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ELŐSZÓ
Az emberekkel kialakított kapcsolataink nagy mértékben befolyásolják jellemünket. A legnagyobb hatással életünkre Isten kell legyen, mert a vele való
kapcsolatunk meghatározó jelentőséggel bír minden más kapcsolatunkra. Isten
a Teremtőnk, de szeretne Megváltónk és Vezetőnk is lenni az életünkben.
„Krisztusba, a személyes Üdvözítőbe vetett, élő hit nélkül lehetetlen, hogy
befolyásunkat érvényesítsük a kétkedéssel teli világban. Hogyan is adhatnánk át
másoknak azt, amivel nem rendelkezünk! Csak saját odaszentelődésünk mélysége
szerint gyakorolhatunk áldásos és üdvös befolyást embertársainkra. Ha nem szolgáljuk az embereket, ha nincs bennünk őszinte szeretet, valóságos, élő tapasztalatok hiányában élünk, akkor hiányzik a megmentő erő, nincs meg az összeköttetés
a mennyel, nem ízesíti meg Krisztus az életet. Ha Isten Lelke nem használhat
fel bennünket eszközül, hogy általunk Jézus igazságát e világgal megismertesse,
akkor olyanok vagyunk, mint az ízét vesztett, értéktelenné vált só. Ha mindennapjainkban nem nyilatkozik meg Krisztus kegyelme, akkor azt bizonyítjuk a világ
előtt, hogy az igazság, amelyet vallunk, nem bír megszentelő erővel. Ezáltal Isten
szava hatását veszti befolyásunk körében.” – RH July 27, 1905.
„Váljék eggyé életünk Krisztus életével! Merítsünk állandóan belőle! Együnk
az élő kenyérből, amely a mennyből szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely
mindig árasztja örökké friss, gazdag kincseit! Ha állandóan az Urat nézzük, és
hálaadó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, vallási életünk mindig élénk lesz.
Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és Ő maga mondja el
nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő
ember életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják,
hogy Jézussal volt, és tőle tanult.” – KP 84.
Ha elfogadjuk Jézust Megváltónknak és Barátunknak, akkor segíteni fog a
másokkal való kapcsolatainkban is. Akkor megmutatja, hogy miként lehetünk
bölcsek közeli barátaink megválasztásában. Akkor áldássá válhatunk barátaink
és családunk számára. Akkor hittestvéreinkkel közösen fogunk dolgozni, hogy
másokat is elérjünk hitünkkel. Akkor tiszteletben tartjuk a közösségi rendet.
Az Úr segítsen bennünket, hogy a negyedéves tanulmányunk során – A keresztény kapcsolatok – megtanuljuk, hogy miként hozhatunk létre jó kapcsolatot
Istennel és a körülöttünk lévőkkel, hogy Isten szeretetét mutathassuk be az
emberek számára!
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
a moszkvai gyülekezet bővítésére

2017. április 1.
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népessége a kilencedik és fővárosa Moszkte
va. Felmérések szerint népességének
OROSZMoszkva
70%-a keresztény és az ortodox egyház a
.
O
RSZÁG
legnagyobb felekezet. Moszkva népessége
Ukrajna
KAZAHSZTÁN
önmagában több mint 20 millió. Oroszország és a szomszédos országok közlekedési útjainak legnagyobb csomópontja
IRÁN
a város. Több ország és kontinensről való
SZAÚDemberek millióinak útja kereszteződik itt.
ARÁBIA
A reformáció munkája a kommunizmus ideje alatt kezdődött itt, amikor az ország elnökei csak
ideiglenesen voltak megválasztva. Mivel nem volt gyülekezeti helyiségük a hittestvéreknek, ezért magánlakásokban gyűltek össze.
„Isten nagy munkát bíz azokra, akik hirdetik az igazságot…
Oroszország[ban], milliók és milliók, akiknek lelke éppoly drága Isten
szemében, mint a mienk, akik mit sem tudnak az időszerű igazságról.”
– Ev 270-271.
2001-ben egy lelkész a családjával ide lett helyezve. 2002-ben a
hittestvérek vásároltak Moszkvában egy telket, amelyen már volt egy
befejezetlen épület. Még ebben az évben felépítették és imaházzá szentelték. A mű fejlődésével ez lett a központja az Orosz területnek. Ebből
a városból jutott el a munka a közép-ázsiai országokba, Fehéroroszországba és Lettországba is.
A munka haladt előre ezen a területen és mivel sok érdeklődő, hitetlen és más felekezetekből valók látogatták összejöveteleinket, ezért
már nem tudtak minden jelenlévőnek helyet adni. Ezért olyan döntés
született, hogy bővítsük az imaházat.
Így most az eddigi telken egy nagyobb épületet készítünk, azonban
képességeink nem elegendőek a terv megvalósításához. Szükségünk van
imáitokra és anyagi segítségeitekre. Adományaitok folyamán sokaknak
válik lehetővé, hogy felkeresse gyülekezetünket. Veletek együtt szeretnénk látni Isten ígéreteinek teljesedését, hogy figyelembe vesz és megáld
minden ajándékot és imát. Nagyon hálásak vagyunk segítségetekért és
támogatásotokért!
Hittestvéreitek Moszkvából
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1. Tanulmány

2017. április 1.
Szombat

Napnyugta: H 19:14
		
Ro 19:52

A TEREMTŐ ÉS A TEREMTMÉNYEI
„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon,
mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”
(1Móz 1:26)
„Miután Isten létrehozta az állatoktól nyüzsgő és növényektől bővölködő
földet, művének koronájaként megteremtette az embert, akinek a gyönyörű
földet berendezte.” – PP 18.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 7-25. (Miért engedte meg Isten a bűnt; A teremtés)

Vasárnap

Március 26.

1. A TEREMTETT VILÁGBAN VALÓ ÖRÖM
a. Hogyan ír a Biblia mindarról, amit Isten teremtett? 1Móz 1:31.

„A föld rendkívül szép volt úgy, ahogy Alkotója kezéből kikerült. Felszínét
hegyek… elragadó folyók és gyönyörű tavak tarkították… Mindenütt bájos
cserjék és pompás virágok köszöntötték az embert… A táj szépsége túlszárnyalta a legpompásabb palota díszes parkját. Az angyalsereg gyönyörködve
nézte ezt a képet, és örvendezett Isten csodálatos művének.” – PP 18.

b. Mi indítson arra bennünket, hogy dicsőítsük Istent? Zsol 139:14.

„Az élő Isten létezésének valódi bizonyítéka nem elméletben van meg
csupán. Benne van a meggyőződésben, melyet szívünkbe vésett, s melyre szavával fényt vetett. Ott az életerőben, mely teremtett műveiben tevékenykedik,
s melyet meglát az, akit a Szentlélek felvilágosít.” – 8B 252.

1. Tanulmány - A TEREMTŐ ÉS A TEREMTMÉNYEI
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Hétfő

Március 27.

2. ISTEN CÉLJA FÖLDÜNKEL
a. Mit tanít a Szentírás minden teremtett dolog eredetéről? 1Móz 2:4;
Kol 1:16.

„A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt egy
társa – munkatársa, aki meg tudta érteni szándékait, és vele tudott örülni
a teremtett lények boldogításában… Az Atya a Fiú által teremtett minden
mennyei lényt.” – PP 7. 8.
„Isten szólt és szavára lettek a természet világának művei. Isten azonnali
örömére szolgáltak alkotásai, amelyek igen nagy számban voltak.” – LHU 66.

b. Milyen céllal teremtette Isten a földet? Ésa 45:18; Jel 4:11.

„Isten azért teremtette a földet, hogy szent és boldog lények lakhelye legyen. Ez a szándéka akkor teljesedik, amikor Isten hatalma által megújítva,
a bűntől és szomorúságtól megszabadítva a megváltottak örök lakhelye lesz.”
– BO 453.

c. Hogyan teremtette Isten Ádámot és Évát? Mi volt a terve velük?
1Móz 1:26; Zsol 8:6-7.

„Az Isten képmására és dicsőségére (1Kor 11:7) teremtett ember adományai nem voltak méltatlanok magasztos rendeltetéséhez. Testi felépítésük
harmonikus és arányos, arcuk szabályos és szép volt. Tekintetük egészségtől,
az öröm és remény fényétől ragyogott, és külső megjelenésükben Teremtőjükhöz hasonlítottak. Ez a hasonlóság nemcsak fizikai természetükben
nyilvánult meg. Minden szellemi és lelki képességük a Teremtő dicsőségét
tükrözte vissza. Miután magasztos szellemi és lelki ajándékokat nyertek, az
Úr Ádámot és Évát csak kevésbé tette kisebbé az angyaloknál (Zsid 2:7), hogy
ne csak a látható világegyetem csodáit ismerjék fel, hanem megértsék erkölcsi
felelősségüket és kötelezettségeiket is.” – EÉ 15.
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Kedd

Március 28.

3. JAHVE AZ IGAZ ÉS ÉLŐ ISTEN
a. Mi a különbség az Úr, az igaz Isten, és más istenek között? Jer
10:11-12.
„Az erdő minden levele, a hegyek minden köve, minden fénylő csillag,
a föld, a levegő és az égbolt Isten nevét hordta magán. A teremtés rendje és
harmóniája végtelen bölcsességről és hatalomról beszélt.” – PP 25

„Jahve, az örökkévaló, az önmagában létező, a nem teremtett Isten, aki
maga a forrása és fenntartója mindennek, aki egyedül jogosult arra, hogy őt
illesse meg a legnagyobb tisztelet és imádat. Ezért az embernek tilos, hogy
érzelmeiben vagy szolgálataiban az első helyet valaki vagy valami másnak
adja, mert mindaz bálvány, ami az Isten iránti köteles szeretetünket csökkenti. Másik istent alkotunk magunknak, ha olyan szolgálatot végzünk, amely
egyedül őt illeti.” – PP 261-262.

c. Milyen tanulságot vonhatunk le az angyalok Istennel szembeni magatartásából? Ésa 6:1–3; Zsol 96:8,4.
„Alázatosság és tisztelet kell jellemezze azok viselkedését, akik Isten
jelenlétében állnak. Jézus nevében bizalommal járulhatunk Isten elé, de
nem közelíthetjük meg őt elbizakodottan, mintha egy szinten lenne velünk.
Vannak, akik úgy szólítják meg a nagy, a mindenható és szent Istent – aki a
megközelíthetetlen mennyei világosságban lakozik – mintha velük egyenlő,
vagy alsóbbrendű lény volna. Vannak, akik úgy viselkednek Isten házában,
ahogy nem merészelnének viselkedni egy földi uralkodó termében. Ezek az
emberek gondolják meg, hogy az előtt az Isten előtt állnak, akit a szeráfok
magasztalnak, aki előtt még az angyalok is eltakarják orcájukat. Istent nagy
tiszteletben kell részesítenünk és mindazok, akik jelenlétének tudatában vannak, alázattal hajolnak meg előtte.” – PP 210.
„Isten iránti legfőbb szeretet fog látszani mindazokon, akik Jézus valódi
követői… Isten teremtményei vagyunk, kezeivel készített bennünket, ezért
jogosan illeti meg a tisztelet, a dicsőítés és a szeretet.” – ST March 4, 1897.
1. Tanulmány - A TEREMTŐ ÉS A TEREMTMÉNYEI
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b. Miért Isten érdemli meg – minden más dologgal szemben – a teljes engedelmességünket és tiszteletünket? Ésa 42:5; 45:5; Zsol
139:13,15,16.

Szerda

Március 29.

4. ISTEN AZ ÉLETADÓ
a. Hogyan adott életet Isten az első embernek? 1Móz 2:7. Milyen leírást
olvashatunk Istenről az életadó képessége miatt? Zsol 36:10.

„Amikor Isten saját képére megteremtette az embert, az emberi test formája és egész felépítése tökéletes volt. Éppen csak élet nem volt benne. S akkor a személyes Isten, akinek élete van önmagában, ebbe a testbe belelehelte
az élet leheletét, és az ember élő, értelmes lénnyé lett. Az emberi szervezet
minden része működésbe lépett…
Az élő szervezetben dobogó szívet, a lüktető pulzust, az összes idegszálat
és izmot a mindig jelenlevő Isten hatalma tartja rendszerben és működésben.” – NOL 291. 293.

b. Mit hitt Isten élet helyreállító képességéről Ábrahám? Zsid 11:19.

„Amikor [apa és fia] oda értek arra a helyre, amelyet az Úr kijelölt Ábrahámnak, oltárt épített oda, rendben rá rakta a fát készen az áldozathoz, s
azután közölte Izsákkal Isten parancsolatát, hogy meg kell áldoznia őt égőáldozatul. Megismételte előtte Isten ígéretét, amelyet többször tett neki, hogy
Izsák által nagy nemzetté lesz és ha Istennek parancsolatát végrehajtva meg
is áldozza őt, Isten akkor is beteljesíti ígéretét, mert képes őt feltámasztani a
halálból is.” – MT 61.

c. Hogyan fog megnyilvánulni a jövőben ez a hatalom? Rm 8:11; 1Kor
15:51-54.

„A föld hevesen megremegett, midőn Isten Fiának szava előszólította sírjaikból a halott szenteket. A halottak követték a hívást s előjöttek sírjaikból
dicső halhatatlanságba öltözve… Ezután az élő szentek és a feltámadottak
egyaránt hangos, hosszantartó győzelmi kiáltást hallattak. Halhatatlan egészségben és erőben támadtak fel azok, akiknek teste a betegség és halál jeleivel
megterhelve hullott egykoron a sírba. Az élő szentek egyetlen szempillantás
alatt elváltoztak és elragadtattak feltámadt szentekkel együtt az Úr elé.” – TL
169-170.
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Csütörtök

Március 30.

5. MINT ISTEN CSALÁDJÁNAK EGY TAGJA
a. Milyen leírás található Ádám és Isten közötti kapcsolatról? 1Móz
1:27; Lk 3:38. Milyen volt a bukás előtti természete?

„Az embernek Istent kellett tükröznie – mind külsejében, mind jellemében. Egyedül Krisztus az Atya ’valóságának képmása’ (Zsid 1:3); de az embert Isten a maga hasonlatosságára formálta. Természete összhangban volt
Isten akaratával. Értelme fel tudott fogni mennyei dolgokat. Érzései tiszták
voltak; vágyait és érzelmeit értelme uralta. Az ember szent volt, Isten képmását boldogan, akarata iránti tökéletes engedelmességgel viselte.
Ahogy az ember Teremtője kezéből kikerült, termete fenséges volt, alakja
tökéletesen arányos. Arcszíne viruló egészségről tanúskodott, és az élet fényétől és örömétől ragyogott. Ádám sokkal magasabb volt, mint a föld mostani
lakói. Éva termete valamivel kisebb volt, de alakja nemes és nagyon szép.”
– PP 19.


b. Mi az a szabadság, amit adott az Isten minden embernek? Rm 14:12,5.ur.

„Mivel Isten kormányzásának alapja a szeretet törvénye, az értelmes lények
csak akkor lehetnek boldogok, ha tökéletes összhangban élnek a törvény, az
igaz élet nagyszerű elveivel. Isten minden teremtményétől azt kívánja, hogy
szeretetből szolgálja – amely szolgálat jellemének értékeléséből fakad. Nem
örül a kikényszerített szolgálatnak. Ő mindenkinek szabad akaratot ad, hogy
önként szolgálhassa Őt.” – PP 8.

Péntek

Március 31.

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

Hogyan befolyásolja az Isten ismeretünk a vele való kapcsolatunkat?
Mi volt Isten célja a teremtéssel?
Az Isten iránti engedelmesség hogyan segíti tiszteletadásunkat?
Mennyire függ életünk Jehovától?
Miért kaptunk szabad választási lehetőséget a vele való kapcsolatunkban?

1. Tanulmány - A TEREMTŐ ÉS A TEREMTMÉNYEI
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2. Tanulmány

2017. április 8.
Szombat

Napnyugta: H 19:23
Ro 20:01

PÉLDAKÉPÜNK JÉZUS KRISZTUS
„Mert példát adtam néktek, hogy amiképen én cselekedtem veletek,
ti is akképen cselekedjetek.” (Jn 13:15).
„Az Isten iránti szeretet, az Ő dicsőségéért érzett buzgalom, a bukott emberiség szeretete hozta Jézust a földre szenvedni és meghalni. Ez volt életének
irányító ereje. Ezt az elvet akarja velünk elfogadtatni.” – JÉ 272-273.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 50-54; 360-364. (Jézus gyermeksége; Szolgálat)

Vasárnap

Április 2.

1. AZ EMBER JÉZUS
a. Milyen tulajdonságok mutatkoztak meg Jézus életében itt a földön?
Fili 2:8; Lk 22:42.
„[Krisztus] tapintatos, könyörületes, megértő és figyelmes volt. Isten
jellemét ábrázolta, és szakadatlanul szolgált Istennek és embernek… Amilyen Jézus volt emberi testben, Isten azt akarja, hogy követői is olyanok
legyenek. Az Ő erejével olyan tiszta és nemes életet kell élnünk, amilyet a
Megváltó élt.” – SD 21.

b. Mi volt a központi része Jézus életének a földön? Jn 17:4; 4:34; Zsol
40:9.

„[Jézus] kiállt minden olyan próbát, amely minket is érhet, és maga részére
nem vett igénybe olyan erőt, amelyet Isten nem kínál nekünk is ingyen. Emberként találkozott a kísértéssel, és legyőzte azt az Istentől kapott erő által. Így
szólt: ’Hogy tejesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van’ (Zsol 40:9). Amikor széjjeljárt, hogy jót tegyen, és
meggyógyította mindazokat, akiket meggyötört a Sátán, világosan bemutatta
az embereknek Isten törvényének jellegét és a maga szolgálatának mibenlétét.
Élete tanúsítja, hogy mi is engedelmeskedhetünk Isten törvényének.” – JÉ 16.
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Hétfő

Április 3.

2. ISTEN A LEGFŐBB
a. Mi legyen a legfontosabb életünkben? Mt 6:33; 1Thess 2:11-12.

„A szolgálatra szólító iga Isten törvénye. Az Édenben kinyilatkoztatott, a
Sínai hegyen kihirdetett, és az új szövetségben a szívbe írt nagy szeretet-törvény az, ami az emberi munkást Isten akaratához köti… ’Azért szállottam le a
mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki
elküldött engem’ (Jn 6:38)… [Krisztus kér bennünket], hogy keressük először
Isten országát és az Ő igazságát, s ígérete szerint mindaz, ami e földi élethez
szükséges, megadatik nekünk.” – JÉ 272. 273.

b. Mit jelent Isten keresése teljes szívvel? Jer 29:13; Lk 14:33; Gal 2:20.

„Keressétek Istent teljes szívvel… Őszinte szívből és lelki éberséggel kiálts
Istenhez. Tusakodj a mennyeiekkel, míg ki nem vívod a győzelmet. Helyezd
az Úr kezébe egész lényed – lelkedet, testedet, értelmed – és tökéld el, hogy
szerető, odaszentelt eszköz leszel, hogy Isten akarata által cselekszel, az ő
értelme által irányítva, Lelke által átitatva.” – OHC 131.

c. Mi lesz a pozitív eredménye annak, ha teljesen átadjuk magunkat
Istennek és egy mély kapcsolatba lépünk vele? Ésa 26:3; Mt 5:16.

„Akik Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A világon semmi
sem képes elszomorítani őket, ha Jézus boldogít jelenlétével. A tökéletes
belenyugvásban tökéletes a béke… Életünk összekuszálódhat, de ha alávetjük magunkat a bölcs Mesterművesnek, Ő olyan mintázatú életet és jellemet
alakíthat ki, amely az Ő dicsőségére szolgál.” – JÉ 274.

2. Tanulmány - PÉLDAKÉPÜNK JÉZUS KRISZTUS
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Kedd

Április 4.

3. A SZERETET SZOLGÁLATÁNAK ÉLETE
a. Mi a két alapelve a kereszténységnek? Mt 22:36-40. Hogyan fejezzük
ki embertársaink iránti szeretetünket? Lk 10:29-37.

„Az irgalmas samaritánus történetével Krisztus az igaz vallás természetét szemlélteti. Bemutatja, hogy az nem rendszerekből, hitvallásokból vagy
szertartásokból áll, hanem abból, ha a szeretetet tettekkel fejezzük ki, a legnagyobb jót visszük véghez másokért, és igazán jók vagyunk…
Az ember sorsát az egész törvény iránti engedelmesség határozza meg. A
leghőbb szeretet Isten iránt és osztatlan szeretet az ember iránt – ezeknek az
elveknek kell kifejezésre jutniuk az életben.” – JÉ 420. 421.

b. Mire kellene, alapozzuk az emberek iránti szolgálatunkat? 1Jn 4:11-12;
3:16-18.

„Egy ízig-vérig keresztény a Mestere iránti mélységes szeretetéből meríti
tettei indítékait. Ebből a szeretetből sarjad testvérei iránti önzetlen érdeklődése is. A szeretet… hangját szelíddé és egész lényét finommá és emelkedetté
alakítja.” – NOL 354.

c. Mi volt Jézus életének missziója? Lk 19:10.

„Kicsiny korától [Jézusnak] egyetlen célja volt: mások áldására élni.” – JÉ 50.
„Jézus azért munkálkodott, hogy minden szenvedésen könnyítsen, amit
csak észrevesz. Kevés pénze volt, amit adni tudott, de gyakran még az élelmet
is megtagadta magától, hogy azokon segítsen, akik még nagyobb szükségben
voltak, mint Ő… [Testvérei] egyikük sem volt olyan tapintatos, mint Ő, sőt
nem is vágytak olyanok lenni. Amikor nyersen beszéltek a szegényekkel, szerencsétlenekkel, Jézus különhívta őket, és bátorító szavakkal szólt hozzájuk.
Akik szomjasak voltak, adott nekik egy pohár friss vizet, és magától értetődően megvendégelte őket. Azzal, hogy enyhítette a szenvedést, a tanított
igazságokat irgalmas cselekedetekkel párosította, és így véste az emberek
emlékezetébe.” – JÉ 64.
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Szerda

Április 5.

4. MÁSOK LELKI SZÜKSÉGLETEIÉRT MUNKÁLKODNI
a. Milyeneknek kell lenünk ahhoz, hogy úgy szolgálhassunk mások
javára, ahogy Jézus is tette? Fili 2:5-8; Lk 22:26; Mt 23:11-12.

„Krisztus életével, tanításaival és példájával megvilágított tökéletes magyarázatát adta az önzetlen szolgálatnak, amelynek az eredete Istenben van.
Isten nem önmagáért él. A világ megteremtésével és minden dolgok fenntartásával állandóan másokért szolgál. ’felhozza az ő napját mind a gonoszokra,
mind a jókra és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak’ (Mt 5:45). A
szolgálatnak ezt az ideálját Isten rábízta Fiára. Isten azért adta Jézust ennek
a világnak, hogy az emberi nemzetségnek Ő legyen a feje, és hogy példájával
megtaníthasson bennünket arra, hogy mit is jelent másokért élni. Egész életét
a szolgálat törvénye szerint élte le. Mindenkin segített, és mindenkinek szolgált. Krisztus így élte, így töltötte be Isten törvényét. Példájával megmutatta,
hogy miként kell nekünk is engedelmeskednünk Isten törvényének.” – JÉ 555.

b. Különösen kiket bátorított Jézus, hogy jöjjenek hozzá segítségért?
Mk 10:13-16.
„Jézus az elé hozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának
polgárait látta… Tanításkor leereszkedett hozzájuk. A menny Uralkodója
nem tartotta méltóságán alulinak, hogy kérdéseikre válaszoljon, s fontos tanításait gyermeki felfogóképességük szintjére egyszerűsítse. Elültette agyukba az igazság magvait, melyek majd évek múltán kikelnek, s az örök életre
teremnek gyümölcsöket.” – JÉ 432.

c. Jézus kikért szeretne még együttmunkálkodni velünk? Lk 5:32.
„[A Megváltó] azért jött, hogy bemutassa az Atyát azzal, hogy a reménység és megváltás üzenetét hozta világunkba. Nem önmagának élt; nem azt
kereste, hogy miként lehet neki könnyebb és jobb; nem engedett a kísértésnek; leereszkedett a halálig, hogy a bűnös ember feltámadhasson, és örökké
azokban a hajlékokban lakhasson, amit Ő készített számukra. Küldetése az
volt, hogy tanítsa a bűnben veszendőket.
Azokra helyezte ezt a munkát, akikért megfizetett.” – LHU 208.

2. Tanulmány - PÉLDAKÉPÜNK JÉZUS KRISZTUS

13

Csütörtök

Április 6.

5. ISTEN ÁLTALUNK DOLGOZIK
a. Mi volt Jézus erejének forrása? Jn 14:10.

„Ha Krisztus szívünkben lakozik, akkor munkálni is fogja bennünk ’mind
az akarást, mind a munkálást, jó kedvéből’ (Fil 2:13). Úgy fogunk dolgozni,
mint Ő dolgozott; ugyanazon lelkület nyilatkozik meg bennünk, amilyen
benne volt. Így Őt szeretve és benne maradva ’mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban!’ (Ef 4:15).” – JVÚ 57.

b. Hogyan tapasztalhatjuk meg ezt mi is? Mi lesz az eredménye? Jn 15:7.

„’Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, s meglesz az néktek.’ (Jn 15:7) Imáitokban hivatkozzatok erre az ígéretre! Kiváltságunk, hogy szent bátorsággal járuljunk az Úr
elé. Ha őszintén kérjük, hogy árasszon ránk világosságot, Ő meghallgat és
válaszol kérésünkre. Ám ennek az a feltétele, hogy imánkkal teljes összhangban éljünk, különben hiábavaló minden könyörgésünk.” – Gy 350.
„Bizonyosodj meg róla, hogy Krisztus benned él, hogy megtört, engedelmes, alázatos a szíved. Isten előtt csak a megtört, alázatos szív kedves. A
menny nagyon megéri az élethosszig tartó szívós igyekezetet, igen, mindent
megér. Ha csakis őbenne törekszel, akkor Isten segíteni fog igyekezetedben.”
– 4B 259.

Péntek

Április 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan mutatta be Jézus Isten jellemét, amikor itt élt a földön?
Hogyan találhatunk rá a békére és nyugalomra, amelyet csak Isten adhat?
Mire vezeti el az embert az Isten iránti szeretet? Hogyan fog láthatóvá válni ez?
Mit látott Jézus az eléje vitt gyermekekben? Mit tett értük?
Mit jelent „imánkkal teljes összhangban élni”
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3. Tanulmány

2017. április 15.
Szombat

Napnyugta: H 19:33
Ro 20:10

A SZENTLÉLEK – MENNYEI VEZETŐNK
„És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok;
ha jobbra és ha balra elhajoltok.” (Ésa 30:21).
„Az Istenséget megindította az emberiség iránt érzett szánalom, és ennek
következtében az Atya, a Fiú és a Szentlélek odaszánta magát a megváltás
tervének kivitelezésére.” – ICsK 190.
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 31-37. (A Lélek adománya;
Our High Calling, 150-154.)

Vasárnap

Április 9.

1. AZ ISTENSÉG HARMADIK SZEMÉLYE
a. Miből ismerhetjük, hogy a Szentléleknek személyisége van? 1Kor
2:11; Rm 8:16,26.
„A Szentlélek személyiség, mert különben nem tehetne lelkünkkel együtt
bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek kell
lennie, mert másként nem kutathatná ki azokat a titkokat, amelyek Isten
gondolataiban rejlenek.” – Ev 401.
„Tudatában kell lennünk annak, hogy a Szentlélek éppúgy személy, mint
Isten: így jár közöttünk… [az Avondale Intézet diákjainak tartott beszédből]”
– Ev 401.

b. Melyik három személy nevében történik a keresztség? Miért? Mt
28:19.
„A mennyei istenségnek három élő személye van; e három nagy hatalom –
az Atya, a Fiú és a Szentlélek – nevében azok, akik élő hittel elfogadják Krisztust, alámeríttetnek; e hatalmak a menny engedelmes alattvalóival együtt
munkálkodnak, hogy a megtértek Krisztusban új életet éljenek.” – Ev 400.
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Hétfő

Április 10.

2. A MENNYEI TANÍTÓ
a. Milyen további megnevezése van a Szentléleknek a Szentírásban?
Milyen munkát végez Ő miértünk? Jn 14:16,26.
„A vigasztalót Jézus "az igazság Lelkének" (Jn 16:13) nevezi. A Vigasztaló feladata az, hogy meghatározza és őrizze az igazságot. Mindenekelőtt
az igazság Lelkeként lakozik a szívükben, és így lesz Vigasztalónk. Az igazságban vigasztalás és békesség van, de a hamisságban nem találhatunk sem
igazi vigasztalást, sem igazi békességet. Sátán hamis elméletek és hagyományok útján tesz szert hatalomra elménk felett, s miközben az embereket a
tévedések útjára vezeti, eltorzítja jellemüket. A Szentlélek a Szentírás útján
szól az elménkhez, és az igazság bélyegét nyomja rá a szívünkre. Így tárja
fel a tévedésünket és űzi ki azt a lelkünkből. Krisztus az igazság Lelkével,
aki Isten szava által munkálkodik, von bennünket az Ő választott népét
oltalma alá.” – JÉ 577.

b. A Szentlélek, miként lehet a Vezetőnk is? Jn 16:13.
„Ha az emberek készek arra, hogy a Lélek munkálkodjék bennük, akkor
egész lényük megszentelődését véghezviszi. A Szentlélek az isteni jellemvonásokat vési be a lélekbe. Hatalma által oly világossá teszi az élet útját, hogy
senki sem tévedhet el.” – AT 36.
„Mennyire komolyan könyörögjünk mi is, hogy ő ’aki mindeneket vizsgál, igen, még az Istennek mélységeit is’ s akinek feladata, hogy Isten népét
mindenre emlékeztesse s elvezérelje minden igazságra, legyen velünk, szent
Igéjének tanulmányozásánál.” – BL 47.

c. Mi az egyik módja annak, hogy a Szentlélek elérje értelmünket az
igazsággal? Lk 24:32.
„A megígért Szentlélek – akiről Jézus azt mondta, hogy elküldi amikor
felmegy az Atyához – állandóan azon fáradozik, hogy a figyelmet a Kálvária keresztjén hozott nagy áldozatra irányítsa és megértesse a világgal Isten
emberek iránti szeretetét, és a bűnös lélek előtt megnyissa a Szentírás drága
dolgait?” – RC 132.
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Kedd

Április 11.

3. AKI MEGÚJÍT
a. Hogyan munkálkodik a Szentlélek? Jn 3:8.

„Noha Isten Lelkét nem láthatjuk, de tudjuk, hogy olyan emberek, akik
holtak vétkeik és bűneik miatt, meggyőződnek és megtérnek hatására. A
gondatlanok és az engedetlenek komolyakká válnak. A megátalkodottak
töredelmesekké válnak, a hitetlenek hívőkké. A játékos, az iszákos, a kön�nyelmű állhatatossá, józanná és tisztává változik. A lázadó és a csökönyös
szelíddé és Krisztushoz hasonlóvá lesz. Ha a jellem ilyen átalakulását látjuk,
akkor biztosak lehetünk, hogy Istennek átalakító ereje formálta át az egész
embert. A Szentlelket nem láttuk, de láttuk munkájának bizonyítékát azok
megváltozott jellemében, akik megrögzött és megkeményedett bűnözők
voltak. Miként a szél ereje ledönti a magas fákat, úgy munkálkodhat a
Szentlélek emberek szívében. Véges ember pedig nem korlátozhatja Isten
munkáját.” – Ev 196.

b. A Lélek hogyan tud hatást gyakorolni a szíven? Jn 16:8.

„Csak ha a Lélek által kerül a szívbe az igazság, ébred fel a lelkiismeret
és változik meg az élet. Isten szolgája megteheti, hogy Isten Igéjét szöveg szerint előadja, ismerheti minden törvényét és ígéretét – magvetése
mégsem lesz eredményes, csak akkor, ha ezt a magot a mennyei harmat
eleveníti meg. Isten Lelkének együttmunkálkodása nélkül sem a nevelés,
sem az előnyök - bármilyen nagyok legyenek is - nem tudnak világosságot
teremteni.” – ESz 177.
„A Szentlélek az, aki Isten szerinti szomorúsággal segíti azok megtérését,
akik nem érezték eddig a megtérés szükségét, hitet támasztva bennük az
iránt, Aki egyedül képes megmenteni minden bűnből.” – RC 132.
„Mit érne nekünk Isten Egyszülött Fiának megalázkodása, a ravasz
ellenség kísértéseinek elhordozása, egész földi életének küzdelme, és az
igaztalanok megmentéséért felvállalt kereszthalála, ha nem kaptuk volna
meg a Szentlélek folyamatosan munkálkodó és újjáteremtő segítségét arra,
hogy a világ Megváltójának munkáját hatékonnyá tegye életünkben?” – 3Sz
122-123.
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Szerda

Április 12.

4. A LÉLEK MUNKÁJA A SZÍVBEN
a. Hogyan ösztönöz a Szentlélek a helyes cselekedetekre? Ésa 30:21.

„Aki Isten akaratát cselekszi, az Isten által kijelölt ösvényen jár, az nem
botlik meg, nem esik el. Isten vezérlő Lelkének világossága tisztán érzékelteti
kötelességét, és egyenesen vezeti munkája végeztéig.” – JÉ 444.
„Aki igazzá szeretne válni Krisztus előtt az hallgatni fog a szóra: ’ez az út,
ezen járjatok’ (Ésa 30:21). Ők úgy fognak dönteni, hogy becsületesen járnak
el, még ha sokkal nehezebb is, sokkal fájdalmasabb is, mint saját szívük útja.”
– TMK 251.

b. Hogyan segít a Lélek abban amiben gyengék vagyunk? Rm 8:26.

„Krisztus, a közbenjáró, és a Szent Létek szüntelenül közbenjárnak
az emberért. A Lélek nem úgy esedezik értünk mint Krisztus, aki a világ
megalapítása óta kiontott vérét ajánlja föl hanem a szíveken munkálkodik,
imákat és bűnbánatot, dicséretet és hálaadást váltva ki. Az ajkunkról szóló
hálás köszönet annak eredménye, hogy a Szent Létek szent emlékek húrját
pendíti meg az emberben, fölébresztve a szív zenéjét.” – TII 174.

c. Milyen szerepe van a Szent Léleknek a megtérésünkben? Ez 36:25-27.

„Lehet, hogy valaki gyülekezeti tag és látszólag komolyan munkálkodik,
évről évre végzi kötelességét folyamatosan, és ennek ellenére megtéretlen…
Ha azonban az igazságot szívünk fogadja el igazságnak, akkor már átjárta
lelkiismeretünket, akkor foglyul ejti a lelket, tiszta elveivel. A Szentlélek
plántálta be a szívbe, aki szépségeit kinyilatkoztatja értelmünknek, hogy
átalakító ereje jellemünkön láthatóvá váljék.” – RC 217.
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Csütörtök

Április 13.

5. NINCS KÁRHOZTATÁS
a. Hogyan tekint ránk Isten, ha a Lelke vezérel bennünket? Rm 8:1.
„Többé tehát nem vagytok a magatokéi, mert igen becses áron vétettetek
meg. ’Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok
meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren... a
Krisztusén’ (1Pt 1:18-19). Ezen egyszerű tény által, hogy Istenben hiszünk,
a Szentlélek új életet szül szívünkben. Mint gyermekek, beleszületünk Isten
családjába, és az Örökkévaló úgy szeret bennünket, ahogyan Fiát szereti.
Nos, ha Jézusnak adtátok át magatokat, ne vonuljatok vissza és ne távolodjatok el tőle, hanem mondjátok napról napra: ’Én Krisztusé vagyok,
teljesen neki adtam magamat.’ Kérjétek, hogy Lelkét adja néktek, és hogy
kegyelmében megtartson benneteket! Valamint az Istenben való hit és néki
való teljes odaadás által lehettek gyermekeivé, hasonlóképpen egész életeteknek bele kell olvadni az Ő életébe. Az apostol figyelmeztetése így szól: ’Azért,
amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok őbenne’
(Kol 2:6).” – JVÚ 41.

b. Mennyire lesz szoros a kapcsolatunk Jézussal? Mt 10:20.
„Amikor Krisztus munkálkodik bennünk, akkor ugyanazt a lelkületet
árasztjuk majd magunkból, mint Ő, és ugyanazokat a jó cselekedeteket vis�szük véghez, amelyeket Ő – az igazságosság és az engedelmesség cselekedeteit…
Reménységünk egyetlen alapja Krisztus nékünk tulajdonított igazságában
rejlik, és abban a munkálkodásban, amelyet Isten Lelke végez bennünk és
általunk.” – JVÚ 48-49.

Péntek

Április 14.

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

Milyen kapcsolatban van a Szentlélek az Atyával és a Fiúval?
Hogyan érteti meg velünk a Szentlélek az igazságot?
Miből tudhatjuk meg, hogy a Szentlélek munkáját látjuk valaki életében?
Hogyan végzi közbenjárói munkáját értünk a Szentlélek?
Ha a Szentlélek új életre keltette szívünket, akkor milyen cselekedetekre indít az bennünket naponta?

3. Tanulmány - A SZENTLÉLEK – MENNYEI VEZETŐNK
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4. Tanulmány

2017. április 22.
Szombat

Napnyugta: H 19:43
Ro 20:19

ISTENNEL JÁRJUNK
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő
benne bízik.” (Zsol 34:9).
„Isten szeretné visszaállítani benned az ő képmását. Bízz benne, ő a te
Segítőd. Határozd el, hogy megismered őt. Ha közelebb kerülsz hozzá bűnvallomással és megbánással, akkor ő is közelebb megy hozzád kegyelemmel
és megbocsátással.” – RH February 15, 1912.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 251-259. (Hit és ima)

Vasárnap

Április 16.

1. A MEGVÁLTOZÓ SZÍV
a. Milyen a szívünk természetszerűleg? Mit szeretne adni nekünk Isten
egy másik szívvel? Jer 17:9; Ez 36:26.

„Amikor Jézus az új szívről beszél, akkor az elmét, az életet és az emberi
lény teljességét érti alatta. A szívbeli változás a világ szeretetétől való elfordulást és a szeretet Krisztusra való irányítását jelenti. Az új szív új elmét,
új célokat és indítékokat jelent. Mi a bizonysága egy megújult szívnek? A
megváltozott élet. Naponként és óránként meg kell halnunk az önzésnek és a
büszkeségnek.” – ICsK 100.

b. Milyen tapasztalatot szeretne megadni nekünk az Úr azzal, hogy új
szívet kapunk? Jób 22:21; Jer 24:7.

„Bármilyen területen őszinte szándékkal kutatunk, hogy megismerjük
az valóságot, kapcsolatba kerülünk a láthatatlan, hatalmas Értelemmel, aki
mindenben és minden által munkálkodik. Az ember lelke összekapcsolódik
Isten Lelkével, a véges a Végtelennel. E kapcsolat hatása a testre, a lélekre és
az értelemre egyaránt felbecsülhetetlen értékű.
Ebből a kapcsolatból fakad a legmagasabb rendű nevelés.” – ÉÉM március 17.
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Hétfő

Április 17.

2. BIZALOM ISTENBEN MINT ATYÁNKBAN
a. Milyen példák szemléltetik a Szentírásból a mindenek felett való bizalmat? Lk 23:46; 1Móz 22:7-9.

„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
megismerkedett 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
engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az
érzés, hogy az Atya elhagyta Őt. Krisztus hit által győzött.” – JÉ 664.

b. Mit foglal magában az Istenbe vetett bizalom? Péld 3:5-6.

„Hagyatkozz csak a magad értelmére, kedves testvérem, bánatot és csalódást aratsz majd! Bízz az Úrban teljes szívedből, s akkor majd bölcsen irányítja
lépteidet, biztonságban leszel mind ezen, mind az eljövendő világon.” – 5B 312.

c. Kibe helyezzük bizalmunkat alapvetően? Mit tanácsol Isten számunkra? Zsol 118:8-9; Péld 29:25.

„Bármilyen állást töltünk be, bármi legyen is a foglalkozásunk, elég
alázatosnak kell maradnunk ahhoz, hogy szükségét érezzük a segítségnek.
Támaszkodjunk fenntartás nélkül Isten szavára, ismerjük el gondviselését
mindenben, hűségesen tárjuk ki lelkünket előtte imáinkban.” – 5B 312.
„Önmaga kutassa mindenki komoly imával Isten Igéjének ismeretét, és
cselekedjen azok szerint… Hozd minden terhedet az Úrhoz, akár személyes
akár nyilvános, és várj! Saját tapasztalatot fogsz szerezni, saját meggyőződést
Isten jelenlétéről és jóindulatáról, hogy meghallgatja bölcsességért, tanításért
mondott imáidat, amely bátorítást és bizalmat nyújt ahhoz, hogy az Úr ki fog
segíteni tanácstalanságodból.” – TDG 82.
4. Tanulmány - ISTENNEL JÁRJUNK
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Kedd

Április 18.

3. AZ IGÉRE SZÁNT IDŐ
a. Mennyi időt töltsünk a Biblia egyéni tanulmányozásával az Úr akarata szerint? Jer 15:16; Zsol 34:9.

„Az élet kenyerével táplált ember összes képességét a Szentlélek élénkíti.
Ez a táplálék megmarad az örök életre.” – 6B 153.
„Mindenkinek a saját lelke számára megfelelő áldásokra van szüksége,
mert különben nem lesz táplálva… Tudod jól, hogy nem fogsz jól lakni egy
nagyszerűen megterített asztal látványától és attól ahogyan mások esznek.
Éhezni fogunk, ha nem eszünk, és elveszítjük lelki erőnket, ha nem fogyasztunk a lelki kenyérből…
Akik fogyasztják és emésztik igéjét, úgy hogy minden cselekedetüknek és
jellemtulajdonságuknak részévé teszik, azok megerősödnek Isten ereje által.
Ettől kap örökkévaló életerőt az ember, ez tökéletesíti a lelki életet, és ad soha
el nem múló örömöt.” – FLB 22.

b. Mit kell tennünk azért, hogy másoknak is tudjunk beszélni Isten
csodálatos művéről? Zsol 119:27.
c. Milyen áldások származnak abból ha időt szentelünk Isten igéjének
tanulmányozására? Zsol 17:4; 119:11,93; Rm 10:17.

„A Szentlélek szívesen szól az ifjúsághoz, és örömmel tárja fel előttük
Isten szavának kincseit és szépségeit. A nagy Tanító ígéretei foglyul ejtik
érzékeiket, lelki és mennyei erővel elevenítik meg lelküket. A fogékony elme
mennyei dolgokban jártas lesz, ami védelmet nyújt a kísértés ellen.
Az igazság igéit egyre fontosabbnak látjuk, és mondanivalójuk olyan
gazdaggá válik, amiről nem is álmodtunk. Az Ige szépsége és gazdagsága
átformáló hatással van a lélekre és jellemre. A mennyei szeretet fénye szívünkbe hullva lelkesít bennünket.” – KP 85.
„Aki megőrzi szívében Isten Igéjének igazságait, erőt nyer Sátán kísértései ellen, a tisztátalan gondolatok és szentségtelen tettek elkövetése ellen.”
– ÉÉM január 24.
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Szerda

Április 19.

