghívta őket otthonába. Lót nem 
tudta, kik a jövevények, de mindenkivel udvarias és vendégszerető volt. Ez val-
lásához tartozott - olyan gyakorlat volt ez, amelyre Ábrahám példája tanította 
meg. Ha nem gyakorolta volna az udvariasságot, talán elpusztult volna Sodoma 
lakóival együtt. Sok család, bezárva ajtaját az idegen előtt, kizárja Isten küldöt-
tét, aki áldást, reménységet és békességet hozott volna.

Az élet minden tette, bármilyen kicsiny is, vagy jót, vagy rosszat hordoz ma-
gában. A legkisebbnek tűnő feladat hűséges elvégzése vagy elmulasztása ajtót 
nyithat az élet leggazdagabb áldásai vagy legnagyobb csapásai előtt. Kicsiny 
dolgok teszik próbára a jellemet. A naponként vidám, készséges szívvel vég-
rehajtott egyszerű, önmegtagadó cselekedetekre Isten örömmel tekint. Nem 
önmagunkért kell élnünk, hanem másokért. Csak akkor lehet életünk áldás, ha 
önmagunkat elfelejtve ápoljuk magunkban a szerető, segítőkész lelkületet. Az 
apró figyelmességek, a kicsi, egyszerű szívességek az élet örömeit alkotják, el-
mulasztásuknak pedig nem kis részük van az ember boldogtalanságában.

Látva, hogy az idegenekkel mily durván bánnak Sodomában, Lót köteles-
ségének tartotta, hogy befogadja őket házába. A város kapujában ült, amikor 
a vándorok közeledtek, és megpillantva őket felállt, eléjük ment, udvariasan 
meghajolt és így szólt: „Ímé én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, 
és háljatok ott”. De ők udvariasan elutasították vendégszeretetét, mondván: 
„Nem, hanem az utcán hálunk meg” (1Móz 19:2). E válasszal kettős céljuk volt: 
egyrészt: próbára tegyék Lót őszinteségét, másrészt: úgy látszódjon, nem isme-
rik Sodoma férfiainak jellemét, hogy nem biztonságos éjjel az utcán maradni. 
Válaszuk még inkább arra késztette Lótot, ne szolgáltassa ki őket a csőcselék 
kénye-kedvének. Addig erősködött, amíg azok engedtek, és bementek vele a 
házba.

Lót azt remélte, elrejtheti szándékát a kapuban tétlenkedők elől, ha az ide-
geneket kerülő úton viszi házába; de tétovázásuk, késlekedésük és az ő ismételt 
meghívása miatt észrevették őket, és mielőtt még lepihentek volna, vad tömeg 
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gyűlt a ház köré. Nagyon sokan voltak, gonosz indulatoktól fűtött fiatalok és idő-
sek. Az idegenek érdeklődtek a város sajátossága iránt, Lót pedig figyelmeztette 
őket, hogy ne menjenek ki éjszaka. Közben behallatszott a csőcselék kiabálása 
és gúnyolódása, azt követelve, hogy a férfiakat vigyék ki hozzájuk.

Lót tudta, hogy ha feldühödnek, könnyen betörhetnek házába. Ezért kiment, 
hogy megpróbáljon hatni rájuk. „[...] Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonosz-
ságot” (1Móz 19:7). Az „atyámfiai” szót szomszédokra vonatkozó értelemben 
használta. Azt remélte, hogy le tudja csendesíteni őket, és elszégyellik magukat 
gonosz szándékuk miatt. De szavaival csak olajt öntött a tűzre. Dühük olyan lett, 
mint a vihar dühöngése. Gúnyolták Lótot, hogy bíróvá tette magát felettük, és 
azzal fenyegették, hogy rosszabbul fognak bánni vele, mint ahogy vendégeivel 
szándékoztak. Rárohantak, és darabokra tépték volna, de Isten angyalai meg-
mentették. A mennyei követek „[...] kinyújták [...] kezeiket, és bevonák Lótot 
magokhoz a házba és bezárák az ajtót” (1Móz 19:10). A következő események-
ből világossá vált Lót előtt, hogy kiket látott vendégül. „Az embereket pedig, kik 
a ház ajtaja előtt valának, vaksággal verék meg kicsinytől nagyig, annyira, hogy 
elfáradának az ajtó keresésében” (1Móz 19:11). Ha vakságuk nem lett volna ket-
tős - hisz szívük is megkeményedett -, Isten csapása megfélemlítette volna őket, 
és elálltak volna gonosz cselekedetüktől. Az utolsó éjszakát sem jellemezték na-
gyobb bűnök, mint sok korábbit; de a kegyelem, amelyet oly sokáig semmibe 
vettek, nem járt többé közbe értük. Sodoma lakói átlépték Isten türelmének 
határát - az Isten türelme és haragja közötti rejtett határt. Bosszújának tüze már-
már lángra lobbant Siddim völgyében.

Az angyalok felfedték Lótnak küldetésük célját: „[...] elvesztjük e helyet, 
mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy 
elveszítsük ezt” (1Móz 19:13). Az idegenek, akiket Lót védeni próbált, most 
megígérték, hogy megvédik őt, és megmentik családjának minden tagját, aki 
vele elmenekül a gonosz városból. A csőcselék kimerült és eltávozott, Lót pedig 
elment, hogy figyelmeztesse gyermekeit. Elismételte nekik az angyalok szavát: 
„[...] keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost” (1Móz 
19:14). De azt hitték, hogy Lót tréfál. Nevettek babonás félelmén. Lányai férjük 
befolyása alatt álltak. Elég gazdagok voltak. A veszély semmi jelét nem észlelték. 
Minden úgy volt, ahogy azelőtt. Nagy vagyonuk volt, és lehetetlennek tartották, 
hogy a gyönyörű Sodoma elpusztul.