4. SZÓLJ ISTENHEZ
a. Mire emlékezzünk mindig amikor Isten elé visszük esedezésünket?
Fili 4:6.

„’Örvendezz minden jó dolognak, amit az Úr, a te Istened adott néked.’
(5Móz 26:11) Hálaadás és dicsőítő ének zengjen Isten minden áldásáért és a
jólétért. Isten azt szeretné, ha minden család, amely arra készül, hogy egyszer
az örökkévaló, mennyei palotákban lakjon, dicsőítse Őt kegyelmének gazdag
áldásaiért.” – Gy 100.
„Ha állandóan az Urat nézzük, és hálaadó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, vallási életünk mindig élénk lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint
barát a baráttal, és Ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés – Jézus jelenlétének tudata.” – KP 84.

b. Mennyi időt töltött Jézus az Atyával, milyen példát hagyott ránk földi életében? Lk 6:12.

„Az Üdvözítő fáradhatatlan munkálkodott. Nem mérte órával munkáját.
Idejét, szívét, erejét az emberek javára fordította. Egész napokat szentelt tevékenységre, egész éjszakákat töltött imával, hogy elég erős legyen szembeszállni körmönfont ellenfelével, annak összes ámító cselekedete terén, s végezni az
emberek fölemelésének és visszaállításának munkáját.” – 9B 28.

c. Milyen gyakran imádkozzunk? Zsol 5:4; 55:18; 1Thess 5:17.

„Ha Isten által elfogadható jellemet akarunk kifejleszteni, akkor vallásos
életünket helyes szokásoknak kell uralniuk. A mindennapi ima annyira lényeges a kegyelemben való növekedéshez és a lelki élethez, mint a mindennapi
táplálék testünk fenntartásához. Szokjunk hozzá, hogy gyakran emelkedjünk
gondolatban Istenhez. Ha gondolataink elterelődnek, vissza kell hoznunk
őket. Kitartó igyekezettel, szokás folytán idővel ez könnyűvé válik.” – ÜI 63.

4. Tanulmány - ISTENNEL JÁRJUNK
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Csütörtök

Április 20.

5. ISTEN MEGHALLGAT
a. Milyen feltételek mellett hallgatja és válaszolja meg Isten az imáinkat? Ésa 57:15; Mt 21:22.

„Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sikeresen küzdjünk,
s keresztényi jellemet fejlesszünk. Az isteni befolyások, amelyek válaszként
imáinkra hatásukat éreztetik, véghezviszik a kérelmező lelkében mindazt,
amiért Istenhez könyörög. Kérhetjük bűneink bocsánatát, a Szentlelket;
kérhetünk Krisztushoz hasonló lelkületet, bölcsességet és erőt, hogy művét
munkálhassuk; kérhetünk minden általa megígért adományt, mert ígérete így
szól: ’Kérjetek és megadatik néktek!’ ” – AT 371.
„Kérjétek az Urat, hogy tegye meg értetek azokat a dolgokat, amelyeket
nem tudtok megtenni magatokért! Mondjatok el minden Jézusnak! Tárjátok
fel előtte szívetek titkait, mert szemei kutatják lelketek legbensőbb mélységeit
és nyitott könyvként olvassa gondolataitokat. Amikor imátokban kértek tőle
valamit, ami lelketek javára szükséges, higgyétek, hogy megkapjátok azokat.”
– BO 254.

b. Mikor nem hallgatja meg Isten az imánkat? Zsol 66:18.

„A szándékos bűnözés a Szentlélek hangját hallgattatja el és elválasztja a
lelket Istentől… Isten csak azokat tiszteli, akik Őt is tisztelik.” – ÜI 62.

Péntek

Április 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mit jelent az, hogy új szívünk van?
2. Hogyan fejezte ki Jézus az Atya iránti bizalmát, még akkor is amikor úgy
tűnt, hogy elhagyta őt?
3. Ha Isten igéjével töltjük meg gondolatainkat, akkor milyenné fog válni keresztényi életünk?
4. Hogyan lehet imádkozásunk olyan, mint egy beszélgetés Istennel?
5. Milyen dolgokat említhetünk meg imában? Milyen hatással van ez Istennel
való kapcsolatunkra?
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5. Tanulmány

2017. április 29.
Szombat

Napnyugta: H 19:53
Ro 20:28

AZ ARANY SZABÁLY SZERINTI ÉLET
„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek,
mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.” (Mt 7:12).
„Ez az aranyszabály az őszinte barátság alapelve; mindezt Krisztus élete és
jelleme szemlélteti a leghívebben.” – GH 118.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 133–136. (Az igaz szeretet)

Vasárnap

Április 23.

1. AZ ARANY SZABÁLY MEGHATÁROZÁSA
a. Hogyan szól az „arany szabály”? Mt 7:12.
„A zsidókat az foglalkoztatta, hogy mi illeti meg őket, mihez van joguk.
Aggodalmaikat, gondolataikat arra összpontosították, hogy biztosítsák maguknak mindazt, amiről úgy gondolták, őket megillető tekintély, tisztelet és
szolgálat. Ezzel szemben Jézus Krisztus azt tanította: ne az legyen a legfőbb
gondunk, hogy mi jár nekünk, mi illet bennünket, hanem az, hogy mennyit
adhatunk. Pontosan annyival tartozunk másoknak, mint amennyivel – szerintünk – ők tartoznak nekünk.
Képzeljük magunkat az emberek helyébe! Képzeljük magunkat érzelmeikbe, nehézségeikbe, csalódásaikba, örömeikbe és szomorúságaikba! Ezekkel
azonosítsuk magunkat, és azt tegyük másokkal, amit szeretnénk, ha ők tennének velünk. Ez a becsületesség tényleges mértéke” – GH 118.

b. Mi az alapja az arany szabálynak? Mt 22:37-39.

„Azt mutasd be életeddel, hogy mit jelent teljes szívedből Istent szeretni
és embertársaidat, mint magadat. Ha csatlakoztál az isteni bölcsességhez és
szeretethez, akkor az emberek láthatni fogják rajtad annak valóságát, hogy
nem e világnak élsz, hanem a maradandónak és öröknek.” – TMK 90.

5. Tanulmány - AZ ARANY SZABÁLY SZERINTI ÉLET
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Hétfő

Április 24.

2. GONDOSKODÁS A HÁTRÁNYOSABB HELYZETBEN LÉVŐKRŐL
a. Kinek vagyunk kötelesek az evangéliumot hirdetni tanítással és példaadással? Rm 1:14-15.

„Ám az aranyszabálynak még ennél is mélyebb jelentősége van. Akik Isten
sokrétű kegyelmében részesültek, úgy továbbítsák az Úr áldásait a tudatlanságban és sötétségben veszteglőknek, ahogyan ők is szeretnék kapni, ha azoknak az embereknek a helyében lennének… Amennyivel többet ismertél meg
Isten szeretetéből, amennyivel többet kaptál kegyelmének gazdag ajándékaiból, annyival vagy elkötelezettje a legelsötétültebb, legzüllöttebb embernek,
hogy ezekben az ajándékokban részesítsd.” – GH 119.

b. Különösen kikre kell nagy figyelmet fordítanunk ebben az életben?
Jak 1:27; Jób 29:15-16.

„Ha többel rendelkezünk, mint embertársaink, a többlettel arányban tesz
adóssá a kevésbé szerencsések iránt. Ha gazdagok vagy jómódúak vagyunk,
ünnepélyes kötelezettségünk gondoskodni a szenvedő betegről, özvegyről,
apátlanról úgy, ahogy mi is szeretnénk, ha fordított helyzetben ők gondoskodnának rólunk.” – GH 119.
„]Krisztus] szűkölködő gyermekei iránti szeretetünkkel és szolgálatunkkal
bizonyítjuk be, hogy őszintén szeretjük Őt.” – NOL 138.

c. Miért nem fogadták el sokan Jézust, amikor a földön élt? Ésa 53:2.
Milyen tanulságul szolgáljon ez a Biblia vers számunkra, amikor
másokon próbálunk segíteni?
„Ne akarj te lenni a kedvenc, de ne is táplálj ilyet azokban, akik köztiszteletben állnak, hanem keress olyan szegény gyermeket, akit nem kedvelnek,
aki nem kapott jóindulatot és neki fejezd ki önzetlen figyelmességedet.
Akik szépek azok nem lesznek barátok hiányában, de akik nem annyira jó
megjelenésűek, akik félénkek, akik nehezen ismerkednek, lehet hogy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek és őket vásárolta meg Krisztus az ő vérén.”
– OHC 259.
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Kedd

Április 25.

3. A TÖRVÉNY ALAPELVEINEK BETÖLTÉSE
a. Hogyan gyakorolta életében Jézus a törvény elveit? Apcs 10:38.
„A szelídség és szépség ragyogó sugarai áradtak szét Üdvözítőnk mindennapi életéből. Mily jóság sugárzott jelenlétéből! Ugyanez a lelkület nyilatkozik
meg gyermekeiben is; akikben Krisztus lakozik, azokat mennyei légkör övezi.
Tisztaságuk fehér ruhája Isten kertjének illatát árasztja; arcuk Krisztus világosságát sugározza, amely az elfáradtak és tévelygők ösvényét beragyogja.”
– GH 118.

b. Mi szükséges ahhoz, hogy Jézushoz hasonlóan szeressük Istent és
embertársainkat? Lk 9:23; Gal 2:20.

„Az embernek mindenek fölött kell szeretnie Istent, vagyis minden erejével, értelmével, képességével, felebarátját pedig, mint önmagát. Az ember
képtelen erre, ha meg nem tagadja magát. Az önmegtagadás azt jelenti, hogy
visszafogjuk az uralkodásra törő lelkületet, hogy ellenállunk a gáncsoskodás
és hibakeresés kísértésének, hogy türelmesek vagyunk a lassú gyermekkel és
azokkal amelyeket nehéz és kellemetlen kezelni; hogy helytállunk a kötelességben még akkor is ha mások nem; hogy felvállaljuk a felelősséget ahol és
amikor szükséges, nem a dicséretért, nem kötelességből, hanem a Mesterért,
aki minden követőjére munkát bízott, amelyet kitartóan végezni kell. Az
önmegtagadás a jó tetteket jelenti, amikor a természetünk arra visz, hogy
önmagunknak éljünk, hogy önmagunkat kényeztessük. Az önmegtagadás
a másokért végzett türelmes és szívélyes munkát jelenti, még akkor is, ha
erőfeszítésünk nincs megbecsülve.” – HP 223.

c. Hogyan kövessük Jézus példáját? Tit 2:14.

„Isten csakis szeretett Fia által fogad el bennünket. A jócselekedetek
csupán az Ő 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 139.
5. Tanulmány - AZ ARANY SZABÁLY SZERINTI ÉLET
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Szerda

Április 26.

4. SZERETNI AZ ELLENSZENVESEKET
a. Hogyan tehetünk többet, mint a világ szerinti jóság? Mt 5:44-47.

„[Krisztus ] azt szeretné, ha szeretnénk azokat, akik bennünket elnyomnak és
akik ártanak nekünk. Sem szóban sem tettben nem lehetünk olyanok mint ők,
hanem ragadjunk meg minden lehetőséget, hogy jót tegyünk velük.” – UL 220.
„Ő aki a parancsot adta a hegyen: ’Szeressétek ellenségeiteket’ (Mt 5:44),
maga mutatta meg ezt az elvet a gyakorlatban, ’nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván’(1Pt
3:9).” – JÉ 213.

b. Hogyan élhetünk a krisztusi szeretet szerint? Péld 20:22; 24:29,17;
25:21-22.

„Elhagyta mennyei otthonát, hogy ellenségeinek az élet kenyerét vigye,
s bár a jászoltól a sírig csak rágalmazás és üldözés volt osztályrésze, mégis a
megbocsátó mennyei szeretet élt szívében. Ésaiás próféta által mondta: ’Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpdösés előtt’ (Ésa 50:6). ’Kínoztatott, pedig alázatos
volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és
mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg’ (Ésa
53:7). Golgotai keresztjéről minden időkön át hangzik imája gyilkosaiért, és
a remény üzenete a haldokló latorhoz.” – GH 72-73.

c. Mi történik azokkal, akik adakozóak mások számára? Mt 7:2.mr; Lk
6:38.

„Mert amit adunk, azt kapjuk vissza. Ha földi áldásokban részesítjük embertársainkat, ezek az áldások ugyanúgy térnek hozzánk vissza. Sőt a nyomorúság idején gyakran megnégyszereződve kapjuk vissza őket. Ezen kívül a
jó cselekedeteket már ebben az életben is megjutalmazza az Úr, szeretetének
nagyobb arányú kiárasztása által. Ez a menny dicsőségének és kincseinek
summája.” – GH 139.
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Csütörtök

Április 27.

5. ÖNZETLEN SZOLGÁLAT
a. Milyen hozzáállás szükséges részünkről, hogy igazán Jézus példáját
kövessük az önzetlen szolgálatban? Fili 2:4.
„Az a szív, amely Krisztus szeretetét őrzi, irgalmas, és nem keresi a maga
hasznát.” – PP 101.
„Pál mélységesen vágyott arra, hogy az emberek meglássák és felfogják
Krisztus alázatosságát. Meg volt győződve arról, hogyha rá lehetne vezetni
őket a menny Fensége által hozott csodálatraméltó áldozat átgondolására, az
önzés eltűnne szívükből.” – NOL 362.
„Mindenki, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, vágyik arra
a kiváltságra, hogy Istent szolgálhassa. Amikor elgondolkozik azon, hogy
mit tett érte a menny, szívét határtalan szeretet, imádat és hála hatja át. Ég a
vágytól, hogy képességeinek Isten szolgálatára való odaszentelésével jelezze
háláját. Vágyik megmutatni szeretetét Krisztus és megvásárolt tulajdonai
iránt. Fáradozni kíván, nehézséget hordozni, áldozatot hozni.” – NOL 363.

b. Miről ne felejtkezzünk el, ha együtt munkálkodunk, mit gyülekezet?
Rm 12:16-17; 1Kor 1:10.

„Isten népének ereje Istennel egyszülött Fián keresztül való egységében és
az egymással való egységben rejlik. A fa egyetlen levele sem pontosan olyan,
mim a többi. Két ember gondolkodása sem lehet egyforma. Ennek ellenére is
egység lehetséges a sokféleségben.” – TII 177.

Péntek

Április 28.

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

Mit jelent az arany szabály követése?
Hogyan használható fel az arany szabály az evangélium hirdetésében?
Mik azok a gyakorlati módok, ahogyan önmegtagadó tudok lenni?
Hogyan fejezte ki Jézus szeretetét azok iránt, akik rosszul bántak vele?
Hogyan fejezhetem ki Jézus iránti szeretetemet látva nagymértékű áldozatát?

5. Tanulmány - AZ ARANY SZABÁLY SZERINTI ÉLET
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
világ misszióra

2017. május 6.
Szombat

A föld történetének utolsó pillanatait éljük
és Urunk sóvárogva várja régóta már, hogy
hazavigyen bennünket. A szemünk előtt
kibontakozó próféciai események arról tesznek bizonyságot, hogy Jézus visszajövetele
közel van, éppen az ajtó előtt. Az evangélium
üzenete sajnos még nem ért el mindenhová a
világon és nem mindenki hallott az igazságról.
„Az emberek nemsokára nagy elhatározásokra
kényszerülnek; alkalmat kell kapniuk, hogy hallják
és megértsék a Biblia igazságát azért, hogy értelmesen a
helyes utat választhassák.” – Ev 18.
Isten gyülekezetének tagjaként az a kiváltságunk, hogy jellemét bemutassuk és a világ végezetéig részt vegyünk az evangélium hirdetésében, odaszánva
időnket, erőnket és anyagi forrásainkat erre a különleges feladatra. Köszönjük
a tagoktól és barátkozóktól kapott imákat és anyagi hozzájárulásokat, amelyek
folyamán új misszió területek alakultak több helyen is. Ezeket a területeket
továbbra is támogatnunk kell, amíg meg nem alapozódnak annyira, hogy
önfenntartók lehessenek. Továbbra is folytatnunk kell az új misszió területek
megnyitását. Minden évben gyűjtünk különleges adakozást, hogy a földünk
mind több területén lehetőség legyen az üzenet hirdetésére.
„Az időszerű igazság képviselőinek ott kellene lenniük minden városban,
a föld legtávolabbi helyein is, már most. Isten igazsága dicsfényének az egész
földet be kell világítania. A világosság fényleni fog minden országban és minden
népnek. Azoknak, akik elfogadták a világosságot, tovább kell vinniük.” – Ev 270.
„Szükség van misszionáriusokra, akik az alig érintett területeken dolgoznak.
Új területek állandóan feltárulnak előttünk. Az igazságot le kell fordítani különböző nyelvekre, hogy minden nép érezze tiszta, életadó befolyását.” – Ev 271.
Arra kérünk benneteket, hogy ezen a szombaton egyesítsétek erőfeszítéseiteket a misszionáriusokkal és családjaikkal azáltal, hogy bőkezűen támogatjátok
világméretű missziónkat. Ily módon együttesen segíthetjük, hogy Isten dicsőségével ragyogtassa be a világot és siettethetjük Jézus visszatérését.

Hittestvéreitek A Misszió Osztályról
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6. Tanulmány

2017. május 6.
Szombat

Napnyugta: H 20:02
Ro 20:37

A BARÁTOK MEGVÁLASZTÁSA
„Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?”
(Ám 3:3).
„Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, idősnek és fiatalnak egyaránt, hogy milyen barátságokat kötünk és milyen társakat választunk. Legyetek óvatosak, nehogy az, amit tiszta aranynak gondoltok, közönséges fémnek
bizonyuljon.” – ST November 26, 1896.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 383-390. (Társas szükségleteink; Jó és rossz társaságok)

Vasárnap

Április 30.

1. AZ IGAZI BARÁTSÁG
a. Milyen tulajdonságai vannak egy jó barátnak? Péld 17:17; 18:24.er.

„Az élet csatáját kilátástalanul vívók erősíthetők kis figyelmességekkel,
amelyek csak szeretetteljes fáradozásba kerülnek. Egy igaz barát erős, segítőkész kézszorítása többet ér nekik, mint az arany vagy az ezüst. A kedves
szavakat angyalok mosolyaként fogadják.” – NOL 102.
„Mindenkinek lesznek bajai; olykor minden lelket szomorúság és csüggedés szorongat. Ilyenkor barátunk jelenléte vigasztal és erőt ad, elhárítja az
ellenség pusztításunkra kilőtt nyilait. A keresztény jó barátból sohasem találunk eleget. A kísértés óráján, a válság óráján nagy érték a jó barát… Azonban a tanácsot adó, lélekemelő reményteljességet és vigasztaló hitet nyújtó jó
barát – az ilyen segítség értékesebb a drágagyöngynél.” – TII 79.
„Aki elég ostoba ahhoz, hogy dicsérgessen, az nem lehet igazán a barátod.
Igazi barátaid óvni, kérlelni, figyelmeztetni fognak és megróják a hibáidat.”
– 3B 226.

b. Mennyire tud ragaszkodó lenni egy igaz barát? Jn 15:13; Jób 6:14.

6. Tanulmány - A BARÁTOK MEGVÁLASZTÁSA
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Hétfő

Május 1.

2. A BÖLCS VÁLASZTÁS
a. Milyen szempontok döntőek a barátok kiválasztásában? Rm 12:9;
1Kor 15:33.

„Nem helyes, ha a keresztények laza erkölcsű emberekkel barátkoznak.
Veszélyes a meghitt, mindennapos társalgás, amikor anélkül telik el az idő,
hogy bármivel is hozzájárulna a szellemi vagy erkölcsi felemelkedéshez. Ha az
embereket körülvevő erkölcsi légkör nem tiszta és megszentelt, hanem a romlástól szennyes, akkor, aki azt belélegzi, észre fogja venni, hogy a mérgezett
légkör kihat gondolkodására és szívére, hogy romlásba döntse mindkettőt.
Veszélyes dolog olyanokkal társalogni, akiknek a gondolkodása természettől
fogva alacsony szinten mozog. Mert fokozatosan és alig észrevehetően azok
is ugyanarra a szintre züllenek le, akik pedig természettől lelkiismeretesek és
akik szeretik a tisztaságot. Ők is részt vesznek és egyetértenek azzal a komolytalansággal és erkölcsi sivársággal, amellyel folyton érintkeznek…
Semmi hathatósabban meg nem akadályozza, vagy el nem űzi a komoly
benyomásokat és a jóravaló törekvést, mint hogyha hiú, nemtörődöm és romlott gondolkodású emberekkel barátkozunk…
[Válassz]… olyan barátokat, akik szeretik az igazság tisztaságát, akiknek
szeplőtlen az erkölcsük és ártatlanok a szokásaik.” – 3B 125.126.

b. Hogyan van elénk tárva Dávid és Jonatán barátsága? 1Sám 18:1.
c. Milyen további jellemzői van még az igaz barátságnak? Péld 11:13;
Lk 7:13; Gal 5:22-23.

„Viseljük a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságának ékességét, amely
becses Isten előtt. Ragaszkodjunk a szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés és
szelídség kegyelmi ajándékaihoz. Ez a gyümölcse a kereszténység fájának,
amely a folyóvíz mellé ültetve mindig idejében hozza meg termését.
Ha Krisztus szeretete él a lelkünkben, ennek természetes következményeként miénk lesz a többi kegyelmi ajándék is: az öröm, türelem, szelídség,
jóság, hit, kedvesség és mértékletesség.
Amikor a szívünkbe fogadjuk Jézus szeretetét, akkor jelenléte érezhetővé
válik az életünkben.” – ÉÉM február 15.
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Kedd

Május 2.

3. TANULJ MÁSOK HIBÁJÁBÓL
a. Mit kell tudnunk a Szentírás történelmi feljegyzéseiről? 1Kor 10:11-12.

„Ha a szent történelemből kihagyták volna a zsidók vétkeit, ha csak erényeiket sorolták volna föl, akkor e történetírás nem lenne számunkra ilyen
tanulságos.” – 4B 11.

b. Hogyan választotta meg Sámson a legbensőbb barátját? Mi lett a következménye? Bír 14:3.
„Ha Sámson az isteni parancsolatokat oly hűséggel tartja be, mint szülei,
nemesebb és boldogabb sorsa lett volna. De a bálványimádókkal való társalgás megmételyezte őt. Mivel Czóra városa közel volt a filiszteusok országához,
Sámson baráti viszonyba került velük. Fiatalon bensőséges baráti kapcsolatokat alakított ki, melyek aztán egész életét beárnyékolták. A filiszteus városban,
Timnáthban lakott egy fiatal leány, akit Sámson megszeretett és elhatározta,
feleségül veszi. Istenfélő szüleinek, akik igyekeztek őt szándékáról lebeszélni,
egyetlen választ adott: 'ő kedves az én szemeim előtt' (Bír 14:3). Végül engedtek kívánságának és a házasságot megkötötték.
Sámson éppen akkor kötötte sorsát népe ellenségének sorsához, amikor a
férfiúi korba lépett; amikor fel kellett volna vegye istenadta tisztét; amikor a
leghűségesebben kellett volna szolgálnia Istent.” – PP 523.

c. Milyen szempontokat vett figyelembe és miket mellőzött Lót, amikor lakhelyet választott? 1Móz 13:10,12-13. Milyen hatással voltak
Sodoma lakói Lót családjára? 2Pt 2:7-8; 1Móz 19:14.

„Feleségének befolyása és a gonosz város légköre elfordította volna Istentől, ha nem kapott volna korábban komoly tanítást Ábrahámtól. Lót házassága és Sodoma otthonul választása az első szemek azoknak az eseményeknek
a láncolatában, amelyek nemzedékeken át bajt zúdítottak a világra.” – PP 138.

6. Tanulmány - A BARÁTOK MEGVÁLASZTÁSA
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Szerda

Május 3.

4. KOCKÁZATOS BARÁTI KAPCSOLATOK
a. Hogyan tekinti Isten a világgal való barátságot? Jak 4:4.

„A világot szerető és az Istennek hűségesen szolgáló ember között nagy
szakadék tátong. A legfontosabb dolgokban – Isten, igazság és örökkévalóság
– gondolataik, érzelmeik nem egyeznek meg. Az egyik csoport a mennyei
csűr számára érik gabonának, a másik pedig konkolynak a pusztító tűzre.
Hogyan lehet közöttük egység?” – Ev 403.

b. Milyen tanácsot adott még Isten a világi barátokkal kapcsolatban?
2Kor 6:14,17.

„Lehetetlenség, hogy a világiak közé keveredj, hogy átvedd a lelkületüket,
kövesd a példájukat, s ugyanakkor Isten gyermeke maradj. A mindenség Alkotója szól hozzád szerető atyaként. Ha visszavonod szeretetedet a világtól,
ha mentes maradsz a szennyezésüktől, ha elmenekülsz a romlottság elől, mely
a bűnös kívánság által uralkodik a világon, akkor Isten lesz atyád. Befogad
családjába, te meg örököse leszel. A világ helyett – engedelmes életért cserébe – neked adja az országot az egész ég alatt. A dicsőség örök mértékében
részesít, és oly életben, mely az örökkévalóságig tart.” – 2B 44.

c. Mit mond szívünk állapotáról az ilyen jellegű baráti kapcsolat? Hogyan tekint erre Isten? Mt 10:37-38.

„Isten felszólít, hogy feltétel nélkül adjátok át neki szíveteket és szereteteket. Ha jobban szeretitek barátaitokat, testvéreiteket, anyátokat, apátokat,
házatokat avagy földeteket, mint engem, akkor nem vagytok méltók hozzám.”
– 3B 45.
„Ne feledjük, hogy Krisztus követőinek életében Isten műve iránt ugyanolyan odaadásnak, ugyanolyan alárendelésének kell meglátszania, mint
Krisztus életében látszott, minden társadalmi követelmény, minden világi
szeretet iránt. Mindenkor Isten követelményeit tegyük mindenekfelett valónak.” – CS 53.
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Csütörtök

Május 4.

5. SZOROS BARÁTSÁGOK
a. Miről ne felejtkezzünk meg, ha nagyon szoros barátságot kötünk,
főképp amikor az házassághoz is vezethet? Mt 22:37; Lk 14:33.

„Minden társaság, amelyet kialakítunk, bármilyen szűk körű, hatással
van ránk. Hogy milyen mértékben engedünk a befolyásnak, azt a kapcsolat
foka, az érintkezés állandósága és a társaság iránti szeretetünk és tiszteletünk
határozza meg.” – BO 386.
„Éppen a barátság erejéhez aránylik a befolyás nagysága, amellyel a barátok egymásra hatnak a jóra vagy a rosszra…
Ha olyan társakat választanánk, akik félik az Urat, befolyásuk rávezetné
őket az igazságra, a kötelességérzetre és a szentségre.” – BO 383. 384.

b. Miért ne kössünk szoros barátságot olyanokkal, akik nem osztoznak
hitünkkel vagy akik nem tértek meg? Ám 3:3.

„Amint Salamon feleségei Istentől a bálványimádáshoz fordították Salamon szívét, úgy fordítják el léha élettársak és léha barátok – akik nem tartják
magukat mély elvekhez – a valamikor nemes és igaz emberek szívét a hiúságra, hiábavalóságra, megrontó élvezetekre és a kimondott gonoszságra,
romlottságra.” – CC 192.

Péntek

Május 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Miket tesz meg egy igaz barát érted?
Miért veszélyes közeli kapcsolatba kerülni az erkölcstelen gondolkodásúakkal?
Milyen tanulságot ad Sámson hibája a barátai megválasztásában?
Mit foglal magába az, hogy feltétel nélkül átadjuk szívünket és szeretetünket
Istennek?
5. Mi dönti el, hogy barátaink befolyása menyire hat ránk?

6. Tanulmány - A BARÁTOK MEGVÁLASZTÁSA
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7. Tanulmány

2017. május 13.
Szombat

Napnyugta: H 20:12
Ro 20:46

HÁZASODNAK ÉS FÉRJHEZ MENNEK
„Mert amiképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak
vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen
Noé a bárkába méne.” (Mt 24:38).
„Az örök élet felé vezető út meredek és göröngyös. Ne vegyél magadra
még több terhet, csak akadályozzák előrehaladásodat.” – ÜI 249.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 81-102. (Az igaz megtérés szükséges; Ünnepélyes
fogadalmak; Boldog sikeres társas kapcsolat; Kölcsönös kötelezettségek)

Vasárnap

Május 7.

1. NOÉ NAPJAIBAN
a. Milyen bűnös dolgot választott Isten népe Noé idejében? 1Móz 6:1-2.

„A Noé idejében kötött házasságok nagy bűne az volt, hogy ’Isten fiai’
egyesültek ’az emberek leányaival’: azok, akik vallották, hogy tisztelik és ismerik Istent, összekötötték életüket azokkal, akik szívükben romlottak voltak, és
válogatás nélkül egybekeltek választottaikkal.” – ÜI 257.

b. Hogyan fog ez történni Krisztus visszajövetele előtt? Mt 24:37-38.

„Sokan vannak ma is, akiknek nincsenek mélységes vallási tapasztalataik,
s akik pontosan ugyanazt akarják tenni, mint ami Noé napjaiban történt.
Megfontolás és imádságos önvizsgálat nélkül akarnak házasságra lépni.
Sokan oly könnyedén veszik magukra a házasság szent fogadalmát, mintha
csupán üzleti ügyletről lenne szó. Egybekelésük indítéka nem az igazi, őszinte
szeretet.” – ÜI 257.
„Az evés és ivás, a nősülés és férjhez menés nem bűn… Azonban Noé
napjaiban az emberek Isten tanácsa nélkül házasodtak, vagyis nem keresték
az Úr vezetését és tanácsát.” – BO 103.
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Hétfő

Május 8.

2. IZSÁK PÉLDÁJA
a. Mi volt Ábrahám kérése megbízható szolgájához, amikor elküldte,
hogy feleséget válasszon Izsák számára? 1Móz 24:3; 2Kor 6:14.

„Isten népe sohase merészkedjen tiltott területre. Isten tiltja a hívők és
hitetlenek közötti házasságot. Azonban a megtéretlen szív nagyon gyakran
saját vágyait követi és oly házasságot köt, melyet Isten nem szentesített…
Akik vallják az igazságot, hitetlenekkel kötött házasságukkal lábbal tiporják Isten akaratát; elvesztik kegyét és tettüket keservesen megbánják. A hitetlen kiváló erkölcsi jellemmel rendelkezhet, de az a tény, hogy nem válaszolt
Isten követelményeire, és megvetette az oly drága üdvösséget; ez elegendő
ok arra, hogy miért ne kössön a hívő effajta házasságot. A hitetlen jelleme
hasonló lehet annak a fiatal emberéhez, akihez Jézus e szavakat intézte: ’Egy
fogyatkozásod van’. Ez az egyetlen dolog azonban hiányzott.” – BO 56-57.

b. Kire bízta a szolga a választást? Mi volt a próba? 1Móz 24:12-14.

„Visszagondolva Ábrahám szavaira, hogy Isten elküldi angyalát előtte,
buzgón imádkozott biztos vezetésért. Gazdája családjában kedvesség és
vendégszeretet légkörében élt, és most azért imádkozott, hogy az Isten által
választott hajadon tegyen neki valami szívességet.
Alig fejezte be imáját, már választ is kapott rá. A kút körül csoportosuló
nők közül az egyik udvarias viselkedésével vonta magára a figyelmét. Amint
a lány eljött a kúttól, az idegen eléje sietett, és vizet kért tőle a vállára vett korsóból. A lány kedvesen válaszolt, és felajánlotta, hogy a tevéknek is húz vizet.
Ez olyan szolgálat volt, amelyet akkoriban a fejedelmek lányai is megtettek
atyjuk nyája számára. Megkapta tehát a kívánt jelt. A hajadon ’felette szép
ábrázatú vala’, és szívélyessége jó szívről és tevékeny, energikus természetről
tanúskodott.” – PP 136.

c. Figyelembe vették-e Rebeka akaratát? 1Móz 24:58.
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Kedd

Május 9.

3. ISTEN CÉLJA A HÁZASSÁGGAL
a. Miért Isten választott az embernek segítő társat? Milyen a jó feleség?
1Móz 2:18; Péld 18:22; 19:14.

„Isten maga adott társat Ádámnak. Ő szerzett neki ’segítő társat’ – neki
megfelelő segítőt, hozzá szabott társat, aki egy lehetett vele szeretetben és
megértésben. Isten Évát egy bordából teremtette, amelyet Ádám oldalából
vett ki, jelezve, hogy nem uralhatja fejként Ádámot, nem taposhatja lábbal őt
mint alsóbbrendűt, hanem mellette kell állnia mint vele egyenlő, akit Ádám
szeret és véd. Az ember része, második énje volt, csont a csontjából és hús a
húsából, tanúsítva azt a szoros egységet és szerető ragaszkodást, amelynek
e kapcsolatban meg kell lennie. ’Mert soha senki az ő tulajdon testét nem
gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja’ (Ef 5:29).” – FLB 251.
„Isten a nőt az emberből alkotta, hogy férjének társa és segítője legyen,
egy legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon, a férj viszont erős
segítője legyen néki. Mindazok, akik szent céllal lépnek házasságra - a férfi,
hogy elnyerje felesége szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy
meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét – betöltik Istennek velük való szándékát.” – BO 87.

b. Miről rendelkezett Isten a bűn után a családon belül? 1Móz 3:16.ur;
Kol 3:18-19; Ef 5:22,25.

„A teremtéskor Isten Ádámmal egyenlővé alkotta Évát. Ha engedelmesek maradtak volna Isten iránt – összhangban a szeretet nagy törvényével
– egymással is mindig összhangban lettek volna. De a bűn viszályt hozott és
egységük csak úgy tartható fenn, ha az egyik enged a másiknak. Elsőként Éva
vétkezett. Azért esett kísértésbe, mert Isten parancsával ellentétben eltávozott
társa mellől. Ő vette rá Ádámot a bűnre, ezért Isten őt vetette férje alá. Ha az
elbukott emberiség gyakorolta volna Isten törvényének elveit, ez az ítélet –
bár a bűn következménye volt – áldást jelentett volna számukra. De mivel a
férfi visszaél felsőbbségével, az asszony sorsa nagyon sokszor keserves és élete
terhes.” – BO 98-98.
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Szerda

Május 10.

4. AZ ISTENI MINTA
a. Miként tudja a férj és feleség megvalósítani azt az eljárást, amiről
Jézus beszélt Atyjával kapcsolatban? Jn 5:20.er; 8:29.

„Inkább ti nyújtsatok szeretetet, mintsem követeljetek! Ápoljátok azt
magatokban, ami a legnemesebb, és gyorsan lássátok meg egymás jó tulajdonságait! Az a tudat, hogy értékelnek, csodálatos ösztönzést és örömet ad.
Megértés és megbecsülés a tökéletesség elérésére bátorít; és maga a szeretet is
fokozódik, miközben nemesebb célokra sarkall.
Se férj, se feleség ne olvassza be egyéniségét a másikéban! Mindenki személy szerint viszonyul Istenhez. Mindenki tőle kérdezze meg: ’Mi a helyes?’
’Mi a helytelen?’ ’Hogyan tölthetem be legjobban életem célját?’ Szereteted
bőséggel áradjon felé, aki életét adta érted! Legyen Krisztus mindenben az
első, az utolsó és a legfontosabb! Ahogy szívetekben mélyül és erősödik a
Krisztus iránti szeretet, egymást is tisztultabban és jobban fogjátok szeretni.”
– NOL 251.

b. Milyen további nagyon fontos jellemzője van a Jézus és Atyja közötti
kapcsolatnak? Jn 10:30; Ef 4:3.

„A kölcsönös türelem és szeretet nélkül semmilyen földi hatalom sem tud
megtartani téged és férjedet a keresztény kapcsolat közösségében. A házasságban való társas kapcsolatod legyen meghitt, gyengéd, szent és emelkedett,
amely lelki erőt áraszt életetekbe, hogy az legyetek egymás számára, amit Isten
Igéje megkíván. Amikor eléritek azt a lelki állapotot, amit Isten megkíván tőletek, akkor megtaláljátok a mennyet idelent és Istent az életetekben.” – BO 96.
„Határozottan el kell fojtaniuk mindazt, ami megrontaná a család békességét és egységét, s ápolniuk kell a kedvességet és a szeretetet. Aki kimutatja a
gyengédség lelkületét, a türelmet és a szeretetet, tapasztalja, ugyanaz a lelkület hat vissza reá. Ahol Isten Lelke uralkodik, ott nem beszélnek olyasmiről,
ami nem való a házassági kapcsolatba. Ha valóban kiábrázolódott Krisztus, a
dicsőség reménysége, abban az otthonban egység és szeretet lesz. Ha a feleség
szívében Krisztus él, akkor annak megfelelően férje szívében is Krisztus él.
Így együtt törekednek abba a hajlékba, amelyért Krisztus elment, hogy elkészítse azt az őt szeretők számára.” – BO 102.
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Csütörtök

Május 11.

5. A NÉZETELTÉRÉSEK KEZELÉSE
a. Milyen lelkületet tanúsítson egymás iránt a házastárs, főleg a nehézségben? Jak 4:6-7,10.

„Nehéz elrendezni a családi dolgokat – még ha a férj és feleség igyekszik
is helyesen és igazságosan elintézni azokat, tekintettel néhány kötelességükre
– ha szívüket nem rendelték alá Istennek.” – BO 101.
„Ha nehézségek, gondok és csüggesztő körülmények támadnának is, se a
férj, se a feleség ne élje bele magát abba a gondolatba, hogy házasságuk tévedés vagy csalódás! Határozzátok el, hogy egymás számára azzá váltok, amivé
csak lehet! Legyetek továbbra is oly figyelmesek, mint kezdetben; minden
módon támogassátok egymást az élet küzdelmeiben! Gondolkodjatok azon,
hogyan tudnátok elősegíteni egymás boldogságát! Kölcsönösen szeressétek
egymást és legyetek türelmesek egymáshoz! Akkor a házasság nem fogja a
szeretet végét jelenteni – hanem a szeretet a házassággal kezdődik el igazán.
Az őszinte barátság melege, a szíveket egymáshoz kapcsoló szeretet a men�nyei boldogság előíze lesz.
Mindnyájunknak gyakorolnunk kell a türelmet annak alkalmazása által.
Kedvesség és béketűrés által az igaz szeretetet ébren tarthatjuk a szívben, így
kifejlesztett képességeinkkel elnyerjük a menny tetszését.” – BO 92.

b. Krisztus akarata szerint milyen szeretet legyen bennünk, főleg amikor a dolgok nem úgy mennek ahogyan mi szeretnénk? Jn 15:12;
1Kor 13:4-7.

„Az igaz szeretet sok hibát elnéz; a szeretet nem veszi észre azokat.” – BO 44.

Péntek

Május 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Noé idejében miért volt bűnös a legtöbb házasság?
2. Mi rossz van abban, ha olyannal kötünk házasságot, aki jó erkölcsű vélünk,
csak nem hívő?
3. Mi Isten célja a házassággal?
4. Hogyan tudunk másokat arra buzdítani, hogy nemesebb életet éljenek?
5. Mi szükséges a családi nehézségek megoldásához?
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8. Tanulmány

2017. május 20.
Szombat

Napnyugta: H 20:20
Ro 20:54

A KERESZTÉNY CSALÁD
„Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez
az igaz… Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek
azokat az Úr tanítása és intése szerint.” (Ef 6:1,4).
„Az otthon kereszténységének legfőbb próbaköve az a jellemtípus, amelyet saját befolyása hoz létre. A szülők legelső munkája, hogy Isten megáldja
szívüket, ezután pedig áldását otthonukba vigyék.” - BEcho October 15, 1894.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 154-169. (A gyermek első iskolája; Másra át nem
ruházható feladat; A család baráti kapcsolata; Biztonság szeretet által)

Vasárnap

Május 14.

1. A FŐ SZEMPONT
a. Mi legyen a célja családi életünknek? Ésa 8:18.
„Szülők, Isten elvárja, hogy családjaitokat a mennyei család példájára
emeljétek; Legyetek irántuk szeretetteljesek és gyöngédek… Egyetlen jól
rendezett, jól nevelt család nagyobb erővel bizonyítja a kereszténység hatékonyságát, mint a világ összes igehirdetése együttvéve. Mikor apák és anyák
megértik, hogy milyen pontosan utánozzák őket gyermekeik, akkor majd
minden szóra, minden taglejtésre gondosan ügyelni fognak.” – TII 200.

b. Mi a legfontosabb része a gyermeknevelésnek? Ef 6:4.
„A szülők legnagyobb része elhanyagolta az Istentől rájuk bízott munkát,
mert nem nevelték és tanították gyermekeiket értelmük megnyilatkozásától
kezdve, hogy megismerjék és megszeressék Krisztust. A szülőknek fáradhatatlan erőfeszítéssel kell figyelniük a nyiladozó, fogékony elmét, és a családi
életben mindent másodlagossá kell tenniük amaz határozott kötelesség mellett, amelyet az Úr meghagyott számukra, hogy neveljék gyermekeiket az Ő
tanítása és intése szerint.” – BO 155.
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Hétfő

Május 15.