Lót szomorúan tért haza, és elmondta kudarcának történetét. Az angyalok 
megparancsolták, keljen fel, vegye feleségét és a még otthon levő két lányát, 
és hagyja el a várost. De Lót késlekedett. Bár naponta aggodalommal szemlélte 
az erőszakos cselekményeket, de nem volt igazán fogalma a gonosz város leal-
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jasító és förtelmes romlottságáról. Nem fogta fel, hogy Isten kénytelen büntető 
ítéletével határt szabni a bűnnek. Gyermekei közül volt, aki ragaszkodott Sodo-
mához, és felesége nem akart nélkülük távozni. Az a gondolat, hogy otthagyja 
azokat, akik a legdrágábbak számára a földön, több volt, mint amit Lót el tudott 
viselni. Nehéz volt elhagyni fényűző otthonát és mindazt a gazdagságot, amit 
egész életének munkájával szerzett, és nincstelen vándorként elmenni. Meg-
bénította a fájdalom, és nem tudta rászánni magát a távozásra. Isten angyalai 
nélkül mindnyájan elpusztultak volna Sodoma romjai között. A mennyei követek 
kézen fogták őt, feleségét és lányait, és kivezették őket a városból.

Az angyalok ott magukra hagyták őket, és visszafordultak Sodomába, hogy 
elvégezzék a pusztítás munkáját. Valaki más - akivel Ábrahám vitába szállt - most 
Lóthoz szólt. A síkság összes városában még tíz igaz embert sem lehetett találni, 
de a pátriárka imájára válaszul Isten kiragadta a pusztulásból az egyetlen em-
bert, aki félte őt. A parancs megdöbbentő erővel hangzott el: „[...] Mentsd meg 
a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, 
hogy el ne vessz” (1Móz 19:17). Most végzetes lenne a tétovázás vagy halogatás. 
Egyetlen késleltető pillantás a romlásra ítélt városra; pillanatnyi megtorpanás, 
szép otthonuk elhagyása feletti sajnálkozás az életükbe kerülne. Isten ítéletének 
vihara csak addig várt, amíg ezek a szegény menekülők biztonságba jutottak.

A lesújtott és megriadt Lót úgy érezte, nem tudja megtenni, amit kérnek 
tőle; félt, hogy valami rossz éri és halál fenyegeti. Amíg e gonosz városban hitet-
lenek között élt, hite meggyengült. A menny Fejedelme mellette volt, mégis úgy 
könyörgött életéért, mintha Isten, aki figyelmet és szeretetet tanúsított iránta, 
nem őrizné meg továbbra is. Teljesen a mennyei követre kellett volna bíznia ma-
gát; minden kérdés és kétely nélkül az Úr kezébe kellett volna tennie akaratát és 
életét. De ahogyan oly sokan mások is, saját elképzelését akarta követni: „Imhol 
az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, 
lám kicsin az; és én életben maradok” (1Móz 19:20). Az említett város Béla volt, 
később Czóárnak nevezték. Csak néhány mérföldnyire volt Sodomától, és ahhoz 
hasonlóan romlott volt. Isten azt is pusztulásra ítélte. De Lót kérte az Urat, hogy 
kímélje meg azt a várost, azt bizonyítva, hogy ez csak egy kis kérés. Kívánsága 
teljesült. Az Úr megígérte neki: „[...] tekintek rád e dologban is, és nem pusztí-
tom el a várost, amelyről szólottál” (1Móz 19:21). Ó! Milyen irgalmas az Isten 
tévelygő teremtményeihez!

Az ünnepélyes parancs újra felhangzott, hogy siettesse őket, mert a tüzes 
vihart nem lehetett már sokáig visszatartani. De az egyik menekülő megkockáz-
tatta, hogy hátra tekintsen a pusztulásra ítélt városra, és Isten ítéletének em-
lékművévé változott. Ha maga Lót tétovázás nélkül engedelmeskedett volna az 
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angyalok figyelmeztetésének, és egyetlen ellenvetés vagy tiltakozó szó nélkül 
határozott léptekkel a hegyek közé menekült volna, felesége is megmenekül. 
Példájának befolyása megóvta volna a végzetét megpecsételő bűntől. De Lót 
tétovázása és késlekedése miatt felesége könnyen vette a mennyei figyelmezte-
tést. Testileg a síkságon volt, de szíve Sodomához tapadt és vele együtt pusztult 
el. Fellázadt Isten ellen, mert ítélete elpusztította javait és gyermekeit. Bár Isten 
megtisztelte és kihívta a gonosz városból, úgy érezte, hogy szigorúan bánt vele, 
mert éveken át gyűjtött vagyonát ott kellett hagynia a pusztulásnak. Ahelyett, 
hogy hálásan elfogadta volna a szabadítást, vakmerően visszanézett, irigyelve 
azok életét, akik elvetették Isten figyelmeztetését. Bűne tanúsította: nem méltó 
az életre, arra az oltalomra, amely iránt nem sok hálát érzett.