2. AZ OTTHON VALLÁSA
a. Milyen hangnemet használjanak a szülők a gyermekeikkel? Ef 4:2,32.

„Vigyázz arra, hogy a családodhoz tartozókkal kedvesen és gyöngéden
beszéljél, hogy szavaid vigaszt és bátorítást adjanak. Ne feledd, hogy az apró
és kedves figyelmességek sokat segítenek a nehézséggel küzdő családtagnak,
amit más meg nem érthet csak ő.
Ne ragaszkodj saját akaratodhoz, hogy kerülöd az apró és jelentéktelen
kötelességeket, mert ez keserűséget és haragot teremt otthonodban. Az élet
nagyon rövid és tele van szomorúsággal. Nem szabad időt vesztegetnünk
arra, hogy megbántsuk bárki megsebzett és megkísértett szívét.
Legyünk kedvesek és előzékenyek másokkal. Ne menjen le a nap haragoddal! Ne térj úgy nyugovóra, hogy helyre nem tetted az apró bosszúságokat,
amelyek megbántják és megsebzik az embert!” – TDG 225.

b. Miként mutatkozzon meg a szeretet a családban? Rm 12:9-10.
„Sok családban nagyon hiányzik az egymás iránti szeretet kifejezése. Nem
érzelgősségre van szükség, hanem szeretetre, a gyengédségnek szeplőtlen,
tiszta, méltó módon való kifejezésére. Sokan korlátlanul ápolják a szív keménységét, szóban és cselekedetben a jellem sátáni oldalát nyilvánítják ki.
A gyengéd szeretetet mindig ápolni kell a férj és feleség, a szülő és gyermek,
a fitestvér és nőtestvér között. Meg kell gátolni minden elhamarkodott szót,
hogy az egymás iránti szeretet hiányának még a látszata se álljon fenn. A
családban mindenkinek az a kötelessége, hogy jókedvű legyen és kedvesen
beszéljen.
Ápoljátok a gyengédséget, a vonzalmat és a szeretetet, amely apró udvariasságokban, a beszédben, valamint gondoskodó figyelmességben nyilvánul
meg.” – BO 168-169.
„Legyen példa számunkra Jézus kedvessége és irgalmassága, amelyet Jézus
a saját életén keresztül bemutatott… Sokan, akik elgyengültek és elcsüggedtek
az élet nagy küzdelmeiben, megerősödnének néhány kedves, vidám és bátorító
szó által, hogy győzzenek… Nem tudjuk, milyen messze terjedő hatást gyakorolhatnak kedves szavaink, krisztusi törekvéseink, amelyekkel könnyíteni
igyekszünk mások terheit. A tévelygőt nem lehet visszafordítani más módon,
mint szelídség, jóság és gyengéd szeretet által.” – ÉÉM augusztus 19.
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Kedd

Május 16.

3. TISZTELET A CSALÁDBAN
a. Mi az ötödik parancsolat? Miről nevezetes ez a parancsolat? 2Móz
20:12; Ef 6:2. Hogyan lehet a legjobban megtanítani a gyermekkel,
hogy engedelmeskedjen ennek a parancsolatnak?
„A szülők a szeretet és a tisztelet olyan mértékére jogosultak, ami nem
illet meg senki mást. Maga Isten, aki felelősséget helyezett rájuk azokért a
lelkekért, akiket gondjaikra bízott, úgy rendelkezett, hogy a gyermek életének
korai időszakában a szülők az Úr helyét töltsék be. Azok a gyermekek, akik
elvetik, megvetik szüleik jogos tekintélyét és hatalmát, tulajdonképpen Isten
tekintélyét és hatalmát vetik meg. Az ötödik parancsolat nemcsak azt követeli meg a gyermekektől, hogy adják meg szüleiknek a köteles tiszteletet és
engedelmességet, hanem azt is, hogy szeressék szüleiket, legyenek hozzájuk
gyengédek, könnyítsék terheiket, őrizzék és óvják meg tekintélyüket; és öreg
korukban támogassák, vigasztalják őket…
Ha a gyermekek nem tisztelik földi szüleiket, hanem megvetik őket, akkor
Teremtőjüket sem fogják tisztelni és szeretni.” – BO 249.
„A gyermekeknek az apjuk és anyjuk tiszteletére való nevelésnek az a legjobb útja, ha láthatják, az apa kedves figyelemmel adózik az anyának, az anya
pedig figyelmet és tiszteletet tanúsít az apa iránt. A szülőkben megnyilvánuló
szeretet az, ami a gyermekeket az ötödik parancsolat iránti engedelmességre
vezeti és ügyelnek a parancsra: ’Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz’ (Ef 6:1).” – BO 169.

b. Kik iránt kell még tiszteletünket kifejeznünk a szülőkön kívül? 3Móz
19:32; Péld 16:31.
„Tiszteletet kell tanúsítani Isten képviselői: a lelkészek, a tanítók és a szülők iránt, akiket az Úr arra hívott el, hogy helyette szóljanak és cselekedjenek.
Az irántuk tanúsított tisztelet által Istent tiszteljük.
Isten különösen fontosnak tartja, hogy gyengésen tiszteljük az öregeket,
ezért így szól: ’Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik’ (Péld 16:31). Megvívott harcokról, győzelmekről, elviselt terhekről és
leküzdött kísértésekről beszél az Ige. Fáradt lábakról, amelyek közelednek
a nyugalmuk felé; olyan helyekről, amelyek nemsokára megüresednek. Segítsetek a gyerekeknek abban, hogy elmélkedjenek erről! Akkor egyengetni
fogják az idősek útját udvariasságuk és tiszteletük által, és saját fiatal életük is
kedvesebb és szebb lesz.” – EÉ 242-243.
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Szerda

Május 17.

4. A CSALÁD ERŐSSÉGE
a. Milyen jellegzetessége lesz egy igazán keresztény családnak? 1Kor
14:40. Hogyan tudja a családban mindenki kivenni a részét ennek
fenntartásából?
„A család minden tagja értse meg, hogy egyéni felelősség nyugszik rajtuk, hogy megtegyék a magukét a kényelemért, rendért és rendszerességért
a családban. Egyikük se ágaskodjék a másik ellen. Lássanak egyesült erővel
az egymás buzdításának jó munkájához. Legyenek gyöngédek, hosszútűrők,
türelmesek, beszéljenek egymással csöndes, nyugodt hangon, kerüljék a szócsatákat, s mind tegyétek meg, ami telik tőletek, hogy könnyítsetek az anya
terhein. Nem szabad többé rendetlenségnek uralkodnia, csak, mert mindenki
kibújik a kötelesség alól, másokra hagyva, amit maguk meg tudnának, de meg
is kellene tenniük. Lehet, hogy ezek apróságok, de ha mind összevesszük,
ijesztő rendetlenséget jelentenek, és Isten helytelenítését váltják ki. Az apró
ügyek, a jelentéktelen dolgok elhanyagolása, ez mérgezi meg az élet boldogságát. A jelentéktelen dolgok hűséges végzése alkotja a boldogság összességét,
amit ez életben elérhetünk.” – 2B 699-700.

b. Milyen áldásai vannak a munkának? Kol 3:23-24; Préd 5:12. Mit tanítsunk meg gyermekeinkkel a mindennapi munka előnyeiről?

„Isten a munkát áldásul adta az embernek, hogy elfoglalja értelmét, erősítse testét és fejlessze képességeit… Csak a dolgozó férfiak és nők találják meg
az élet örömét.” – PP 24.
„Az ifjúságnak meg kell tanítanunk: az élet komoly munkát, felelősséget és
teherhordozást jelent. Olyan nevelésben kell részesülniük, amely a gyakorlati
életre készíti fel őket, mert olyan férfiakra és nőkre van szükség, akik meg
tudnak küzdeni a váratlan nehézségekkel. Meg kell tanítani nekik, hogy a
rendszeres, jól beosztott munka fegyelmező hatása nemcsak az élet viszontagságai miatt szükséges, hanem a sokoldalú fejlődés érdekében is.” – Gy 240.
„Ha a gyermekek segítenek anyjuknak a ház körüli teendőkben, akkor
megtanulnak úgy tekinteni a hasznos elfoglaltságra, mint a boldogság elengedhetetlen eszközére, amely inkább nemesít, semmint megaláz.” – Gy 243.
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Csütörtök

Május 18.

5. AZ OTTHON VALLÁSOSSÁGA
a. Hogyan tanítsuk a gyermeket, hogy felkészítsük a Mester szolgálatára?
Gal 5:13.ur; Péld 15:33; 1Pt 5:5.

„Már egészen kicsi korban szolgálatkészségre kell tanítani a gyermeket. Mihelyt elég fejlett testileg és szellemileg, bízzuk meg otthoni feladatokkal. Ösztönözzük arra, hogy igyekezzen szüleinek segíteni; buzdítsuk önmegtagadásra
és önuralomra; arra, hogy mások boldogságát és kényelmét fontosabbnak
tartsa, mint a sajátját; lesse az alkalmat, amikor örömet szerezhet és segíthet
testvéreinek és játszótársainak, s fejezze ki kedvességét az öregek, betegek és
szenvedők iránt! Minél inkább áthatja az otthont az igazi szolgálat légköre, annál jobban kifejlődik ez a lelkület a gyermekek életében. Megtanulnak örömet
találni a másokért való szolgálatban és áldozathozatalban.” – Gy 20.

b. Mi gátolhatja meg keresztényi bizonyságtevésünket, ha óvatlanok
vagyunk? 1Kor 15:33.

„Nem ajánlatos a keresztényeknek azok társaságát választani, akik nem
állnak összeköttetésben Istennel, akiknek életmódja nem tetsző Neki… Sokan
meghívják otthonaikba rokonaikat, akik hiúk, értéktelenek és istentelenek.
Gyakori eset, hogy az ilyen hitetlen, vallástalan látogatók példája és rossz
befolyása maradandó nyomot hagy a gyermekek lelkében.” – ÜI 243.

Péntek

Május 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen jelentősége van Krisztus ismeretére tanítani a gyermekeket?
2. Mi történik, ha saját útjainkhoz ragaszkodunk az apró és jelentéktelenek
dolgokban?
3. Hogyan taníthatjuk meg gyermekeinkkel a szülők tiszteletét?
4. Milyen haszon származik a munkából?
5. Hogyan adhat nekünk örömet az otthon helyes vallásossága?
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9. Tanulmány

2017. május 27.
Szombat

Napnyugta: H 20:28
Ro 21:01

ROKONOKKAL EGYÜTT
„Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” (1Tim 4:12).
„Ne add fel vallásos igényeidet, sem előjogaidat, csak hogy eleget tégy
megszenteletlen barátaid és rokonaid óhajainak. Isten felszólít, hogy foglalj
állást az igazság mellett, még ha szöges ellentétben is áll azokkal, akik legközelebb vannak hozzád.” – 4B 117.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek, 5. kötet, 395-400. (Világi hatások)
Sons and Daughters of God, 51, 52.

Vasárnap

Május 21.

1. ISTEN LEGYEN AZ ELSŐ
a. Hányadik helyet töltse be Isten az életünkben? Hol legyenek a sorban rokonaink? Mt 22:37-39.
„Ha Isten Lelke van valakiben, akkor ő megkönnyebbülést teremt és
nem fájdalmat… Enyhítsünk a szenvedés minden formáján, úgy tekintsünk
önmagunkra, mint Isten képviselőjére, aki minden képességével könnyít a
szükségen. Legyünk Isten munkatársai! Vannak, akik nagyszerű szeretetet
mutatnak rokonaik, barátaik és kedvenceik iránt, de megvonják a jóindulatot és figyelmességet azoktól, akiknek gyöngéd együttérzésre, kedvességre és
szeretetre volna szükségük.” – SD 52.

b. Milyen ígéretük van azoknak, akiknek bármely emberi kapcsolattól
fontosabb Isten? Mt 19:29; Zsid 13:5.mr.

„Ha el kell elhagyod apádat, anyádat, nővéredet, fivéreidet, feleségedet
gyermekeidet Krisztusért, akkor nem maradsz egyedül. Isten befogad családjába, a királyi család tagja leszel, a Király fia és leánya, aki uralkodik az
egeknek egein.” – 1B 312.
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Hétfő

Május 22.

2. CSALÁDUNK ÉS MÁSOK SEGÍTÉSE
a. Hol kezdjük a Krisztusért való munkánkat? Péld 22:6; Ésa 8:18.

„Krisztussal közösségre lépve, az új ember csupán visszatér Istennel való
közösségére… Kötelességei körülötte vannak, közel és távol. Első kötelessége
a gyermekei, s legközelebbi rokonai. Semmi sem menti őt fel, hogy a külső,
nagyobb kör kedvéért elhanyagolja a belső kört…
Ahogyan a szülők hűségesen végzik felelősségüket a családban, megfékezéssel, helyreigazítással, tanítással, tanáccsal, vezetéssel – az apa, mint a család
papja, az anya, mint az otthon misszionáriusa – úgy töltik ki környezetüket,
ahogy Isten is őket. Az otthon kötelességeit teljesítve a szülők megsokszorozzák erőiket a családon kívüli jócselekedetekre. Így válnak megfelelővé a
gyülekezi munkára is. Körültekintően tanítva kicsiny nyájukat, önmagukhoz
és Istenhez kötve gyermekeiket, válnak Isten munkatársaivá.” – SD 223.

b. Hogyan fogunk másokkal bánni, ha Krisztus bennünk lakik? Ésa
50:4.

„A keresztény kedvesen szól rokonaihoz és mindenki máshoz is. Kedves,
udvarias, szeretetteljes, együtt érző lesz, és így ráneveli magát arra, hogy majd
a mennyei otthonban lakozhasson.” – ÉÉM július 11.

c. Milyen példával szolgált Jézus azoknak, akik kísértve vannak arra,
hogy figyelmüket csakis a családjuknak szenteljék? Lk 19:10.

„Láb alá kell taposnunk hajlamainkat, önzésünket, s azt az önfeláldozás és
önzetlen jótékonyság lelkületét megtestesítenünk életünkben, mely Jézusban
élt, mikor a földön járt. Viseljük szívünkön rokonainkat, de ne tűrjük, hogy
rájuk korlátozzuk igyekezetünket, mintha Jézus csak az ő üdvözítésükért jött
volna.” – 2B 77.
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Kedd

Május 23.

3. TARTSUNK KI ELVEINKBEN
a. Miért vagyunk egészségügyi reformátorok? 1Kor 6:19-20; 10:31;
2Tim 1:7; Ésa 7:15. Miért nem változtatunk egészségügyi szokásainkon, amikor barátokkal és rokonokkal találkozunk?

„Akik a színvonalat oly közelre emelik Isten rendjéhez, amennyire csak
tudják az Istentől igéje és Lelkének bizonysága által nékik adott világosság
szerint, azok nem változtatják meg cselekvésük irányát, hogy eleget tegyenek
Isten bölcs rendje ellenére élő barátaik vagy rokonaik kívánságainak, bármennyien is legyenek. Ha elv irányít bennünket e dolgokban, ha megtartjuk
az étrend szigorú szabályait, ha keresztényekként Isten elgondolása szerint
szoktatjuk ízlésünket, akkor olyan befolyást gyakorolunk, amely megnyeri
Isten tetszését. A kérdés az, hogy akarunk-e igazi egészségügyi reformátorok
lenni?” – ÉTT 32.

b. Hogyan éljünk keresztény életet? 1Jn 3:18; Mt 5:16; 1Thess 2:12.
Miért veszélyes csak azért változtatni szokásunkon, hogy a hitetlen
rokonság kedvében járjunk?

„Sokan úgy érzik, engedményeket kell tenniük, hogy megnyerjék vallástalan rokonaik és barátaik tetszését. Nem mindig lehet pontosan megvonni
a határvonalat, így azután az egyik engedményt a másik követi, míg azok,
akik életükben Krisztus igaz követői voltak, jellemükben alkalmazkodnak a
nagy tömeg szokásaihoz. Megszűnik a kapcsolatuk Istennel, már csak névleg
keresztények.” – ÜI 244.

c. Mit szeretne Isten, hogyan viselkedjünk, amikor nem a gyülekezetben vagyunk? 1Tim 4:12; 2Kor 6:17-18; Tit 2:14.

„Azért van oly jelentéktelen hatásunk hitetlen rokonainkra és ismerőseinkre, mert csak jelentéktelen különbség van a tetteink és a világ tettei között.”
– FE 289.
„Rokonaid és barátaid előtt, minden üzleti kapcsolatodban, világi ismerőseid előtt – bárhol és mindenhol, bármilyen körülmények között, állj ki
Jézusért!” – 5B 249.
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Szerda

Május 24.

4. HATÁROZOTT DÖNTÉSEK
a. Befolyásolhatják-e döntéseinket a világi barátok és rokonok? 1Kor
11:1; Jak 1:5; Zsol 119:105; Gal 5:24.

„Megtűröd, hogy rokonaid és barátaid szavai hassanak terveidre s döntéseidre. Túl könnyen hitelt adsz nekik, elgondolásaikat szövöd nézeteidbe,
ami gyakran félrevezet… Nézeteid, gondolataid, véleményeid rájuk hatnak
ki, az övék meg a tiédre, ez erős áramlatot indít a rossz irányban, hacsak
mindnyájan alázatosak s Istennek szenteltek nem vagytok.” – 3B 506-507.
„Az értékes életet, melyet Isten adott, ne alakítsák hitetlen rokonaink, csak
hogy megfeleljen érzéki gondolkodásuknak, hanem töltsük úgy, hogy kivívja
Isten tetszését.” – 4B 236.

b. Milyen felelősséget kaptak a szülők gyermekeikkel kapcsolatban?
Péld 22:6. Tudják-e akadályozni ezt a munkát a barátok és rokonok?

„Legyetek óvatosak, hogy kire bízzátok gyermekeitek nevelését, mert senki nem menthet fel titeket Isten adta felelősségetek alól… Férfiak és nők egyaránt tiszteljék szüleiket és alkalmazkodjanak hozzájuk, de a saját gyermekeik
nevelésében az irányítás gyeplőjét nekik kell a kezükben tartaniuk.” – Gy 299.

c. Milyen figyelmeztetés szól azokhoz, akik nem mindenhol tartják
magukat a keresztényi elvekhez? Jak 1:6.mr.8.

„Isten segítsen mindenki, hogy megértse hogy képtelen saját hajóját
biztonsággal a kikötőbe kormányozni. Minden napunkon elengedhetetlen
számunkra a Krisztus kegyelme, kegyessége. Egyedül az Ő páratlan kegyelme
tudja megóvni lábunkat az eleséstől.” – TII 193.
„Soha ne add fel az igazságot azért, hogy valaki kedvére tegyél! Légy határozott, szilárd, megalapozott és ne bizonytalankodj!” – 2SG 266.
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Csütörtök

Május 25.

5. EGY KÜLÖNLEGES MUNKA
a. Milyen munka hárul azokra, akik megosztott családban élnek? 1Kor
7:12-14,16.

„Sok levelet kapunk tanácsokat kérve. Egy anyuka azt mondja, hogy férje
hitetlen. Vannak gyermekeik, de apjuk arra tanítja őket, hogy ne tiszteljék
anyjukat. Ezért nagy aggodalma van gyermekei miatt. Nem tudja, hogy mit
tegyen. Majd leírja, hogy nagyon szeretne valamit dolgozni Isten ügyéért és
azt kérdezi, hogy szerintem elhagyja-e családjárt, mivel meggyőződött, hogy
nem tud semmit sem tenni már értük.
Szeretnék válaszolni: Testvérnőm, nem látom, hogyan lehetnél tiszta az Úr
előtt, mialatt elhagyod férjed és gyermekeidet. Nem hinném, hogy te tényleg
úgy véled, hogy ezt magadtól meg tudod tenni… Biztos vagyok benne, hogy
kötelességed saját gyermekeidről gondoskodnod. Ezen a területen van a te
kijelölt munkád…
Ne add fel a harcot, ne bátortalanodj el, csak azért mert férjedet felhasználja Sátán arra, hogy meghiúsítsa munkádat! Tedd gyermekeiddel amit
szeretnél. Bánj férjeddel kedvesen minden esetben és gyermekeid szívét a
szeretet fonalával kösd magadhoz…
Feladatod egyértelmű, ragyogtasd világosságod családodban ahol Sátán is
munkálkodik, hogy magadhoz erősítsd gyermekeidet… Ne várd el és ne kérd
férjed és gyermekeid megértését, hanem egyszerűen csak éld Krisztus életét.
Szavaiddal, lelkületeddel, jellemeddel, szelídséggel, türelemmel, elnézéssel és
vidámsággal légy útjelző, amely a menny felé vezető utat mutatja.” – TSB
44-45.

Péntek

Május 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Ha Istent szeretjük mindenek felett, akkor hogyan bánunk másokkal? Kiket
nem szabad elhanyagolnunk?
2. Az emberek mely csoportja iránt van kötelességünk elsősorban? Ez az egyetlen kötelességünk?
3. Hogyan tudunk jó befolyással lenni hitetlen rokonainkra?
4. Ki tartsa kézben a gyermekek irányítását? Miért?
5. Milyen misszió munkája van annak a szülőnek, aki megosztott családban él?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
telek vásárlására
imaház céljából Madridban

2017. június 3.
szombat

Spanyolország egy független álam az
La Coruna
Ibériai-félszigeten Európa délnyugati
S P A N Y O L - Zaragoza
részén. Hozzátartozik több szigetcsoValladolid
Barcelona
port is az Atlanti-óceánon illetve a
Fölközi-tengeren és további területek Lisszabon
Madrid Valencia
Afrika északi partján. A 46 millió
ORSZÁG
népességű országban demokrácia
van és parlamentáris alkotmányos
Gibraltár
monarchia. Virágzik a túrizmus, mivel
a harmadik leglátogatottabb ország a világon (2014). A vizsgálatoknak megfelelően (2015)
a lakosság 71,8 %-a katolikus, azonban a 18-24 éveseknek csak
48,4 %-a vallja katolikusnak magát, és a 47,1 % nem tartja magát
vallásosnak illetve ateista.
Spanyolország fővárosa Madrid, lakosainak száma 3,2 millió,
elővárosaival együtt pedig 6,5 millió. Sok multinacionális cég kereskedelmi központja van itt, és ez jelenti az ország politikai, gazdasági
és kulturális központját is.
A Hetednap Adventista Reformmozgalom, mint nem katolikus
hitvallású közösség lett bejegyezve hivatalosan 1972-ben. Azóta sok
hívő, lelkész és munkás buzgón hirdeti az Úr Jézus Krisztus evangéliumát ezen a területen.
A jó munkaerő piaci feltételek miatt sok hívő emigrált az országba
2000-től. Ezért vált szükségessé, hogy telket vásároljunk Madridban,
ahol majd imaház épül. Hogy elősegítsük az Úr számára készülő
világítótorony létrehozását pénzügyi elkötelezettséget vállaltunk egy
bankkal. Eddig több mint a harmadát már törlesztettük. Azonban
a gazdaság lejtőre került és utóbbi években sok hívő elhagyta az
országot és így lecsökkent a gyülekezet létszáma. Így vált nehézzé a
tartozás törlesztése, hogy az ingatlan megmaradhasson.
Ebből az okból kifolyólag kérünk benneteket – hittestvéreket,
gyermekeket, barátkozókat – szerte a világon, hogy nagylelkű
adományaitokkal segítsetek. Előre is teljes szívünkből köszönjük és
kérjük az Urat, hogy áldjon meg benneteket és családotokat.



PORTU

GÁLIA

Vizcayai - öb öl

Hittestvéreitek Madridból
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10. Tanulmány

2017. június 3.
Szombat

Napnyugta: H 20:35
Ro 21:08

A GYÜLEKEZETI CSALÁD
„Az atyafiúi szeretet maradjon meg.” (Zsid 13:1).
„Mindenki ki van téve annak, hogy hibát követ el. Senki sem tökéletes. Az
Úr Jézus azért halt meg, hogy akik vétkeznek azok bocsánatot nyerhessenek.
Nem a mi feladatunk a hibáztatás. Krisztus sem azért jött, hogy hibáztasson,
hanem hogy megmentsen.” – HP 292.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 73–77. (Vegyük körül szeretettel a tévelygőket)

Vasárnap

Május 28.

1. SEGÍTSÜNK KÖRNYEZETÜNKBEN
a. Az emberek mely csoportjai iránt kell különös gondoskodást mutatnunk? Gal 6:10. Miért? Mt 12:50.
„Láttam, hogy Isten gondviselése helyezte gyülekezetünkbe, közeli keresztény közösségbe az özvegyeket, árvákat, vakokat, süketeket, sántákat és más
nyomorékokat, hogy próbára tegye népét, s kimutassa jellemüket. Isten angyalai figyelik, hogyan bánunk a szánakozásunkra, szeretetünkre és önzetlen
jótékonyságunkra szorulókkal. Ez Isten jellemünkkel kapcsolatos vizsgája.
Ha valóban a Biblia vallásával rendelkezünk, akkor szeretettel, nyájassággal, s
a szívünkön viselés adósságával tartozunk Krisztusnak testvérei személyében.
S mi sem tehetünk kevesebbet, mint kimutatni hálánkat, irántunk tanúsított mérhetetlen szeretetéért, amikor még bűnösök voltunk, méltatlanok a
kegyelmére, mint hogy szívünkön viseljük, s önzetlenül szeretjük kevésbé
szerencsés testvéreinket.” – 3B 511.

b. Milyen kötelezettségünknek fogunk eleget tenni, ha tiszta lesz az
istentiszteletünk? Jak 1:27; Mk 14:7.

„Ott kell missziómunkát végezni, ahol az emberek nélkülöznek és szenvednek.” – WM 35
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Hétfő

Május 29.

2. A FELEBARÁTI SZERETET ÁPOLÁSA
a. Hogyan mutatkozott meg Isten szeretete irántunk? Mit vár el tőlünk
ez a szeretet? 1Jn 4:9,11; Jn 3:16.
„Amikor a bűnös meglátja a Megváltót a bűn átka alatt haldokolni maga
helyett a kereszten, felismeri bűnbocsátó szeretetét és ez szeretetet ébreszt
szívében. A bűnös szereti Krisztust, mert Krisztus előbb szerette őt, a szeretet
pedig a törvény betöltése.” – 1Sz 344.
„Az emberben lakozó Krisztus nem fogja hibáztatni a másikban lakozó
Krisztust. Meg kell tanulnunk, hogy miként hordozzuk el a körülöttünk lévők sajátosságait. Ha alárendeltük akaratunkat Krisztus akaratának, akkor
hogyan is tudnánk ellentmondásba kerülni hittestvéreinkkel? Ha nézeteltérésbe kerültünk, akkor felismerhetjük, hogy az énünket még keresztre kell
feszítsük. Akiket Krisztus szabaddá tett azok igazán szabadok. Nem vagyunk
teljesen Krisztusban amíg úgy nem szeretjük egymást, mint ahogyan Krisztus
szeretett minket. Azzal bizonyítjuk, hogy egészen Krisztusban vagyunk, ha
úgy cselekszünk ahogyan megparancsolta.” – TDG 262.

b. Milyen kapcsolatunk kell legyen Istennel, még mielőtt hittestvéreink
iránti szeretet lehetne bennünk? 1Jn 4:7,12.
„Mindazok, akik beleszületnek a mennyei családba, bizonyos értelemben
a mi Urunk Jézus Krisztus testvérei. Krisztus szeretete köti össze egymással
az ő családjának a tagjait. Ahol ez a szeretet nyilvánvalóvá lesz, ott feltárul,
megmutatkozik ez az isteni kapcsolat.” – JÉ 543.
„Feladatunk, hogy Krisztus szeretetének légkörében éljünk és mélyen
belélegezzük azt, majd pedig melegét környezetünkre visszasugározzuk.” –
OHC 175.

c. Hogyan kell szeressük egymást? 1Pt 1:22-23.
„Egyedül csak Isten tudja megértetni kegyelmét, szeretetét és hosszútűrését, hogy olyan hitünk lehet, amely szeretet által működik és megtisztítja a
lelket. Isten ajándéka ez.” – LHU 252.
„Ápoljuk szívünkben a szeretetet. Ne legyünk hajlamosak arra, hogy hittestvérünkről rosszat gondoljunk! A lehető legkevesebb magyarázatot fűzzük
ahhoz, amit mondanak vagy tesznek. Legyünk bibliai keresztények.” – TDG 83.
10. Tanulmány - A GYÜLEKEZETI CSALÁD
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Kedd

Május 30.

3. TAPASZTALATAINK GYARAPÍTÁSA
a. Milyen választási lehetőségünk van, hogy növekedhessen keresztényi tapasztalatunk? Ef 4:21-24.

„Csak keveseknek van fogalmuk a megtérés folyamatáról. Nem kis dolog
átalakítani a földies, bűnt kedvelő gondolkodást. A földies észjárással nem
könnyű megértetni Krisztus kimondhatatlan szeretetét, kegyelmének szépséges oldalait, s Isten kitűnőségét, hogy így az ő szeretete itassa át lelküket,
hogy a mennyei titkok magukkal ragadják azt. Mikor az ember végre megérti
ezeket, eddigi élete undorítónak és gyűlöletesnek tűnik majd előtte. Megutálja a bűnt, és összetörve szívét az Isten előtt, úgy öleli magához Krisztust, mint
a lélek életét és örömét. Hátat fordít előző élvezeteinek is. Más lesz a gondolkodása, új alapokra helyezkedik szeretete, érdeklődési köre, akarata. Mind új
lesz: bánatai, kívánságai, szeretete… Isten szavát, mely valamikor unalmas
és fárasztó volt, most azt választja vizsgálódása tárgyának, tanácsadójának.
Isten hozzá intézett levele ez, melyen ott az örökkévaló Isten aláírása. Ezzel
veti össze, méri le gondolatait, szavait s tetteit. Reszket a bennük foglalt parancsok és rosszallások előtt, másrészt szilárdan megragadja ígéreteit, s azok
segítségével erősíti meg magát.” – FLB 139.

b. Milyen módon érhető el lelki növekedés? 2Pt 3:18.

„A kereszténynek mások megerősítése által kell erőre szert tennie. ’Aki
mást fölüdít, maga is fölüdül.’ Ez nem puszta ígéret, hanem isteni törvényszerűség, mely által a jót cselekvés áramlatai, mint a mélység vizei, körforgásban
vannak tartva, szüntelenül visszaáramolva forrásukhoz. E törvénynek betöltése a lelki növekedés titka…
Hogyan lehet növekednünk a kegyességben? Csak amennyiben megüresítjük szívünket énünktől, önzésünktől, s az égnek ajándékozzuk, hogy formálja
az isteni mintára… Amint magunkévá tesszük Isten áldásait, kegyelmének
nagyobb mértékét tudjuk befogadni.” – TII 228.
„A Szentírás figyelmes tanulmányozása révén mind többet és többet kell
megtudnunk Jézusról, követnünk kell az igazság és becsületesség útját, amely
ezáltal feltárul előttünk.” – ÜI 66.
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Szerda

Május 31.

4. A TÉVEDŐ KEZELÉSE
a. Miről ne felejtkezzünk meg, amikor valamilyen kapcsolatba kerülünk hittestvéreinkkel? Lk 21:19; Jn 15:12.

„Adjatok szeretetet azoknak, akik a legjobban rászorulnak. A legszerencsétlenebbeknek, akiknek természetük a legkellemetlenebb, szükségük van
szeretetünkre, gyengédségünkre és részvétünkre. Akik próbára teszik türelmünket, azoknak van a legnagyobb szükségük szeretetre.” – FE 281.
„Nem szükséges, hogy elkezdjük megpróbálni egymást szeretni. Krisztus
szeretetére a szívünkben vagyunk rászorulva. Ha énünk Krisztusban felolvad,
akkor az igazi szeretet önkéntelenül is előtör majd.” – ESz 306.
„Szükséges, hogy a tévelygő iránt keresztényi türelmet és szeretetet tanúsítsunk, azonban fennáll az a veszély is, ha túlságosan elnézők vagyunk
hibáival szemben, hogy arra a következtetésre jut: talán nem is érdemelte meg
a feddést, és mint jogtalant, visszautasítja.” – AT 346.
„A legjobban segítségre szorulóknak segítsetek. A kevésbé kedvező körülmények közt élőkön, a tévelygőkön, a hibák elkövetőin, akik talán meg is
sértettek, s végsőkig próbára tették türelmeteket. Jézus épp ezeken szánakozik, mert az ellenfélnek nagyobb hatalma van rajtuk, s úton-útfélen visszaél
gyönge pontjaikkal, akiket a legkiszolgáltatottabbak oldalukon sebez meg
nyilaival.” – 2B 75.

b. Mi legyen az első lépésünk, ha azt halljuk, hogy egyik hittestvérünk
megbántott valakit? Mt 18:15; 3Móz 19:16.

„Ne hallgass meg hittestvéreid ellen szóló szavakat… Kérdezd meg a vádaskodót, hogy ő engedelmeskedett-e Isten szavának abban a bizonyos dologban. Krisztus nagyon világosan meghagyta nekünk, hogy miként járjunk
el. Menj el hittestvéredhez és mond el neki a tévedését, ami kettőtök között
történt, de csak neki…
Akár igaz, akár nem a sérelem amivel vádolnak, Krisztus utasítása ugyanaz. Hittestvérednek segítségre van szüksége. Beszélj vele, de nem mással, a
róla keringő szóbeszédről. Adj neki lehetőséget, hogy elmagyarázhassa. Az is
lehetséges, hogy téves a róla terjedő hír és egyszerű magyarázattal helyreigazítható a fennálló körülmény. Ezek alapján kell eljárni minden feltételezett
tévedővel.” – HP 292.
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Csütörtök

Június 1.

5. HELYREÁLLÍTÁSRA BUZDÍTÁS
a. Hogyan bánjunk a tévedőkkel? Mi legyen a célunk? Gal 6:1-2; 1Pt
4:8; Tit 3:2.

„Tartsátok szemetek előtt, hogy a tévelygők visszaszerzésének a mi felelősségünkké kell válnia. Nem szabad ezt büszkén, fontoskodón, vállveregetőn
tenni…
Maga forog szüntelen veszedelemben. Aki semmibe veszi testvére halálosan komoly szükségleteit, azt Isten gondviselése ott vezeti át, ahol testvére
jár, próba és bánat közt hánykolódva. S a keserű élménnyel bebizonyítja neki,
hogy ő is olyan tehetetlen és ínséges, mint az a szenvedő, akit elutasított.” – 6B
398. 399.

b. Mi a leggyakoribb akadálya a hiba kijavításának? Péld 11:13; 18:8.

„A pletyka, és a rossznyelvűség, a titkok kibeszélése, a jellemek vesézése
elszigeteli az embert Istentől. Nem más ez, mint a lelkiség, és a nyugodt vallásos légkör halála…
A keresztény jól rágja meg szavait. Sose vigyenek kedvezőtlen hírt egyik
barátjuktól a másikhoz, különösen, ha tudják, hogy a kettő amúgy se szívleli
egymást. Kegyetlen dolog a célzás és a sejtetés, mintha sok mindent tudnál
az ismerősről, akiről a másik mit sem tud. Az ilyen célzásokat továbbadják,
és a lehető legkedvezőtlenebb benyomást keltik. Mintha őszintén mondanánk
el a tényeket, csak éppen túlozva. Milyen súlyos a kár, amit Krisztus egyháza
elszenved az ilyen dolgoktól!” – 2B 185. 186.

Péntek

Június 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan fog meglátszódni, hogy valóban bibliai vallást gyakorlunk?
Hogyan bánnak hittestvéreikkel a bibliai keresztények?
Hogyan erősödhetünk meg jobban, mint keresztények?
Miként tudjuk szeretni egymást? Különösen kiket kell szeretnünk?
Mi fog történni velünk, ha elmulasztjuk, hogy segítsünk hibázó hittestvéreinknek a helyreállításban?
A keresztény kapcsolatok – 2017. április - június

11. Tanulmány

2017. június 10.
Szombat

Napnyugta: H 20:40
Ro 21:13

A GYÜLEKEZET A VILÁG VILÁGOSSÁGA
„Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5:14).
„Amit Isten Izráel, a választott nép által akart tenni a világért, ma megvalósítja egyházával.” – PK 444.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 7-17. (Isten terve egyházával;
A tizenkét tanítvány kiképzése)

Vasárnap

Június 4.

1. ISTEN JELLEMÉT TÜKRÖZŐ NÉP
a. Milyen célt kell megvalósítania a gyülekezetnek? Ef 3:9-11; 2Kor 4:6;
1Pt 2:9.

„Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét
és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta
ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy dicsőségét. Az egyház a
letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; végül pedig kinyilatkoztatja a
’mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt’ (Ef 3:10) Isten felmérhetetlen szeretetét.” – AT 7.

b. Milyen megbízatást hagyott ránk Isten? Hogyan tudunk abban részt
venni? 2Kor 5:18-19; Jn 20:21.

„A bűn annyira megrontotta az embert, hogy egymagában képtelen összhangba jutni azzal, akinek a lénye tisztaság és jóság. De Krisztus megmentette
az embert a törvény kárhoztatásától, egyesíteni tudja az emberi erőfeszítést a
mennyei erővel. Isten előtti bűnbánattal és Krisztus iránti hittel Ádám elbukott gyermekei újra „Isten gyermekei” (1Jn 3:2) lehetnek.” – PP 38.
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Hétfő

Június 5.

2. EGYÜTT DOLGOZNI KRISZTUSSAL
a. Mit kért Jézus az Atyától a tanítványok számára, hogy képesek legyenek bizonyságot tenni a világnak? Jn 17:20-21.
„[A Krisztus által kiválasztott] első tanítványok azzal tűntek ki, hogy igen
különböztek egymástól. Feladatuk az volt, hogy a világ tanítói legyenek; mint
tanítók azonban alapjában véve teljesen eltérő jellemvonásokat mutattak. Az
eredményes munkálkodás érdekében azonban szükséges volt, hogy ezeket a
különböző természetű és különböző életfelfogású férfiakat, egyetlen egyöntetű érzés, gondolat és magatartás forrassza eggyé. Ezt az egységet akarta Jézus
bennük megalapozni, és ezért arra törekedett, hogy őket önmagával hozza
egységbe.” – AT 15.
„Ritkán találni két ugyanolyan embert. Az emberek között, de még a természet világában is, sokféleség van. Egység a sokféleségben Isten gyermekei
között – a szeretet és béketűrés megnyilvánulása a különböző jellem ellenére
– ennek a bizonyságára küldte Fiát Isten erre a világra, hogy megmentse a
bűnöst…
Minél szorosabb közösségben vagyunk Krisztussal annál szorosabb közösségben vagyunk egymással.” – SD 286.

b. Milyen viselkedéssel tudunk a gyülekezetben erős bizonyságot tenni
másoknak arról az igazságról, amiről azt álltjuk, hogy hisszük? Ef
4:1-3,31-32.
„Krisztus jellemére van szükségünk… Bárcsak az Úr segítene minket,
hogy meghaljunk a bűnnek és újjászülessünk, hogy Krisztus élhessen bennünk mint élő, tevékeny alapelv – olyan erő, amely szentségben őriz meg
bennünket.” – ICsK november 27.
„Tanulj a nagy Tanítótól! Barátságos, együtt érző szavak oly jók, mint az
orvosság, meggyógyítják a kétségbeesett lelkeket. Isten szavának, ha a gyakorlati életbe átültetjük, gyógyító, nyugtató ereje van. A kemény szavak sem
neked, sem másoknak nem szolgálnak áldásul soha.” – ESz 103.
„Sokan, akik elgyengültek és elcsüggedtek az élet nagy küzdelmeiben,
megerősödnének néhány kedves, vidám és bátorító szó által, hogy győzzenek… Nem tudjuk, milyen messze terjedő hatást gyakorolhatnak kedves
szavaink, krisztusi törekvéseink, amelyekkel könnyíteni igyekszünk mások
terheit. A tévelygőt nem lehet visszafordítani más módon, mint szelídség,
jóság és gyengéd szeretet által.” – ÉÉM augusztus 9.
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Kedd

Június 6.

3. ISTEN SZERETETÉNEK BEMUTATÁSA
a. Hogyan bánjunk hittestvéreinkkel? Fili 2:3. Miért legyen szerény az
önmagunkról alkotott véleményünk? Mt 23:8; 1Kor 4:7; 2Kor 10:12.

„Akik Jézus lelkületével és szeretetével eggyé válnak vele, azok egymással
is szoros testvériségben lesznek, a szeretet selyemkötelékével összefűzve.” –
SD 300.
„Feszítsétek meg magatokat, becsüljetek másokat többre magatoknál. Így
juttok egységre Krisztussal. Félreérthetetlen bizonyítékát szolgáltatjátok majd
a mennyei mindenség, a gyülekezet, s a világ előtt, hogy Isten fiai és leányai
vagytok. Példaadástokban Isten dicsőül meg.” – 9B 127.

b. Milyen szabályt használjunk egymás véleményének tiszteletére, ha
nem történt nyilvános alapelvi vétség? Rm 14:10,13.

„Az egyénnek vannak elidegeníthetetlen jogai. Mindannyiunknak van
egyénisége, egyéni sajátossága. Senki sem olvaszthatja egyéniségét máséba.
Mindenkinek cselekednie kell önmagáért, lelkiismeretének szava szerint.” –
BL 199.
„Soha ne engedjük, hogy egy ember hangja és befolyása valaha is ellenőrző, irányító hatalommá váljon.” – MM 165.

c. Milyen előfeltétele van annak, hogy hittestvéreinkkel igazán jó kapcsolatunk lehessen? Ha ez megvalósult, akkor mit fogunk megtapasztalni? 1Jn 1:7.
„Isten elfogadja mindazokat, akik teljesen bízva a megfeszített Megváltó
érdemeiben Hozzá jönnek. Ennek eredményeként szeretet árad a szívből.
Bár nincsenek elragadott érzések, de van nyugalmas, békés bizalom. Minden
teher könnyű, mert a Krisztus által kijelölt iga könnyű. A kötelesség és az
önfeláldozás örömmé válik. Az addig sötétségbe burkoltnak tűnő ösvényt
az Igazságosság Napjának sugarai világítják meg. Ez az, amikor úgy járunk a
világosságban, ahogyan azt Krisztus is tette.” – 1Sz 325.
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Szerda

Június 7.

4. ÖSSZHANG A MUNKÁBAN
a. Hogyan mutatja be Pál tapasztalata és megtérése a damaszkuszi
úton, hogy mi Isten terve a bűnösök megmentésére a gyülekezeti
tagok felhasználásával? Apcs 9:6,10-11,15.

„Pál megtérése fontos elveket nyújt, melyeket sose szabad elfelejtenünk.
A világ Megváltója ott, ahol elismert gyülekezetünk van, nem hagyja jóvá a
vallásos élményt s istentiszteletet szervezett és elismert gyülekezetétől függetlenül.
Sokan azt vették fejükbe, hogy egyedül Krisztusnak felelősek világosságukért és lelki életükért, függetlenül evilági elismert követőitől. Jézus azonban
elítéli ezt mind tanításaival, mind példamutatásával, mind a mi okulásunkra
nyújtott tényekkel. Itt volt Pál, akit Krisztus később a legfontosabb hivatásra
tett alkalmassá, aki választott edénye lett, s az Úr közvetlenül Jézus jelenlétébe hozott, mégsem maga tanítja őt. S mikor Pál megkérdezi tőle: ’Mit akarsz
tőlem, mit tegyek?’, az Üdvözítő nem tudatja vele közvetlenül akaratát, hanem
gyülekezetéhez küldi. Azok majd megmondják, mit kell tenned.” – 3B 432-433.

b. Milyen kölcsönhatás van Krisztus, a gyülekezet és mi közöttünk? Ef
4:14-16.