Vigyázzunk, nehogy könnyen vegyük Isten üdvösségünkről való kegyelmes 
gondoskodását! Vannak olyan keresztények, akik ezt mondják: „Nem akarok 
üdvözülni, ha társam és gyermekeim nem üdvözülnek velem együtt”. Úgy ér-
zik, hogy a menny nem is lenne menny a számukra szeretteik nélkül. De vajon 
azoknak, akik ilyen érzéseket táplálnak magukban, helyes fogalmaik vannak-e 
az Istenhez való viszonyukról és az ő irántuk tanúsított nagy jóságáról és ke-
gyelméről? Elfelejtették-e vajon, hogy a szeretet, tisztelet és hűség legerősebb 
kötelékei kötik őket Teremtőjük és Megváltójuk szolgálatához? Mindenkinek 
szól az irgalmas meghívás; és mivel barátaink elutasítják a Megváltó közbenjáró 
szeretetét, forduljunk el mi is tőle? Drága dolog a megváltás! Krisztus végtelen 
árat fizetett üdvösségünkért, és aki értékeli ezt a nagy áldozatot, és felméri az 
emberi lélek értékét, nem utasítja el Isten felkínált kegyelmét azért, mert mások 
ezt teszik. Igyekezzünk inkább megdicsőíteni Istent, pontosan azért, mert mások 
nem vesznek tudomást Isten jogos követelményeiről, és akit csak tudunk, befo-
lyásoljunk arra, hogy fogadja el Isten szeretetét.

„A nap feljött vala a földre, mikor Lót Czóárba ére (1Móz 19:23). Mintha a 
reggeli nap fényes sugarai csak jólétről és békéről beszéltek volna a síkság váro-
sainak. Az élet mozgása elkezdődött az utcákon; az emberek dolgukra indultak, 
vagy a napot élvezték. Lót vejei tréfát űztek a „gyengeelméjű” öregember félel-
méből és figyelmeztetéséből. Hirtelen és váratlanul, mint derült égből a villám-
csapás, kitört a vihar. az Úr kénkövet és tüzet bocsátott az égből a városokra és 
a termékeny síkságra, palotáira és templomaira, fényűző lakóházaira, kertjeire 
és szőlőire és a vidám, szórakozni vágyó tömeget, amely még előző éjjel sérte-
gette a menny követeit, tűz emésztette meg. A tűzvész füstje, mint egy nagy 
kemence füstje szállt fel. A gyönyörű Siddim-völgy elnéptelenedett, hogy soha 
fel ne épüljön, és soha ne lakják - tanúságul minden nemzedéknek, hogy Isten 
kétségtelenül megítéli a törvénytelenséget.
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A síkság városait megemésztő lángok még a mi korunkra is intő fényt vetnek. 
Tanulnunk kell a félelmetes és ünnepélyes leckéből - hogy amíg az irgalmas Is-
ten hosszan tűr a törvényszegőkkel szemben, türelmének határa van, amelyet 
az ember nem léphet át bűneivel. Amikor eléri ezt a határt, Isten visszavonja a 
felkínált kegyelmet, és elkezdődik az ítélet.

A világ Megváltója kijelenti, hogy vannak nagyobb bűnök is azoknál, amelyek 
miatt Sodoma és Gomora elpusztult. Akik hallják az evangélium bűnösöket meg-
térésre szólító hívását, de nem figyelnek rá, bűnösebbek Isten előtt, mint Siddim 
völgyének lakói voltak. Még nagyobb a bűnük azoknak, akik azt állítják, hogy 
ismerik Istent és megtartják parancsolatait, de jellemük és mindennapi életük 
megtagadja Krisztust. A Megváltó intésének fényénél Sodoma sorsa komoly 
figyelmeztetés nemcsak azoknak, akik látványos bűnöket követnek el, hanem 
mindenkinek, aki játszik a menny által adott világossággal és kiváltságokkal.

Így szólt a Hű Tanúbizonyság az efézusi gyülekezethez: „az a mondásom el-
lened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél 
ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar 
eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem 
térsz” (Jel 2:4-5). A Megváltó nagyobb könyörülettel várja a felkínált szerete-
tére és bocsánatára adott választ, mint amilyen szeretettel földi szülő bocsát 
meg önfejű, bajba jutott fiának. Így szól a tévelygőkhöz: „Térjetek hozzám, és 
én is hozzátok térek” (Mal 3:7). De végül a vétkező magára marad a sötétben, 
ha következetesen ellenáll annak, aki szánakozva és meleg szeretettel hívja. A 
bűn megkeményíti azt a szívet, amely sokáig semmibe veszi Isten kegyelmét; 
és a kegyelem nem tud többé hatni rá. Félelmetes lesz a sorsa annak, akiről a 
közbenjáró Megváltó végül kijelenti: „Bálványokkal szövetkezett [...] hagyd hát 
magára!” (Hós 4:17). Elviselhetőbb lesz az ítélet napján a síkság városainak sor-
sa, mint azoknak, akik megismerték Krisztus szeretetét, de elfordultak tőle, és a 
bűnös világ gyönyöreit választották.

Te, aki semmibe veszed a felkínált kegyelmet, gondolj azokra a feljegyzések-
re, amelyeket rólad a mennyei könyvekben vezetnek; mert azokban a nemzetek, 
családok és egyének bűnei vannak. Isten hosszan tűr, amíg a jelentés készül. 
Megtérésre szólít és bocsánatot kínál. De eljön az idő, amikor a lista betelik; 
amikor az ember döntött, és saját választása alapján sorsa végleg eldőlt. Isten 
ekkor jelt ad az ítélet végrehajtására.