„Jóllehet a gyülekezetben lévő keresztény közösség tagjai eltérő tálentumokkal bírnak, de akkor is mindenkinek kötelessége munkálkodni. Különbözőek a tálentumok, de mindenki kapott feladatot. Mindenki alárendeltje
Krisztusnak az Istenben. Dicsőséges feje Ő azoknak, akik az Isten Igéjébe
vetett hit által kapcsolódtak össze, bármely társadalmi osztályból valók is. A
mennyei alapelvekben való együttes hit által összekötve, ők mind Krisztustól
függnek, aki hitüknek szerzője és bevégzője. Ő alkotta azokat az elveket, amelyek egyetemes egységet és szeretet teremnek. Követőinek szeretetén kellene
gondolkozniuk. Nem volna szabad rövidesen megállniuk, amikor elértek valamennyit a felállított színvonalból. Amennyiben a keresztényi elvek szerint
élünk, akkor általános lesz a harmónia és a tökéletes békesség. Ha a szívet
átitatja Krisztus Lelke, akkor nem lesz veszekedés, sem elsőségre törekvés,
sem uralkodni vágyás.” – UL 104.
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Csütörtök

Június 8.

5. SZOLGÁLATRA SZERVEZVE
a. Hogyan mutassuk ki a hittestvéreink iránti szeretetünket? 1Jn 3:18.
„Mindazok, akik beleszületnek a mennyei családba, bizonyos értelemben
a mi Urunk Jézus Krisztus testvérei. Krisztus szeretete köti össze egymással
az ő családjának a tagjait. Ahol ez a szeretet nyilvánvalóvá lesz, ott feltárul,
megmutatkozik ez az isteni kapcsolat. ’Mindaz, aki szeret, az Istentől született
és ismeri az Istent’ (1Jn 4:7).
Azok, akiket Krisztus megdicsér az ítéletben, lehet, hogy nagyon keveset
tanultak, ismertek meg a hittudományból, de becsben tartották, ápolták az
alapelveket. Az isteni Lélek befolyása útján áldássá lettek azok számára, akik
körülöttük élnek.” – JÉ 543.

b. Hogyan mutatta be Jézus az igazi nagyság és a szolgálat életének
kapcsolatát? Mk 9:35; Mt 20:25-28.

„Megváltónk földi élete korántsem volt a kényelemnek, önérdeknek szentelt élet, óh nem - állandóan szent buzgalommal és komolysággal fáradozott
az elesett emberiség megváltásán. A bethlehemi jászoltól kezdve a golgotai
keresztig az önmegtagadás útját járta; sohasem húzódozott a nehéz munkától, a fárasztó utazástól, valamint a kimerítő gondtól és fáradtságtól sem…
Isten akaratának teljesítése és művének befejezése képezte ételét és italát.
Önzés és önérdek távol állott munkájától.
Hozzá hasonlóan mindazok, akik Krisztus kegyelmében részesültek, készek az áldozatokra, hogy mások is részeseivé lehessenek ezen mennyei adománynak. Ezek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy általuk embertársaik
élete megjavuljon.” – JVÚ 58-59.

Péntek

Június 9.

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

Mit kell bemutasson a gyülekezet a világ számára?
Hogyan tudjuk kinyilvánítani a gyülekezetben az igazi egységet?
Hogyan tud az egymás iránt való szeretetünk sokkal több lenni egy érzésnél?
Milyen közös kötelék egyesít hittestvéreinkkel?
Mire leszünk hajlandóak, ha követjük Jézus példáját a szolgálatban?
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12. Tanulmány

2017. június 17.
Szombat

Napnyugta: H 20:44
Ro 21:16

LELKIISMERETESSÉG
A MUNKÁBAN ÉS PÉNZÜGYEKBEN
„Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között. (Péld 22:29.)
„Legyen a vallás a legfőbb dolog életünkben. Minden egyéb ügy ennek
legyen alárendelve. Minden testi, lelki és szellemi erőnket a keresztényi küzdelembe kell beállítanunk. Ha erőt és kegyelmet kérve Krisztusra tekintünk,
akkor oly bizonyos lesz győzelmünk, mint amily bizonyos, hogy Krisztus
érettünk meghalt.” – MÉ 71.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 134-144. (Az üzleti alapelvek és módszerek)

Vasárnap

Június 11.

1. MINTA SZERINT
a. Hogyan végezzük foglalkozásunkat minden részletében? Zsid 8:5;
Mt 5:48.
„Bármibe fog is a keresztény szője bele az örök élet gondolatát. Akár mezőgazdasági munkát végzünk, akár gépekkel dolgozunk, akkor is végezhető
a mennyei minta szerint… Krisztus kegyelme által minden gondoskodás
megtörtént a keresztény, krisztusi jellem tökéletesítésére. Istent magasztalja,
ha népe az emberekkel való kapcsolataiban, valamint a foglalkozásában is
mindig kinyilvánítja a mennyi elveket.” – HP 154.

b. Hogyan végezte Jézus hétköznapi munkáját, mielőtt elkezdte volna
szolgálatát? Lk 2:52.
„Jézus vidáman és tapintatosan végezte munkáját. Sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni
életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést,
és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Krisztus ezen a
ponton segít. Sohasem volt annyira elfoglalva a világi gondokkal, hogy ne
lett volna arra ideje, hogy törődjön a mennyei dolgokkal.” – JÉ 52.
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Hétfő

Június 12.

2. HAJLÍTHATATLAN BECSÜLETESSÉG
a. Mit mér Isten a mennyei mérlegen? 1Sám 2:3; Ésa 26:7; Zsol 62:10.

„Isten méri az indítékot, a szándékot és a jellemet. Minden embert megmérnek a mennyei mérlegen. Isten szeretné, ha ezt mindenki megértené…
Nincs oly indulat a szív mélyén, nincs oly titkunk sem tervünk, amit Isten ne ismerne… Isten elvárja, hogy teljes szívből, teljes lelkedből és teljes
erődből ’szeresd felebarátodat, mint temagadat’ – ez kerül a mérleg egyik
serpenyőjébe. A másik serpenyőbe helyezik a jellemet, hogy megtörténjen a
mérlegelés…
Ha a mérlegelés nem megfelelő Isten napján, akkor az egy borzalmas dolog lesz. Ezért szükséges aprólékosan megvizsgálni indítékainkat és tetteinket
Isten szent törvényénél és megbánni minden törvényszegést, majd megragadni Krisztus érdemeit amely pótolja a hiányt. Csakis Krisztus vére tudja ezt
megtenni.” – OHC 139.

b. Mit szeretne Isten, hogyan bánjunk másokkal? Rm 12:17; Jób 31:6.

„Egy igazán becsületes ember sohasem használja ki mások gyengeségét
vagy tehetetlenségét, hogy megtöltse saját pénztárcáját. Méltányos ellenértéket fogad el azért, amit elad. Ha hiba van a termékében, nyíltan megmondja
testvérének és felebarátjának, még ha ezáltal saját pénzügyi érdekei ellen
dolgozik is.
Az élet minden területén becsületesnek kell lennünk. Nem a tisztesség
alapelvei kormányozzák világunkat, mert mestere a hazug, csaló, elnyomó
Sátán, és alattvalói követik őt, megvalósítva céljait. A keresztények azonban
más Mestert szolgálnak, ezért tetteiket Istenben kell véghezvinniük, megvetve minden önző nyereséget. Az üzleti életben a tökéletes becsületességtől való
elhajlás csekélységnek tűnhet, azonban Megváltónk nem így látja.” – ÉÉM
november 22.

c. Mit ígért Isten a hűségeseknek? Fili 4:19.
„Bármi legyen is a foglalkozásod, sose hidd azt, hogy sikert csak úgy érhetsz el, ha feláldozod elveidet.” – RH August 19, 1884.
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Kedd

Június 13.

3. INTÉZD DOLGAIDAT KERESZTÉNYKÉNT
a. Mit akartak Dániel ellenségei kierőltetni munkájával kapcsolatban?
Dn 6:4. Milyen tanulságot vonhatunk le belőle?
„Az ügyigazgatás területén tevékenykedők legyenek mindenben elővigyázatosak, nehogy helytelen elvek vagy módszerek miatt tévedésbe essenek.
Eredményük olyan lehet, mint Dánielé volt a Babilon királyi udvaraiban.
Mikor Dániel összes ügyintézését a legaprólékosabb fölülvizsgálatnak vetették alá, egyetlen hibára se bukkantak. Érdemes tanulmányoznunk ügyintézésének följegyzéseit – bármennyire hézagosak is – mert tanításokat rejtenek
magukban. Elárulják, a tényt, hogy az ügyigazgató nem szükségszerűen
rosszban sántikáló tervkovács. Olyan ember lehet, aki minden lépesnél Istentől kéri tanácsát. Dániel, a babiloni királyság miniszterelnöke, egyúttal
Isten prófétája volt, s a mennyei ihletés világosságában részesült. Dániel élete
bizonyítja, mivé lehet minden keresztény ügyvezető.” – 7B 173-174.

b. Mit tanulhatunk Ábrahámtól, hogyan intézzük ügyeinket? 1Móz
23:7-16.

„Amikor [Ábrahám] üzleti tárgyalást folytat Kéth fiaival, hogy sírhelyet
vásároljon Sára számára. Bánatában sem feledkezik meg az udvariasságról:
meghajlik előttük, habár ő Isten nemes embere. Ábrahám tudta, mi az igazi
udvariasság, és mivel tartozik felebarátainak.
Felejtsük el önmagunkat! Keressük az alkalmakat, hogy másokat felvidítsunk, enyhítsük bánatukat, terheiket a kedvesség és szeretet kicsiny cselekedeteivel. Az otthon szokásunkká váló figyelmesség és udvariasság kiterjed a
családi körön kívül is, és boldoggá teszi az életünket.” – ÉÉM július 7.

c. Milyen példát hagyott ránk Jézus? Ef 5:2.

„Fölhívom figyelmedet Jézus életére, mint tökéletes példára. Az ő életét
önzetlen jóindulat jellemezte… Micsoda áldozatokat hozott értünk, hogy el
ne vesszünk, hanem örök életünk legyen! A menny akkor is elég olcsó lesz
számunkra, ha minden önző érdekről lemondunk, hogy elnyerhessük.” – 4B
218.
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Szerda

Június 14.

4. KERESZTÉNY ADÁS-VÉTEL
a. Melyik bibliai példa számol be olyanról, aki tisztességtelenül járt el
foglalkozásában? Lk 19:2-7.

„Zákeus, a ’fővámszedő’, zsidó volt, akit polgártársai megvetettek. Rangja
és vagyona gyűlölt hivatásának jutalma volt, egyet jelentett az igazságtalansággal és a zsarolással. A jómódú vámszedő mégsem volt teljesen az az érzéketlen világi ember, amilyennek tartották. A világias és büszke magatartás
mögött egy isteni befolyásra érzékeny szív rejlett.” – JÉ 464.

b. Mire jutott Zákeus, hogy mit fog tenni? Lk 19:8.
„Minden megtért lélek, Zákeushoz hasonlóan, a korábbi életére jellemző
igazságtalanságok elhagyásával jelzi, hogy Jézus a szívébe költözött. A fővámszedőhöz hasonlóan, azzal bizonyítja őszinteségét, hogy megtéríti a kárt.
Az Úr azt mondja: ’Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek
parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot… Semmi ő vétke,
mellyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki… élvén él’ (Ez 33:15–16).
Ha valakit igazságtalan üzleti eljárással megkárosítottunk, a kereskedelemben kijátszottunk vagy becsaptunk, még ha törvényesen is, meg kell
vallanunk hibánkat, és amennyire csak erőnkből telik, kárpótolnunk kell őt.
Kötelességünk, hogy ne csak azt térítsük vissza, amit elvettünk, hanem mindazt, amit kamatozott volna, ha bölcsen és helyesen használják fel, miközben
az a mi tulajdonunkban volt.” – JÉ 467.

c. Ki volt tisztességtelen kereskedő? Miért? Jn 12:4-6.

„Júdás a tanítványok pénztárosa volt, s a kis tartalékból titokban elcsent
valamennyit saját magának, csökkentve ezáltal anyagi forrásaikat… Júdás
nem szánta a szegényeket. Ha eladták volna Mária kenetét, és az ára az ő
kezébe kerül, abból a szegényeknek semmi hasznuk nem lett volna.” – JÉ 470.
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Csütörtök

Június 15.

5. GYAKORLATI TANÁCS
a. Milyen tanácsot kaptunk a hitetlenekkel való üzleti kapcsolathoz?
Ám 3:3; 2Kor 6:14-15.

„Némely hittestvérünk olyan munkába kezdett, hogy nem tudja megtartani a szombatot a parancsolat szerint. Némelyek hitetlenekkel társultak, és a
szombatrontónkkal való kapcsolatuk hatással van rájuk. Némelyek oly vakok,
hogy meg sem értik az ilyen társulás veszélyét, és mivel nem látják annál
veszélyesebb.” – HS 215.

b. Hogyan irányítsuk üzleti ügyeinket, tudva hogy Jézus hamarosan
visszatér? Péld 22:29.

„Az Emberfia közeli eljövetelébe vetett hit nem készteti a keresztényt hanyagságra mindennapi dolgaiban. A Krisztus közeli eljövetelére várakozók
nem lesznek tétlenek, hanem szorgalmasak a dolgaikban. Nem végzik felületesen és becstelenül munkájukat hanem megbízhatóan, gyorsan és alaposan.
Azt képzelik, hogy az evilági dolgokban való hanyag figyelmetlenségük lelkiségüket, s azt bizonyítja, hogy elkülönültek a világtól, azok súlyos csalódás
áldozatai. Szavahihetőségük, megbízhatóságuk és becsületességek a mindennapi dolgokban kerül próbára, ott vizsgázik. Ha hűségesek itt a kicsinyben,
megbízhatók lesznek majdan a nagyban is.” – 4B 309.

Péntek

Június 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mire gondoljunk bármit is csinálunk?
2. Mire nem szabad gondoljunk sohasem a munkánkkal kapcsolatosan?
3. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Dániel járt el munkájában,
mialatt pogányok között volt?
4. Mit tegyünk, ha rájövünk, hogy valaki becsapott?
5. Hogyan végezzük munkánkat, ismerve Jézus közeli visszatérését?
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13. Tanulmány

2017. június 24.
Szombat

Napnyugta: H 20:45
Ro 21:17

KÖTELESSÉGÜNK A HATÓSÁGOKKAL
SZEMBEN
„Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az
Istennek.” (Mt 22:21).
„Az igazi keresztény befolyás egy értékes erő, amely az Isten által meghatározott munka elvégzésén fáradozik. Ezt nem szabad politikával összekapcsolni, vagy hitetlenekkel való szövetséggel összekötni. Isten legyen a fő
vonzóerő.” – FE 483. 484.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek, 6. kötet, 394-397. (Világi hatóságokhoz való viszonyunk); Bizonyságtételek, 9. kötet, 157-166. (Dolgozzunk-e vasárnap;
Intő szavak)

Vasárnap

Június 18.

1. A KERESZTÉNY ÉS AZ ÁLLAM
a. Hogyan viszonyuljon a polgári hatóságokhoz Isten népe? Rm 13:1-4;
1Pt 2:13-14,17; Tit 3:1. Mit tegyünk, ha Isten törvénye szemben áll e
világ törvényeivel? Apcs 4:19.

Láttam, hogy mindig is kötelességünk engedelmeskedni országunk törvényeinek, ha nem ellenkeznek a magasabb törvénnyel, melyet Isten mondott
el a Sinairól, majd vésett ujjával kőbe.” – 1B 218.

b. Milyen volna a társadalom állapota, ha Isten törvénye szabályozná?
Ésa 48:18; 32:17.
„Az Úr kívánalmaihoz való alkalmazkodásban átformáló erő rejlik, amely
békét és jóakaratot teremt az emberek között. Ha minden férfi és nő Isten
Igéjének tanításait tenné élete irányítójává, gondolatai és érzelmei zsinórmértékévé, akkor a nemzeti és társadalmi problémák megszűnnének.” – PK 122.
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Hétfő

Június 19.

2. AKIK ISTEN KIRÁLYSÁGÁHOZ TARTOZNAK
a. Jóllehet állampolgárok vagyunk itt a földön és az Isten által elrendelt
vezetők alárendeltjei, de hol van a mi országunk igazán? Fili 3:20.
Mit mondott Jézus az ő országáról? Jn 18:36; Lk 17:21.

„Isten országa a szívben kezdődik.” – JÉ 426.

b. Hogyan éljük ki Isten királyságának elveit keresztényként itt a földön? Jn 3:5; 1:12-13; Mk 1:14-15.

„Krisztus országát nem törvényhozó testületek, tanácsok vagy bíróságok
döntésével, a világ nagyjainak támogatásával alapítja meg, hanem azzal, hogy
Krisztus természetét az emberekbe ülteti a Szentlélek munkája által. ’Valakik
pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából,
sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek’ (Jn 1:12-13). Ez az
egyetlen erő, amely felemelheti az emberiséget. E munka megvalósításához
az emberi eszköz Isten Igéjének tanítása és gyakorlása.” – JÉ 429.

c. Mit ismerhetünk még Isten országáról? Zsol 145:13; 2Pt 1:11. Hogyan
befolyásolta ez azt, ahogyan Jézus a földi uralkodókhoz viszonyult?

„A kormányzat, amelynek fennhatósága alatt Jézus élt, korrupt és elnyomó
volt. Mindenfelé égbekiáltó visszaélések történtek: zsarolás, türelmetlenség,
felőrlő kegyetlenség. A Megváltó mégsem kísérelt meg polgári reformokat.
Nem támadta a nemzeti visszaéléseket, nem ítélte el a nemzeti ellenségeskedéseket. Nem avatkozott bele a felsőbbség, a hatalmat gyakorló közigazgatás
dolgaiba. Példaképünk távol tartotta magát a földi kormányoktól. Nem azért,
mintha közömbös lett volna az emberi bajok iránt, hanem mert az orvosságot
nem pusztán emberi vagy külső eszközökben kereste. A hatásos gyógyításhoz
egyénileg kell elérni az embert, újjáteremteni a szívet.” – JÉ 429.
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Kedd

Június 20.

3. A KERESZTÉNY EGY MINTA ÁLLAMPOLGÁR
a. Jézus mely szavait szokták félreérteni az esküvel kapcsolatban? Mt
5:34-37. Mire utaltak valójában Jézus szavai?

„Láttam, hogy Urunk szavai: ’Egyáltalán ne esküdjetek’, nem érinti a bíróság előtt tett esküt. ’Legyen a ti beszédetek: Úgy, úgy; nem, nem, ami pedig
ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.’ Ez a mindennapi beszélgetésekre
vonatkozik. Akad, aki nagyzol. Van, aki életére esküszik, mások fejükre esküsznek – oly bizonyos, mint ahogy itt állnak, nyakukat teszik rá. Van, aki az
eget s a földet hívja tanúul, hogy amit mond, igaz. Van, aki ’Isten engem úgy
segéljen’-t mond, ha nem lenne igaz, amit mond. Jézus az efféle, mindennapos esküdözések ellen inti a tanítványokat…
Láttam, hogy amikor kimondottan szükséges, s felszólítják őket törvényes
úton bizonyítani valamit, Isten gyermekei nem sértik meg az igét, ha ünnepélyesen Istent hívják tanúul, hogy amit állítanak, az színtiszta igazság.” – 1B
122. 123.

b. Hogyan álljunk hozzá a politikában való részvételhez? Miért? 1Tim
2:1-3; Zsid 11:13. Miért ne szavazzunk politikai pártokra?

„Isten azt akarja, hogy népe ne foglalkozzék politikai kérdésekkel. E
tárgyban a hallgatás ékesszólás… Nem szavazhatunk biztonságosan a politikai pártokra, mert nem tudjuk, hogy kire szavazunk. Nem vehetünk részt
biztonságosan egyetlen politikai rendszer tervében sem.” – FE 475.

c. Miért kell adót fizetnünk? Mt 22:21; Rm 13:7.

„Kezében tartotta a római érmét, melyre a császár nevét és képét nyomták,
és kijelentette, hogy mivel a római hatalom védelme alatt élnek, kötelesek
megadni ennek a hatalomnak a kért támogatást egészen addig, amíg az nem
ütközik magasabb kötelezettségükkel. Az ország törvényeinek békeszeretően
alá kell vetniük magukat, de elsődlegesen mindenkor Istenhez kell hűségesnek lenniük.” – JÉ 507.

13. Tanulmány - KÖTELESSÉGÜNK A HATÓSÁGOKKAL SZEMBEN

69

Szerda

Június 21.

4. BÉKÉS TÖRVÉNYTISZTELŐ ÁLLAMPOLGÁROK
a. Milyen mértékben igyekezzünk a békességre másokkal szemben? Mt
5:9; Rm 12:18.
„Nem bölcs dolog szüntelen csak hibát lelni abban, amit a kormány vezetői
tesznek. Nem a mi dolgunk akár egyéneket, akár intézményeket támadni…
A mi feladatunk népet készíteni elő helytállni Isten nagy napján…
Írásainkból és kijelentéseinkből gyomláljunk ki minden kifejezést, mely
– összefüggéséből kiszakítva – félremagyarázható lenne, s a törvény és rend
ellenségeinek tüntetne fel bennünket. Latolgassunk mindent óvatosan, nehogy országunk és törvényeink iránti hűtlenségre bujtogatónak tartsanak
minket. Senki sem várja el tőlünk, hogy dacoljunk a hatóságokkal. Eljön az
idő, mikor árulóként bánnak majd velünk, mert a Biblia igazságait hirdetjük,
de ne siettessük ezt az órát, ellenségeskedést és viszályt szító, meggondolatlan
mozgalmakkal.” – 6B 394.

b. Hogyan tudják Krisztus követői a békességet elősegíteni? Rm 12:19-21;
1Pt 3:8-11. Milyen legyen magatartásunk hittestvéreinkkel szemben? Mt
7:12.

„Ápoljatok legfőbb tiszteletet a jogosság és igazság iránt, másrészt gyűlöljetek mindennemű kegyetlenséget és elnyomást. Azt tegyétek másokkal, amit
szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Isten őrizzen, hogy magatokat részesítsétek előnyben más ember kárára.” – TII 225.

c. Milyen további ok miatt nem vehetünk részt háborúkban? Jn 18:36;
Mt 26:51-52; Lk 9:56. Milyen állásfoglalást kapott az Úr hírnöke az
amerikai polgárháborúval kapcsolatban?
„Az Úr megmutatta, hogy Isten népe – Isten különleges kincse – nem
vehet részt ebben az összekuszált háborúban, mivel szemben áll hitük valamennyi elvével. A hadseregben nem tudnak egyszerre engedelmeskedni az
igazságnak és tisztjeik parancsainak. Szüntelenül erőszakot kellene venniük
lelkiismeretükön. A világi emberek világi elveket követnek. Más elveket nem
tudnak értékelni. Világi álláspont és közvélemény irányítják tetteiket… Isten
népét azonban nem kormányozhatják ezek az indítékok.” – 1B 218-219.
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Csütörtök

Június 22.

5. AMIKOR IGAZSÁGTALANSÁG ÉR
a. Hogyan kezeljük a bennünket ért méltánytalanságot, még akkor is
ha a hatóságoktól jön? Rm 12:19; Kol 4:6; Ef 4:29.

„Hagyjuk teljesen Istenre a hatóságok és kormányok kárhoztatásának
ügyét. Mi csak védelmezzük szelíden és szeretettel, hű őrökként az igazság
elveit, ahogyan az Jézusban él.” – 6B 397.
„Amikor Krisztus és a menny a témája a gondolatoknak, akkor az a beszédben megnyilvánul egyértelműen. A szavak kegyelemmel fűszerezettek
lesznek. A beszélő nyilvánvalóvá teszi, hogy a mennyei Tanítótól szerezte
műveltségét.” – CT 443.
„A barátságos szavak úgy hatnak a lélekre, mint a harmat és a lágy permet.” – ESz 76.

b. Miként követhetjük Jézus példáját a másokért való szolgálatban, ha a
vasárnap megünneplésének törvényével szembesülünk? Apcs 10:38.

„Ha a vasárnapot hittérítésre használjuk, kivesszük az ostort az önkényeskedő vakbuzgók kezéből, akiknek igen szájuk íze szerint lenne, ha megalázhatnák a Hetednapi Adventistákat. Mikor látják, hogy látogatásra használjuk
a vasárnapot, s megnyitjuk az emberek előtt a Szentírást, belátják, hogy kárba
veszett fáradtság vasárnapi törvényekkel akadályozni munkánkat.” – 9B 158.

Péntek

Június 23.

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

Milyen kötelességünk van országunk törvényeivel szemben?
Miért tartózkodott Jézus a polgári hatóságoktól?
Miért kell tartózkodnunk a szavazástól?
Miért nem szabad kritizálnunk a hatóságokat?
Hogyan tudunk jó bizonyságot tenni a mi beszédünk által? Gyakran hogyan
sikerül ez negatívan?
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 7-25. (MIÉRT ENGEDTE MEG ISTEN A BŰNT?)
„Az Isten szeretet” (1Jn 4:16). Lénye, törvénye - szeretet. Ez mindig így volt, és mindig így is lesz. „[...] a magasságos és felséges, aki örökké lakozik”, akinek „[...] ösvényei
örökkévalók”, nem változik. Nála „[...] nincsen változás, vagy változásnak árnyéka” (Ésa
57:15; Hab 3:6; Jak 1:17).
A teremtő erő minden megnyilvánulása a végtelen szeretet egy-egy kifejeződése.
Isten korlátlan uralma együtt jár az áldások teljességével, amelyet minden teremtett
lénynek felkínál. A zsoltáros ezt mondja:
„A te karod hatalommal teljes,
a te karod erős, a te jobbod méltóságos.
Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja;
kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.
Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát;
a te orcádnak világosságánál jár ez, óh Uram!
A te nevednek örvendeznek egész nap;
és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; [...]
Mert az Úr a mi paizsunk,
és Izráelnek Szentje a mi királyunk.” (Zsolt 89:14-19)
A jó és gonosz közötti nagy küzdelem története - attól kezdve, hogy a mennyben
elkezdődött, a lázadás végleges legyőzéséig, és a bűn tökéletes kiirtásáig - szintén Isten
változatlan szeretetéről tesz bizonyságot.
A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt egy társa - munkatársa, aki meg tudta érteni szándékait, és vele tudott örülni a teremtett lények boldogításában. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez
kezdetben az Istennél vala” (Jn 1:1-2). Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje azonosult az
örökkévaló Atyával - természetével, jellemével, szándékával. Ő volt az egyetlen olyan
lény, aki tanácskozni tudott Istennel, és osztozni szándékában. „Hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének”
(Ésa 9:6). „Származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (Mik 5:2). És az Isten Fia ezt
mondja önmagáról: „Az Úr az ő utának kezdetéül szerzett engem az ő munkái előtt régen. Öröktől fogva felkenettem [...] mikor megállapítá e földnek fundamentumait: mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden
időben” (Péld 8:22-30).
Az Atya a Fiú által teremtett minden mennyei lényt. Ő benne teremtetett minden