Ma okkal tartjuk riasztónak a vallásos világ állapotát. Játszanak Isten irgal-
mával. A tömegek érvénytelennek tartják Jahve törvényét, mert „[...] oly tudo-
mányokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai” (Mt 15:9). Egyházi 
körökben a hitetlenség érvényesül, - nem a Biblia nyílt megtagadása -, hanem 
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a keresztény mezbe öltözött hitetlenség, amely aláássa a Bibliába, mint Isten 
kinyilatkoztatásába vetett hitet. Üres formalizmus váltotta fel a buzgóság és az 
élő istenfélelem helyét. Ennek következménye a hitehagyás és érzékiség elterje-
dése. Krisztus kijelentette: „[...] mint a Lót napjaiban is lett [...] ezenképpen lesz 
azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik” (Lk 17:28.30). A mindenna-
pi események tanúsítják Isten szavának teljesedését. A világ rohamosan érik a 
pusztulásra. Isten ítélete nemsokára megemészti a bűnt és a bűnösöket.

Ezt mondja a Megváltó: „Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne ne-
hezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, 
és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap: Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindene-
ket, akik az egész föld színén lakoznak” - mindenkit, akinek az érdeklődése erre a 
világra összpontosul. „Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká 
tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megáll-
hassatok az embernek Fia előtt!” (Lk 21:34-36).

Sodoma pusztulása előtt Isten ezt üzente Lótnak: „[...] Mentsd meg a te éle-
tedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el 
ne vessz” (1Móz 19:17). Ugyanezt a figyelmeztető hangot hallották Krisztus ta-
nítványai Jeruzsálem pusztulása előtt: „Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet had-
seregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. 
Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre” (Lk 21:20-21). Ne késleked-
jenek javaik megmentése érdekében, hanem ragadjanak meg minden alkalmat 
a menekülésre.

Ki kellett onnan jönniük, teljesen el kellett különülniük a gonoszoktól, mente-
ni életüket. Így volt Noé napjaiban is, és Lót korában is; a tanítványokkal is Jeru-
zsálem pusztulása előtt; és így lesz az utolsó napokban is. Most is hallható Isten 
hangja, figyelmeztető üzenetben kérve népét, hogy különüljön el az eluralkodó 
gonoszságtól.

János, a próféta látta az utolsó napok vallásos világának romlottságát és hi-
tetlenségét abban a látomásában, amelyet Babilonról kapott, „a nagy város”-
ról „amelynek királysága van a földnek királyain” (Jel 17:18). Babilon pusztulása 
előtt így hangzik a mennyei szózat: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne le-
gyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jel 18:4). Noé 
és Lót napjaihoz hasonlóan, most is határozottan el kell különülni a bűntől és 
a bűnösöktől. Nem lehet egyezség Isten és a világ között. Nem fordulhatunk 
hátra, hogy földi kincseket szerezzünk. „[...] Nem szolgálhattok Istennek és a 
Mammonnak” (Mt 6:24).

Siddim völgyének lakóihoz hasonlóan az emberek most is jólétről és békéről 
álmodnak. „Mentsd meg a te életedet” - hangzik Isten angyalainak figyelmezte-
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tése; de más hangok is hallatszanak: „Ne nyugtalankodj, semmi ok a riadalom-
ra!” A tömegek így kiáltanak: „Béke és biztonság”, miközben a menny azt hirdeti, 
hogy gyorsan közeleg a törvényszegő pusztulása. A síkság városai szórakozásba 
merültek a pusztulás előtti éjszakán, és nevettek Isten követének aggodalmain 
és intésein; de a csúfolódók elpusztultak a lángok között. Azon az éjszakán a 
kegyelem ajtaja örökre bezárult Sodoma gonosz, könnyelmű lakói előtt. Istent 
nem lehet mindig gúnyolni; nem lehet vele sokáig tréfálkozni. „Ímé az Úrnak 
napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá 
tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról” (Ésa 13:9). A világ nagy többsége 
elutasítja Isten kegyelmét, és gyorsan, visszafordíthatatlanul elpusztulnak. Azok 
pedig, akik megfogadják az intést, „[...] a Felségesnek rejtekében” lakoznak, és 
„a Mindenhatónak árnyékában” nyugosznak. Igazsága pajzsuk és páncéljuk lesz. 
Nekik szól az ígéret: „Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én 
szabadításomat” (Zsolt 91:1.4.16).

Lót csak rövid ideig lakott Czóárban. Az a város olyan romlott volt, mint So-
doma. Attól félve, hogy a város elpusztul, elment onnan. Ahogy Isten már koráb-
ban is elhatározta, elpusztította e várost. Lót a hegyek közé ment, és barlangban 
lakott, elvesztve mindazt, amivel kitette családját a gonosz város befolyásának. 
De Sodoma átka még ide is elkísérte. Lányainak bűnös viselkedésében, a go-
nosz hely rossz társaságának befolyása érvényesült. A város erkölcsi romlottsága 
annyira áthatotta jellemüket, hogy nem tudtak különbséget tenni a jó és rossz 
között. Lót utódai, a moábiták és az ammoniták Isten ellen lázadó, gonosz, bál-
ványimádó törzsek, Isten népének elkeseredett ellenségei voltak.