72

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

[...] akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden ő általa és ő reá nézve teremtettek” (Kol 1:16). Az angyalok Isten szolgái, akik a tőle
állandóan áradó fényben ragyognak, és gyors szárnyakon sietnek, hogy véghezvigyék
akaratát. De a Fiú, a felkent Isten, „[...] az ő valóságának képmása,” „dicsőségének vis�szatükröződése [...] aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget”, magasabbrendű az
angyaloknál (Zsid 1:3). „Óh dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos” volt szentségének helye (Jer 17:12), „[...] Igazságnak pálcája” országának pálcája. (Zsid 1:8). „Ékesség
és szentség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén” (Zsolt 96:6).
Mivel Isten kormányzásának alapja a szeretet törvénye, az értelmes lények csak akkor lehetnek boldogok, ha tökéletes összhangban élnek a törvény, az igaz élet nagyszerű
elveivel. Isten minden teremtményétől azt kívánja, hogy szeretetből szolgálja - amely
szolgálat jellemének értékeléséből fakad. Nem örül a kikényszerített szolgálatnak. ő
mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhassa Őt.
Ameddig minden teremtett lény szeretetből engedelmeskedett, mert szerette Istent,
az egész világegyetemben tökéletes összhang uralkodott. A mennyei sereg boldogan
teljesítette Teremtője akaratát. Örültek, hogy dicsőségét tükrözhették és őt dicsőíthették. És amíg az Isten iránti szeretet mindennél fontosabb volt, az egymás iránti szeretetet bizalom és önzetlenség jellemezte. Semmiféle disszonáns hang nem zavarta meg a
menny harmóniáját. De ez a boldog állapot megváltozott. Volt valaki, aki visszaélt azzal
a szabadsággal, amelyet Isten adott teremtményeinek. Tőle származik a bűn, aki Krisztus
után az első volt, akit Isten a legjobban kitüntetett, és aki a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt a menny lakói között. Lucifer, a „hajnal fia”, a szent és makulátlan, volt az
első oltalmazó kérub. A hatalmas Teremtő mellett volt, és az örökkévaló Istent elborító
dicsőség szakadatlanul hulló fénysugarai megnyugodtak rajta. „Így szól az Úr Isten: Te
valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben,
Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel [...] Valál felkent oltalmazó
Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.
Feddhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság
nem találtaték benned” (Ez 28:12-15).
Lucifer lassanként helyt adott az önfelmagasztalás vágyának. A Szentírás ezt mondja:
„Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben”
(Ez 28:17).”Ezt mondád szívedben: [...] hasonló leszek a Magasságoshoz” (Ésa 14:1314). Ez a hatalmas angyal, aki minden dicsőségét Istentől kapta, eljutott oda, hogy ezt
magának tulajdonította. Nem volt megelégedve pozíciójával, pedig nagyobb megbecsülésben részesült, mint a mennyei sereg. Merészkedett a csakis a Teremtőnek kijáró
hódolatot magának kívánni. Nem arra tanította a teremtett lényeket, hogy mindenek
felett Istent szeressék, és neki engedelmeskedjenek. Szolgálatukat és hűségüket inkább
magának akarta biztosítani. Megkívánta azt a dicsőséget, amellyel a végtelen Atya a Fiát
ruházta fel, ez az angyalfejedelem arra a hatalomra pályázott, amelyre egyedül Krisztusnak volt joga.
Ekkor megbomlott a menny tökéletes harmóniája. Lucifer a Teremtő helyett önmagát akarta szolgálni. Ezt látva, balsejtelem támadt azokban, akik Isten dicsőségét a
legfontosabbnak tartották. A mennyei tanácsban az angyalok kérlelték Lucifert. Isten
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Fia felhívta figyelmét a Teremtő nagyságára, jóságára és igazságos voltára, törvényének
szentségére és változhatatlanságára. Isten maga hozta létre a menny rendjét; és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza alkotóját, és romlást hoz önmagára. De a végtelen szeretettel és irgalommal adott figyelmeztetés csak ellenállást váltott ki Luciferből. Engedte,
hogy a Krisztussal szembeni féltékenysége eluralkodjék benne, és még elszántabb lett.
Ez az angyalfejedelem el akarta vitatni Krisztus felsőbbségét, és ezzel megkérdőjelezte Isten bölcsességét és szeretetét. E cél érdekében ez a nagy koponya, aki seregeiben első volt Krisztus után, kész volt erejét latba vetni. De ő, aki szabad akaratot adott
minden teremtményének, senkit sem hagyott védtelenül e megzavaró álokoskodással
szemben, amellyel a lázadás megpróbálta igazolni önmagát. A nagy küzdelem elindulása
előtt mindenkinek világosan kellett látnia annak akaratát, akinek a bölcsessége és jósága
minden örömük forrása volt.
A Világegyetem Királya összehívta a menny seregeit, hogy jelenlétükben mondja el,
milyen helyet tölt be valójában Fia, és hogy milyen viszonyban van a teremtett lényekkel. Isten megosztotta trónját Fiával, és az örökkévaló, önmagában létező Lény dicsősége körülövezte mindkettőjüket. A szent angyalok a trón köré gyűltek - egy hatalmas,
megszámlálhatatlan sokaság -, „[...] tízezerszer tízezer és ezerszer ezer” (Jel 5:11); a legdicsőbb angyalok mint szolgák és alattvalók, akik örvendeztek az Istenségtől reájuk hulló
fényben. A Király a menny egybesereglett lakói előtt kijelentette, hogy senki más, csak
Krisztus, Isten egyszülöttje értheti meg teljes szándékait. És az Atya őt bízta meg akaratának végrehajtásával. Isten Fia a menny összes seregének teremtésében megvalósította az Atya akaratát. őt és Istent illeti meg hódolatuk és hűségük. Krisztus később is - a
föld és lakói megteremtésében is - gyakorolta isteni hatalmát. De soha nem akart saját
magának hatalmat vagy felmagasztalást Isten terve ellenében, hanem az Atya dicsőségét magasztalta fel, és az ő jóságos és szeretettel teljes szándékát hajtja végre.
Az angyalok örömmel ismerték el Krisztus felsőbbségét, és leborulva előtte szabad
folyást engedtek szeretetüknek és imádatuknak. Lucifer is meghajolt velük, de szívében
valami furcsa, vad küzdelem dúlt. Igazság, méltányosság és hűség küzdött az irigység és
féltékenység ellen. Mintha a szent angyalok egy ideig magukkal ragadták volna befolyásukkal. Amikor a dicsőítő ének dallamos melódiája sokezer boldog hangtól felerősödve
szárnyra kelt, mintha elfojtotta volna a gonoszság szellemét. Kimondhatatlan szeretet
vibrált át egész lényén; szíve együtt dobbant Isten bűntelen tisztelői szívével, ő is szerette és imádta az Atyát és a Fiút. De saját dicsősége újra gőggel töltötte el. Felsőbbség
utáni vágya visszatért, és féltékenysége újra feltámadt Krisztussal szemben. A nagy megbecsülést, amelyben részesült, nem Isten különleges ajándékaként értékelte, és ezért
az nem keltett benne hálát Teremtője iránt. Sütkérezett szépségének és dicsőségének
fényében, és Istennel egyenlő méltóságra pályázott. A mennyei sereg szerette és tisztelte Lucifert. Az angyalok örömmel végrehajtották parancsait. ő mindegyiknél bölcsebb
és dicsőbb volt. de Isten Fia az Atyával azonos hatalmával és tekintélyével őfelette állt.
Osztozott az Atya szándékaiban, míg Lucifer nem volt ennyire beavatva terveibe. „Miért
Krisztus a felsőbbrendű - kérdezte ez a hatalmas angyal -. Miért tünteti ki Isten őt jobban, mint Lucifert?”
Elhagyva az Atya közelében elfoglalt helyét, Lucifer elment, hogy széthintse az elé-
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gedetlenség szellemét az angyalok között. Titokban dolgozott, és valódi szándékát egy
ideig az Isten iránti tisztelet látszata alá rejtette. A mennyei lényeket kormányzó törvényekkel kapcsolatban kezdett kételyeket sejtetni. Arra célozgatott, hogy bár törvények
szükségesek a világ lakóinak, de az angyaloknak, akik magasabban állnak, nem kell ilyen
korlátokat szabni, mert a saját bölcsességük elegendő vezető. Az angyalok nem olyan
lények, akik szégyent hozhatnának Istenre; minden gondolatuk szent; ők sem tévedhetnek inkább, mint Isten maga. Luciferrel szemben igazságtalanság - állította-, hogy Isten
Fiának az Atyával egyenlő helye van. Hiszen őt is tisztelet és megbecsülés illeti meg. Ha ez
az angyalfejedelem elfoglalhatná igazi, magasztos helyét nagyon jó származna ebből az
egész mennyei seregnek; mert ő szabadságot akar mindnyájuknak biztosítani. Most még
eddigi szabadságuk is véget ért, mert Isten egy abszolút Uralkodót helyezett föléjük, akinek tekintélye előtt mindenkinek hódolattal kell adóznia. Ezek voltak azok a ravasz megtévesztések, amelyek Lucifer mesterkedései folytán gyorsan tért hódítottak a mennyben.
Krisztus helyzetében és tekintélyében nem történt változás. Lucifer irigysége, megtévesztése és a Krisztuséval azonos helyre való igénye szükségessé tette Isten Fia valódi
helyének meghatározását. De ez a hely kezdettől fogva ugyanaz volt. Sok angyalt azonban elvakítottak Lucifer félrevezető állításai.
Kihasználva a hozzá beosztott szent lények iránta való szeretetét, hűségét és bizalmát, olyan ravaszul csepegtette lelkükbe a saját bizalmatlanságát és elégedetlenségét,
hogy mesterkedését nem ismerték fel. Lucifer Isten szándékait hamis megvilágításban
mutatta be - félremagyarázva és eltorzítva őket, hogy viszályt és elégedetlenséget keltsen. Alattomosan rávette hallgatóit, hogy adjanak hangot érzéseiknek; majd szavaikat
ismételgette, amikor ez szolgálta célját. Így akarta bebizonyítani, hogy az angyalok nem
teljesen értenek egyet Isten kormányzásával. Míg az Isten iránti teljes hűséget színlelte,
azt hangsúlyozta, hogy a menny rendjén és törvényein változtatni kell Isten kormányzatának állandósága érdekében. Míg azon dolgozott, hogy az Isten törvényével szemben
elégedetlenséget keltsen, és a saját elégedetlenségét becsepegtesse a hozzá beosztott
angyalok lelkébe, látszólag az elégedetlenséget igyekezett megszüntetni, és az elégedetlen angyalokat a menny rendjével megbékíteni. Míg titokban viszályt és lázadást szított,
a legnagyobb furfanggal azt a látszatot keltette, mintha egyedüli célja az lenne, hogy
elmélyítse a hűséget, és megőrizze az összhangot és békét.
Az elégedetlenség ily módon felszított szelleme elvégezte a maga átkos munkáját.
Jóllehet nem volt nyílt zendülés, a megosztó érzések észrevétlenül kialakultak az angyalok között. Egyeseknek tetszettek Lucifer célozgatásai Isten kormányzata ellen. Bár
mindeddig tökéletes összhangban éltek az Isten által létrehozott renddel, most elégedetlenek és boldogtalanok voltak, mert nem tudták átlátni Isten kikutathatatlan szándékait. Kifogásolták, hogy felmagasztalja Krisztust. Készek voltak Lucifert támogatni,
amikor Isten fiáéval azonos hatalmat követelt magának. De a hűséges és igaz angyalok
Isten rendelkezéseit bölcseknek és igazságosaknak tartották, és a hűtlen lényt igyekeztek Isten akaratára ráhangolni. Krisztus Isten Fia volt; egy volt vele már az angyalok
életre hívása előtt is. Örökké az Atya jobbján volt; eddig soha senki nem kérdőjelezte
meg elsőbbségét, ami annyi áldást jelentett mindenkinek, aki jóságos uralma alá került.
A menny harmóniáját soha nem zavarta meg semmi. Miért lenne most viszály? A hű
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angyalok ennek a viszálynak csak a rettenetes következményeit látták, és könyörögve
tanácsolták az elégedetleneknek, hogy mondjanak le szándékukról, és a menny kormányzatához való ragaszkodásukkal tegyenek bizonyságot Isten iránti hűségükről.
Jelleméhez méltó nagy irgalmában Isten sokáig eltűrte Lucifert és követőit. Mindeddig ismeretlen volt a mennyben az elégedetlenség és lázadás szelleme. Ez új dolog
volt - furcsa, titokzatos, megmagyarázhatatlan. Lucifer maga sem ismerte fel először
érzéseinek valódi jellegét. Egy ideig félt is kifejezni képzelődéseit, és azt ami lelkében
végbement. Mégsem hessegette el. Nem látta, merre sodródik. Isten pedig mindazt
megtette, amit a végtelen szeretet és bölcsesség csak ki tud gondolni, hogy meggyőzze
őt tévedéséről. Bebizonyosodott, hogy elégedetlenségének nincs semmi oka, és Isten
megláttatta vele, mi lesz a következménye, ha kitart a lázadásban. Lucifer meggyőződött
arról, hogy nincs igaza. Látta, hogy „igaz az Úr minden ő utában, és minden dolgában
kegyelmes” (Zsolt 145:17); hogy az isteni törvények igazságosak, és tudta, hogy ezt az
egész menny előtt el kell ismernie. Ha ezt megtette volna, megmenthette volna önmagát, és megmenthetett volna sok angyalt. Ekkor még nem dobta el teljesen Isten
iránti hűségét. Habár elhagyta oltalmazó kérubként elfoglalt helyét, de ha kész lett volna
visszatérni Istenhez, elismerve a Teremtő bölcsességét, és megelégedett volna azzal a
hellyel, amelyet Isten a maga csodálatos tervében neki szánt, visszakapta volna hivatalát. Eljött a végső döntés ideje: vagy teljesen meghódol Isten korlátlan uralma előtt,
vagy nyíltan lázad. Már-már majdnem úgy döntött, hogy visszatér, de büszkesége nem
engedte. Annak, akit Isten oly nagyon kitüntetett, túl nagy áldozat lett volna beismerni,
hogy tévedett, hogy csak képzelgett. Túl nagy áldozat lett volna meghódolnia egy olyan
tekintély előtt, akiről azt akarta bebizonyítani, hogy igazságtalan.
A könyörületes Teremtő Lucifert és követőit irántuk érzett szeretetében és szánalmában vissza akarta rántani a pusztulás szakadékától, amelybe már-már belebuktak. De
irgalmát félremagyarázták. Lucifer Isten türelmére a saját felsőbbségének bizonyítékaként mutatott rá, annak jeleként, hogy a világegyetem Királya még teljesíteni fogja az ő
kikötéseit. Ha az angyalok szilárdan kitartanak mellette - mondotta - még megkaphatják
mindazt, amire vágynak. Lucifer makacsul védte saját álláspontját, és teljesen belevetette magát az alkotója elleni nagy küzdelembe. Így történt, hogy Lucifer, „a fényhordozó”,
Isten dicsőségének részese, trónjának őre, törvényszegés által Sátánná, Isten és a szent
lények „ellenségévé”, és azok megrontójává lett, akiket Isten az ő irányítása és védelme
alá helyezett.
Megvetéssel utasította el a hűséges angyalok érvelését és kérlelését, rászedett rabszolgáknak bélyegezve őket. Krisztus elsőbbségét önmaga és az egész mennyei sereggel
szembeni igazságtalanságnak minősítette. Nem engedi tovább - mondta -, hogy a men�nyei sereg jogait megsértsék. Soha többé nem fogja elismerni Krisztus felsőbbségét.
Elhatározta, hogy igényt tart a neki járó megbecsülésre, és kezébe veszi azok irányítását, akik követői lesznek. A soraiba lépőknek új és jobb kormányzást ígért, amelyben
mindenki szabadságot élvez. Sok angyal jelezte, hogy elfogadja őt vezetőjének. Hízelgő
volt számára, hogy ilyen helyesléssel fogadták ajánlatait, és azt remélte, hogy megnyer
magának minden angyalt; hogy egyenlő lesz magával Istennel és hogy a menny egész
serege engedelmeskedni fog neki.
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A hűséges angyalok még mindig kérlelték Lucifert és szimpatizánsait, hogy hódoljanak
meg Isten előtt. Elmondták, milyen elkerülhetetlen következményekkel jár, ha erre nem
hajlandók: ő, aki teremtette őket, meg tudja dönteni hatalmukat, és súlyosan megbünteti
vakmerő lázadásukat. Egy angyal sem ellenkezhet sikeresen Isten törvényével, amely oly
szent, mint Isten maga. Mindnyájukat intették, hogy ne hallgassanak Lucifer megtévesztő
okoskodására, és kérlelték őt és követőit, hogy késedelem nélkül lépjenek Isten elé, és
vallják meg, hogy tévedtek, amikor megkérdőjelezték bölcsességét és tekintélyét.
Sokan készek voltak megfogadni ezt a tanácsot, megtérni elégedetlenségükből, és ismét keresni az Atya és a Fiú kegyét. De Lucifer tarsolyában volt egy másik megtévesztés
is. Ez a tekintélyes lázadó ekkor kijelentette, hogy a hozzá csatlakozó angyalok túl mes�szire mentek ahhoz, hogy visszafordulhassanak; hogy ő ismeri Isten törvényét, és tudja,
hogy Isten nem fog megbocsátani. Azt mondta, hogy mindazoknak, akik meghódolnak a
menny tekintélye előtt, tisztségüktől megfosztottan nem lesz többé becsületük. ő maga
elhatározta, hogy soha többé nem fogja elismerni Krisztus tekintélyét. Az ő és követői
számára - mondta - csak egy marad: hogy követeljék ki szabadságukat, és vívják ki jogaikat, amit Isten nem volt hajlandó megadni nekik.
Az igaz volt, hogy Sátán túl messzire ment ahhoz, hogy visszatérhessen. De nem így
volt ez azokkal, akiket megvakított csalásaival. Számukra a hűséges angyalok tanácsaikkal és kérlelésükkel megnyitották a remény ajtaját. Az intés megfogadásával kimenekedhettek volna Sátán csapdájából. De hagyták, hogy a büszkeség, a vezetőjük iránti
szeretet, és a korlátlan szabadság utáni vágy úrrá legyen rajtuk. Végül elutasították az
isteni szeretettől és irgalomtól áthatott kérlelést.
Isten hagyta, hogy Sátán addig folytassa munkáját, amíg az engedetlenség szelleme
tényleges lázadássá érik. Terveinek teljesen ki kellett bontakoznia, hogy mindenki megláthassa valódi jellegüket és céljukat. Lucifernek, mint felkent kérubnak, nagyon magas
rangja volt. A mennyei lények mélységesen szerették, és neki nagy befolyása volt rájuk.
Isten nemcsak a menny lakóit kormányozta, hanem minden létező világot is, amelyeket
ő teremtett. És Lucifer arra a következtetésre jutott, hogy ha a menny angyalait bele
tudja vonni a lázadásba, ugyanezt megteheti a világokkal is. Agyafúrtan képviselte a
maga igazát, cselt és csalást alkalmazva céljai eléréshez. Nagyon jól tudott megtéveszteni. Elrejtve valódi szándékát, előnyhöz jutott. Minden tettét olyan titokzatosság fedte,
hogy az angyaloknak nehéz volt leleplezni munkájának igazi jellegét. Amíg azt teljesen ki
nem bontakoztatta, a gonoszságot nem lehetett a maga valódi mivoltában megláttatni.
Elégedetlensége nem tűnt volna lázadásnak. Még a hűséges angyalok sem tudták teljesen felismerni jellegét, vagy meglátni azt, hogy Lucifer munkája hova vezet.
Lucifer először úgy irányította kísértéseit, mintha neki semmi köze nem lett volna
hozzájuk. Azzal vádolta az angyalokat, akiket nem tudott teljesen maga mellé állítani,
hogy nem törődnek a mennyei lények érdekeivel. Pontosan azzal vádolta a hűséges angyalokat, amit ő maga csinált. Módszere volt szövevényes okoskodásokkal zavarosnak
feltüntetni Isten szándékait. Titokzatosságba burkolt mindent, ami egyszerűvolt, és ravasz kiforgatással kételyt támasztott Jahve legvilágosabb kijelentéseivel szemben. Magas tisztsége, amely oly szoros kapcsolatban volt Isten kormányzatával, nagyobb súlyt
adott szavainak.
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Isten csak az igazsággal és becsülettel összeférő eszközöket alkalmazhatott. Sátán
tudta használni azt, amit Isten nem: hízelgést és csalást. Megkísérelte Isten szavát kiforgatni, és hamis színben tűntette fel kormányzatát, azt állítva, hogy Isten igazságtalanul
kényszerített törvényeket az angyalokra. A meghódolás és az engedelmesség megkövetelésével csupán a maga felmagasztaltatására törekedett. Ezért kellett a menny lakói
előtt, és az összes világ előtt bebizonyítani, hogy Isten kormányzata igazságos, törvénye
tökéletes. Sátán úgy tüntette fel, hogy ő maga igyekszik előmozdítani a világegyetem
javát. A bitorló valódi jellegét és igazi célját mindenkinek meg kell látnia. Időre volt szükség ahhoz, hogy gonosz cselekedeteivel leleplezze önmagát.
Azt a viszálykodást, amit ő idézett elő a mennyben, Isten kormányzásának terhére
írta. Kijelentette, hogy minden rossz Isten kormányzatának következménye. Állítása szerint az volt a célja, hogy megjavítsa Jahve törvényeit. Ezért Isten hagyta, hogy bemutassa
állításainak jellegét, hogy megmutassa, mit is hoznak azok a változások, amelyeket Isten
törvényével kapcsolatban javasolt. Ítéljék el őt saját cselekedetei! Sátán kezdettől fogva
azt állította, hogy nem lázad. Az egész világegyetemnek látnia kell a csalót leplezetlenül.
A Végtelen Bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már kivetette a
mennyből. Mivel Isten csak a szeretetből fakadó szolgálatot fogadhatta el, teremtményei hűségének azon a meggyőződésükön kell alapulnia, hogy ő igazságos és jó. Mivel a
menny és a világok lakói nem voltak felkészülve a bűn jellegének sem következményeinek megértésére, Sátán elpusztításában nem látták volna meg Isten igazságosságát. Ha
Isten azonnal kitörölte volna az élők sorából, egyesek félelemből szolgálták volna Istent,
és nem szeretetből. A csaló befolyása nem szűnt volna meg egészen, a lázadás szelleme
sem semmisült volna meg teljesen. A meg nem szűnő korszakokon át élő egész világegyetem érdekében Sátánnak ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vádjait minden teremtett lény igazi megvilágításukban lássa, és hogy Isten
igazságossága és irgalma és törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon.
Sátán lázadásának tanulságul kellett szolgálnia a világegyetemnek az eljövendő korszakokon át végig - a bűn jellegéről és rettenetes következményeiről való örökös bizonyságtevésnek. Sátán uralmának velejárói, mind emberekre, mind angyalokra gyakorolt
hatása meg fogja mutatni, milyen gyümölcsöt terem az isteni tekintély mellőzése. Ez
fogja tanúsítani, hogy Isten kormányzatának a létével szorosan összefügg a Teremtő
minden alkotásának jóléte. Így e lázadás rettenetes történetének minden szent lényt
örökké védenie kell, hogy a törvényszegés jellegét megmutatva meggátolja becsapásukat; hogy megőrizze őket a vétkezéstől és a büntetéstől.
Aki uralkodik az egeken, ő az, aki látja kezdettől fogva a véget - aki előtt a múlt és a
jövő egyformán nyitva áll, és aki a bűn által okozott keserveken, sötétségen és pusztuláson túl látja a maga szeretetből fakadó és áldást hozó szándékainak megvalósulását. Bár
„felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége” (Zsolt
972). És ezt a világegyetem lakói - hűségesek és hűtlenek egyaránt - egy napon meg
fogják érteni. „Cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság! Hűséges Isten és nem
csalárd; igaz és egyenes ő!” (5Móz 32:4).
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PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, (A TEREMTÉS)
„Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. „Mert ő szólt
és meglett, ő parancsolt és előállott” (Zsolt 33:6,9). „ Ő fundálta a földet az ő oszlopain,
nem mozdul az meg soha örökké” (Zsolt 104:5).
A föld rendkívül szép volt úgy, ahogy Alkotója kezéből kikerült. Felszínét hegyek,
dombok és síkságok tették változatossá; elragadó folyók és gyönyörű tavak tarkították. De azok nem meredek, zord dombok és hegyek voltak, tele félelmetes lejtőkkel
és ijesztő szakadékokkal, mint a mostaniak. A föld sziklás vázának éles, érdes peremeit
betemette a termékeny talaj, amely mindenütt gazdag növényzettől zöldellt. Nem voltak visszataszító mocsarak és sivár pusztaságok. Mindenütt bájos cserjék és pompás
virágok köszöntötték az embert. A magaslatokat fák koronázták, fenségesebbek, mint a
mostaniak. A levegő tiszta és egészséges volt, mentes káros kigőzölgéstől. A táj szépsége
túlszárnyalta a legpompásabb palota díszes parkját. Az angyalsereg gyönyörködve nézte
ezt a képet, és örvendezett Isten csodálatos művének.
Miután Isten létrehozta az állatoktól nyüzsgő és növényektől bővölködő földet, művének koronájaként megteremtette az embert, akinek a gyönyörű földet berendezte.
Úrrá tette minden felett, amit szemével át tudott fogni; mert „monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék [...] mind az egész
földön [...] Teremté tehát Isten az embert az ő képére, [...] férfiúvá és asszonnyá teremté őket” (1Móz 1:26-27). Itt világosan feltárul az emberiség eredete. Az isteni feljegyzés olyan világos, hogy téves következtetéseknek nincs alapja. Isten az embert a saját
képmására teremtette. Ebben nincs semmi titokzatos. Alaptalan az a feltevés, hogy az
ember lassú, fokozatos fejlődéssel alakult ki az alsóbbrendű állat- vagy növényvilágból.
Ez a tanítás a Teremtő csodálatos munkáját az ember szűk, földi fogalmaihoz alacsonyítja le. Az ember olyan eltökélten tagadja Istent mint a világegyetem korlátlan urát,
hogy lefokozza saját magát, és megfosztja eredetének méltóságától. Aki a magasba helyezte a csillagvilágokat, és nagy hozzáértéssel színezte ki a mező virágait, aki betöltötte
a földet és az eget hatalmának csodáival, amikor dicsőséges művének bekoronázása
következett - hogy a gyönyörű föld uraként valakit a középpontba helyezzen -, olyan
lényt teremtett, aki méltó a neki életet adó kézhez. Az emberiség családfája, ahogy azt
az ihletett Ige megadja, nem valami fejlődő csírákig, puhatestű állatokig és négylábúakig követi nyomon eredetét, hanem a hatalmas Teremtőig. Ádám a földből formálva is
„Isten fia” volt.
Isten az embert - mint képviselőjét - az alacsonyabb rendű lények fölé helyezte. E
lények nem tudják megérteni, sem elismerni Isten korlátlan uralmát, de Isten úgy alkotta őket, hogy képesek legyenek szeretni és szolgálni az embert. A zsoltáros így beszél:
„Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél: [...] a mezőnek vadait is; Az
ég madarait és [...] mindent, ami a tenger ösvényein jár” (Zsolt 8:7-9).
Az embernek Istent kellett tükröznie - mind külsejében, mind jellemében. Egyedül
Krisztus az Atya „valóságának képmása” (Zsid 1:3); de az embert Isten a maga hason-
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latosságára formálta. Természete összhangban volt Isten akaratával. Értelme fel tudott
fogni mennyei dolgokat. Érzései tiszták voltak; vágyait és érzelmeit értelme uralta. Az
ember szent volt, Isten képmását boldogan, akarata iránti tökéletes engedelmességgel
viselte.
Ahogy az ember Teremtője kezéből kikerült, termete fenséges volt, alakja tökéletesen arányos. Arcszíne viruló egészségről tanúskodott, és az élet fényétől és örömétől
ragyogott. Ádám sokkal magasabb volt, mint a föld mostani lakói. Éva termete valamivel
kisebb volt, de alakja nemes és nagyon szép. A bűntelen pár nem viselt mesterséges
öltözéket; fény és dicsőség takarta be őket, mint az angyalokat. Ameddig engedelmeskedtek Istennek, ez a palást burkolta be őket.
Miután Isten megteremtette Ádámot, minden élő teremtményt elé hozott, hogy nevet adjon nekik. Ádám látta, hogy mindegyikük kapott társat, de „hozzá illő segítő társat
nem talált”. Isten összes földi teremtménye között nem volt egy sem olyan, mint az
ember. És Isten így szólt: „Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt” (1Móz 2:18). Isten nem magányos életre teremtette az embert, hanem
társas lénynek. Társ nélkül az Éden szépsége és örömteli foglalatosságai nem nyújtottak
volna tökéletes boldogságot. Megértés és társ utáni vágyát még az angyalokkal való
közösség sem elégíthette volna ki. Egy lény sem volt vele egyforma természetű, akit
szerethetett és aki szerethette.
Isten maga adott társat Ádámnak. ő szerzett neki „segítőtársat” - neki megfelelő segítőt, hozzá szabott társat, aki egy lehetett vele szeretetben és megértésben. Isten Évát
egy bordából teremtette, amelyet Ádám oldalából vett ki, jelezve, hogy nem uralhatja
fejként Ádámot, nem taposhatja lábbal őt mint alsóbbrendűt, hanem mellette kell állnia
mint vele egyenlő, akit Ádám szeret és véd. Az ember része, második énje volt, csont
a csontjából és hús a húsából, tanúsítva azt a szoros egységet és szerető ragaszkodást,
amelynek e kapcsolatban meg kell lennie. „Mert soha senki az ő tulajdon testét nem
gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja” (Ef 5:29). „Annakokáért elhagyja a férfiú az
ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté” (1Móz 2:24).
Isten adta össze az első házaspárt. Ennek az intézménynek a szerzője tehát a világegyetem Teremtője. „Tisztességes [...] a házasság” (Zsid 13:4). Ez volt Isten egyik első
ajándéka az embernek, és ez egyike annak a két intézménynek, amelyet Ádám a bukás
után magával vitt az Éden kapuin túlra. Amikor az ember felismeri és követi a mennyei
elveket ebben a kapcsolatban, a házasság áldás; őrzi az emberiség tisztaságát és boldogságát, kielégíti az ember társas igényét, nemesíti fizikai, értelmi és erkölcsi természetét.
„És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala” (1Móz 2:8). Minden, amit Isten teremtett, tökéletesen szép volt,
és úgy tűnt, hogy semmi sem hiányzik a szent pár boldogságához; de Isten még további
jelét adta szeretetének. Egy kertet készített elsősorban otthonukként. Ebben a kertben
volt mindenféle fa, közülük sok megrakottan illatos, ízletes gyümölccsel. Voltak ott szőlőtövek, nagyon kellemesek a szemnek, a legváltozatosabb színű, csábító gyümölcsöktől
roskadozó ágaikkal. Ádámnak és Évának kellett a szőlővesszőkből lugast alakítani, így
készítve maguknak lakást a gyümölccsel borított élő lombozatból. Voltak ott pazar szí-
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nekben tündöklő illatos virágok is. A kert közepén állt az élet fája, amely pompásabb
volt az összes többi fánál. Gyümölcse arany és ezüst almának tűnt, és állandósítani tudta
az életet.
A teremtés most teljes volt. „Elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege”
(1Móz 2:1). „És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó” (1Móz 1:31).
Éden virágzott a földön. Ádám és Éva szabadon oda mehetett az élet fájához. A bűn
szennye és a halál árnyéka nem csúfította el a gyönyörű teremtettséget. „Együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadoznak” (Jób 38:7).
A hatalmas Jahve lefektette a föld alapjait; az egész világot szépségbe öltöztette, és
az ember számára hasznos dolgokkal töltötte meg; megteremtette a szárazföld és a tenger csodáit. A teremtés hatalmas munkája hat nap alatt befejeződött. És Isten „[...] megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. És megáldá Isten a
hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától,
melyet teremtve szerzett vala Isten” (1Móz 2:2-3). Isten elégedetten nézte keze munkáját. Minden tökéletes volt, méltó isteni szerzőjéhez. És Isten megpihent, nem mintha
elfáradt volna, hanem mint aki nagyon meg van elégedve bölcsessége és jósága gyümölcsével, dicsősége megmutatkozásával.
Isten, miután megpihent a hetedik napon, megszentelte azt a napot, illetve elkülönítette az ember számára nyugalomnapként. A Teremtő példáját követve az embernek
is meg kell pihennie ezen a szent napon, hogy amint az égre és a földre néz, elgondolkozzék Isten csodálatos teremtési munkájáról; és amint látja Isten bölcsességének és
jóságának bizonyítékait, szíve megteljék Alkotója iránti szeretettel és hódolattal.
Isten azzal, hogy megáldotta a hetedik napot, emléket állított az Édenben teremtési
művének. A szombatot rábízta Ádámra, az egész emberi család atyjára és képviselőjére.
Megünneplésével a föld minden lakója kifejezheti hálás elismerését azért, hogy Isten a
Teremtője, jogos és legfőbb Ura. Tehát a szombat beiktatása teljesen emlékeztető jellegű az egész emberiség számára. Nincs benne semmi homályos, és nem korlátozódik
egyetlen népre.
Isten látta, hogy az embernek még a Paradicsomban is szüksége van a szombatra;
arra, hogy a hét egyik napján félretegye saját érdekeit és foglalatosságát, mélyebben elgondolkozzék Isten művein, elmélkedjék hatalmáról és jóságáról. Szüksége volt a szombatra, hogy az élénkebben emlékeztesse Istenre, és hogy hálát ébresszen, mert jóságos
Teremtőjétől kapta mindazt, aminek örül és amit birtokol.
Isten azt akarja, hogy a szombat a Teremtő alkotásainak szemlélésére késztesse az
embert. A természet az ember érzékeihez szól, és azt hirdeti, hogy van egy élő Isten,
a Teremtő, minden dolog legfőbb Ura. „Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek
munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést” (Zsolt
19:2-3). Az a szépség, amelybe a föld öltözik, Isten szeretetének egyik jele. Ezt a szeretetet figyelhetjük meg az örök hegyekben, a fenséges fákban, a bontakozó rügyekben és a
pompás virágokban. Mind Istenről beszélnek. A szombat, amely állandóan Alkotójukra
mutat, arra szólítja az embert, hogy nyissa ki a természet könyvét és fedezze fel benne a
Teremtő bölcsességét, hatalmát és szeretetét.
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Ősszüleink számára, bár Isten ártatlannak és szentnek teremtette őket, nem volt kizárva a vétkezés lehetősége. Isten szabad erkölcsi lényekké alkotta őket, akik értékelni
tudják jellemét - bölcsességét és jóságát -, kívánalmainak méltányosságát, és szabadságukban áll, hogy engedelmeskedjenek vagy megtagadják az engedelmességet. Társaloghattak Istennel és a szent angyalokkal. De örök biztonságuk megszerzése előtt ki kellett
állniuk hűségük próbáját. Az ember létének kezdetén Isten korlátot szabott az ember
vágyainak, annak a végzetes szenvedélynek, amelyen Sátán bukása alapult. A tudás fája,
amely a kert közepén az élet fája közelében állt, volt ősszüleink engedelmességének, hitének és szeretetének próbája. Míg az összes többi fáról szabadon ehettek, annak az egy
fának a gyümölcsét halálbüntetés terhe mellett tilos volt megkóstolniuk. Ki voltak téve
Sátán kísértéseinek; de ha kiállják a próbát, Isten végül kivonja őket a kísértő hatalma
alól, hogy örökre élvezhessék Isten kegyét.
Isten törvény alá helyezte az embert létének nélkülözhetetlen feltételeként. Isten
kormányzatának alattvalója volt, és egy kormányzat sem állhat fenn törvény nélkül. Isten úgy is teremthette volna az embert, hogy képtelen áthágni törvényét; visszatarthatta volna Ádám kezét a tiltott gyümölcs érintésétől; de akkor az ember nem lett volna
szabad erkölcsi lény, hanem csak akarat nélküli báb. A döntés lehetősége nélkül engedelmessége nem lett volna önkéntes, hanem kikényszerített. Jelleme nem fejlődhetett
volna. Ez a mód ellentétben állt Istennek azzal a tervével, amely alapján más világok
lakóival bánik. Ez méltatlan lett volna az emberhez mint értelmes lényhez, és alátámasztotta volna Sátánnak azt a vádját, hogy Isten zsarnokként uralkodik.
Isten az embert igaznak teremtette. Nemes jellemvonásokkal ruházta fel a bűnre
való hajlam nélkül. Megáldotta kiváló értelmi képességekkel, és elé tárta a hűség és
engedelmesség lehető legsúlyosabb indokait. Tökéletes és állandó engedelmesség volt
az örök boldogság feltétele. Csak ezzel a feltétellel járulhattak az élet fájához.
Ősszüleink otthonának példaképül kellett szolgálnia gyermekeiknek a föld benépesítésekor. Az az otthon, amelyet Isten keze tett széppé, nem volt fényűző hely. A büszke
ember pompás és drága építményekben talál gyönyörűséget és saját keze munkájával
kérkedik; Isten azonban egy kertbe helyezte Ádámot. Ez a kert volt a lakása. A kék ég volt
a boltozata; a pompás virágokkal, élő zöld szőnyeggel díszített föld a padlózata, és a gyönyörű fák levéldíszes ágai vontak mennyezetet az ágy fölé. Falain a legpompásabb díszek
függtek - a legnagyobb művész keze munkái. A szent párt körülvevő dolgok örökérvényű tanulságul szolgálnak - arra tanítanak, hogy az igazi boldogság nem a pompában és
fényűzésben található, hanem az Istennel való közösségben, amely teremtett munkáin
keresztül ápolható. Ha az ember kevesebb figyelmet szentelne a mesterséges dolgoknak, és egyszerűbben élne, sokkal jobban megfelelne teremtése mennyei céljának. A
büszkeséget és becsvágyat soha nem lehet kielégíteni, de az igazán bölcsek bensőséges
és felemelő örömet találnak azokban az örömforrásokban, amelyeket Isten elérhetővé
tett mindenki számára.
Isten az Éden lakóira bízta a kert gondozását; az emberre bízta, „hogy mívelje és
őrizze azt” (1Móz 2:15). Elfoglaltságuk nem volt fárasztó, hanem kellemes és felüdítő.
Isten a munkát áldásul adta az embernek, hogy elfoglalja értelmét, erősítse testét és
fejlessze képességeit. Ádám a szellemi és fizikai tevékenységben szent létének egyik
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legnagyobb örömét találta. Amikor engedetlensége következményeként el kellett
hagynia gyönyörű otthonát, és mindennapi kenyerének megszerzésére kénytelen volt
a kemény talajjal küzdeni, az a munka, bár nagyon különbözött a kertben végzett kellemes foglalatosságtól, a kísértés elleni védelem és az öröm egyik forrása volt. Tévednek
azok, akik a munkát átoknak tartják, jóllehet az fáradságos és fájdalmas. Sok gazdag
lenézi a munkásokat, de ez teljesen ellentétben áll azzal, ami Isten szándéka volt az
ember megteremtésekor. Hogyan is hasonlítható még a leggazdagabbak vagyona is
a nemes Ádám örökségéhez? De Ádám nem tétlenségre volt teremtve. Teremtőnk,
aki tudja, mi szolgálja az ember boldogságát, munkát adott Ádámnak. Csak a dolgozó
férfiak és nők találják meg az élet örömét. Az angyalok szorgalmas munkások; Isten
szolgái, akik az emberek fiainak szolgálnak. A Teremtőnél nincs helye a tespedtségnek
és a tunyaságnak.
Amíg Ádám és társa hű volt Istenhez, ők voltak az egész föld urai. Korlátlan uralmat
kaptak minden élő dolog felett. A bárány és az oroszlán békésen játszadozott közelükben, vagy együtt feküdtek lábuknál. A vidám madarak körülöttük röpködtek, és nem
féltek. Boldogan zengtek dicséretet Teremtőjüknek. Ádám és Éva is velük együtt adott
hálát az Atyának és a Fiúnak.
Ádám és Éva nemcsak Isten atyai gondoskodását élvező gyermekek voltak, hanem
tanulók is a végtelen bölcs Isten iskolájában. Élvezték az angyalok látogatásait, és beszélgethettek Alkotójukkal Őt eltakaró fátyol nélkül. Tele voltak az élet fájától áradó erővel;
értelmi képességeik csak kevéssel maradtak el az angyalokéi mögött. A látható világegyetem titkai - „a tökéletes tudásnak csudái” (Jób 37:15) - az eligazítás és öröm kimeríthetetlen forrását kínálták nekik. A természet törvényeit és műveit, amelyek hatezer
éven át témát adtak az embernek a kutatásra, feltárta előttük a mindenség végtelen Tervezője és Fenntartója. Tanulmányozták a leveleket, a virágokat és a fákat, életük titkairól
faggatva őket. Ádám jól ismert minden élő teremtményt a vízben játszadozó hatalmas
leviatántól a napsugárban lebegő porszemnyi bogárig. Mindegyiknek ő adott nevet; ismerte természetüket és szokásaikat. Isten dicsőségét az egekben, a rendben keringő
megszámlálhatatlan világot, azt, hogy „miként lebegnek a felhők”, a fény és a hang, a
nappal és az éjszaka titkai - ősszüleink mind tanulmányozhatták. Az erdő minden levele,
a hegyek minden köve, minden fénylő csillag, a föld, a levegő és az égbolt Isten nevét
hordta magán. A teremtés rendje és harmóniája végtelen bölcsességről és hatalomról
beszélt. Mindig feledzhettek valamilyen szépséget, amely még jobban elmélyítette szívükben a szeretet, és hálájuk újabb kifejezésére indította őket.
Ameddig híven követték Isten törvényét, egyre jobban tudtak ismeretet szerezni,
örülni és szeretni. Tudásuk állandóan új kincsekkel gazdagodott, a boldogság új forrásait
fedezték fel, és egyre tisztább fogalmakat kaptak Isten felmérhetetlen, kiapadhatatlan
szeretetéről.

<<<vissza az 1. tanulmányhoz

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, (A TEREMTÉS)
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JÉZUS ÉLETE 50-54. (JÉZUS GYERMEKSÉGE)
Jézus élete összhangban volt Istennel. Gyermekkorában gyermekként gondolkodott
és beszélt, de a bűnnek nyoma sem homályosította el benne Isten képmását. Mégsem
volt mentes a kísértéstől. Názáret lakosainak gonoszsága közmondásos volt. Nátánael
kérdéséből világosan látszik, hogy mennyire lenézték őket: „Názáretből támadhat-e valami jó?” (Jn 1:47). Jézusnak olyan helyen kellett laknia, ahol jelleme próbára lett téve.
Állandóan őrködnie kellett, hogy megőrizze tisztaságát. Minden összeütközést vállalnia
kellett - amelyhez hasonlót mi is átélhetünk -, hogy példaképünk lehessen gyermekségünkben, ifjúságunkban és felnőtt korunkban.
Sátán fáradhatatlanul küzdött, hogy legyőzze a názáreti Gyermeket. Jézust kisgyermek korától mennyei angyalok őrizték, élete mégis egyetlen hosszú küzdelem volt a sötétség hatalmai ellen. A sötétség fejedelmét sértette és nyugtalanította, hogy van valaki
a földön, akit a bűn nem szennyezett be. Minden lehetőséget kihasznált, hogy Jézust
tőrbe csalja. Senki emberfiának, aki szent életet akar élni, nem kell olyan heves harcot
folytatnia a kísértések ellen, mint Megváltónknak.
Jézus szülei szegények voltak, és fáradságos napi munkával keresték kenyerüket. A
gyermek jól ismerte a szegénységet, az önmegtagadást és a nélkülözést. Ezek a tapasztalatok védelmet jelentettek számára. Tevékeny életében nem voltak haszontalan percek,
amelyek rést nyitottak volna a kísértésnek. Nem voltak céltalan órák sem, amikor rossz
társaságba kerülhetett volna. Amennyire csak lehetett, elzárta a kísértő útját. Sem nyereség vagy élvezet, sem dicséret vagy bírálat nem vehette rá arra, hogy rosszat tegyen.
Bölcs volt, hogy felismerje a gonoszt, és erős, hogy ellenálljon neki.
Krisztus volt az egyetlen bűntelen személy, aki valaha a földön élt, jóllehet csaknem
harminc évig lakott Názáret gonosz lakosai között. Ez a tény megszégyeníti azokat, akik
úgy gondolják, hogy a szeplőtlen élet megvalósítása környezetüktől, szerencséjüktől
vagy jólétüktől függ. Éppen a kísértés, a szegénység, a viszontagságok nevelő hatására
van szükség ahhoz, hogy a tisztaság és az állhatatosság kifejlődjék.
Jézus otthona lenézett hely volt, de Ő hűségesen és örömmel viselte a háztartás
terheinek ráeső részét. Egykor az egeknek parancsolt, angyalok boldogan teljesítették
szavát - most pedig készséges szolga, szerető, engedelmes fiú. Mesterséget tanult, és
kétkezi munkát végzett Józseffel az ácsműhelyben. A közönséges munkások egyszerű ruhájában rótta a kisváros utcáit, amikor munkahelyére ment vagy jött onnan. Nem használta isteni hatalmát, hogy csökkentse terheit vagy könnyítsen nehéz munkáján.
Jézus gyermek- és ifjúkorában dolgozott, ez értelmét és testét is fejlesztette. Nem élt
vissza fizikai képességeivel, hanem úgy élt, hogy minden téren a legjobbat nyújthassa,
és így tökéletesen megőrizze testi és lelki erőit. Nem volt hajlandó tökéletlen munkát
végezni, sőt szerszámait is ennek megfelelően kezelte. Tökéletes volt munkásként is,
mint ahogy tökéletes volt mindenben jelleme. Saját példájával tanítja, hogy szorgalmasnak kell lennünk, munkánkat pontosan és alaposan kell végeznünk, és az ilyen munkát
meg is becsülik. Az a gyakorlás, amely által a kéz hasznossá válik, és a fiatalok megta-
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nulják hordozni részüket az élet terheiből; fizikai erőt ad, és minden képességet fejleszt.
Mindenki találjon olyan elfoglaltságot, amely számára is hasznos, és másokon is segít.
Isten áldásul rendelte a munkát, de csak a szorgalmas munkás talál rá az élet igazi szépségére és örömére. Isten jóváhagyólag tekint azokra a gyermekekre és ifjakra, akik saját
kötelességüket örömmel végzik a háztartásban, és a terheket megosztják édesapjukkal
és édesanyjukkal. Az ilyen gyermekek otthonról kikerülve a társadalom hasznos tagjai
lesznek.
Jézus egész földi élete során lelkiismeretes és kitartó munkás volt. Sokat várt el, tehát sokra vállalkozott. Miután megkezdte szolgálatát, kijelentette: „Nékem cselekednem
kell Annak dolgait, Aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki
sem munkálkodhatik” (Jn 9:4). Jézus nem menekült a gondoktól és a felelősségtől, mint
sok állítólagos követője. Sokan épp azért gyengék és alkalmatlanok, mert mindenáron
kerülik a fegyelmezést. Lehetnek értékes és szeretetre méltó tulajdonságaik, de tehetetlenek és csaknem hasznavehetetlenek, ha nehézségekkel kerülnek szembe, vagy akadályokat kell legyőzniük. A Jézusban megnyilvánuló határozottságot és erőt, jellemének
megbízhatóságát és szilárdságát ugyanazzal a neveléssel mi is kifejleszthetjük, amivel Ő
tette. Az a kegyelem, amelyet Ő elnyert, a miénk is lehet.
Megváltónk, amíg az emberek között élt, osztozott a szegények sorsában. Tapasztalatból ismerte gondjaikat és nehézségeiket, így vigasztalni és bátorítani tudott minden
egyszerű munkást. Azok, akik valóban megértették Jézus életének tanítását, sohasem
fognak különbséget tenni a társadalmi osztályok között, és sohasem fogják jobban tisztelni a gazdagot az arra érdemesebb szegénynél.
Jézus vidáman és tapintatosan végezte munkáját. Sok türelemre és lelkiségre van
szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre,
hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten
dicsőségére szegezzük. Krisztus ezen a ponton segít. Sohasem volt annyira elfoglalva
a világi gondokkal, hogy ne lett volna arra ideje, hogy törődjön a mennyei dolgokkal.
Szívének örömét gyakran zsoltárokkal és mennyei énekekkel fejezte ki. Názáret lakói
gyakran hallották hangját, amint dicsérettel és hálával járult Isten elé. A mennyel éneke
által tartotta a kapcsolatot. Ha társai a fárasztó munkáról panaszkodtak, a Megváltó
ajkáról felszálló édes dallam felvidította őket. Úgy tűnt, hogy dicsérete elűzi a gonosz
angyalokat, és mint a tömjén, jó illattal tölti be a környéket. Hallgatóinak gondolatait a
földi élet terhéről a mennyei otthon felé irányította.
Jézus a világ számára a gyógyító kegyelem kútforrása volt. Életéből még a názáreti
magányban eltöltött évek alatt is rokonszenv és gyengédség áradt. Jelenlétében mindenki boldogabb lett - az idősek, a gondterheltek, a bűnösök, az ártatlan örömmel játszó
gyermekek, a ligetek csöpp teremtményei, még a türelmes teherhordó állatok is. Ő, aki
szavának erejével világokat tartott fenn, most lehajol, hogy segítsen egy sebesült madáron. Figyelme semmit sem került el, a legkisebbnek is szolgált.
Ahogyan növekedett bölcsességben és testi állapotában, úgy növekedett az Isten és
emberek előtti kedvességben is. Minden szív rokonszenvét megnyerte, mert képes volt
mindenkivel együttérezni. A remény és bátorság légköre vette körül, és ez minden ház-
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ban áldássá tette Őt. Szombatonként gyakran felkérték a zsinagógában, hogy a próféták
írásaiból az előírt szakaszt felolvassa. A hallgatók szívén boldog izgalom lett úrrá, amint
a szent szöveg jól ismert szavaiból új világosság ragyogott elő.
Mégis, Jézus kerülte a feltűnést. Egész názáreti tartózkodása alatt egyszer sem mutatta meg csodatevő erejét. Nem vágyott magas beosztásra, nem fogadott el címeket.
Csendes, egyszerű élete, sőt még az a hallgatás is, amellyel a Szentírás „átlép” gyermekévein, fontos tanulságot tartalmaznak. Minél csendesebb és egyszerűbb egy gyermek
élete, minél inkább mentes a mesterséges izgalmaktól, és minél inkább összhangban
van a természettel, annál kedvezőbben fejlődnek testi, szellemi képességei és lelki ereje.
Jézus a mi példaképünk. Sokan érdeklődéssel foglalkoznak nyilvános szolgálatának
időszakával, de észrevétlenül elsiklanak az ifjúkorában rejlő tanítás fölött. Pedig éppen a
családban töltött élete példa minden gyermek és fiatal számára. A Megváltó szegénnyé
lett, hogy megtaníthassa: alacsony sorban is milyen közel járhatunk Istenhez. Életének
az volt a célja, hogy Atyjának az élet mindennapi dolgaiban is örömöt szerezzen, tisztelje és dicsőítse Őt. Munkásságát azzal kezdte, hogy megtisztelte a mindennapi kenyérért keményen megdolgozó kézműves szerény mesterségét. Éppúgy az Istennek szolgált, amikor a gyalupadnál dolgozott, mint amikor a néptömeg előtt csodákat művelt.
Minden fiatal, aki Krisztus hűségének és engedelmességének példáját követi egyszerű
otthonában, igényelheti azokat a szavakat, amiket Atyja mondott róla a Szentlélek által:
„Ímé, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel” (Ésa 42:1).

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUS ÉLETE 360-364. (SZOLGÁLAT)
Az egész éjjel a hegyen telt el, s amint felkelt a nap, Jézus és tanítványai leereszkedtek a síkságra. A tanítványok megfélemlettek - gondolataikba merültek és hallgattak.
Péternek sem volt semmi mondanivalója. Örömmel ott maradtak volna azon a szent
helyen, melyet a mennyei világosság érintett, ahol Isten Fia kinyilatkoztatta dicsőségét,
de még sokat kellett munkálkodni a népért, akik már közel s távol keresték Jézust.
A hegy lábánál nagy csoport gyűlt össze. A hátramaradt tanítványok vezették őket
ide, akik tudták, merre vonult el Jézus. Ahogy a Megváltó közeledett, ezekkel a szavakkal parancsolta meg három társának, hogy el ne mondjanak semmit abból, amit láttak:
„Senkinek se mondjátok el amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból” (Mt 17:9). A tanítványoknak a kapott kinyilatkoztatást szívükben kellett megőrizniük, nem pedig elbeszélniük mindenfelé. Ha a sokaság tudomására hozzák, azzal csak
értetlen csodálkozást vagy nevetést váltanak ki. Még a kilenc apostol sem értette meg
a jelenést, míg Krisztus föl nem támadt a halálból. Milyen nehezen értette meg ezt még
a három kiváltságos tanítvány is, ez abból is látszik, hogy jóllehet Krisztus elmondta, mi
áll előtte, mégis azon tanakodtak egymás között, mit is jelenthet a halálból való feltámadás. Mégsem kértek magyarázatot Jézustól. A jövőre vonatkozó szavai szomorúsággal
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töltötték el őket, s nem kívántak újabb kinyilatkoztatást arról, amiről szívesebben hitték
volna, hogy sohasem következik be.
Amint az emberek a síkságon észrevették Jézust, elészaladtak, tisztelettel és örömmel üdvözölték. Az Ő éles szeme ennek ellenére észrevette, hogy valami baj van. A tanítványok zavartnak látszottak. Olyasvalami történt az imént, ami keserű csalódást és
megaláztatást okozott.
Miközben a hegy lábánál várakoztak, egy apa hozta elébük fiát, hogy szabadítsák
meg a gyötrő néma lélektől. Jézus akkor adott hatalmat a tizenkettőnek a tisztátalan
lelkek kiűzésére, amikor szétküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot szerte Galileában. Amíg erősen jártak a hitben, a gonosz lelkek engedtek szavuknak. Most Krisztus
nevében megparancsolták a kínzó léleknek, hogy hagyja el áldozatát, de az csúfot űzött
belőlük: újra megmutatta erejét. A tanítványok nem tudták mire vélni vereségüket, s
úgy érezték, szégyent hoztak magukra és Mesterükre. A sokaságban írástudók is voltak,
akik felhasználták ezt az alkalmat, hogy megalázzák őket. Körülfogták a tanítványokat,
kérdéseket szegeztek nekik, s megpróbálták bebizonyítani: Mesterükkel együtt csalók.
Itt van egy gonosz lélek - jelentették ki a rabbik diadalmasan - akit sem a tanítványok,
sem maga Krisztus nem győzhetne le. A nép már-már az írástudók oldalára állt, a lenézés
és megvetés érzése átjárta a sokaságot.
Ám hirtelen abbamaradtak a vádaskodások. Jézus közeledett három tanítványával,
s egy gyors érzelmi áthangolódás hatására az emberek megfordultak Jézus irányába. A
mennyei dicsőség megtapasztalásának fénye meglátszott a Megváltón és társain. Olyan
világosság ragyogott arcukon, hogy szemlélőik félelemmel teltek el. Az írástudók rémülten húzódtak hátra, mialatt a nép üdvözölte Jézust.
Mintha látta volna mindazt, ami történt, a Megváltó a küzdelem színhelyére lépett,
tekintetét az írástudókra szegezte, és ezt kérdezte: „Mit versengetek ezekkel?” (Mk 9:16)
Az imént még oly vakmerő, kihívó hangok elnémultak. Egyetlen hang sem hallatszott
az egész tömegben. A szenvedő apa utat tört a sokaságban, Jézus lábához vetette magát, és előadta bajának, csalódásának történetét.
„Mester, - mondotta - idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. És ahol
csak előfogja, szaggatja őt; [...] Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem
tudták” (Mk 9:17-18).
Jézus körültekintett a megrettent sokaságon, a gáncsoskodó írástudókon, a megszeppent tanítványokon. Minden szívből hitetlenséget olvasott ki, és fájdalmas hangon így
kiáltott: „Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még
titeket?” (Mk 9:19) A kétségbeesett apának pedig megparancsolta: „Hozd ide a te fiadat!” (Lk 9: 41)
Odahozták a fiút, s amint a Megváltó rátekintett, a gonosz lélek a fiút rettenetes
görcsök között ledobta a földre. A földön fetrengett, tajtékzott a szája, a levegőt megremegtették irtózatos kiáltásai.
Az élet Fejedelme és a sötétség erőinek fejedelme újra a csatamezőn találkozott.
Krisztus a maga küldetésének szolgálatában, hogy „a foglyoknak szabadulást hirdessek,
[...] hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat” (Lk 4:18). Sátán pedig, hogy áldozatát
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hatalmában tartsa. A világosság angyalai meg a gonosz angyalok seregei láthatatlanul
jelen voltak, hogy figyeljék a küzdelmet. Egy rövid időre Jézus megengedte a gonosz léleknek, hogy megmutassa erejét, s a szemlélők felmérhessék az elkövetkező szabadítást.
A sokaság visszafojtott lélegzettel figyelt, az apa remény és félelem között tépelődött. Jézus megkérdezte: „Mennyi ideje, hogy ez esett rajta?” (Mk 9:21) Az apa elmesélte a szenvedések hosszú éveinek történetét, majd, mintha már nem tudna többet
elviselni, felkiáltott: „Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.”
„Ha valamit tehetsz!” (Mk 9: 22) Az apa még most is megkérdőjelezte Krisztus hatalmát.
Jézus válaszol: „Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek” (Mk 9:23). Krisztus részéről nem hiányzik az erő, a fiú meggyógyítása az apa hitétől függ. Az apa könnyekben
tör ki, felismeri saját gyöngeségét, Krisztus kegyelmére hagyatkozik, s így kiált: „Hiszek
Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek” (Mk 9:24).
Jézus a szenvedőhöz fordul, s így szól: „Te néma és siket lélek, én parancsolom néked,
menj ki belőle, és többé belé ne menj!” (Mk 9:25). Kiáltás hallatszik, halálos a küzdelem.
Az ördög távozóban mintha áldozata életére törne. Azután a fiú mozdulatlanul, látszólag
élettelenül fekszik. A sokaság suttog: „Meghalt” (Mk 9:26). Jézus azonban kézen fogja,
felemeli, és teljes testi-lelki épségében állítja édesapja elé. Apa és fia dicsőítik Szabadítójuk nevét. Az emberek „elálmélkodának mindnyájan az Istennek nagyságos erején” (Lk
9:43), mialatt a vereséget szenvedett, megszégyenült írástudók mogorván elfordultak.
„Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk” (Mk 9:22). Hány
bűnterhes lélek visszhangozta ezt az imát! A könyörületes Megváltó válasza mindenkinek
ez: „Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek” (Mk 9:23). A hit köt össze a mennyel,
ez ad erőt, hogy megbirkózzunk a sötétség erőivel. Krisztusban Isten gondoskodott eszközökről minden bűnös jellemvonásunk féken tartására, hogy ellent tudjunk állni bármilyen
erős kísértésnek. Sokan úgy érzik, nincsen hitük, és ezért távol maradnak Krisztustól. Az
ilyen gyámoltalanok méltatlanságukban vessék alá magukat az irgalmas Megváltó kegyelmének. Ne önmagukra, hanem Krisztusra nézzenek, aki meggyógyította a betegeket
és kiűzte a démonokat, amikor az emberek között járt, az ma is ugyanaz a hatalmas Üdvözítő. A hit Isten igéje által jő. Ragadd meg ígéretét: „Aki hozzám jő, semmiképpen ki
nem vetem” (Jn 6:37). Vesd magad lábához és kiáltsd: „Hiszek Uram! Légy segítségül az
én hitetlenségemnek” (Mk 9:24). Ha ezt cselekszed, sohasem veszhetsz el, soha.
A kiváltságos tanítványok rövid időn belül látták a két végletet: dicsőséget és megaláztatást. Látták az embert átváltozni Isten képmására, és lealacsonyodni Sátán hasonlatosságára. Látták Jézust leszállni a hegyről, ahol az égi küldöttekkel beszélt, ahol
a sugárzó dicsőségből jövő hang Isten Fiának jelentette ki, hogy a legkétségbeejtőbb és
legfelháborítóbb kép táruljon elé: az eszelős fiú eltorzult ábrázattal, kínok görcsétől csikorgó fogakkal - emberi erő nem tudott rajta segíteni. A hatalmas Üdvözítő, aki néhány
órával ezelőtt megdicsőülten állt álmélkodó tanítványai előtt, lehajol, hogy felemelje
Sátán áldozatát a földről, ahol az fetrengett, és testi, szellemi egészségben adja vissza
atyjának, otthonának.
A megváltás példaképe volt ez: Isten Egyetlene leereszkedett az Atya dicsőségéből,
hogy megmentse az elveszettet. Ez megmutatta a tanítványok küldetését is. Krisztus
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szolgáinak életüket nemcsak a hegyen, Jézussal kell eltölteniük, a lelki megvilágosodás
óráiban. Munka vár rájuk lent a síkon. Sátán rabságába vetett lelkek várják a hit és az
imádság szavait, melyek megszabadítják őket.
A kilenc tanítvány még mindig a kudarc keserű tényén töprengett, s amikor Jézus
ismét egyedül maradt velük, megkérdezték: „Mi miért nem űzhettük ki azt?” (Mk 9:28)
Jézus így felelt: „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. Ez a fajzat pedig ki nem megy,
hanemha könyörgés és böjtölés által” (Mt 17:24-21). Hitetlenségük, mely kizárta őket
a Krisztussal való mélyebb közösségből, valamint felületességűk, mellyel a rájuk bízott
szent munkát tekintették, okozta vereségüket a sötétség erőivel vívott küzdelemben.
Krisztusnak a saját halálára mutató szavai szomorúságot, kételyt ébresztettek. A Jézust a hegyre kísérő három tanítvány kiválasztása felkeltette a többi kilenc irigységét.
Ahelyett, hogy imádkozással, a Krisztus szavain való elmélkedéssel erősítették volna hitüket, inkább csüggedésükkel, személyes sérelmeikkel foglalkoztak. A sötétségnek ebben az állapotában vállalták a küzdelmet Sátánnal.
Ahhoz, hogy sikerrel vegyenek föl egy ilyen harcot, más lelkülettel kellett munkához látniuk. Hitüket meg kellett erősíteniük hő imával, böjttel, szívbéli megalázkodással.
Meg kellett üresíteniük önmagukat énjüktől, be kellett telniük Isten Lelkével és erejével.
Komolyság, hit általi könyörgés Istenhez: kizárólag ez biztosíthatja a Szentlélek segítségét a fejedelemségek és hatalmasságok, e világ sötétségének bírói és a világban lakozó
gonosz lelkek elleni harchoz. Hit által teljes függőségbe kerülünk Istentől, fenntartás
nélkül odaszentelődünk munkájára.
„Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, - mondta Jézus - azt mondanátok ennek
a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne” (Mt 17:20). Bár a mustármag oly kicsiny,
mégis ugyanazt az életerőt tartalmazza, amely a leghatalmasabb fa növekedését is biztosítja. Ha a mustármagot elvetik a földbe, a parányi csíra minden elemet magába szív,
melyet Isten táplálására adott, s rohamos fejlődésnek indul. Ha ehhez hasonló hited
van, megragadod Isten Igéjét, és minden Tőle rendelt segédeszközt. Így hited megerősödik, s a menny erejét hozza segítségedre. A Sátán által felhalmozott akadályok - legyenek bár látszólag oly áthatolhatatlanok, mint az örök hegyek - eltűnnek a hit parancsára.
„Semmi sem volna lehetetlen néktek” (Mt 17:20).

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 31-37. (A LÉLEK ADOMÁNYA)
Amikor Jézus tanítványainak a Szentlelket megígérte, tanítói működésének befejezéséhez közeledett. Ott állt a kereszt árnyékában, teljesen tudatában a bűnteher
súlyosságának, amit neki, mint bűnhordozónak kellett viselnie. Mielőtt azonban feláldozta magát, kioktatta tanítványait a legfontosabb, legtökéletesebb adomány felől,
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amelyet követőinek adni akart. Olyan adományról, mely kegyelmének határtalan segélyforrását tárja fel előttük. „És én kérem az Atyát és más Vigasztalót ád néktek, hogy
veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét, akit a világ be nem fogadhat,
mert nem látja őt, és nem ismeri fel őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn. 14:16–17) Az Üdvözítő ezzel utalt a jövőre, amikor eljő a Szentlélek,
mint földi képviselője, és hatalmas munkát végez. Annak a sok rossznak és gonoszságnak, amely évszázadokon át halmozódott fel, az ember ezentúl a Szentlélek isteni ereje
által álljon ellen.
Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt Üdvözítőről
szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélső határáig, és mialatt a tanítványok
a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása alatt lelkek tértek meg. Mindenfelől
özönlöttek a hívők a gyülekezetbe. A hűtlenek újból megtértek. A bűnösök egyesültek
a hívőkkel és keresték a drágagyöngyöt. Az evangélium sok elkeseredett ellenségéből
védelmezőjévé vált. A prófécia beteljesedett: „Olyan lesz köztük a legalábbvaló, mint
Dávid; a Dávid háza pedig... mint az Úrnak angyala.” (Zak. 12:8) Minden keresztény felismerte testvérében az isteni szeretet és jóindulat megnyilvánulását. Egyetlen cél foglalkoztatta őket; egyetlen vágy minden mást háttérbe szorított; egyetlen igyekezetük az
volt, hogy Krisztus jellemét nyilatkoztassák ki, és országa építésén dolgozzanak.
„És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és
nagy kegyelem vala mindnyájukon.” (Ap. csel. 4:33) Működésük folytán kiváló férfiak is
csatlakoztak a gyülekezethez, akik az igazság elfogadása után életüket arra szentelték,
hogy másoknak is elvigyék azt a reményt, amely szívüket békével és örömmel töltötte
meg. Fenyegetések sem tudták visszatartani vagy megfélemlíteni őket. Az Úr szólt általuk, és miközben egyik helyről a másikra mentek, hirdették az evangéliumot a szegényeknek. Az isteni kegyelem csodái váltak valóra mindenfelé.
Ily hatalmas munkát végez Isten, ha emberek átengedik magukat Lelke uralmának.
A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kijelentette,
hogy Lelkének szent befolyásában követői a világ végezetéig részesülnek. Kezdve pünkösd napjától mind a mai napig, el is küldte a Vigasztalót mindazoknak, akik Krisztust
elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek mint tanácsadó, megszentelő, vezető és
tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és
erőteljesebben tettek bizonyságot Megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről.
Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a Lélek segítségét
nagymértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt. Angyalok és emberek
előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát.
Mindazáltal azok sem mentesültek a további támadásoktól és kísértésektől, akik
pünkösdkor erőt nyertek a magasságból. Ha bizonyságot tettek az igazságról és jogosságról, az igazság ellensége több ízben támadt ellenük, hogy megfossza őket keresztényi tapasztalataiktól. Kénytelenek voltak istenadta erejükkel felvértezve, még
fokozottabb küzdelmet vívni, hogy elérjék az érett férfiúságot a Jézus Krisztusban.
Naponta könyörögtek újabb kegyelemért, hogy mind közelebb és közelebb jussanak
a tökéletességhez. A Szentlélek befolyása alatt még a leggyengébbek is megtanulták,
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hitük gyakorlása közben, hogy a rájuk bízott képességeket növeljék. Így egyszersmind
megszentelődtek, megtisztultak és nemesbültek. Miután alázatosan engedelmeskedtek a Szentlélek befolyásának, részt nyertek az Istenség teljességéből és átformálódtak Isten képmására.
Az idők folyamán Krisztus nem változtatott búcsúzásakor tett ígéretén, hogy követőinek elküldi a Szentlelket. Isten nem korlátozta kegyelme gazdagságának kiáradását a
földön, hogy gyermekeire szálljon. Hogy ígéretének beteljesedése azonban nem észlelhető olyan mértékben, ahogy lehetne, abban keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik
annyira, ahogy kellene. Ha minden keresztény készséges volna elfogadni, akkor elnyerhetné a Szentlelket. Ahol a Szentlélek szükségességét alig veszik figyelembe, ott lelki
sivárságot, sötétséget, süllyedést és halált láthatunk. Ahol értéktelen dolgok köthetik le
a figyelmet, ott az isteni erő hiányzik. Az az erő, amely szükséges a gyülekezet növekedéséhez és fejlődéséhez; ez az erő hozza az összes többi áldást is, és Isten felmérhetetlen
bőségben kínálja ezt fel mindnyájunknak.
Ha tehát a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és szomjúhozzuk
a Lélek adományát? Miért nem beszélünk erről, és miért nem tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Az Úr készségesebben adja Szentlelkét azoknak, akik Neki szolgálnak,
mint ahogy a szülők adják gyermekeiknek ajándékaikat. Krisztus minden munkása naponta könyörögjön Istenhez a Lélek keresztségéért. A keresztény munkások gyűljenek
össze csoportokba; kérjenek segítséget és mennyei bölcsességet a helyes tervezésre és
kivitelezésre egyaránt. Különösen azt kérjék Istentől, hogy kiválasztott követeit részesítse a lelki munka mezején a Lélek csodálatos keresztségében. A Lélek megnyilvánuló
ereje Isten munkásai életében oly hatalmasan támogatná az igazság hirdetését, ahogy
azt a világ minden tisztelete és dicsősége együttvéve sem adhatja meg.
Bárhol legyen is az Istennek szentelt életű munkás, ott van vele a Szentlélek is. A
tanítványoknak tett ígéret nekünk is szól. A Vigasztaló éppen annyira a miénk, ahogy az
övék volt. A Szentlélek adja azt az erőt, amely a gyötrődő és küszködő lelkeket megtartja, úgy a világ gyűlölete, mint saját gyengeségeik és hibáik felismerése közepette. Amikor bánat és szenvedés a részünk, amikor jövőnk sötétnek és nyugtalanítónak látszik,
vagy elhagyatottnak és gyámoltalannak érezzük magunkat, akkor a Szentlélek, hitben
elmondott imáinkra, megvigasztalja szívünket.
Nem döntő bizonyítéka kereszténységünknek, ha rendkívüli körülmények között
mutatunk nagy lelkesedést. A megszentelődés és szent élet nem elragadtatásból áll,
hanem azt jelenti, hogy akaratunkat teljesen Istennek adjuk át. Jelenti, hogy élünk Isten minden Igéjével, amely az Ő szájából származik. Jelenti, hogy Benne bízunk minden
kísértésben, úgy a sötét, mint a fényes napokban is. Jelenti, hogy hitben járunk minden
körülmények között, rendíthetetlen bizalommal támaszkodunk Reá, és megnyugszunk
szeretetében.
Nem szükséges magyaráznunk a Szentlélek mibenlétét. Jézus azt mondja, Ő a vigasztaló, „az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik.” Világosan kijelenti továbbá, hogy a
Szentlélek, miközben az embereket minden igazságra elvezeti, „nem őmagától szól”. (Jn.
15:26; 16:13)
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A Szentlélek lényege: titok. Emberek nem fejthetik meg, mert Isten nem nyilatkoztatta ki előttük. Kutatásra hajlamos elmék összehozhatnak biblia-szövegeket, és alapul
vehetik emberi magyarázataikhoz, de az ilyen nézetek elfogadása nem fejlesztheti a
gyülekezetet. Olyan titkokat illetőleg, amelyek az emberi értelmet meghaladják, hallgatni – arany.
Jézus a Szentlélek hivatását ezekkel a szavakkal vázolja: „És az, amikor eljő, megfeddi
(oktatja) a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (Jn. 16:8) A Szentlélek meggyőz a
bűnről. Ha a bűnös átadja magát a Lélek megelevenítő befolyásának, akkor megtérésre
jut, és felismeri az isteni követelmények iránti engedelmesség fontosságát.
A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szentlélek kinyilatkoztatja Isten Bárányát, aki hordozza a világ bűneit. „Az enyémből vesz és megjelenti
néktek” – mondotta Jézus. „Az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja
mindazokat, amiket mondottam néktek.” (Jn. 16: 14; 14:26)
A Szentlelket Isten adta megújító erőként, hogy hathatóssá tegye a Megváltó halála
által szerzett üdvösséget. Igyekszik az emberek figyelmét állandóan arra a nagy áldozatra irányítani, amelyet Krisztus hozott a golgotai kereszten. Bemutatja Isten szeretetét
a világ előtt, és a bűneiről meggyőzött lélek számára hozzáférhetővé teszi a Szentírás
értékeit.
Miután a Szentlélek meggyőzte az embert bűneiről, az életszentség és igazság színvonalát feltárta előtte, elvonja szeretetét e világ dolgaitól, és betölti lelkét a szentség
utáni vággyal. „Az elvezérel majd titeket minden igazságra” (Jn. 16:13) – jelentette ki az
Üdvözítő. Ha az emberek készek arra, hogy a Lélek munkálkodjék bennük, akkor egész
lényük megszentelődését véghezviszi. A Szentlélek az isteni jellemvonásokat vési be a
lélekbe. Hatalma által oly világossá teszi az élet útját, hogy senki sem tévedhet el.
Isten a Szentlélek segítségével már ősidőktől kezdve tevékenykedett emberi eszközei
által, hogy szándékát megvalósítsa a bukott emberiséggel. Ez megnyilvánult a pátriárkák életében. Mózes napjaiban gyülekezetének is „jó lelkét adta, hogy őket oktatná.”
(Neh. 9:20) Az apostoli korszakban is hatalmasan működött Isten a Szentlélek erejével
gyülekezetéért. Ugyanaz az erő adott hitet és bátorságot Kálebnek és Józsuénak, amely
az ősatyákat megerősítette; és ez tette eredményessé az apostoli gyülekezet munkáját. Támasza volt minden időben Isten hűséges gyermekeinek. A Szentlélek ereje által
készítettek utat a valdensek a sötét korszakok alatt, a reformáció számára. Ugyanez az
erő koronázta eredménnyel azon nemes férfiak és nők fáradozásait, akik a mai mis�szióállomások felállításának útját egyengették, és tették lehetővé a Biblia lefordítását
valamennyi nemzet nyelvére és tájszólásaira.
Isten még ma is egyházát használja fel szándékának kinyilatkoztatására e földön. A
kereszt hírnökei ma városról városra, országról országra járnak és előkészítik Krisztus
újra jövetelének útját. Hirdetik, hogy Isten törvénye: az élet zsinórmértéke. A Mindenható Lelke készteti az emberi szíveket, és mindazok, akik befolyásának engednek, Isten
igazsága tanúivá lesznek. Megszentelt életű férfiak és nők sok helyen közlik az emberekkel azt a világosságot, amit Krisztus által nyertek. Miközben szétárasztják a fénysugarakat, mint tették azok, akik pünkösd napján részesültek a Lélek keresztségében: állandó-
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an többet és többet nyernek a Lélek erejéből. Ily módon világítja be Isten dicsősége a
földet.
Másrészt pedig egyes emberek ahelyett, hogy bölcsen kihasználnák a jelenben kínálkozó alkalmakat, ölbe tett kézzel várják a lelki felüdülés rendkívüli idejét, amely hatványozottan fokozná a mások felvilágosítására szolgáló képességüket. Elhanyagolják
jelenlegi kötelességüket és kiváltságukat, fényük csak pislákol, miközben olyan időkre
várnak, amikor minden fáradság nélkül nyerhetnek rendkívüli áldást, amely átformálja
és szolgálatra alkalmassá teszi őket.
A végidőben, amikor Isten műve a földön befejezéshez közeledik, a szent életű hívők
komoly fáradozásait a Szentlélek hatalma az isteni kegyelem rendkívüli jeleivel kíséri
majd. A korai és késői eső jelképében – ahogyan az eső Keleten a magvetés, illetve az
aratás időszakában hullott a földre – a héber próféták az isteni kegyelem különleges
megnyilatkozásait jövendölték Isten gyülekezete számára. A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte, amely dicső eredményeket érlelt. A Lélek jelenléte
az igaz egyházban az idők végezetéig érezhető lesz.
A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígérte Isten, amely
megelőzi a világ aratásának befejezését, előkészíti a gyülekezetet Jézus eljövetelére. Az
írás a Léleknek eme kiárasztását a késői eső hullásához hasonlítja; és ezért az erőtöbbletért könyörögjenek a keresztények az aratás Urához „a késői eső idején”. Erre „az Úr
villámlást szerez, és záporesőt ad nékik”. „Elküldi nektek az esőt, a korai és késői esőt.”
(Zak. 10:1; Elberfeldi ford.) (Jóel 2:23; Zürichi ford.)
Ha azonban Isten egyháza tagjainak jelenleg nincs élő összeköttetésük a lelki növekedés forrásával, akkor nem lesznek felkészülve az aratás idejére. Ha nem tartják lámpájukat feldíszítve és égve, akkor a rendkívüli szükség idején nem részesülnek a kegyelem
nagyobb mértékében.
Csak azok lesznek képesek ezt az erőt napi szükségletükhöz és tehetségükhöz mérten felhasználni, akik a kegyelmi forrás állandó és újabb áldásaiban részesülnek. Ahelyett, hogy az eljövendő időkre várakoznának, amely őket csoda által ruházza fel a lelki
erő rendkívüli mértékével, adják át magukat a léleknyerés munkájának, hogy Isten átformálhassa, és hasznos edényekké tegye őket. Naponta megragadnak minden alkalmat
a szolgálatra, és ezzel tesznek bizonyságot a Mesterről, bárhol legyenek, akár az otthon
szerény munkakörében vagy a nyilvánosság előtt.
A felszentelt munkás csodálatos vigasza az a tudat, hogy földi életében még Krisztus
is naponként kérte Atyjától a szükséges kegyelmet, és csak az Atyával töltött együttlét
után ment másokat áldani és erősíteni. Nézd, miként borul térdre Isten Fia imában Atyja
előtt! Bár Isten Fia, mégis imával erősíti hitét, és a mennyel való érintkezésből merít
erőt, hogy ellenállhasson a gonosznak, és segíthessen az emberek ínségén. Mint idősebb testvérünk, ismeri azok szükségletét, akik gyengeségük ellenére – a bűnnel és kísértésekkel telt világban élve – égnek a vágytól, hogy Neki szolgálhassanak. Tudja, hogy
azok a követek, akiket szétküld, gyenge és tévelygő emberek; azonban mindenkinek,
aki teljesen átadja magát, isteni segítségét ígéri. Példája bizonyítja, hogy a mélységes
hitből fakadó komoly és állhatatos könyörgés, valamint művéhez való teljes ragaszkodás
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és odaadás, megszerzi a Szentlélek segítségét minden ember részére, a bűnnel vívott
harcában.
Isten előkészít minden munkást, aki Krisztus példáját követi, hogy befogadja és felhasználja azt az erőt, melyet Isten megígért egyházának a föld aratásának megérlelésére. Ha az evangélium hírnökei megújítják odaszentelési fogadalmukat, az Úr napról
napra újra megajándékozza őket Lelke megelevenítő és megszentelő jelenlétével. Mindennapi kötelességük teljesítését azzal a biztos tudattal kezdik meg, hogy a Szentlélek
láthatatlan jelenléte teszi őket „Isten munkatársaivá”.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
OUR HIGH CALLING, PP. 150–154.
144. fejezet – Jézus végső ajándéka
„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem
megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.”
– Jn 16:7.
Krisztus kijelentette, hogy mennybemnetele után végső ajándékként elküldi gyülekezete számára a Vígasztalót, aki átveszi helyét. A Vígasztaló a Szentlélek – az életének
Lelke, az egyházának segítője, a világ világossága és élete…
A Lélek ajándékában Jézus a menny által adható lehető legjobbat adta az ember
számára… A világ Megváltója által véghezvitteket a Lélek teszi eredményessé. A szív a
Lélek által tisztul meg. Az ember az isteni természet részesévé is a Lélek által lesz… Ez a
kiváltsága Isten minden gyermekének, hogy bennünk lakozik Lelke által.
Az egyháznak minden tagja térdeljenle Isten előtt és komoylan imádkozzon a Lélek
kiáradásáért. „Uram, növeld a hitemet. Add megértésre a te igédet, mert a te beszéded
világosságot ad. Felüdít jelenléte. Töltsd be szívemet Lelkeddel.”
Ha egy emberre kitőltetik a Szent Lélek, az a legkomolyabban megpróbált és megrostált, annál világosabban bizonyítja, hogy ő Krisztust mutatja be. A béke lakzik lelkében
és arckifejezésén is látszódik. Szavai és cselekedetei szeretetet fejez ki. Jézus neve van
felírva mindenre, amit tesz és mond.
Beszélhetünk a Szent Lálek áldásairól, de ha nem készülünk fogadására, mit használ a mi munkánkban? Törekszünk-e minden erőnkkel, hogy növekedjünk Krisztusban?
Keressük-e az Ő teljességét, szüntelenül igyekezve elérni az előttünk álló célt, a jellem
tökéletességét? Amikor az Úr népe eléri e célt, Isten elpecsételi őket a homlokukon.
A Szentlélekkel megtelve, teljességre jutnak Krisztusban, és a jegyző angyal kijelenti:
„Elvégeztetett!”
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145. fejezet – A Lélek adományozásának feltétele
„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel
inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” Lukács 11:13.
Krisztus megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát és ez az ígéret reánk is éppen
úgy vonatkozik, mint az első tanítványokra. Minden más ígérethez hasonlóan, Krisztus
ezt az ígéretet is feltételekhez kötötte. Sokan vannak, akik hisznek az Úr ígéreteiben,
és vallást tesznek arról, hogy igénylik azokat. Sokat beszélnek Krisztusról és a Szentlélekről, mégsem nyernek semmi áldást. Nem adják magukat a Szentlélek vezetése és az
isteni erők ellenőrzése, uralma alá. Mi nem tudjuk használni a Szentlelket. A Szentlélek
kell, hogy használjon bennünket. Isten a Lélek útján munkálkodik népében, „munkálja
bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből" (Fil 2:13). Sokan azonban
nem akarják magukat ennek alávetni. Életük ügyeit maguk intézik. Ezért nem is akarják
elfogadni és nem is kapják meg a mennyei ajándékot. Isten csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan várakoznak Istenre, akik éberen figyelnek vezetésére és kegyelmi
ajándékaira…
Hasznavehetőségük korlátlanná válik azoknak, akik az ént félretéve helyet készítenek
szívükben a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet élnek… Ha népe
eltávolítja az akadályokat, Ő bőséges patakokban fogja árasztani az üdvösség vizét emberi csatornákon keresztül. (DA 250.)
A Lélek adja az erőt, mely minden válságos helyzetben fenntartja a törekvő, küzdő
lelket a rokonok ridegsége, a világ gyűlölete s a magunk fogyatékosságainak, s hibáinak
tudatának közepette. Az isteni és emberi törekvés egysége mindenképp szükséges. A
szoros kapcsolat először, utolszor és örökkön Istennel, minden erő forrásával–elengedhetetlen.
Krisztus az elveszett emberiség megváltásáért megüresítette és feláldozta magát,
ezért mérték nélkül kapta a Szentlelket. Így aztán minden követője ugyanezt fogja tapasztalni, aki teljesen átadja magát neki, hogy szívében Krisztus lakozzon. Urunk megparancsolta nekünk: „Teljesedjetek be Szent Lélekkel” (Ef 5:18); ez a parancsolat egyúttal
olyan ígéret, amely önmagában hordja beteljesülését. Az Atyának úgy tetszett, hogy
„benne lakozzék az istenségnek egész teljessége”, és „ti őbenne vagytok beteljesedve”
(Kol 2:9-10).
146. fejezet – Krisztus Képviselője
„És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.” Jn 16:8.
Mikor a Vígasztaló eljön és megfedd a bűn, igazság és ítélet tekintetében, nehogy ellenálj az Isten Lelkének…Légy hajlandó felimseni, amit feltár előted. Add fel önfejűségedet, hosszú ideje bálványozott szokásodat, furcsaságodat, hogy megkaphasd az igazság
alapelveit.
Krisztus végtelen áldozat árán és szenvedésén keresztűl biztosított mindent, ami sikeres keresztény hadviseléshez elengedhetettlenűl szükséges. A Szen Lélek adja az erőt
az embernek, hogy győzzőn. Szent Lelken keresztűl Sátán hatalma megtörik. A Lélek
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meggyőz a bűnről és az ember beleegyezésével kitiltja a bűnt a szívből. A gondolkodásba egy új törvényt hoz – a királyi szabadság törvényét.
Az Úr Jézus a Szentlélek által munkálkodik. A Szentlélek Őt képviseli a Földön. A Lélek
által lelki életet sarjaszt az ember szívében, megeleveníti jóra való erejét, megtisztítja a
romlottságtól, és alkalmassá teszi Isten országa számára. Jézus nagy áldást áraszthat, és
gazdag ajándékokat oszthat szét az emberek között. Ő a csodálatos tanácsadó, akinek
bölcsessége és ereje végtelen. Ha elismerjük Lelkének hatalmát, és alárendeljük magunkat átformáló munkájának, akkor tökéletesen állhatunk elébe. Nagyszerű gondolat!
Krisztusban „lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, és ti Őbenne vagytok beteljesedve” (Kol 2:9, 10). Az emberi szív nem lehet boldog, amíg át nem adja magát Isten
Lelke hatásának, aki a megújult szívet Jézus Krisztus képére alakítja át. A Lélek befolyására az ellenségeskedés hitté és szeretetté alakul át, a büszkeség pedig alázatossággá
válik. A lélek felismeri az igazság szépségét, jellemének kiválósága és tökéletessége által
Krisztus megdicsőül. Amikor ezek a változások végbemennek, az angyalok énekelnek.
Isten és Krisztus örvendezik az isteni képmásra formálódó lélek felett.
147. fejezet – A Szent Lélek vezetésének engedve
„Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” Rm 8:13,14.
Az emberi akarat állandóan arra törekszik, hogy mindent saját céljai szolgálatába állítson. Ha azonban ez az akarat Isten és az igazság oldalára szegődik, a Lélek gyümölcsei
megmutatkoznak életében.
Mikor megtűrik Sátánnak, hogy ő alakítsa az akaratot, akkor a maga céljára használja
a lehetőséget... Fölkavarja a gonosz vonásokat. Fölrázza a szentségtelen szenvedélyeket,
indulatokat s vágyakat. Így szól: Mindezt a hatalmat, megtiszteltetést, gazdagságot, s
bűnös gyönyöröket neked adom, de a föltétela becsület elvesztése, a lelkiismeret elhallgattatása. Így lefokozza, és a bűn szolgaságába hajtja az ember képességeit.
Azonban Isten mindig igyekszik jó benyomást kelteni a szívünkben Szent Lelke által,
hogy meggyőződésünk legyen a bűnről, igazságról és az elkövetkező ítletről. Akaratunkat Isten oldalára helyezhetjük és így az Ő ereje és kegyelme által ellent tudunk állni az
ellenség kísértéseinek.
Isten felszólítja az embereket, hogy a gonosz hatalmaknak ellenálljanak. így szól: „Ne
uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek és a ti tagjaitokat
igazságnak fegyvereiül az Istennek.” (Rm 6:12-14)
Az igazságosság, igaz élet, krisztusi jellem, másfelől a gonoszság küzdelmében csakis
isteni segítséggel győzhetünk. Véges akaratunkat a végtelen akarat alá kell vetnünk. Az
emberi akaratot föltétlenül az istenivel kell egyesíteni. Ez a Szentlelket hozza segítségünkre, s minden győzelem odahat, hogy visszanyerje Isten megváltott tulajdonát, képmása visszaálljon a lélekben.
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148. fejezet – Krisztus kegyelmének kinyilatkoztatása
„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.
Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket
megjelenti néktek.” Jn 16:13.
A Vígasztalóról meg van írva „Ő majd elvezérel titeket a minden igazságra…” A Szent
Lélek által Krisztus még világossabban megnyílvánul azoknak, akik hisznek Őbenne,
amint ihlette a szent embereket, hogy írjanak az igazsággal kapcsolatban.
Jézus azt mondja a Lélekről. „Az engem dicsőít majd” (Jn 16:14.) Ahogy Krisztus megdicsőítette az Atyát, szeretetének bemutatása által, így a Lélek dicsőítette Krisztust a
világ iránti kegyelmének, gazdagságának kinyiltakoztatása által.
A Lélek munkálkodik bennünk azáltal, hogy élénken és gyakorta szemünk előtt tartva
a megváltás tervének értékes igazságait. Felejtsük el Ha elfelejtjük ezeket az igazságogat, akkor Isten gazdag ígéretei elveszítik hatékonyságukat számunkra. Ha
Ha nem lenne Lélek, aki az Isten dolgaira vezetne és igazságokat megmutatná nekünk, akkor elfelejtenénk azokat és Isten gazda ígéreteit elveszítenék hatékonyságukat
számunkra. A Lélek megvilágítja a mi sötétségünket, tájékoztat a mi tudatlanságunkban, és segít a sokrétű szükségleteinkben. De az elmének folyamatosan Isten után kell
kutatnia. Ha hagyjuk, hogy a világiasság bejöjjön, ha nem kívánunk imádkozni, ha nem
kívánunk Vele közösségbe lenni, aki az erő és a bölcsesség forrása, a Lélek nem marad
velünk. Azok ,akik hitetlenek nem részesülnek a kegyelem gazdak tárházából, mely bülcssé tenné őket az üdvősségre, türelmesekké, béketűrőkké s gyorsakká észrevenni és értékelni a mennyei szolgálatot és hogy Sátán cselfogásait gyorsan felismerjék és erősekké
válnának, hogy ellenáljanak a bűnnek.
Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. Krisztus vallása
mennyei világosságot jelent, és örvendezést Istenben; énünktől megüresített szívet jelent, és Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Mikor ez megtörténik a gyülekezet tagjaiban, az egyház élő, munkálkodó egyház lesz.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, 251-259. (HIT ÉS IMA)
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága...” „...higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” (Zsid 11:1; Mk 11:24).
A hit bizalom Istenben, bizakodás abban, hogy Ő szeret bennünket és a legjobban
tudja, hogy mi válik javunkra. A hit rábír bennünket arra, hogy saját utunk helyett az Ő
útját válasszuk. A hit saját tudatlanságunk helyett elfogadja az Ő bölcsességét, gyengeségünk helyett az Ő erejét, bűnösségünk helyett az Ő igazságát. Azt jelenti, hogy életünk
és személyiségünk már az Övé. A hit elismeri Isten tulajdonjogát, és elfogadja áldásait.
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Az igazságosságról, a becsületességről és a tisztaságról bebizonyosodott, hogy az élet
sikereinek titkát képezik. A hit juttat bennünket ezeknek az alapelveknek a birtokába.
Minden jó indíték, szándék és törekvés Isten ajándéka. A hit elfogadja Istentől azt az
életet, amely egyedül hozhat igazi növekedést és erőt.
Alaposan meg kell érteni, hogyan lehet a hitet gyakorolni! Isten minden ígéretének
feltétele van. Ha készek vagyunk cselekedni az Ő akaratát, akkor minden ereje a mienk.
Mindez az ajándék, amit Isten nyújtani akar, benne van az ígéretben. „A mag az Isten
beszéde” (Lk 8:11). Amennyire bizonyos, hogy a tölgyfa benne van a makkban, Isten
ajándéka ugyanolyan biztosan benne van az Ő ígéretében. Ha elfogadjuk ígéretét, miénk
az ajándék.
A hit önmagában is lelki ajándék, amely képesít bennünket Isten többi ajándékának
elfogadására. Amikor gyakorlás és cselekvés által elfogadjuk Isten Igéjét, hitünk növekszik. Abból a célból, hogy megerősítsük hitünket, kapcsolatba kell hoznunk azt az Igével.
A Biblia tanulmányozásánál a tanulót rá kell vezetni arra, hogy meglássa Isten Igéjének hatalmát. A teremtéskor „...ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott” (Zsolt
33:9). „... azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket” (Róm 4:17), mert ha
Ő szólítja őket, akkor előállnak.
Azok, akik bíznak Isten Igéjében - habár önmagukban teljesen gyámoltalanok voltak
- gyakran az egész világ hatalmának ellenálltak. A tiszta szívű, szent életű Énok szilárdan
hitte, hogy az igazság egy romlott, csúfolódó nemzetség közepette is győzedelmeskedik. Izrael gyermekei a Vörös tengernél hittel bírtak a föld leghatalmasabb nemzetének
legnagyobb seregével szemben. Dávid, a pásztorfiú bízott Isten ígéretében, hogy trónra jut Saullal a törvényes uralkodóval szemben, ezért szilárdan alávetette magát Isten
hatalmának. Sidrák, Misák és Abednégó megőrizték hitüket a tűzben, és a trónon ülő
Nabukodonozorral szemben; Dániel az oroszlánok között és az ország magas tisztségeit betöltő emberek előtt. Jézus győzött hitében a kereszten, amikor a zsidó papok és
főemberek még a római kormányzót is rákényszerítették akaratuk végrehajtására. Pál
megőrizte hitét láncaiban, amikor gonosztevőként vitette őt halálba Néró, a világbirodalom zsarnoka.
Ilyen példákat nemcsak a Bibliában találunk. Hasonlók bőven találhatók az emberiség előrehaladásának feljegyzéseiben. A valdensek, a hugenották, Wiclif, Husz, Jeromos,
Luther, Tyndale, Knox, Zinzendorf és Wesley másokkal együtt tanúskodtak Isten Igéjének
hatalmáról a gonosz által támogatott emberi hatalommal és bölcsességgel szemben.
Ezek a férfiak jelentik a föld igazi nemességét. Ők Isten királyi családfája. Mai ifjúságunk
azt a felhívást kapja, hogy foglalják el helyüket ebben a családfában!
Az élet kis ügyeiben ugyanolyan szükségünk van a hitre, mint a nagy dolgokban.
Mindennapi ügyeinkben és eljárásainkban maradandó bizalmunk által lesz valósággá
számunkra Isten megtartó ereje.
Emberi szemszögből nézve az élet mindenki számára járatlan ösvény, amelyen legmélyebb tapasztalatainkat illetően mindnyájan egyedül járunk. Legbensőbb életünkbe
egyetlen emberi lény se tud behatolni teljesen. Amikor egy kisgyermek elindul azon
az úton, amelyen előbb vagy utóbb meg kell választania életmódját, és magának kell
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kiválasztania életének feladatait, akkor mennyire komolyan kell törekednünk arra, hogy
hitét a biztos Vezetőre és Segítőre irányítsuk!
A kísértés elleni oltalom és a tisztaságra, igazságra való buzdítás tekintetében semmilyen befolyás sem vetekedhet Isten jelenlétének érzetével. „... mindenek meztelenek
és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk” (Zsid 4:13). „Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted...” (Hab 1:13).
Ez a gondolat volt József oltalma Egyiptom romlottsága közepette. A kísértés csábításaival szemben így hangzott csodálatos válasza: „... hogy követhetném hát el ezt a nagy
gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten ellen?” (1 Móz 39:9). Ha ápoljuk a hitet, ilyen
oltalmat fog hozni mindnyájunknak.
Csak Isten jelenlétének érzete képes száműzni azt a félelmet, amely a gátlásos, félénk gyermek számára teherré tenné az életet, ezért vésse elméjébe a következő ígéretet: „Az Úr angyala tábort jár az őt félők közül és kiszabadítja őket” (Zsolt 34:8). Olvassa el Elizeusnak a hegyi városban szerzett csodálatos tapasztalatát, amikor közte és a
felfegyverzett ellenség között a mennyei angyalok hatalmas serege táborozott! Olvassa
el, hogyan jelent meg a börtönben Isten angyala a halálra ítélt Péternek, hogyan ment
át a felfegyverzett őrök között az erős ajtókon és a reteszekkel és zárakkal ellátott nagy
vaskapun, és vezette ki biztonságban Isten szolgáját! Olvassa el azt a tengeren lezajlott
jelenetet, melyben a vihartól hánykódó katonákhoz és tengerészekhez - akiket a munka
és a virrasztás, a hosszú koplalás megviselt - a rab Pál, kihallgatásának és kivégzésének
útján a bátorítás nagyszerű szavait szólta: „... jó reménységben legyetek; mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó! Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az
Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is. Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell
állnod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak” (Acs
27:22-24). Pál ebben az ígéretben bízva biztosítja társait: „... közületek senkinek sem
esik le egy hajszál a fejéről” (Acs 27:34). Így is történt, mivel azon a hajón volt egy olyan
ember, aki által Isten munkálkodhatott, ezért Isten megőrizte a hajón tartózkodókat.
„... mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre” (Acs 27:44).
Ezeket a történeteket nemcsak azért írták meg, hogy elolvassuk és csodálkozzunk
rajtuk, hanem, hogy ugyanaz a hit munkálkodjon bennünk is, mint Isten régi szolgáiban.
Ma sem jelentéktelenebb a Szentlélek munkálkodása, mint akkor a hívő szívekben, akik
hatalmának közvetítő csatornái voltak.
Tanítsuk meg Istenre támaszkodni azt, akinek nincs önbizalma, aki az önbizalom hiánya miatt visszariad a gondolattól és a felelősségtől! Így sokan, akik talán senkik lennének a világban, vagy csak gyámoltalan terhek mások számára, elmondhatják Pál apostollal: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13).
A gyermekeknek, akik gyorsan megneheztelnek a sérelmekért, a hit értékes tanítást
nyújt. Gyakran a csalhatatlan igazságérzet és a tevékeny, tetterős lelkület sugallja azt
a hajlamunkat, hogy ellenálljunk a gonosznak vagy megtoroljuk az ellenünk elkövetett
gonoszságot. Tanítsuk meg a gyermekeket arra, hogy Isten az örök igazság védelmezője,
aki gyengéden gondoskodik azokról, akiket úgy szeretett, hogy a legdrágábbat: Fiát adta
értünk. Ő elbánik mindazokkal, akik gonoszságot cselekszenek.
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„... Mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja” (Zak 2:8).
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet (Zsolt 37:5-6).
„És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik
ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged” (Zsolt 9:10-11).
Isten megparancsolja, hogy ugyanolyan részvéttel legyünk mások iránt, mint amilyennel van Ő irántunk! Az indulatos, önelégült, bosszúálló egyén szemlélje a szelíd és
alázatos Megváltót, akit mint bárányt vezettek a mészárszékre! Ahelyett, hogy bosszút
állt volna rajtuk, úgy vitték, mit juhot, aki megnémult az őt nyírók előtt. Tekintsenek
Rá, akit a mi bűneink szegeztek át, és indulatosságaink sújtottak le. Akkor megtanulnak
tűrni, kitartani és megbocsátani!
A Krisztusban való hit által minden jellemhiba javítható, minden szenny tisztítható,
minden rossz helyesbíthető és minden tulajdonság fejleszthető.
„És ti Őbenne vagytok bételjesedve...” (Kol 2:10).
Az ima és a hit közeli rokonok. A hit imájában isteni tudomány rejlik, amelyet mindenkinek meg kell érteni, aki életét sikeressé akarja tenni. Krisztus ezt mondja: „Amit
könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek”
(Mk 11:24). Ő világossá teszi előttünk, hogy kéréseinknek összhangban kell lenniük Isten
akaratával. Azokat a dolgokat kell kérnünk, amelyeket Ő megígért, és amit elnyerünk,
azt fel kell használnunk az Ő akaratának teljesítésére! Ha a feltételeket teljesítjük, az
ígéret félreérthetetlen.
Kérhetjük bűneink bocsánatát és a Szentlelket, kérhetünk krisztusi lelkületet, bölcsességet és erőt munkájának végzéséhez, kérhetjük bármely ajándékát, amelyet megígért. Hinnünk kell, hogy elnyerjük, és hálát kell adnunk, ha megkapjuk!
Nem kell az áldás külső bizonyítékait keresnünk! Az ajándék benne van az ígéretben,
ezért azzal a bizonyossággal mehetünk el munkánkba, hogy amit Isten megígért, képes
teljesíteni, és az az ajándék, amely már a miénk testet ölt akkor, amikor a legnagyobb
szükségünk lesz rá.
Az Isten Igéje által folytatott élet azt jelenti, hogy egész életünket alárendeljük Istennek. Állandóan áthat bennünket szükségünk és függőségünk érzete. Szívünk sóvárogni
fog Isten után. Szükségünk van az imára, mert az lelkünk lélegzetvétele. A családi imának és a nyilvános imának megvan a helye. Saját lelkünk életét az Istennel való titkos
érintkezés - a belső kamra - tarja fenn.
Mózes Istennél a hegyen szemlélte annak a csodálatos épületnek az eredetijét,
amely az Ő dicsőségének lakhelye lett. Istennel a hegyen, a Vele való érintkezés titkos
helyén kell szemlélnünk az Ő csodálatos hatalmát, az emberiség számára adott dicső
tervét! Ily módon képesek leszünk úgy alakítani jellemünk épületét, hogy beteljesedik
rajtunk az Ő ígérete: „Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők
én népem lesznek” (2 Kor 6:16).