Milyen nagy különbség volt Ábrahám és Lót élete között! Valamikor tár-
sak voltak, egy oltárnál áldoztak Istennek, egymás mellett laktak zarándoklá-
suk sátraiban, de milyen messze kerültek egymástól! Lót Sodomát választotta 
gyönyöréért és előnyeiért. Elhagyva Ábrahám oltárát és az élő Istennek hozott 
mindennapi áldozatot, hagyta, hogy gyermekei összevegyüljenek a romlott és 
bálványimádó néppel. De megőrizte szívében az istenfélelmet, mert a Szentírás 
azt mondja róla, hogy „igaz” ember volt. Lót igaz lelkét felkavarta a gonosz be-
széd, amelyet naponta hallott, és a sok bűncselekmény, amelyeket nem tudott 
meggátolni. Végül „[...] tűzből kikapott üszög”-ként megmenekült (Zak 3:2), de 
megfosztva javaitól, feleségétől és gyermekeitől, meggyalázva idős korában, 
barlangban lakott, mint a vadállatok. A világnak nem igaz emberekből álló né-
pet adott, hanem két bálványimádó nemzetet, akik Isten ellenségei voltak, és 
harcban álltak Isten népével, amíg gonoszságuk pohara be nem telt, és Isten 
pusztulásra ítélte őket. Milyen rettenetes következményekkel járt egyetlen ok-
talan lépés!
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Ezt mondja bölcs Salamon: „Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; 
ez ilyen testi eszességedtől szűnjél meg!” „Megháborítja az ő házát, aki követi a 
telhetetlenséget; aki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az” (Péld 23:4; 15:27). Pál 
apostol pedig kijelenti: „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg 
csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusz-
tulásba és romlásba döntik” (1Tim 6:9 új prot. ford.).

Amikor Lót Sodomába költözött, komolyan elhatározta, hogy távol tartja 
magát a gonoszságtól, és ugyanezt megparancsolja családjának is. De teljes 
kudarcot vallott. Környezetének romboló befolyása hatást gyakorolt hitére, és 
gyermekeinek Sodoma lakóival való kapcsolata által érdekei bizonyos mértékig 
közösek lettek a sodomabeliekével. A következményeket ismerjük.

Sokan ma is hasonló hibát követnek el. Otthonuk megválasztásánál jobban 
figyelnek a remélhető földi előnyökre, mint arra az erkölcsi és társadalmi befo-
lyásra, amellyel körülveszik magukat és családjukat. Gyönyörű és termékeny vi-
déket választanak, vagy valamilyen virágzó városba költöznek, azt remélve, hogy 
nagyobb jólétre tesznek szert. De gyermekeiket kísértések veszik körül, és na-
gyon gyakran olyan barátságokat kötnek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják 
az istenfélelemben való fejlődést és a tiszta jellem kialakítását. A laza erkölcs, a 
hitetlenség, a vallásos dolgokkal szembeni közömbösség légköre könnyen sem-
legesíti a szülők befolyását. Az ifjúság mindig maga előtt látja a szülői és isteni 
tekintéllyel szembeni lázadás példáit. Sokan istentagadókhoz és hitetlenekhez 
kötik életüket, és közösséget vállalnak Isten ellenségeivel.

Isten azt akarja, hogy amikor otthont választunk, elsősorban azt vegyük fi-
gyelembe, hogy környezetünk milyen erkölcsi és vallási befolyást fog gyakorol-
ni ránk és családunkra. Sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert nem tudják 
megválasztani környezetüket úgy, ahogy akarják. De amikor a kötelesség hív, 
Isten segít romlatlanul megállnunk, ha Krisztus kegyelmében bízva vigyázunk 
és imádkozunk. De ne tegyük ki magunkat szükségtelenül a keresztény jellem 
kialakításához kedvezőtlen hatásoknak. Megbántjuk Istent, és elűzzük a szent 
angyalokat otthonunkból, ha önként világias és hitetlen környezetet választunk.

Akik örökkévaló érdekeik rovására szereznek gyermekeiknek világi gazdagsá-
got és megbecsülést, azoknak rettenetes veszteségként kell elkönyvelni ezeket 
az előnyöket. Lóthoz hasonlóan sokan láthatják gyermekeik vesztét, és épphogy 
megmenthetik saját lelküket. Életművük elvész; életük szomorú kudarc. Ha iga-
zán bölcsen gondolkoztak volna, gyermekeiknek talán kevesebb földi vagyonuk 
lenne, de biztos jogcímet szereztek volna a hervadhatatlan örökségre.

Nem erre a világra szól az örökség, amit Isten ígért népének. Ábrahámnak 
nem volt birtoka a földön, „egy lábnyomnyi” sem (ApCsel 7:5). Ugyan nagy va-
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gyona volt, de Isten dicsőségére és embertársai javára használta fel. Nem tekin-
tette ezt a világot otthonának. Isten arra szólította, hogy hagyja el bálványimádó 
honfitársait, és neki ígérte Kánaánt, mint örök birtokot, de sem fia, sem unokája 
nem kapta meg azt. Amikor Ábrahám temetkezési helyet akart szerezni halottja 
számára, meg kellett azt vennie a kananeusoktól. Egyetlen birtoka az Ígéret föld-
jén egy sziklába vájt sír volt a Makpelah barlangjában.

De Isten szava nem vesztette érvényét; és nem is akkor vált véglegesen való-
ra, amikor a zsidó nép elfoglalta Kánaánt. „Az ígéretek pedig Ábrahámnak adat-
tak és az ő magvának” (Gal 3:16). Ábrahámnak osztoznia kell az örökségben. 
Talán úgy tűnik, hogy Isten ígéretének teljesedése sokáig késik - mert „[...] egy 
nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap” (2Pt 
3:8). Úgy tűnhet, hogy késik, de a rendelt időben „[...] eljön, el fog jőni, nem ma-
rad el” (Hab 2:3). Az Ábrahámnak és magvának szóló ajándék nemcsak Kánaán 
földjét foglalta magában, hanem az egész földet. Így mondja az apostol: „Nem 
a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világ-
nak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által” (Róm 4:13). A Biblia világosan 
tanítja, hogy az Ábrahámnak adott ígéretek Krisztus által fognak teljesedni. Min-
denki, aki Krisztusé, „[...] Ábrahám magva [...] és ígéret szerint örökös” - „Romol-
hatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség” (Gal 3:29; 1Pt 1:4) örököse, a 
bűn átkától megszabadított föld örököse. Mert „Az ország pedig és a hatalom 
és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei 
népének” (Dán 7:27); és „A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek 
nagy békességben” (Zsolt 37:11).