100

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

Földi életében Jézus magányos imáinak óráiban nyert bölcsességet és erőt. Ifjúságunk kövesse példáját és találjon hajnalban és szürkületkor egy csendes órát a men�nyei Atyával való beszélgetésre! Egész napon át emeljék fel szívüket Istenhez, aki utunk
minden lépésénél ezt mondja: „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én
vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak”
(Ésa 41:10). Ha gyermekeink megtanulhatnák ezt a leckét életük hajnalán, milyen frissességet és erőt, mily örömet és békességet hozna az életükbe!
Ezek olyan igazságok, melyeket csak az taníthat, aki már önmaga is megtanulta őket.
Oly sok szülő és tanító vallja, hogy hisz Isten Igéjében, de életük mégis megtagadja
annak erejét. Ezért nincs nagyobb hatással ifjúságunkra a Szentírás tanítása. Időnként
éreztetik az ifjúsággal az Ige erejét. Ilyenkor felismerik Krisztus szeretetének értékét,
jellemének szépségét és az Ő szolgálatára átadott élet lehetőségeit. Ennek ellentéteként
azonban meglátják azok életét is, akik csupán vallják, hogy tisztelik Isten rendeléseit.
Milyen sok emberre vonatkoznak Ezékiel próféta szavai:
... néped fiai beszélgetnek ... és egyik a másikkal szól, ki ki az ő atyjafiával, mondván:
Jertek, kérlek, és halljátok: micsoda beszéd az, amely az Úrtól jő ki? És eljőnek hozzád,
ahogy a nép össze szokott jőni, s oda ülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják
beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkokra,
szívök pedig nyereség után jár. És ímé, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő
ének, szép hangú, és mint valamely jó hegedűs; csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert ímé beteljesednek, megtudják, hogy próféta volt
közöttük (Ez 33:30-33).
Más dolog a Bibliát úgy kezelni, mint egy jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet és
annyira figyelni rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével és a világban
elfoglalt helyünkkel, és ismét más a maga valódiságában tekinteni: az élő Isten Igéjének,
amelyben van a mi életünk. Az az élet, amelynek át kell formálnia cselekedeteinket,
szavainkat és gondolatainkat. Ha Isten Igéjét kevesebbnek tartjuk ennél, akkor elvetjük.
A Bibliának ez a megtagadása azok részéről, akik vallják, hogy hiszik, a legelső oka az
ifjúságunkat uraló kételkedésnek és hitetlenségnek.
Világunkat eddig még soha nem tapasztalt feszültség uralja. A szórakozásban, a pénzszerzésben, a hatalomért való versengésben, a létért való küzdelemben egy rettenetes
erő köti le az emberek testét, lelkét és elméjét. Ebben az őrült rohanó sietésben szól
Isten és megparancsolja, hogy jöjjünk el és lépjünk közösségre Vele. „Csendesedjetek és
ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt 46:11).
Sokan még áhítatuk ideje alatt sem fogadják el az Istennel való közösség áldásait,
mert nagyon sietnek. Gyors léptekkel hatolnak át Krisztus szerető jelenlétének körén,
talán csak egy pillanatig időznek szent jelenlétében, de nem várják meg tanácsait. Nincs
idejük arra, hogy az isteni Tanítóval maradjanak, ezért terheikkel együtt térnek vissza
munkájukba.
Ezek a munkások addig nem érhetik el a legnagyobb sikert, amíg meg nem tanulják
az erő titkát. Időt kell szánniuk a gondolkodásra, az elmélkedésre, az imára, és várniuk
kell Istenre, hogy megújítsa fizikai, szellemi és lelki erejüket. Nem nélkülözhetik az Ő
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lelkének felemelő befolyását. Amikor ezt elfogadják, új élet üdíti fel őket. Fáradt testük
és agyuk felfrissül, megterhelt szívük felüdül.
Szükségünk van Isten állandó jelenlétére, a Krisztussal való személyes érintkezésre,
hogy a Vele való közösségben időzzünk! Otthonunk gyermekei és iskoláink tanulói boldogok lesznek, ha a szülők és tanítók saját életükben tanulják meg azt a tapasztalatot,
amelyet az Énekek Éneke így fejez ki:
„Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt.¤n¤Mint az almafa
az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt.¤n¤Az ő árnyékában felette
igen kívánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek.¤n¤Bevisz engem a
borozó házba, és zászló felettem a szerelme” (Énekek 2:2-4).

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 133–136. (AZ IGAZ SZERETET)
Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Ellenkezőleg. Nyugodt és
mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, és csak a belső érték vonzza. Az igaz szeretet
bölcs és körültekintő, odaadása pedig valóságos és tartós. Isten az élet napi eseményeivel vizsgáztat és próbál bennünket. Az apróságok árulják el a szív milyenségét. Apró
figyelmességek, az élet számos jelentéktelen eseménye, s a szívből fakadó előzékenység építi, mint megannyi tégla, a boldogságot. A nyájas, bátorító, szeretetteljes szavak
elhanyagolása, az élet apró előzékenységeinek hiánya teszik elviselhetetlen teherré a
boldogtalan életet. Végül mindnyájan rájövünk, hogy a mennyei feljegyzés zöme a körülöttünk élők javára és boldogságuk érdekében tett lemondásokból áll. Az is napvilágra
jön majd, ha csupán magunkkal törődünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Az sem kerüli el mennyei Atyánk figyelmét.
B. testvér! Az Úr fáradozik érted, s meg fog áldani, és erősíteni a helyes úton. Eddig
megértetted az igazság elméletét. Most pedig sajátíts el mindent, amit csak tudsz, az Isten akarata és munkája felől, hogy fel tudj készülni felelősségteljesebb állás betöltésére,
ha az Úr – látva, hogy azzal dicsőítené meg leginkább a nevét, – erre felszólítana. Neked
még előbb lelki életre kell éledned. Eddig nagyon meggondolatlanul viselkedtél, túlságosan kihatnak rád a körülmények. Isten meg akar erősíteni, kiegyensúlyozottá, megállapodottá tenni, ha attól kérsz őszintén és alázatosan bölcsességet, aki sosem téved, s
aki megígérte, hogy nem kérnéd hiába tőle.
Mikor másokat tanítasz, veszély fenyeget, hogy rövid tapasztalatodhoz képest túl
hangsúlyozottan szólsz. Te magad ugyan egyetlen pillantással felméred a helyzetet,
könnyen megérted a dolgok állását. Másoknak azonban nincs ilyen képességük, nem
tudnak nyomon követni. Mégsem akarsz türelmesen, nyugodtan várni rájuk, hogy azok
is mérlegeljék az érveket, akik nem fogják fel oly gyorsan a dolgokat, mint te. Veszély
fenyeget, hogy nyomást gyakorolsz másokra, hogy máris úgy lássanak, mint te, rögtön
magukévá tegyék lelkesedésedet, és belássák a tettek szükségességét, mint ahogy te
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belátod. Ha meg nem sikerül, amit akarsz, veszély környékez, hogy elcsüggedj, nyugtalankodj, és máshová kívánkozzál. Messze kerüld el a gáncsoskodást, az erőszakoskodás
szellemét. Tartsd távol magadat mindennemű vádaskodó lelkülettől. Nem Istennek tetsző, ha nagy tapasztalattal rendelkező szolgái közül bárkiben ez a szellem található. Helyes, ha alázat és belső szépség díszíti a fiatalt, ha lobogó lelkesedés lángol lelkében. De
nagyon visszataszító, sőt undorító, ha elhamarkodó, túlbuzgó és megbélyegző lelkület
nyilvánul meg olyan fiatalokban, akiknek alig néhány éves tapasztalat áll a háta mögött.
Semmi olyan sebesen meg nem semmisíti jó munkáját, mint ez a viselkedés. A türelem,
jóság, gyöngédség, hosszútűrés, mindent remélés, haragra nem gerjedés, mindent eltűrés, mindent elviselés – eme gyümölcsök teremnek a szeretet nemes, mennyei eredetű
fáján. Ez a fa, ha öntözik, örökzöldnek bizonyul. Ága nem szárad el, levele nem fonnyadozik. Ha folyvást a menny harmata öntözi, hervadhatatlan és örök marad.
Roppant hatalom a szeretet; elvében szellemi és erkölcsi erő rejlik, melyet lehetetlen
elválasztani tőle. A gazdagság hatalma megrontásra, pusztításra hajlik. Az erőszak hatalma bántalmazni képes. De a tiszta szeretet kitűnősége és ereje abban rejlik, hogy jót, és
csakis jót tesz. Bármit végzünk is tiszta szeretetből, ha mégannyira jelentéktelen és megvetendő az emberek szemében, akkor is tökéletesen gyümölcsöző, mert Isten többre
becsüli, amit szeretettel teszünk, annál, hogy mennyit teszünk. A szeretet Istentől ered.
A megtéretlen szívből nem jöhet, nem növekedhet ez a mennyei növény, mert csak ott
él és virul, ahol Krisztus uralkodik.
A szeretet nem tud tétlenül élni. Minden tette csak növeli, erősíti, kiterjeszti a szeretetet. Ahol az érvek és a tekintély semmire sem mennek, a szeretet ott is győzedelmeskedik. A szeretet nem haszonleső, még csak jutalmat sem vár fáradozásáért. Isten mégis
azt rendelte, hogy a szeretet minden tettének jelentős nyereség legyen az eredménye.
A szeretet, bár szétáradó és csöndes a működése, mégis hatalmasan céltudatos, hogy
súlyos gonoszságokat győzzön le. Hatása csillapító és átalakító, ezért ott is megragadja a
bűnös életét, megérinti a szíveket, ahol más módszer eredménytelen. Bármily hatásos
is a latba vetett szellemi képesség, tekintély, vagy erő, ha nem párosul szeretettel, a bűnösök várakozó, elutasító álláspontra helyezkednek, ellenállásuk pedig egyre erősödik.
Jézus a béke fejedelme volt. Azért jött a világra, hogy legyőzze az ellenállást és a tekintélyt. Rendelkezésére állt ugyan a bölcsesség és az erő, a gonosz legyőzéséhez mégis a
szeretet bölcsességét és erejét használta. Semminek se tűrd, hogy elvonja figyelmedet
jelenlegi munkádtól, míg az Úr jónak nem látja más feladatot bízni rád egyazon területen. Ne kergesd a boldogságot, mert amíg keresve keresed, sosem találod. Tégy eleget
kötelességednek. Végezz mindent megbízhatóan, és öltsd magadra az alázatot.
„Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.” Az ilyen út gyümölcsei áldott eredményekben válnak láthatóvá. „Amilyen
mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.” Erős rugók ezek, s arra kell késztetniük minket, hogy tiszta szívvel, odaadón szeressük egymást. Krisztus a példaképünk, aki szertejárt, jót tett, mások áldására élt. A szeretet megszépítette, megnemesítette valamennyi
tettét. Nem azt kötötte lelkünkre, hogy magunkkal tegyük, amit akarunk, hogy velünk
tegyenek. Hanem másokkal tegyük, amit szeretnénk, hogy tegyenek velünk. Amilyen
mértékkel mérünk, mindig azt kapjuk vissza. A tiszta szeretet közvetlen őszinteséggel fáBIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 133–136. (AZ IGAZ SZERETET)
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radozik, s e cselekedetek bármi más elvtől megkülönböztethető. A tekintély szeretete, s
a nagyrabecsülés utáni vágy rendezett életet, s kifogástalan viselkedést eredményezhet.
A magunk nagyrabecsülése a gonoszság látszatának elkerülésére vezethet. Önző ember
is végezhet bőkezű tetteket, elismerheti a jelen igazságot, kívül alázatos és megnyerő
lehet. Indítékai mégis félrevezetők és tisztátalanok maradhatnak. Az ilyen szívből fakadó
tettek híjával lehetnek az élet illatának, s a megszentelődés gyümölcsének, mert hiányoznak belőle a tiszta szeretet elvei. Ápoljuk és műveljük hát a szeretetet, mert Isten
árasztja szét benne az áldását.

<<<vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, 383-390. (TÁRSAS SZÜKSÉGLETEINK)
Isten gondoskodott társas szükségleteinkről. A választott népnek adott nevelési utasításokban nyilvánvalóvá vált, hogy az Istenben összpontosuló élet a tökéletes élet. Minden beléjük oltott igény kielégítéséről Ő gondoskodik. Minden nekik adott képességet
igyekszik kifejleszteni.
Isten, aki minden szépség szerzője, maga is szereti a szépet, ezért gondoskodott arról, hogy kielégítse gyermekeinek a szép iránti szeretet igényét. Gondoskodott társadalmi szükségleteikről is, olyan kedves és hasznos társaságokról, akik a rokonszenv ápolásával beragyogják és megédesítik életüket.
A társaság befolyása. - Mindenki talál vagy szerez magának társakat. És éppen a barátság erejéhez aránylik a befolyás nagysága, amellyel a barátok egymásra hatnak a jóra
vagy a rosszra. Mindenkinek lesz társa, akit befolyásol és aki befolyásolja őt.
Isten Igéje fontosságot tulajdonít a társaság befolyásának, a férfiakra és nőkre egyaránt. Mennyivel nagyobb ez a hatalom a gyermekek és fiatalok fejlődő értelmére és jellemére! Választott társaik, nézeteik és kialakított szokásaik eldöntik használhatóságukat
a földön és majd jövendő sorsukat is...
Vitathatatlan, hogy az ifjaknak lesznek társaik és szükségszerűen érzik azok befolyását. Titokzatos láncok kötik össze a lelkeket úgy, hogy az egyik szív válaszol a másik
szívnek. Az egyik átveszi a másik eszméjét, érzését és lelkületét. Ez a kapcsolat áldás
vagy átok lehet. Az ifjak segíthetik és erősíthetik egymást, jobbá lehet magaviseletük,
természetük és ismeretük. Vagy ha úgy tetszik gondtalanokká, hűtlenekké válnak, akkor
erkölcsileg romboló befolyást gyakorolhatnak.
Igaz a mondás: „Mutasd meg barátod és megmondom ki vagy!” A fiatalság nem
ismeri fel, mily érzékenyen befolyásolja jellemüket és hírnevüket társaik megválasztása. Az ember azoknak a társaságát keresi, akiknek ízlése, szokása és életmódja rokon
természetű az övével. Aki többre becsüli a buták és romlottak társaságát a bölcsekénél és a jó emberekénél, bemutatja, hogy jelleme fogyatékos. Ízlése és szokása eleinte
különbözhet azokétól, akiknek társaságát keresi, amikor azonban összevegyül ezzel az
osztállyal, gondolatai és érzései megváltoznak. Feláldozza helyes elveit és észrevétle-
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nül, de elkerülhetetlenül lesüllyed társai színvonalára. Ahogyan a folyó mindig magával
visz a talajból valamit - amelyen átfolyik -, úgy az ifjúság jellemét és szokásait is visszavonhatatlanul átitatja, befolyásolja annak a társaságnak a jelleme, amelybe belekeveredett.
A természetes hajlam lefelé irányul. - Ha az ifjúságot rábeszélhetnénk arra, hogy csak
a tisztákkal, a megfontoltakkal és a szeretetre méltókkal barátkozzon, hatása a leghasznosabb lenne. Ha olyan társakat választanánk, akik félik az Urat, befolyásuk rávezetné
őket az igazságra, a kötelességérzetre és a szentségre. Az igaz keresztény élet hatalom a
jóra. De másrészről, akik kifogásolható erkölcsű és rossz elvű és gyakorlatú férfiakkal és
nőkkel barátkoznak, hamarosan ugyanazon az ösvényen járnak. A természetes szív hajlama lefelé irányul. Aki kételkedőkkel barátkozik, hamar kételkedővé lesz. Aki a gonosz
társaságát választja, egész biztosan rossz lesz. Aki a gonoszok tanácsán jár, annak az első
lépése az, hogy megáll a bűnösök útján és a csúfolódók székébe ül.
A világi ifjak társaságának szeretete és öröme ragályos szenvedéllyé válik. Az öltözködés, a vendégeskedés, az étvágy és a szenvedélyek kielégítése, a társas szórakozásokba
való belesodródás - az élet nagy céljának tűnik. Az egyedüllétben boldogtalanok. Fő
vágyuk, hogy csodálják és körülhízelegjék őket és feltűnést keltsenek a társaságban; és
ha ez a vágyuk nem teljesül, akkor életük elviselhetetlennek tűnik.
Azok, akik szeretik a társaságot, gyakran megengedik ezt maguknak, míg végül uralkodó szenvedélyükké válik... Nem tudják elviselni, hogy a Bibliát olvassák és a mennyei
dolgokról elmélkedjenek. Nyomorultnak érzik magukat, ha nincs valami, ami felizgassa
őket. Nincs meg bennük az erő a boldogsághoz, ezért más ifjak társaságától függ boldogságuk, akik éppen olyan gondtalanok, könnyelműek, mint ők. Azt az erőt, amit nemes
célokra lehetne fordítaniuk, a könnyelműség és szellemi kicsapongásra fordítják.
A keresztényi társas kapcsolatok áldásai. - Isten népe általában túl keveset ápolja a
keresztény kapcsolatot... Azok, akik magukba zárkóznak és nem akarnak baráti kapcsolatokkal mások áldására szolgálni, sok áldást elveszítenek, mert a kölcsönös érintkezés
során az elme csiszolódik és finomul. Az emberi kapcsolatok révén ismeretséget szereznek és barátságokat kötnek, melyek a szív egységét és a szeretet légkörét alakítják ki,
ami kedves a menny szemében.
Különösen azok, akik megízlelték Krisztus szeretetét, fejlesszék társadalmi hatáskörüket, mert ezáltal lelkeket nyerhetnek a Megváltónak. Krisztust ne rejtsék szívükbe, ne
zárják el szent és drága kívánt kincsként, akinek csak önmaguk örülnek. Krisztus szeretetét ne csak azok iránt nyilvánítsák ki, akiknek tetszik elgondolásuk. A diákokat tanítsák
meg a Krisztushoz hasonló kedves érdeklődés, társadalmi hajlam bemutatását azoknak,
akik a legnagyobb szükségben vannak; mégha azok nem is kiválasztott társaik. Jézus
minden időben és minden helyen szeretetteljes érdeklődést tanúsított az emberi család
iránt, és a derűs légkör világosságát árasztotta maga körül.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
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BOLDOG OTTHON, (JÓ ÉS ROSSZ TÁRSASÁGOK)
Ami befolyásol bennünket és gyermekeinket. - Minden társaság, amelyet kialakítunk,
bármilyen szűk körű, hatással van ránk. Hogy milyen mértékben engedünk a befolyásnak, azt a kapcsolat foka, az érintkezés állandósága és a társaság iránti szeretetünk és
tiszteletünk határozza meg.
Ha olyan társaságba lépünk, amelynek befolyása feledteti velünk az Úr magasztos
igényeit, akkor a kísértő életünkbe lép és erkölcsi erőnk túl gyenge lesz az ellenállásra.
Társaink lelkületének részeseivé leszünk, eszméiket ápoljuk és a szent, örökkévaló dolgokat alacsonyabb szintre helyezzük barátaink eszméinél. Röviden: éppúgy át vagyunk
itatódva, mint ahogy azt az igazság ellensége tervezte.
Amikor az ifjak efféle hatás alá kerülnek, ez sokkal könnyebben befolyásolja őket,
mint az idősebbeket. Minden otthagyja nyomát lelkükön - az arc, amit látnak; a hang,
amit hallanak; a hely, ahová járnak; a társ, akivel barátkoznak és a könyv, melyet olvasnak. Lehetetlen felbecsülnünk a jelen és eljövendő világ számára a társaság fontosságát,
amit magunknak és még inkább gyermekeinknek választunk.
A világiakkal való kapcsolat veszélye. - Ne a világ legyen ismertető jegyünk. Ne barátkozzunk nem hívő emberekkel és ne vegyük át lelkületüket, mert szívünket elfordítják
Istentől a hamis istenek imádására. Az állhatatos lélek, aki szilárd a hitben, sok jót tehet;
a legdrágább áldásokat közvetítheti azok számára, akikkel kapcsolatban áll, mert az Úr
törvénye szívében van. Nem tarthatunk fenn kapcsolatot azokkal, akik Isten törvényét
lábbal tapossák és ugyanakkor nem őrizhetjük meg tisztán és feddhetetlenül hitünket.
Óhatatlanul átvesszük lelkületüket és ha nem különülünk el tőlük, akkor hozzájuk kötődünk és végzetükben osztozunk.
A bálványimádókkal való társulás és ünnepeikbe való bekapcsolódás által a héberek
áthágták Isten törvényét és Isten ítéletét vonták a nemzetre. Így éri el Sátán ma is a legnagyobb eredményeket. Ráveszi Krisztus követőit, hogy istentelenekkel barátkozzanak
és vegyenek részt kedvteléseikben. „Annakokáért menjetek ki közülük és szakadjatok
el...” (2Kor 6:17). Isten ma is megkívánja, hogy népe éppen úgy elkülönüljön szokásaiban, erkölcsében és alapelveiben a világtól, mint annak idején megkívánta a régi Izraeltől.
Sámson önfejű választása. - Sámson felett az isteni gondviselés őrködött, hogy felkészülhessen annak a munkának elvégzésére, amelyre hívatott. Élete kezdetétől testi és
szellemi erejét valamint erkölcsi tisztaságát kedvező feltételek vették körül. De a gonosz
társak befolyására elengedte Isten vezető és oltalmazó kezét, s így a rossz áradata magával ragadta. Akik kötelességteljesítésük közben kísértetnek meg, biztosak lehetnek
abban, hogy Isten megvédelmezi őket; de akik önként szolgáltatják ki magukat a kísértésnek, előbb-utóbb elbuknak.
A gonoszság csalárd kovásza. - Kedves Tanulók! Szüleitek imája éjjel-nappal kísér
benneteket. Hallgassatok könyörgéseikre és figyelmeztetéseikre; ne válasszatok meggondolatlan társakat! Még nem tudjátok felismerni, hogy a gonoszság kovásza mily csa-
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lárdul rontja meg lelketeket és rongálja meg magatartásotokat, és az által, hogy rá vesz
rossz szokásaitok megismétlésére, romlott jellemet fejlesztetek ki. Talán nem veszitek
észre a valós veszélyt és azt gondoljátok, továbbra is éppoly könnyen cselekszitek az
igazságot, mint amikor még nem engedtetek a kísértésnek, hogy gonoszt cselekedjetek.
De ez tévedés. A szülők és a tanítók, akik szeretik és félik Istent, figyelmeztethetnek, kérlelhetnek, tanácsolhatnak, ám mindez hiábavaló, ha nem adjátok át magatokat Istennek
és nem tökéletesítitek képességeiteket, amelyeket dicsőségére adott nektek.
Őrizkedjetek azoktól, akik közömbösek a vallás iránt! - Amikor a gyermekek együtt
vannak azokkal, akiknek a beszélgetése semmitmondó földi dolgokról folyik, akkor gondolkodásuk hasonló színvonalra süllyed le. Midőn hallják a vallás elveinek semmibe vételét és hitünk lekicsinylését, ha fülükbe az igazság iránti alattomos kifogásokat csepegtetik, ezek rögződnek elméjükben és átformálják jellemüket.
Semmi sem akadályozhatja meg hatásosabban vagy száműzheti a komoly befolyásokat és nemes vágyakat, mint a hiábavaló, gondatlan és rossz lelkületű személyekkel
való kapcsolat. Legyenek bármilyen vonzóak az ilyen személyek - szellemességük, maró
gúnyolódásuk és tréfáik által -, az a tény, hogy a vallást könnyelműen és közömbösen
veszik, elegendő ok arra, hogy ne barátkozzatok velük. Minél megnyerőbbek más tekintetben, annál inkább rettegjünk - mint társak - befolyásuktól, mert vallás ellenes életet
terjesztenek nagyon veszélyes vonzerővel.
A világi társaságok annyira vonzzák és elkápráztatják az érzékeket, hogy a kegyesség,
az istenfélelem, a hűség, a megbízhatóság nem rendelkezik annyi erővel, hogy az embereket állhatatosságban tartsa. Számukra egyáltalán nem vonzó Krisztus alázatos, szerény
élete. Sokaknak, akik állítják hogy Jézus Isten fiai és leányai, azoknak a menny felsége
olyan „mint gyökér a száraz földből, nem volt neki alakja és ékessége” (Ésa 53:2).
Ne összpontosítsátok vonzalmatokat világi rokonaitokra! - Nem szolgálhatunk Istennek és a világnak egyidőben. Ne összpontosítsuk vonzalmunkat világi rokonainkra,
akik nem vágyódnak az igazság megismerésére! Miközben kapcsolatban vagyunk velük, megpróbálhatjuk, hogy fényljék világosságunk, de szavainkat, magaviseletünket,
életmódunkat és gyakorlatunkat semmiképpen se befolyásolják eszméik és szokásaik.
Minden velük való kapcsolatunkban mutassuk be számukra az igazságot. Ha ezt nem
tehetjük, akkor a lazább kapcsolat jobb lesz lelkiségünknek.
Kerüld az alacsony lelki színvonalúakat, a laza erkölcsűeket! - Helytelen, ha a keresztények laza erkölcsűekkel tartanak kapcsolatot. Veszélyes a mindennapi meghitt találkozás, amely lefoglalja időnket anélkül, hogy a legkisebb mértékben is hozzájárulna szellemi vagy erkölcsi erőnk növeléséhez. Amikor az embereket körülvevő erkölcsi légkör
nem tiszta és nem megszentelt, hanem romlottságtól szennyezett, akkor azok, akik e
légkört magukba szívják, tapasztalják, szinte észrevétlenül hat elméjükre és szívükre,
hogy megmérgezze és megrontsa őket. Veszélyes társalogni azokkal, akiknek gondolkozása természetüknél fogva alacsony színvonalú. Azok, akik lelkiismeretesek és szeretik
a tisztaságot, fokozatosan, észrevétlenül süllyednek le ugyanarra a színvonalra, és részt
vesznek, majd rokonszenveznek azok erkölcsi romlottságával, akikkel állandó kapcsolatot tartanak fenn.
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A jó hírnév értékesebb az aranynál. Az ifjúság hajlamos arra, hogy azokkal barátkozzon, akik értelmileg és erkölcsileg alacsonyabb színvonalon állnak. Várhat-e igazi boldogságot az az ifjú, aki olyan személlyel van kapcsolatban, aki beszűkült gondolkodással,
érzéssel és magaviselettel rendelkezik? Egyeseknek lealacsonyodott az ízlése, megromlottak szokásai, és mindazok, akik ilyen társakat választanak, követni fogják példájukat.
Veszélyes korban élünk - s ez mindnyájunk szívét töltse be félelemmel.
Sokan engednek a kísértésnek attól félve, hogy kinevetik. - A gyermekeknek... olyan
barátaik legyenek, akik nem nevetnek azon, ami tiszta és értékes, hanem inkább védelmezik azt, ami helyes. A nevetségessé válás félelme sok ifjút indít arra, hogy engedjen
a kísértésnek és az istentelenek útján járjanak. Az édesanyák jó példájukkal és tanításukkal sokat tehetnek azért, hogy bemutassák gyermekeiknek, hogyan maradhatnak
feddhetetlenek a szidalmak és a gúnyolódás közepette.
Vajon miért nem fontolják meg ifjaink, hogy azok, akik másokat a tiltott ösvényre
akarnak vezetni, könnyen legyőzetnek a kísértés által, és azok Sátán eszközei, hogy bátorítsanak a rendetlen magatartásra, nevessenek azokon, akik lelkiismeretesek és akik
meg akarják őrizni jellemük feddhetetlenségét?
Úgy élj az idegenek előtt, ahogyan Isten előtt! - Fiatal Barátaim, egy órát se töltsetek
el azok társaságában, akik alkalmatlanná tennének benneteket az Úrért végzett tiszta
és szent munkára. Ne tégy az idegenek előtt semmi olyat, amit nem tennél meg szüleid
jelenlétében, vagy amit szégyellned kellene Krisztus és a szent angyalok előtt!
Egyesek gondolhatják, hogy nincs szükség e figyelmeztetésekre a szombatünneplők
között. De azok, akikre vonatkoznak a figyelmeztetések, tudják mire gondolok. Hadd
mondjam meg nektek fiatal emberek, vigyázzatok, mert semmi olyat nem tehettek, amit
Isten és a szent angyalok ne látnának. Nem cselekedhettek gonosz dolgot anélkül, hogy
másokat is ne károsítanátok általa. Viselkedésetek kinyilvánítja, hogy mit használtok fel
jellemetek fejlesztéséhez, ugyanakkor óriási befolyást gyakoroltok másokra is. Soha ne
tévesszétek szem elől azt a tényt, hogy Isten tulajdonai vagytok, aki áron vásárolt meg
benneteket, és számot kell majd adnotok neki minden rátok bízott talentumért.
Különös segítség ígérete a szükség idejére. - Ne engedjük gyermekeinket oly környezetbe, ahol rossz társaságba keverednek! Isten néha - gondviselése folytán - kapcsolatba
hozhatja ifjainkat azokkal, akik tisztátalanok és mértéktelenek. Céltudatosságot és kísértés elleni erőt ad azoknak, mint Babilonban Dánielnek és társainak, ha együttműködnek
vele. Állandóan tanácskozniuk kell Istennel. Tisztán kell megőrizniük magukat, visszautasítva mindannak megtételét, amivel meggyaláznák Istent. Éljenek úgy, hogy mindig
dicsőségét tartsák szemük előtt. Vigyázniuk kell a lelkekre, s komolyan kell dolgozniuk
azokért, akikben Isten képmása elhomályosodott és megújításukra, felemelkedésükre
és nemesbítésükre kell törekedniük.
Válasszatok gondolkodó, komoly társakat! - Azok a fiatalok, akik összhangban vannak
Krisztussal, olyan társakat választanak, akik segítik őket a jó cselekvésére, ezért kerülni
fogják azt a társaságot, amely visszahúzza őket a helyes elvek és nemes célok megvalósításában. Mindenhol találhatunk olyan fiatalokat, akik lelkileg alacsony színvonalon
állnak. Ha e réteggel kerülnek kapcsolatba, akkor azok, akik fenntartás nélkül Krisztus