Isten bepillantást adott Ábrahámnak ebbe a halhatatlan örökségbe, és ő ez-
zel a reménységgel meg volt elégedve. „Hit által lakott az ígéret földén, mint 
idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös 
társaival. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az 
Isten” (Zsid 11:9-10).

Ábrahám utódairól ezt olvashatjuk: „Hitben haltak meg mindezek, nem nyer-
ve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást 
tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön” (13.v.). Vándorként és ide-
genként kell élnünk itt, ha el akarjuk nyerni „a jobb”-at, „tudniillik” a „meny-
nyei”-t (16.v.). Azok, akik Ábrahám gyermekei, keresik azt a várost, amely után ő 
vágyódott, „melynek építője és alkotója az Isten”.

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
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12. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 1. KÖTET, 210-214 

A KÉT KORONA

Az 1861. október 25-én a Battle Creekben nyert látomásban az Úr megmu-
tatta nekem a sötét és komor földet. Az angyal rám szólt: „Vedd figyelmesen 
szemügyre.” Megmutatta nekem az embereket. Némelyeket Isten angyalai vet-
tek körül, másokat pedig a teljes sötétség. A gonosz angyalok gyűrűjében álltak. 
Láttam, hogy arany jogart tartó kar nyúlt le a földre. A jogar végén gyémánttal 
kirakott korona csillogott. Minden gyémánt ragyogott, világított, és gyönyörű 
fényt lövellt. A koronán ezek a szavak álltak: „Boldog, aki elnyer engem, és örök 
életben is részesül.”

A korona alatt másik jogart láttam. Arra is arany koronát helyeztek, amely 
közepén arany és ezüst ékszerek díszlettek, s halványan verték vissza a fényt. A 
korona felirata: „A föld kincsei: gazdagság, hatalom. Aki engem elnyer, megtisz-
teltetésben és hírnévben részesül.” Láttam, hogy sokaságok rohantak zsibongva 
e korona után. Némelyek mohóságukban mintha őrültek lettek volna. Lökdösték 
egymást, félrekönyökölték a gyöngébbeket, letaposták a sietségben elbukotta-
kat. Sokan mohón megragadták a koronában foglalt kincseket, és nem engedték 
ki a kezükből. Némelyikük feje ezüstfehér volt, arcuk gondoktól, aggodalmaktól 
szántott. Nem törődtek rokonaikkal – tulajdon test- és véreikkel. Ha esdeklő te-
kintetek fordultak feléjük, csak még mohóbban szorították magukhoz kincsüket. 
Mintha attól félnének, hogy egy óvatlan pillanatban elvesztenek belőle, vagy 
ráveszik őket, hogy osszák meg velük. Mohó tekintetük gyakran tapadt a földi 
koronára, megszámolva kincseit. A sokaságban az ínség és nyomor képei villan-
tak elő. Vágyó pillantások tapadtak a kincsekre. Majd reményvesztetten fordul-
tak el, mikor az erősebb legyőzte, elűzte a gyöngébbet. Mégsem tudtak lemon-
dani róla, hanem a nyomorékokkal, betegekkel és öregekkel együtt továbbra 
is a földi koronához igyekeztek tolakodni. Volt, aki belehalt igyekezetébe, hogy 
elérje. Mások épp akkor haltak meg, mikor már megragadták. Holtak borították 
a földet, a sokaság mégis tovább rohant, letaposva felbukott, halott társait. Aki 
elérte a koronát, osztozott kincseiben. A körülöttük nyüzsgő csoport megtapsol-
ta őket.

Nagy csapat gonosz angyal foglalatoskodott itt serényen. Sátán is közöttük 
állt és elégedetten szemlélték a koronáért küzdő sokaságot. Sátán különös igé-
zetet látszott azokra vetni, akik mohón törekedtek a korona után. A világi kincsek 



182 12. TANuLMÁNy JAVASoLT oLVASMÁNyA 

eme keresői közöl sokan hitvalló keresztények voltak. Némelyik mintha valame-
lyes világossággal is rendelkezett volna. Vágyón pillantottak a mennyei koroná-
ra, és gyakran, mintha megigézte volna őket szépsége. Mégsem fogták fel valódi 
értékét s dicsőségét. Míg fél kézzel, erőtlenül nyúltak a mennyei korona után, 
a másik mohón, eltökélten kapott a földi után. Miközben komoly igyekezettel 
csörtettek a földi korona után, szem elől vesztették a mennyeit. Sötétség borult 
rájuk, mégis aggódva tapogatóztak a földi korona után. Volt, aki megundorodott 
a mohón törtető csapattól; mintha rádöbbentek volna a veszedelemre, elfordul-
tak attól, és buzgón keresték a mennyei koronát. Ezek arca rövidesen sötétből 
világossá, komorból vidámmá és szent örömmel teljessé vált.

Majd másik csoportot láttam. Ezek szemüket eltökélten a mennyei koronára 
szögezve nyomultak át a tömegen. Amint komolyan siettek át a tolongó sokasá-
gon, angyalok segítettek nekik; utat nyitottak a tömegen. Mikor közelebb értek 
a mennyei koronához, az abból áradó fény rájuk ragyogott, eloszlatta sötétségü-
ket, egyre világosabbá és ragyogóbbá vált, míg úgy nem tűnt, mintha elváltoztak 
volna. Angyalokhoz lettek hasonlóvá. Egyetlen epedő pillantást se vetettek a 
földi koronára. A földi korona után törtetők gúnyolták őket, fekete labdákat do-
bálva utánuk. Ezek sem ártottak nekik, míg szemük a mennyei koronára tapadt. 
De akik a fekete labdákat figyelték, azokat a labdák beszennyezték. Felhívták 
figyelmemet a következő szövegre: Máté 6:19–24. „Ne gyűjtsetek kincset a föl-
dön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok törnek be és lopnak. Hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly 
meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol 
a kincsetek, ott a szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a szemed tiszta, 
egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, egész tested sötét lesz. 
Ha azért a benned•levő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség? Senki 
sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy 
az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a 
mammonnak.”

Azután megmagyarázták a látottakat. A földi korona után csörtető sokaság 
azok, akik a világ kincseit szeretik. Röpke vonzalmuk megcsalja őket, legyezgeti 
hiúságukat. Némelyek – láttam – akik Jézus követőinek vallják magukat, annyira 
nagyra törők a földi kincsek megszerzése terén, hogy elvesztik a menny iránti 
szeretetüket. A világhoz hasonlóan viselkednek, s Isten világinak számítja őket. 
Állítják, hogy halhatatlan koronát, mennyei kincseket keresnek, de szívügyük és 
legfőbb céljuk a földi kincsek megszerzése. Akinek kincse a földön van, és aki 
szereti kincseit, az nem szeretheti Jézust. Vélhetik, hogy a helyes úton járnak; 
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bár a fösvény mohóságával ragaszkodnak tulajdonaikhoz, nem lehet beláttatni 
velük, nem lehet rádöbbenteni őket, hogy jobban szeretik a pénzt, mint az iga-
zság ügyét, vagy a menny kincseit.

„Ha tehát a világosság benned sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?” 
Volt idő életükben, mikor nem értékelték a nyert világosságot, és a világosság 
sötétséggé változott. Az angyal így szólt: „Lehetetlen a föld kincseit szeretni, 
imádni, ugyanakkor az igazi gazdagság birtokában lenni.” Mikor a gazdag ifjú 
Jézushoz jött, s megkérdezte: „Mester, mit kell tennem, hogy eljussak az örök 
életre?” Jézus választás elé állította. Szakadjon el birtokaitól, és övé lesz a meny-
ny országa, vagy tartsa meg, és elveszíti a mennyet. Gazdagsága becsesebb volt 
neki, mint a menny kincse. A feltétel – hogy meg kell válnia kincseitől, és a sze-
gényeknek kell adni azt, hogy Krisztus követője lehessen és elnyerhesse az örök 
életet – lehűtötte vágyát, ezért szomorúan távozott.

A földi korona körül tolongók azok, akik bármire vetemednének, hogy va-
gyont szerezzenek. Ezen a ponton elvesztik eszüket. Minden gondolatukat és 
erejüket földi kincsek elnyerésére fordítják. Lábbal tapossák mások jogait, el-
nyomják a szegényeket, és visszatartják a munkások bérét. Ha ki tudják hasz-
nálni a szegényebbet, a kevésbé fondorlatost, így növelni gazdagságukat, akkor 
pillanatig sem haboznak. Elnyomják, sőt, koldusbotra juttatják őket.

Akiknek ősz a haja az öregkortól, és akiknek arca ráncos a gondoktól, de 
mégis mohón kaptak a korona kincsei után, azok az öregek, akiknek már csak 
néhány évük van hátra, s még mindig kapzsin földi kincseket igyekeztek szerezni 
maguknak. Minél jobban közeledtek a sírhoz, annál aggódóbban ragaszkodtak 
kincsükhöz. Még családtagjaikkal sem tettek jót. Hagyták, hogy erejükön felül 
dolgozzanak néhány filléres megtakarításáért. Nem fordították sem a maguk, 
nem mások javára. Kielégítette őket a tudat, hogy gazdagok. Mikor a szegények 
éhségének enyhítését vagy Isten ügyének támogatását említik előttük, sopán-
kodni kezdenek. Szívesen elfogadnák az örökélet ajándékát, de nem akarják, 
hogy bármibe kerüljön nekik. Túl kemények a feltételek. Ábrahám azonban még 
fiát sem tartotta meg magának. Könnyebben feláldozta volna megígért fiát, 
hogy Istennek engedelmeskedjék, mint sokan áldoznák földi kincsük egy részét.

Fájdalmas látvány volt ez. Akiknek a dicsőségre kellett volna érlelődniük, na-
ponta készülniük a halhatatlanságra, minden erejüket földi kincseik megtartásá-
ra fordították. Ezek – láttam – nem tudják értékelni a mennyei kincseket. Földi 
dolgok iránti mohó szeretetük arra szorítja őket, hogy bármit feláldozzanak érte. 
A gazdag ifjú kész volt megtartani a parancsolatokat, az Úr mégis azt mondta, 
hogy hiányzik belőle valami. Vágyott az örökélet után, de jobban szerette földi 
kincseit. Sokan megcsalják magukat. Nem kutatnak az igazság, mint rejtett kincs 
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után. Nem a lehető legjobb úton használják képességeiket. Gondolkodásuk – 
noha mennyei fény világíthat bele – zavart és nyugtalan. „A világi gondok és 
csalóka gazdagság elfojtják az igét, és meddő marad.” „Ezek – mondta az an-
gyal – mentség nélkül maradnak.” Láttam elvonulni tőlük a világosságot. Nem 
kívánták megérteni a jelennek szóló ünnepélyes, fontos igazságokat, és azt gon-
dolták, jobb is, ha nem értik. A fény kihunyt, és ők a sötétségben tapogatóztak.

A földi koronáért tolongók, a nyomorékok és a betegek sokasága azok, akik-
nek nincs birtokuk és kincsük a világon. Bár csalódnak minden területen, még-
sem ruházzák szeretetüket a mennyre, mégsem biztosítanak maguknak kincset 
és otthont odafönn. Nincs jó soruk a földön, s míg földi kincsek után loholnak, 
elveszítik a mennyet. Azok csalódásai, boldogtalan élete és halála ellenére, akik 
teljes erejükkel földi kincsek után loholnak, mások is azt az utat követik. Őrül-
ten rohannak tova, figyelmen kívül hagyva azok siralmas végét, akiknek példáját 
követik.

Akik elérték a koronát, részt kaptak belőle, és meg is tapsolták őket – azok, 
akik elérik életük egyetlen célját, a gazdagságot. Megbecsülésben van részük, 
amit a világ a gazdagokra halmoz. Tekintélyük van a világban. Sátán és angyalai 
elégedettek. Tudják, hogy ezek biztosan az övék, hogy amíg Isten ellen lázadva 
élnek, addig a Sátán hatalmas eszközei. Akik megundorodnak a világi korona 
után törekedők társaságától azok, akik figyelemmel kísérik a világi gazdagság 
után tülekedők életét és végét. Látják, hogy ezek sosem elégedettek, hanem 
boldogtalanok. Ez elriasztja őket; elkülönítik magukat a boldogtalan csoporttól, 
és az igazi és tartós gazdagságot keresik.

A tömegen átfurakodókat, kik a mennyei korona után törekednek, szent an-
gyalok segítették, s őket Isten hű népeként mutatták meg nekem. Angyalok ve-
zették, s lelkesedés tüzelte őket, előre nyomulni a mennyei kincs után. A fekete 
labdák, miket a szentek után dobáltak, az Isten népéről terjesztett gyalázatos 
hazugságok, a hazugságot kedvelők és gyártók szájából. A legnagyobb elővigyá-
zattal kell tehát kifogástalan életet élnünk, a gonoszság látszatától is tartózkod-
nunk. Kötelességünk merészen előretörni, és fülünk mellett engedni el a gono-
szok gyalázkodó rágalmait. Míg az igazak szeme a mennyei, felbecsülhetetlen 
kincsen függ, egyre hasonlóbbá válnak Krisztushoz; átalakulnak, és készen lesz-
nek az elváltozásra.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
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Az Úrtól kapott nevünk

„Az Úr felkészít téged magának szent néppé… ha megtartod az Úrnak, a te 
Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz. És megérti majd a földnek minden 
népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.” 5Móz 28:9, 10.

Amennyiben szeretnénk hozzájutni a mennyei örökségünkhöz, a dicsősé-
geshez és örökkévalóhoz, akkor Istennel szövetséget kell kössünk, és lényünk 
minden képességét arra, használni, hogy lelkeket mentsünk Krisztus  számára… 
Isten népe legyen egy különleges, szent és eltérő nép, jellemükben és cseleke-
deteikben. Legyenek mások, mint a világ és a többi vallás napjainkban. Legye-
nek példái a kegyes és jó cselekedeteknek. Magasztosabb és szentebb munkát 
kell végezni, mint amit eddig végeztünk. Krisztus így szólt: „Az én országom nem 
e világból való.” Ennek alapelvei nem olyanok, mint a világé. Az Úr világosságul 
adta az egyházat a világ számára, hogy a menny felé vezesse. Olyan legyen az itt 
a földön, mint a mennyből egy rész, amely mennyei világosságot áraszt a sötét-
ségben lévők útjára.

Látványossága lettél a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Isten 
népe kapja a világosságot és árasztja szét. Nem kell azzal próbálkozzanak, hogy 
ragyogjanak, mert ha Krisztus megvilágosította szívüket, akkor nem segíthetik 
azt. A ragyogás megmutatkozik, mert minden igaz tanítvány Krisztust mutatja be 
a világ előtt úgy, mint a bűnbocsátó Megváltót. 

 Hetednapi adventisták vagyunk. Szégyenkeznünk kellene-e nevünk miatt? 
Semmiképp sem. Nem kell. Az Úr adta ezt a nevet. Megmutatja az igazságot, 
amely próbára teszi az egyházakat… Ennek érdekében tekintsünk mindenkor 
Jézusra.

A hetednapi adventista név kiemeli hitünk vonásait, és meggyőzi az érdek-
lődőt. Akár az Úr íjáról kilőtt nyíl, meg fogja sebezni Isten törvényének taposóit, 
Isten előtti bűnbánatra, és Urunk, Jézus Krisztusba vetett hitre vezet.

Sokan figyelnek téged, hogy lássák a vallás mit tesz érted. Ha hűséges vagy 
az Úr által kapott munkádban, akkor jó benyomást keltesz másokban és lelkeket 
vezetsz az igazságosság útjára.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
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