108

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

oldalánál foglaltak állást, szilárdan álljanak abban, amit értelmük és lelkiismeretük helyesnek mond.
Akik igaz jellemet akarnak kifejleszteni, válasszák a komolyak, figyelmesek és vallásos
hajlamúak társaságát. Azok, akik összeszámolták a költségeket és az örökkévalóságra
akarnak építeni, azoknak jó anyagot kell az építkezéshez felhasználniuk. Ha elfogadnak
korhadt gerendákat és megelégszenek fogyatékos jellemmel, akkor az épület romlásra
van ítélve. Mindenki ügyeljen arra, hogyan épít. A kísértések vihara végigsöpör az épület
felett, és ha azt nem szilárdan és lelkiismeretesen építették fel, nem állja ki a próbát.
Az elvek szerint járókkal való kapcsolat által még a nemtörődöm egyének is megtanulják szeretni az igazságot. Az igazság cselekvésének gyakorlata által undor támad
a szívben a haszontalan s közönséges dolgok iránt, és az iránt, ami eltér Isten Igéjének
alapelveitől.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, 81-102. (AZ IGAZ MEGTÉRÉS SZÜKSÉGES)
A vallásosság biztosítja a családi boldogságot. - A család vallásos élete csodálatos
hatalom. A férj felesége iránti magatartása és a feleség férje iránti magatartása olyan
lehet, hogy az előkészíti a család életét a mennyei családba való belépésre.
Krisztus szeretetével telt szívek sohasem távolodhatnak el egymástól nagyon mes�szire. Az igazi vallás szereteten alapul, így a keresztény otthonban a szeretet uralkodik,
amely kedves, gyengéd, udvarias szavakban és tettekben jut kifejezésre.
A hitre szükség van az otthonban. Csak ez képes megakadályozni a súlyos bajokat,
amelyek oly gyakran megkeserítik a házasságot. Mély, igaz, önzetlen szeretet csak ott lehet, ahol Krisztus uralkodik. Akkor lélek a lélekkel egyesül és a két élet összhangba olvad
össze. Isten angyalai vendégek lesznek ez otthonban és szent őrködésük megszenteli
a hálószobát. Az alacsonyrendű érzékiséget száműzik. Gondolataikat felfelé, Istenhez
irányítják. Szívük áhítata Istenhez száll fel.
Minden családban, ahol Krisztus lakozik, gyengéd érdeklődést és szeretetet tanúsítanak egymás iránt, ott nem csak az időnként hízelgő cirógatás, hanem a mély és maradandó szeretet nyilvánul meg.
A kereszténység uralkodó befolyású legyen. - A kereszténységnek irányító befolyással
kell lennie a házassági kapcsolatra, de túl gyakori az az eset, hogy az indítékok, melyek ez
egységhez vezetnek, nincsenek összhangban a krisztusi elvekkel. Sátán állandóan arra
törekszik, hogy erősítse hatalmát Isten népe fölött, rábírván őket alattvalóival való szövetségkötésre; és hogy ezt elérje, szentségtelen szenvedélyeket igyekszik ébreszteni a
szívben. De az Úr világosan tanítja népét Igéjében, hogy ne egyesüljenek azokkal, akiknek szívében nem lakozik Isten szeretete.
Tanács egy fiatal házaspárnak. - A házasság életre szóló egyesülés: a Krisztus és egy-
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háza közötti egység jelképe. A férjnek és a feleségnek azt a lelkületet kell kinyilvánítania
egymás iránt, amelyet Krisztus nyilvánított ki egyháza iránt. Ha Istent mindenek-felett
szeretik, akkor egymást is szeretni fogják az Úrban. Mindig udvariasan kezelik egymást
és egy irányba húzzák a kötelet. Kölcsönös önmegtagadásuk és önfeláldozásuk áldás lesz
egymás számára...
Mindkettőtöknek megtérésre van szüksége. Egyikőtök sem fogja fel az Isten iránti
engedelmesség jelentőségének igazi eszményét. Tanulmányozzátok e szavakat: „Aki
velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol” (Mt 12:30). Őszintén remélem, hogy Istennek mindketten hű gyermekei lesztek, olyan szolgák, akikre felelősséget bízhat. Akkor béke, bizalom és hit tölti be szíveteket. Igen, mindketten boldogok
lehettek, szilárd keresztények. Ápoljátok az éles felfogóképességet, hogy megtudjátok,
hogyan válasszátok a jót és utasítsátok el a gonoszt! Tanulmányozzátok Istennek Igéjét!
Az Úr Jézus azt akarja, hogy üdvözüljetek. Ő csodálatosan megőrzött téged, Testvérem,
hogy életed hasznos lehessen. Lehetőleg vígy be minden jó cselekedetet életedbe.
Ha nem vágyódtok komolyan arra, hogy Isten gyermekei legyetek, nem értitek meg
világosan, hogyan segítsetek egymásnak. Legyetek egymáshoz mindig gyengédek és figyelmesek! Hagyjatok fel saját kívánságaitokkal és szándékaitokkal, hogy egymást boldoggá tegyétek! Napról napra előre haladhattok az önismeretben. Napról napra jobban
megtanulhatjátok, hogyan erősíthetitek jellemetek gyenge pontjait. Az Úr Jézus lesz
világosságotok, erőtök és örömötök koronája, mert akaratotokat alárendelitek akaratának...
Szívetekben szükség van Isten fékező kegyelmére. Ne kívánjátok a kényelem és a
tétlenség életét! Mindazok, akik kapcsolatban állnak az Úr munkájával, állandóan őrizkedjenek az önzéstől. Tartsátok tisztán és égve lámpásotokat, akkor nem lesztek közömbösek szavaitokban és cselekedeteitekben. Mindketten boldogok lesztek, ha megpróbáltok örömöt szerezni egymásnak. Tartsátok zárva lelketek ablakait a föld felé és
tárjátok ki azokat a menny felé!
A férfiak és nők magas színvonalat érhetnek el, ha elismerik Krisztust személyes
Megváltójuknak. Vigyázzatok, imádkozzatok és rendeljetek alá mindent Istennek! Az a
tudat, hogy az örök életetekért küzdötök, az mindkettőtöket megerősít és megvigasztal. Gondolatban, szóban és cselekedetben legyetek a világ világosságai. Fegyelmezzétek magatokat az Úrban, mert szent feladatokat bízott reátok, amelyeket e fegyelmezés
nélkül nem tudtok megfelelően betölteni! Jézusban való hitetek által ne csak saját lelketeket mentsétek meg, hanem másokat is igyekezzetek élőszóval és példátokkal megmenteni. Krisztus legyen példaképetek! Magasztaljátok fel Őt, aki erőt adhat néktek a
győzelemre! Irtsátok ki magatokból végleg az önzés gyökerét! Magasztaljátok Istent,
mert gyermekei vagytok! Magasztaljátok Megváltótokat és Ő helyet ad nektek országában.
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BOLDOG OTTHON, (ÜNNEPÉLYES FOGADALMAK)
Isten terve a férjjel és a feleséggel. - Isten a nőt az emberből alkotta, hogy férjének
társa és segítője legyen, egy legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon, a
férj viszont erős segítője legyen néki. Mindazok, akik szent céllal lépnek házasságra - a
férfi, hogy elnyerje felesége szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét - betöltik Istennek velük való
szándékát.
Krisztus nem azért jött, hogy megsemmisítse ezt az intézményt, hanem azért, hogy
visszaállítsa eredeti szentségébe és magasztosságába. Ő azért jött, hogy helyreállítsa az
emberben Isten erkölcsi képmását. Munkáját a házassági kapcsolat megszentelésével
kezdte.
Krisztus, aki Évát hitvestársként adta Ádámnak, első csodáját egy menyegzői lakomán tette. Nyilvános működését lakodalomban kezdte, ahol barátok és rokonok együtt
örvendeztek. Ezzel szentesítette a házasságot; egyben elismerte mint olyan intézményt,
amelyet Ő maga alapított. Elrendelte, hogy a férfiak és nők szent házasságban egyesüljenek, családot alapítsanak, amelynek tagjait - a becsületesség koronájával homlokukon
- a mennyei család tagjainak kell tartanunk.
Jézus boldog házasságokat akar. - A Krisztustól eredő isteni szeretet sohasem semmisíti meg az emberi szeretetet, hanem magában foglalja azt. Általa az emberi szeretet
kifinomul, megtisztul, felemelkedik és nemessé válik. Az emberi szeretet addig sohasem
tudja megteremni értékes gyümölcsét, amíg nem egyesül az isteni természettel és nem
nevelik arra, hogy a menny felé nőjön. Jézus boldog házasságokat, boldog családi tűzhelyeket akar látni.
Isten minden más jó ajándékához hasonlóan az emberiség megtartására bízott házasságot is megrontotta a bűn; azonban az evangélium célja, hogy helyreállítsa annak
tisztaságát és szépségét…
Egyedül Krisztus kegyelme teheti ez intézményt azzá, amivé Isten szánta: az emberiség áldásának és felemelkedésének eszközévé. Így a földi családok egységükben, békességükben és szeretetükben képviselhetik a mennyei családot.
A társadalom állapota szomorú képet fest e szent kapcsolat mennyei eszményéről.
Krisztus evangéliuma azonban azoknak is vigaszt nyújt, akik keserűséget és csalódást
találtak ott, ahol társas kapcsolatot és örömet reméltek.
Örömteljes alkalom. - A Szentírás állítja, hogy Jézust és tanítványait meghívták erre
a [kánai] menyegzői ünnepségére. Krisztus nem hatalmazta fel a keresztényeket, hogy
amikor menyegzőre hívják őket, azt mondják: „Nem lehetünk jelen ily vidám eseményen.” Ez ünnepélyen való megjelenésével Krisztus arra tanít, örvendjünk azokkal, akik
örvendeznek törvényeinek megtartásában. Ő sohasem rontotta el az emberiség ártatlan ünnepeit, ha a menny törvényeivel összhangban folytak le. Helyes dolog, ha olyan
összejövetelen, amelyet Ő is megtisztelt jelenlétével, követői is részt vennének. Miután
BOLDOG OTTHON, (ÜNNEPÉLYES FOGADALMAK)
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Krisztus részt vett ez ünnepségen, más ünnepélyekre is elment és megszentelte azokat
jelenlétével és tanításával.
Feltűnés, szertelenség és mulatozás nem helyénvaló a menyegzőn. - A házassági
szertartást a feltűnés, a szertelenség és saját vágyaik kielégítésévé tették. De ha a házasulandók megegyeztek a vallásos hitben, annak gyakorlásában, és a szertartást feltűnés
és szertelenség nélkül végzik, akkor a menyegző nem váltja ki Isten rosszallását.
Semmi ok nincs a nagy fényűzésre vagy feltűnés keltésére, mégha a házasfelek tökéletesen illenek is egymáshoz.
Nekem mindig oda nem illőnek tűnt, ha a házasságkötés szertartását mulatozással,
víg énekléssel és hangoskodással kapcsolták össze. Nem! Ez Istentől rendelt intézmény,
amelyre a legnagyobb komolysággal kell tekintenünk. A családi viszonyt úgy kell kialakítanunk a földön, hogy általa szemléltessük, milyen lesz a család odafent. Mindig Isten
dicsősége legyen az első.
Menyegző Ellen G. White otthonában. - Kedden délelőtt, kb. 11 órakor a nagy ebédlőnket előkészítettük a menyegzői szertartásra. B. testvér látta el a szolgálatot, ami szépen lezajlott. Az a kérés hangzott el, hogy... White testvérnő imádkozzon a menyegzői
szertartás után. Az Úr különös szabadságot adott nekem. A Szentlélek meglágyította és
betöltötte szívemet. Ez alkalommal nem hangzott el könnyelmű tréfa és balga beszéd. A
menyegzővel kapcsolatban minden ünnepélyes és szent volt, felemelő jellegű és mélyen
hatásos. Az Úr megszentelte ezt a házasságot és az új pár most egyesítette célját, hogy
a misszióterületen munkálkodjanak, valamint megkeressék és megtartsák azt, ami elveszett. Isten meg fogja áldani őket munkájukban, ha alázatosan járnak vele és teljesen
ígéreteire támaszkodnak.
Két élet egyesülése. - [Kalifornia, 1905.] Ez fontos időszak azok életében, akik előtted álltak, hogy egyesítsék céljaikat, rokonszenvüket, szeretetüket és munkájukat a lélekmentés szolgálatában. A házassági kapcsolatban nagyon fontos lépést tesznek a két
élet eggyé-olvadása által... Isten akaratával összhangban van, hogy a férj és a feleség
összekapcsolódjon az ő munkájában, hogy odaadással és szentséggel vigyék azt előre.
Ezt megtehetik.
Isten áldása ez otthonban - ahol ez az egység létezni fog -, olyan mint a menny napfénye, mivel az Úr elrendelt akarata, hogy a férfi és a nő az egység szent kötelékével Jézus
Krisztusban összeköttessenek, hogy uralja és Lelkével vezesse őket...
Isten azt akarja, hogy az otthon legyen a legboldogabb hely a földön, a mennyei
otthon igaz előképe. Midőn az otthonban a házasság felelősségét hordozzák, céljaikat
összekötik Jézus Krisztussal, karjára és ígéreteire támaszkodnak, a férj és a feleség az
Isten angyalai által dicsért egységben boldog lehet.
A házasság nem csökkenti, hanem inkább növeli hasznavehetőségüket. Ezt a házassági kapcsolatot a lélekmentés szolgálatává tehetik Krisztusért. Tudom, hogy miről
beszélek, mert férjem és én harminchat éven keresztül mindenhova együtt mentünk,
ahová az Úr küldött bennünket. Tudtuk, ez ügyben Isten ajándékával rendelkezünk a
házassági kapcsolatban. Ezért ez szent intézmény...
Most ez alkalommal kézen fogjuk testvérünket... kézen fogunk téged és feleségedet
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és arra buzdítunk benneteket, vigyétek előre közösen az Úr művét. Azt mondom, Isten
legyen tanácsadótok! Forrjatok össze és legyetek eggyé!
Tanács egy új házaspárnak. - Testvérem és Testvérnőm, most egyesültetek egy élethosszan tartó szövetségre. Nevelésetek megkezdődött a házasságban. A házasság első
éve a tapasztalatok éve, amelyben a férj és a feleség megismerik egymás különböző
jellemvonásait, ahogyan a gyermek megtanulja leckéjét az iskolában. Házasságotok első
évében ne legyenek olyan dolgok, amelyek megrontanák jövendő boldogságotokat.
Testvérem, a feleséged ideje, ereje és boldogsága össze van kötve a tieddel. Reá gyakorolt befolyásod élet illata lehet az életre, vagy halál illata a halálra. Légy nagyon elővigyázatos, nehogy megrontsd életét!
Testvérnőm, most meg kell tanulnod az első gyakorlati leckét a házasság felelősségét
illetően. Feltétlenül tanuld meg e leckét hűségesen naponta... Állandóan őrizkedj attól,
hogy utat nyiss az önzésnek.
Életetek egységében ragaszkodásotokat alá kell rendelnetek egymás boldogságának.
Mindegyikőtöknek a másik boldogságát kell szolgálnia. Az Úr ezt kívánja tőletek. Míg
eggyé olvadtok, egyikőtök se veszítse el egyéniségét. Egyéniségetek tulajdonosa Isten.
Tőle kérdezzétek meg: mi a helyes, mi a helytelen, hogyan tudom legjobban betölteni
lényem célját.
Fogadalom a mennyei tanúk előtt. - Isten elrendelte, hogy tökéletes szeretet és
összhang legyen azok között, akik házasságra lépnek. A vőlegény és a menyasszony a
mennyei világegyetem jelenlétében fogadják meg, hogy szeretni fogják egymást úgy,
ahogy azt Isten elrendelte... A feleség tisztelje és becsülje férjét, a férj pedig szeresse és
becsülje feleségét.
Házasélete kezdetén a férfi és a nő szentelje magát újra Istennek.
Légy oly szilárd házassági fogadalmadhoz mint az acél! Határozd el, hogy nem rontod
el a mennyben feljegyzetteket sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben, mint
olyan ember, aki féli Istent és engedelmeskedik parancsolatainak.
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BOLDOG OTTHON, (BOLDOG, SIKERES TÁRSAS KAPCSOLAT)
A valódi egyesülés egész életen át tartó tapasztalat. - Hogy a házassági kapcsolatban
megfelelő megértést szerezzünk, az élethossziglani munka. Akik megházasodnak, iskolába lépnek, ahol ez életben sohasem vizsgáznak.
Bármennyire körültekintően és bölcsen lépnek is a fiatalok a házasság kötelékébe,
kevés új párnál van meg a teljes egység mindjárt a házasság megkötése után. Az igazi
házastársi egyesülés a későbbi évek munkája.
Amikor az új házasok szembetalálják magukat az élet terheivel, kuszaságaival és
gondjaival, eltűnik az ábrándkép, mellyel a képzelet olyan sokszor kiszínezi a házasságot.
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Férj és feleség megismerik egymás jellemét úgy, ahogy előzőleg lehetetlen volt megismerni. Ez életük legnehezebb időszaka. Egész jövő életük boldogságát és hasznosságát
alapozzák meg azzal, ha ekkor helyes irányt vesznek. Sokszor felfedeznek egymásban
addig nem is gyanított gyengeségeket és fogyatékosságokat; de azok a szívek, amelyeket
a szeretet köt össze, észrevesznek addig nem látott nagyszerű értékeket is. Igyekezzék
mindenki inkább e nagyszerű tulajdonságokat, mint a fogyatékosságokat felfedezni a
másikban! Sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza
meg, mi bontakozik ki előttünk a másikból.
A szeretetet meg kell vizsgálni és próbálni. - Vonzalmunk lehet tiszta, mint a kristály
és szép az ő szeplőtlenségében, mégis felszínes, mert még nem vizsgálták és nem próbálták meg. Mindenben Krisztus legyen az első és utolsó, a legjobb. Szemléljétek Őt
állandóan és iránta való szeretetetek naponta mélyebb és erősebb lesz, amint alávetitek
a megpróbáltatás vizsgájának. Ahogyan növekszik Isten iránti szeretetetek, úgy mélyül
el és erősödik az egymás iránti szeretetetek is.
Ha nehézségek, gondok és csüggesztő körülmények támadnának is, se a férj, se a
feleség ne élje bele magát abba a gondolatba, hogy házasságuk tévedés vagy csalódás!
Határozzátok el, hogy egymás számára azzá váltok, amivé csak lehet! Legyetek továbbra
is oly figyelmesek, mint kezdetben; minden módon támogassátok egymást az élet küzdelmeiben! Gondolkodjatok azon, hogyan tudnátok elősegíteni egymás boldogságát!
Kölcsönösen szeressétek egymást és legyetek türelmesek egymáshoz! Akkor a házasság
nem fogja a szeretet végét jelenteni - hanem a szeretet a házassággal kezdődik el igazán.
Az őszinte barátság melege, a szíveket egymáshoz kapcsoló szeretet a mennyei boldogság előíze lesz.
Mindnyájunknak gyakorolnunk kell a türelmet annak alkalmazása által. Kedvesség és
béketűrés által az igaz szeretetet ébren tarthatjuk a szívben, így kifejlesztett képességeinkkel elnyerjük a menny tetszését.
Az ellenség igyekszik elidegeníteni. - Sátán mindig kész kihasználni azt, ha valami nézeteltérés támad, és felnagyítja a jellem kifogásolható öröklött vonásait a férjben vagy
feleségben, s megpróbálja elidegeníteni egymástól azokat, akik Isten előtt ünnepélyes
szövetségkötésben egyesítették érdekeiket. Házassági fogadalmukban megígérték, hogy
egyek lesznek. A feleség megfogadta, hogy szeretni fogja férjét és engedelmeskedik
neki. A férj pedig megígérte, hogy szeretni és ápolni fogja feleségét. Ha Isten törvényének engedelmeskednek, a viszály démonát távol tartják a családtól; érdekeik nem
oszlanak meg és nem engedik meg szeretetük elidegenedését.
Tanács egy erős akaratú házaspárnak. - Se a férj, se a feleség ne keressen érvet az
egymás feletti uralkodásra. Az Úr lefektette azt az alapelvet, amelynek vezetnie kell e
dologban. A férjnek úgy kell szeretnie feleségét, amint Krisztus szereti az egyházat. A
feleségnek tisztelnie és szeretnie kell férjét. Mindkettőnek gyakorolnia kell a kedvesség
lelkületét, mivel elhatározták, hogy sohasem szomorítják és bántják meg egymást...
Egyik fél se kényszerítse a másikat, hogy úgy cselekedjen, ahogyan ő akarja. Ezt nem
tehetitek meg, hanem tartsátok meg egymás szeretetét. Az önfejűség megnyilatkozása
megsemmisíti az otthon békéjét és boldogságát. Ne engedjétek, hogy házasságotok ál-
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landó civakodás legyen. Ha így tesztek, mindketten boldogtalanná lesztek. Legyetek kedvesek a beszédben, gyengédek a tettben és adjátok fel saját kívánságotokat! Vigyázzatok
szavaitokra, mert azok nagy befolyást gyakorolnak a jóra vagy a rosszra! Ne engedjétek,
hogy hangotok éles legyen! Vigyétek életetekbe a Krisztushoz való hasonlóság jóillatát.
Mutassátok ki a szeretetet szavakban és tettekben! - Sokan a szeretet kifejezését
gyengeségnek tekintik és olyan tartózkodást tanúsítanak, amely elriaszt másokat. Ez a
lelkület megakadályozza a rokonszenv áramlását. Amint a társas és nemes lelkű érzelmeket visszaszorítják, azok elhervadnak, a szív puszta és hideg lesz. Tartózkodjunk e
tévedéstől! A szeretet nem létezhet sokáig kifejezésre juttatás nélkül. Ne engedd, hogy
a veled összekapcsolt szív éhezzen a kedvesség és rokonszenv hiánya miatt!...
Mindenki inkább adjon mint követeljen szeretetet! Ápoljátok magatokban a nemesebb jellemvonásokat és igyekezzetek meglátni egymás jó tulajdonságait! Csodálatos
ösztönzést és örömet jelent, ha értékelnek bennünket. A megértés és megbecsülés arra
serkent, hogy igyekezzünk tökéletesek lenni; és a szeretet maga is fokozódik, miközben
nemesebb célokra sarkall.
Világunkban azért van oly sok kemény szívű férfi és nő, mert az igazi vonzalmat gyengeségnek tekintették, elriasztották és elnyomták azt. Ez osztályhoz tartozó személyek
természetének jobbik része már gyermekkorában elromlott és jelentéktelenné vált; ha
az isteni világosság sugarai nem tudják felolvasztani rideg és kemény szívük önzését,
örökre eltemetik boldogságukat. Ha gyengéd szívet akarunk, mint amilyen Jézusnak volt
amikor a földön járt - és olyan megszentelt rokonszenvet, mint amivel az angyalok rendelkeznek a bűnös halandók iránt -, akkor ápolnunk kell a gyermekies rokonszenvet,
mely maga az egyszerűség. Így kifinomodunk, felemelkedünk és a mennyei elvek irányítanak bennünket.
Túl sok gondot és terhet viszünk be családunkba; és túl kevés természetes egyszerűséget, békességet és boldogságot ápolunk. Kevesebbet kellene törődnünk azzal, hogy
mit mond a külvilág, de több figyelmet kellene fordítanunk családunk tagjaira. A világi
udvariaskodás fitogtatása és színlelése helyett több gyöngédségnek és szeretetnek, jókedvnek és keresztényi udvariasságnak kellene lennie a család tagjai között. Sokaknak
meg kell tanulniuk, hogyan tegyék vonzóvá és az öröm helyévé otthonukat. A hálás szív
és a barátságos tekintet értékesebb a gazdagságnál és fényűzésnél. Az egyszerű dolgokkal való megelégedettség boldoggá teszi az otthont, ha szeretet lakik benne.
Az apró figyelmesség sokat számít. - Isten az élet különböző eseményei által vizsgál
és próbál meg bennünket. A kicsiny dolgok nyilatkoztatják ki a szív forrásait. Az apró
figyelmességek, az élet számos apró eseményei és egyszerű előzékenységei összegzik az
élet boldogságát; és a barátságos, bátorító, szeretetteljes szavak, valamint az élet apró
figyelmességeinek elhanyagolása segíti összegezni az élet nyomorúságát Életünk végén
fogjuk tapasztalni, hogy énünk megtagadása a körülöttünk élők javáért és boldogságáért alkotja életünk feljegyzéseinek legjavát a mennyei könyvekben. Az a tény is kiderül,
hogy az önmagunkkal való törődés - amely nincs tekintettel mások javára és boldogságára -, nem kerüli el mennyei Atyánk figyelmét.
A férj, aki nem juttatta kifejezésre érzelmeit. - A szeretetteljes ház, ahol a szeretetet
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szavaikban, tekintetükben és tetteikben fejezik ki, az a hely, ahol az angyalok szívesen
jelennek meg és megszentelik azt a dicsőség fényének sugaraival. Ebben az otthonban a
szerény háztartási kötelességeknek varázsa van. Ilyen körülmények között az élet kötelességei nem lesznek kellemetlenek feleséged számára. Vidám lelkülettel fogja végezni
azokat, és napfényhez hasonló lesz a körülötte levők számára, ő pedig szívében dalt fog
zengeni az Úrnak. Most pedig úgy érzi, hogy nem rendelkezik szíved vonzalmával. Te
adtál rá okot, hogy ezt érezze. Elvégzed a szükséges kötelességeket, amelyek rád, mint
a család fejére hárulnak, de valami még hiányzik. Hiányzik a szeretet drága befolyása,
mely a kedves figyelmességhez vezet. A szeretet látható kellene legyen a tekintetben, a
modorban és hallható kellene legyen a hang hordozásában.
Csalódott, önző feleség. - A házasságban egyesülők erkölcsi jelleme kapcsolatuk által
vagy felemelkedik, vagy lesüllyed. A romlás munkája, amelyet az alacsonyrendű, csalárd,
önző, fékezhetetlen természet valósít meg, hamar megkezdődik a házassági szertartás
után. Ha a fiatal férfi bölcsen választ, akkor olyas valakije lehet, aki oldalánál áll, képességei szerint a végsőkig kiveszi részét az élet terheinek hordozásából, aki megnemesíti
és finomítja őt, boldoggá teszi szeretetével. De ha a feleség szeszélyes jellemű, önhitten,
követelve, vádolva, okolva megterheli férjét olyan indítékokkal és érzelmekkel, amelyek
saját romlott természetéből származnak; ha nincs belátása és helyes ítélő képessége,
hogy felismerje férje szeretetét és értékelje azt, hanem szeretetének elhanyagolásáról
és hiányáról beszél - mert férje nem enged felesége minden szeszélyének -, akkor szinte
elkerülhetetlenül előidézi a dolgok valódi állapotát, amelyek miatt sajnáltatja magát.
Mindezeket a vádakat valósággá teszi.
A barátságos feleség és édesanya jellemzője. - Ahelyett, hogy pusztán a háztartás lélekölő munkáiba süllyedne, a feleség és anya szánjon időt az olvasásra, hogy mindenről
jól tájékozott, férjének jó társa legyen; és lépést tartson gyermekei fejlődő értelmével.
Használja fel bölcsen alkalmait, hogy befolyásolja szeretteit a magasabb rendű életre!
Szánjon időt arra, hogy a Megváltót válassza mindennapi társává és meghitt barátjává!
Szakítson időt a Szentírás tanulmányozására és arra, hogy gyermekeivel kimenjen a szabadba és tanuljon Istenről műveinek szépsége által.
A feleség legyen vidám és élénk. Ahelyett, hogy minden pillanatot varrással töltene
el, tegye az estét a napi kötelességek után kellemes, társas időszakká, családi összejövetellé. Így sok férfit rábírhatnának arra, hogy otthonuk társaságát a klubok vagy vendéglők elé helyezze. Sok fiút távol tartanának az utcától vagy az üzletektől. Sok leányt
megmentenének a léha, félrevezető társaságtól. Az otthon befolyása a szülők és a gyermekek számára az lenne, amit Isten szánt annak: élethossziglani áldás.
A házasélet egyáltalán nem ábrándkép. Megvan a maga valós nehézsége és nem
szép része. A feleség ne tekintse magát babának, akit dédelgetni kell, hanem asszonynak. Tegye vállait a valódi, nem pedig a képzelt terhek alá. Éljen értelmes, megfontolt
életet és lássa be, hogy saját magán kívül más dolgokra is kell gondolnia... A valóságos
életnek megvan az árnyoldala és gondja. Mindenkire rátörnek a bajok. Sátán állandóan
azon munkálkodik, hogy megingassa a hitet és megsemmisítse mindenki bátorságát és
reménységét.

116

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

Tanács egy boldogtalan házaspárnak. - Házaséleted hasonló volt a pusztához, amelyben nagyon kevés a zöld terület, amire hálás megemlékezéssel tekinthetsz vissza. Ennek
nem kellett volna így lennie.
A szeretet nem létezhet anélkül, hogy ne nyilvánuljon meg látható cselekedetekben, ahogyan a tűz sem tartható fenn tüzelőanyag nélkül. C. Testvérem, te méltóságodon alulinak érezted, hogy gyengédséget nyilváníts ki kedves cselekedetekkel, és arra
az alkalomra várj, hogy meggyőzzed feleségedet szeretetedről a gyöngédség szavaival
és kedves figyelmességgel. Változékony vagy érzelmeidben és nagyon befolyásolnak a
körülmények... Amikor elhagyod üzletedet, hagyd ott üzleti gondjaidat, tanácstalanságodat és bosszúságaidat. Menj haza családodhoz vidám arccal, rokonszenvvel, gyengédséggel és szeretettel. Ez sokkal jobb, mintha feleséged miatt pénzt kell kiadnod orvosra
és gyógyszerre. A vidámság egészség lesz testednek és erő lelkednek. Életetek nagyon
nyomorúságos volt, amihez mindketten hozzájárultatok. Isten nem gyönyörködik boldogtalanságotokban; önuralmatok hiánya eredményezte ezt néktek.
Megengeditek, hogy érzelmeitek uraljanak benneteket. C. Testvér, te méltóságodon
alulinak tartod, hogy kinyilvánítsd szeretetedet, kedvesen és szeretettel beszélj. Azt gondolod, hogy a gyengéd szavak a lágyságnak és a gyengeségnek jelei, ezért szükségtelenek. Helyükbe ingerült szavak, a viszály, a küzdelem és a bírálat szavai kerülnek...
Nem rendelkezel a megelégedettség lelkületének elemeivel. Bajaidnál időzöl; a tőled
messze levő, képzeletbeli szűkölködés és szegénység mered feléd; szenvedsz, gyötrődsz
és küzdesz. Állandóan aggódsz és hangulatod nyomott. Nem ápolod Isten iránti szeretetedet és szíved háláját mindazon áldásokért, amit jóságos mennyei Atyád reád árasztott.
Te csupán az élet kellemetlenségeit látod. A világias őrület a sűrű sötétség komor felhőjébe burkol téged. Sátán ujjong feletted, mert te nyomorúságot akarsz, amikor béke és
a boldogság áll rendelkezésedre.
A kölcsönös szeretet és türelem jutalma. - A kölcsönös türelem és szeretet nélkül
semmilyen földi hatalom sem tud megtartani téged és férjedet a keresztény kapcsolat
közösségében. A házasságban való társas kapcsolatod legyen meghitt, gyengéd, szent és
emelkedett, amely lelki erőt áraszt életetekbe, hogy az legyetek egymás számára, amit
Isten Igéje megkíván. Amikor eléritek azt a lelki állapotot, amit Isten megkíván tőletek,
akkor megtaláljátok a mennyet idelent és Istent az életetekben.
Emlékezzetek arra, kedves Testvéreim, hogy Isten szeretet, és az Ő kegyelme által
boldoggá tehetitek egymást, ahogyan házassági fogadalmatokban megígértétek.
A férfiak és a nők elérhetik az Isten által eléjük tárt példaképet, ha Krisztust választják segítőjüknek. Amit az emberi bölcsesség nem képes megtenni, azt kegyelme elvégzi
azokért, akik szeretetteljes bizalommal adják át magukat neki. Gondviselése egyesíteni
tudja a szíveket a mennyből eredő kötelékkel. Szeretetük nemcsak gyengéd és hízelgő
szavakból fog állni. A mennyei szövőszék a fonalakból és keresztszálakból a földi szövőszéken szőttnél finomabbat, sőt tartósabbat sző. A végtermék nem közönséges szövet,
hanem olyan anyag, amely eltűri a használatot, a bírálatot és a próbát. Szívet a szívvel a
szeretet arany köteléke köti össze, amely maradandó.
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BOLDOG OTTHON, (KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK)
Mindenki egyénileg felelős. - Azok a házaspárok, akik egyesítették életcéljaikat, különböző jellemtulajdonságokkal és egyéni felelősséggel rendelkeznek. Mindegyiknek
megvan a maga munkája, de a nőket nem az elvégzett munkájuk mennyisége szerint
kell értékelnünk, mint a teherhordó állatokat. A feleség a családi kör dísze, mint a bölcs
férj felesége és társa. Minden lépésnél tegye fel a kérdést: „Ez az igazi nőiesség mértékegysége?” „Hogyan tegyem befolyásomat otthonomban Krisztus-szerűvé?” A férj adja
tudtára feleségének, hogy értékeli munkáját.
A feleség tisztelje férjét. A férj szeresse és ápolja feleségét és amidőn házassági fogadalmuk egyesíti őket, Krisztusban való hitük tegye eggyé őket őbenne. Istennek tetsző,
ha látja, hogy azok, akik házasságra lépnek, együtt tanulnak Jézusról, és egyre jobban
átitatódnak Lelkével.
Ezután olyan kötelességeknek kell eleget tennetek, melyeket házasságotok előtt nem
ismertetek. „Öltözzétek fel azért... a jóságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést”
(Kol 3:12). „Járjatok a szeretetben, amint Jézus is szeretett minket.” Tanulmányozzátok
gondosan a következő tanítást: „Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek...” (Ef 5:22-25).
Isten tanítása Éva számára. - Isten megmondta Évának, hogy milyen bánat és fájdalom lesz ezentúl osztályrésze: Az Úr így szólt: „[...] epekedel a te férjed után, ő pedig
uralkodik terajtad” (1Móz 3:16). A teremtéskor Isten Ádámmal egyenlővé alkotta Évát.
Ha engedelmesek maradtak volna Isten iránt - összhangban a szeretet nagy törvényével
-, egymással is mindig összhangban lettek volna. De a bűn viszályt hozott és egységük
csak úgy tartható fenn, ha az egyik enged a másiknak. Elsőként Éva vétkezett. Azért esett
kísértésbe, mert Isten parancsával ellentétben eltávozott társa mellől. Ő vette rá Ádámot a bűnre, ezért Isten őt vetette férje alá. Ha az elbukott emberiség gyakorolta volna
Isten törvényének elveit, ez az ítélet - bár a bűn következménye volt - áldást jelentett
volna számukra. De mivel a férfi visszaél felsőbbségével, az asszony sorsa nagyon sokszor keserves és élete terhes.
Édeni otthonában Éva tökéletesen boldog volt férje oldalán, de mint a mai nyugtalan
Évák, azzal a reménnyel áltatta magát, hogy magasabb szintre emelkedhet, mint amit
Isten kijelölt neki. Mivel megpróbált eredeti helyzete fölé emelkedni, messze az alá zuhant. Hasonló sorsra jutnak mindazok, akik nem vállalják jó szívvel Isten terve szerinti
feladatukat.
Feleségek alárendeltsége; férjek szeretete. - Gyakran teszik fel a kérdést: „A feleségnek ne legyen saját akarata?” A Szentírás világosan kijelenti, hogy a férj a család feje.
„Ti asszonyok engedelmeskedjetek a ti férjeteknek...” Ha e parancs itt végződne, akkor
elmondhatnánk, hogy a feleségek helyzete nem irigylésre méltó. Nagyon sok esetben
ez nagyon nehéz és próbára tevő helyzet, és jobb lenne, ha minél kevesebb házasságot
kötnének. Nagyon sok férj megáll e szavaknál: „Ti asszonyok engedelmeskedjetek...”, de
olvassuk el ugyanennek a parancsnak végét is: „...amiképpen illik az Úrban.” (Kol 3:18.)
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Isten megkívánja, hogy az asszony mindig maga előtt tartsa Isten félelmét és dicsőségét. Teljes engedelmességgel csak az Úr Jézus Krisztusnak tartozik, aki gyermekének
vásárolta meg őt élete drága árán. Isten lelkiismeretet adott neki, amit nem lehet megsérteni büntetlenül. Egyéniségét nem lehet beleolvasztania férjéébe, mert ő Krisztus
szerzeménye. Hiba azt gondolnia, hogy vakon, pontosan azt kell tennie minden dologban, amit férje mond, amikor tudja, hogy így cselekedve kárt munkál testének és lelkének, ami a Sátán szolgaságából lett megváltva. Van nagyobb személy, aki az asszony férje
felett áll; ez az ő Megváltója, ezért férje iránti alárendeltségét úgy kell teljesítenie, amint
Isten azt megparancsolta - „amiképpen illik az Úrban”.
Ha a férjek megkívánják feleségük teljes engedelmességét, kijelentvén: az asszonyoknak nincs szavuk vagy akaratuk a családban, hanem teljesen alá kell rendelniük
magukat, akkor a Szentírással ellentétes állapotba helyezik feleségüket. A Szentírás effajta értelmezésével megsértik a házasság intézményének célját. Ezt az értelmezést egyszerűen azért alkalmazzák, hogy gyakorolhassák önkényuralmukat, amely nem kiváltságuk. De azt olvassuk: „Ti férfiak, szeressétek feleségeteket és ne legyetek irántuk keserű
kedvűek” (Kol 3:19). Miért legyen a férj keserű feleségéhez? Amikor a férj látja felesége
tévedéseit és sok hibáit, a keserűség lelkülete nem orvosolja a bajt.
A feleség csupán annyira engedelmeskedjen, amennyire a férj engedelmeskedik
Krisztusnak. - Sok férj a felesége iránti magatartásában nem szemlélteti helyesen Krisztus viszonyát az egyházához, mert nem tartja meg az Úrnak útját. Kijelenti, hogy feleségének engedelmeskednie kell neki mindenben. Isten szándéka nem az volt, hogy a
férj uralkodjon, mint a ház feje, ha ő maga nem engedelmeskedik Krisztusnak. A férjnek
Jézus irányítása alatt kell állnia, hogy szemléltethesse Krisztus viszonyát egyházához. Ha
a férj nyers, durva, féktelen, önző, érdes, basáskodó férfi, akkor soha ne ejtse ki azt a
szót, hogy „a férj feje a feleségének” és annak engedelmeskednie kell mindenben; mert
nem ő az Úr; és nem a szó valódi értelmében vett férj...
A férjek tanulmányozzák a mintaképet és igyekezzenek megérteni, hogy mit jelent az
Efézusbeliekhez írt levélben bemutatott jelkép, az a viszony, amelyet Krisztus tart fenn
egyházával. A férj legyen olyan a családjában, mint a Megváltó. Megáll-e nemes, Istentől
nyert férfiasságában? Igyekszik-e mindig felemelni feleségét és gyermekeit? Tiszta, magasztos légkört fog-e árasztani maga körül? Kitartóan ápolja-e Jézus szeretetét és maradandó alapelvvé teszi-e azt otthonában úgy, ahogyan érvényesíteni akarja tekintélyét?
Minden férj és apa igyekezzen tanulmányozni Krisztus szavát, hogy megértse azt,
de nem egyoldalú módon, pusztán a feleségnek férje iránti engedelmességénél időzve,
hanem a Kálvária keresztjének fényében kutassa a családi körhöz való viszonyát. „Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amiképpen Krisztus is szerette az egyházat és Önmagát
adta érte...” (Ef 5:25-26). Jézus halálra adta magát a kereszten, hogy megtisztíthasson
és megőrizhessen bennünket minden bűntől és szennytől a Szentlélek befolyása által.
Kölcsönös türelem szükséges. - Isten Lelkével kell bírnunk, különben sohasem lesz
összhang közöttünk otthonunkban. Ha a feleség Krisztus Lelkével rendelkezik, ügyel szavaira; irányítja a maga lelkét, engedelmes lesz és mégsem rabszolgának, hanem férje
társának érzi magát. Ha a férj Isten szolgája, akkor nem uralkodik felesége felett; nem
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lesz önkényes és szigorú. Nem ápolhatjuk elég gonddal a családi szeretetet, mert az otthon a menny előképe lesz, ha az Úr Lelke lakozik benne... Amikor az egyik téved, a másik
keresztény türelmet gyakoroljon és ne húzódjon vissza hűvösen.
Se a férj, se a feleség ne kíséreljen meg önkényuralmat gyakorolni a másik felett. Ne
próbáld kényszeríteni a másikat, hogy engedjen kívánságodnak! Ezt nem tehetitek meg,
ha meg akarjátok tartani egymás szeretetét. Legyetek kedvesek, türelmesek, elnézők,
belátók és előzékenyek! Isten kegyelme által boldoggá tudjátok tenni egymást, ahogyan
azt házassági fogadalmatokban ígértétek.
Mindkét fél kedvesen engedjen a másiknak. - A házaséletben a férfiak és nők néha
fegyelmezetlen, rossz gyermekekként viselkednek. A férj is és a feleség is a maga feje
után akar járni és egyik sem akar engedni a másiknak. Az ilyen helyzet a legnagyobb
boldogtalansághoz vezet. Mindkét fél készségesen adjon helyt a másik akaratának vagy
véleményének. A boldogság nem valósulhat meg addig, amíg mindketten azt teszik, ami
nekik tetszik.
Ha a házastársak nem tanulták meg Krisztus szelídségét és alázatosságát, akkor olyan
ingerlékeny, meggondolatlan lelkületet fognak tanúsítani, mint amilyet gyakran a gyermekek. Az erős, fegyelmezetlen uralkodni igyekszik. Az ilyennek tanulmányoznia kell Pál szavait: „Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, miután pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat” (1Kor 13:11).
A családi nehézségek rendbehozása. - Nehéz elrendezni a családi dolgokat - mégha
a férj és feleség igyekszik is helyesen és igazságosan elintézni azokat, tekintettel néhány
kötelességükre -, ha szívüket nem rendelték alá Istennek. Hogyan tudja a férj és a feleség az otthoni élet érdekeit felosztani úgy, hogy megőrizzék egymás iránti szeretetteljes,
szilárd ragaszkodásukat? Egy akaratuk legyen mindenben, ami az otthon alapításukat
illeti; és ha a feleség keresztény, célját összekapcsolja férjéével, mint társával, mert a
férjnek úgy kell helytállnia, mint a család fejének.
Tanács az egyet nem értő családoknak. - Lelkületed helytelen. Amikor elfoglalsz egy
álláspontot, nem mérlegeled jól a dolgot és nem fontolod meg, mi lesz nézeted állításának a hatása, és független módon beleszövöd azt imáidba, beszélgetésedbe, holott
tudod, hogy feleséged nincs veled azonos nézeten. Ahelyett, hogy tisztelnéd feleséged
érzelmeit és úriemberként kedvesen kerülnéd azokat a témákat, amelyekről tudod,
hogy más nézeten vagy, továbbra is a vitás pontoknál időzöl és makacsul hangoztatod
nézeteidet, tekintet nélkül a körülötted levőkre. Úgy érzed, másoknak nincs joguk másképpen látni a dolgokat, csak úgy, ahogy te. Ezek a gyümölcsök nem a kereszténység
fáján teremnek.
Testvéreim, nyissátok meg szívetek ajtaját, hogy befogadjátok Jézust! Hívjátok meg
őt lelki templomotokba! Segítsétek egymást az akadályok legyőzésében, amelyek minden házasságban előfordulnak. Heves küzdelmet kell vívnotok, hogy legyőzzétek ellenségeteket, Sátánt. Ha elvárjátok, hogy Isten segítsen benneteket e harcban, akkor egyesülnötök kell a győzelem elhatározásában; závárt kell tegyetek ajkaitokra a helytelen
szavak kiejtése előtt még akkor is, ha térdeitekre esve így kiáltotok fel: „Uram, dorgáld
meg lelkem ellenségét!”
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Krisztus minden szívbe egységet hoz. - Ha Isten akarata teljesedett, akkor a férj és a
feleség tiszteli egymást és ápolja a szeretetet és bizalmat. Határozottan el kell fojtaniuk
mindazt, ami megrontaná a család békességét és egységét, s ápolniuk kell a kedvességet
és a szeretetet. Aki kimutatja a gyengédség lelkületét, a türelmet és a szeretetet, tapasztalja, ugyanaz a lelkület hat vissza reá. Ahol Isten Lelke uralkodik, ott nem beszélnek
olyasmiről, ami nem való a házassági kapcsolatba. Ha valóban kiábrázolódott Krisztus, a
dicsőség reménysége, abban az otthonban egység és szeretet lesz. Ha a feleség szívében
Krisztus él, akkor annak megfelelően férje szívében is Krisztus él. Így együtt törekednek
abba a hajlékba, amelyért Krisztus elment, hogy elkészítse azt az őt szeretők számára.

<<<vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, 154-169. (A GYERMEK ELSŐ ISKOLÁJA)
Isten eredeti nevelési terve. - Az Édenben megalapított nevelési rendszer a családban összpontosult. Ádám Istennek fia volt (Lk 3:38), és a Magasságosnak gyermekei
Atyjuktól nyertek tanítást, a legigazibb értelemben vett családi iskolában.
A nevelés isteni tervében, amely alkalmazkodott az ember bukása utáni állapotához,
Krisztus, mint az Atya képviselője Isten és ember közötti összekötő kapocsként áll. Ő az
emberiség legnagyobb tanítója, aki elrendelte, hogy férfiak és nők az Ő képviselői legyenek. A család volt az iskola, és a szülők a tanítók.
A pátriárkák (ősatyák) napjaiban a családban összpontosuló nevelés uralkodott. Az
így alapított intézmények számára Isten a legkedvezőbb feltételekről gondoskodott a jellem fejlesztése érdekében. Az Ő irányítása alatt álló emberek még mindig azt az életformát követték, amit Ő jelölt ki kezdetben. Azok, akik eltértek Istentől, városokat építettek
maguknak és összezsúfolódva éltek, dicsekedtek a fénnyel, a pompával és a gonoszsággal, amely a mai városokat is a világ büszkeségévé és átkává teszi. Azok az emberek, akik
megőrizték az isteni életelveket, a mezők és dombok közepette laktak. Földművelők és
állattenyésztők voltak, így ez a szabad, független élet lehetőséget kínált a munkára és
elmélkedésre. Istentől tanultak és megtanították gyermekeiket is az Ő műveire és utaira.
Isten ezt a nevelési módszert akarta megalapozni Izraelben.
A mindennapi életben a család egyúttal iskola és gyülekezet is volt, melyben világi és
vallásos téren is a szülők voltak a példaképek.
A családi kör iskola. - Az Úr bölcsen elrendelte, hogy a család legyen minden nevelési
tevékenység közül a legfontosabb. A gyermek nevelésének a családban kell elkezdődnie.
Ez az első iskolája. Szüleivel, mint oktatóival meg kell tanulnia az egész életében őt vezető leckét; a tekintély, az engedelmesség, a tisztelet és az önuralom leckéjét. Az otthon
nevelő befolyása határozott erő a jóra vagy a rosszra. Befolyása sok vonatkozásban halk
és fokozatos, de ha a jót gyakorolják, messze terjedő erővé lesz az igazság és igazságosság számára. Ha itt a gyermeket nem tanítják helyesen, Sátán neveli őt választott eszközei által. Mennyire fontos tehát az otthon iskolája!
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Tekintsétek úgy a családi kört, mint gyakorlóiskolát, ahol előkészítitek gyermekeiteket kötelességeik végzésére a családban, a társadalomban és a gyülekezetben.
Az otthoni nevelés a legfontosabb. - Szomorú tény- amelyet általánosan elismernek
és fájlalnak -, hogy a mai ifjúság otthoni nevelését és oktatását elhanyagolták.
Nincs annál a feladatkörnél fontosabb, mint amit Isten az otthon alapítóira és gondviselőire bízott. A szülők munkájánál következményeiben nagyobb és messze hatóbb
munkát Isten nem bízott az emberek közül senkire.
A társadalom jövőjét a ma ifjúsága határozza meg, hogy pedig mivé válnak ezek az
ifjak és a gyermekek, az az otthonon múlik. Az emberiségre átokként nehezedő betegség, a nyomorúság és a bűn nagy többsége a helyes otthoni nevelés hiányára vezethető
vissza. Ha az otthoni élet tiszta és becsületes lenne, ha az otthonból elment gyermekek
elő lettek volna készítve az élet felelősségeinek és veszélyeinek fogadására, mennyire
megváltozna a világ!
Minden egyéb csak másodlagos. - Minden világrajövő csecsemő Jézus Krisztus tulajdona, akit élőszóval és jó példával Isten szeretetére és a neki való engedelmességre kell
nevelni. De a szülők legnagyobb része elhanyagolta az Istentől rájuk bízott munkát, mert
nem nevelték és tanították gyermekeiket értelmük megnyilatkozásától kezdve, hogy
megismerjék és megszeressék Krisztust. A szülőknek fáradhatatlan erőfeszítéssel kell
figyelniük a nyiladozó, fogékony elmét, és a családi életben mindent másodlagossá kell
tenniük amaz határozott kötelesség mellett, amelyet az Úr meghagyott számukra, hogy
neveljék gyermekeiket az Ő tanítása és intése szerint.
A szülők ne engedjék meg, hogy az üzleti gondok, világi szokások, eszmék és a divat
uralkodó hatalom legyen felettük annyira, hogy közben elhanyagolják gyermekeiket csecsemőkorukban, és nem adnak nekik megfelelő tanítást növekedésük során.
Amiért annyi gonoszság van ma a világban, annak egyik oka az, hogy a szülők gondolatait nem a legfontosabb dolgok foglalják le, azaz hogyan tegyék magukat alkalmassá gyermekeiknek az Úr útjára való türelmes és jóindulatú tanítására. Ha félrehúzhatnánk a függönyt, meglátnánk, hogy nagyon, de nagyon sok elszéledt gyermek e
hanyagság következtében veszett el a jó befolyás számára. Szülők! Megengedhetitek-e
magatoknak, hogy efféle tapasztalatotok legyen? Egyetlen munkátok se legyen olyan
fontos, mely megakadályozna benneteket gyermekeitek számára minden szükséges
idő megadásában, hogy megértessétek velük, mit jelent teljesen engedelmeskedni az
Úrnak és benne bízni...
Mit arattok erőfeszítésetek jutalmaként? Munkátok jutalma az lesz, hogy gyermekeitek közvetlen mellettetek állnak és készségesen együtt dolgoznak veletek azon az úton,
amelyet javasoltatok nekik. Tapasztalni fogjátok, hogy könnyebbé tették munkátokat.
Isten nevelő módszerei az otthon iskolájában - A szülők tekintsék magukat Isten eszközeinek, s Ábrahámhoz hasonlóan tanítsák gyermekeiket az Úr útjainak megőrzésére.
Szükséges az Írások szorgalmas kutatása az Úr útjainak megismerésére, hogy megtaníthassák arra házuk népét. Mikeás ezt mondja: „...mit kíván az Úr tetőled! Csak azt,
hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel” (Mik 6:8). Azért, hogy a szülők tanítók lehessenek, tanulniuk kell. Állandóan
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világosságot kell gyűjteniük Isten jövendöléseiből és ezt a drága világosságot tanításuk
és példaadásuk által bele kell vinniük gyermekeik nevelésébe.
Az Istentől nyert világosság alapján tudom, a férjnek és feleségnek otthon lelkésznek,
orvosnak, ápolónak, tanítónak kell lennie, hogy gyermekeiket Istenhez és önmagukhoz
kapcsolják, megtanítván őket arra, hogyan kerüljenek el minden olyan szokást, amely
valami módon Isten műve ellen harcol testükben, továbbá arra, hogyan kell gondozniuk
testük minden részét.
Az anyának a gyermeknevelés e munkájában mindig legelöl kell haladnia; miközben
az édesapára nehéz és fontos kötelességek hárulnak, az édesanya gyermekeivel való állandó kapcsolata által - különösen első éveikben - legyen különleges társuk és tanítójuk.
Fordítson nagy gondot arra, hogy gyermekeiben ápolja a szépet és a rend szeretetét,
irányítsa őket a helyes szokások és ízlés kialakításában; gyakoroltassa őket szorgalomra,
önállóságra, segítőkészségre, hogy úgy éljenek, tevékenykedjenek és dolgozzanak, mintha mindig Isten szeme előtt volnának.
A nővérek erős befolyást gyakorolhatnak a család fiatalabb tagjaira. Az idősebbek
példaadását látva, a fiatalabbakat inkább a példa utánzásának elve vezeti, mint a gyakran ismételt tanítás. A legidősebb leány érezze mindig keresztényi kötelességének, hogy
segítse édesanyját a sok fárasztó teher hordozásában.
A szülők tartózkodjanak sokat otthon. Tanítás és példaadás által oktassák gyermekeiket Isten szeretetére és félelmére. Tanítsák meg őket, hogy műveltek, társaságkedvelők,
szeretetteljesek legyenek; ápolják a szorgalom, a takarékosság és az önmegtagadás jellemvonásait. Ha a szülők szeretetet, rokonszenvet és bátorítást adnak otthon gyermekeiknek, akkor a világ sok kísértésével szemben biztos és örömmel üdvözölt menedékhelyről gondoskodnak számukra.
Előkészület az egyházi iskolára. - Fiainkat és leányainkat az otthon iskolájában kell
előkészítenünk az egyházi iskolába való járásra. A szülők otthoni tanítókként tartsák ezt
állandóan szemük előtt, szenteljék Istennek lényük minden erejét, hogy betölthessék
magasztos és szent küldetésüket. A szorgalmas és hűséges otthoni oktatás a legjobb
előkészület, amit a gyermekek az iskolai életre nyerhetnek.
Isten parancsa legyen a legelső. - Bibliai szabályaink vannak mindenki - szülők és
gyermekek - vezetésére, mely magasztos, szent mérték, amitől semmi sem téríthet el.
Isten parancsa legyen a legelső. A család apja és anyja tárja fel a szívek vizsgálója előtt
Isten Igéjét és kérdezze meg őszintén: „Mit mond Isten?”
Tanítsátok meg gyermekeiteket, hogy szeressék az igazságot, mert az az igazság; mert
meg kell szentelődniük az igazság által és alkalmasakká kell válniuk arra, hogy megálljanak a nagy vizsgálati ítéletben, amely nemsokára eldönti, vajon képesítést szereztek-e a
magasrendű munkára, a királyi család tagságára, a mennyei Király gyermeke feltételére.
Készüljetek fel a jövő küzdelmére! - Sátán vezeti seregeit. Vajon egyénenként elkészültünk-e az előttünk álló félelmetes küzdelemre? Előkészítjük-e gyermekeinket a
nagy válságra? Előkészítettük-e önmagunkat és házunk népét, hogy megértsük ellenségeink helyzetét és harcmodorát? Gyermekeink kifejlesztenek-e olyan döntő szokásokat, hogy szilárdak és hajlíthatatlanok legyenek minden elvi kérdésben és kötelesBOLDOG OTTHON, 154-169. (A GYERMEK ELSŐ ISKOLÁJA)
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ségben? Imádkozom, hogy mindnyájan értsük meg az idők jeleit és úgy készítsük fel
magunkat és gyermekeinket, hogy a nagy küzdelem napján Isten lehessen menedékünk és védelmünk.
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BOLDOG OTTHON, (MÁSRA ÁT NEM RUHÁZHATÓ FELADAT)
Szülői felelősség, amit senki más nem vállalhat. - Szülők, olyan felelősséget hordoztok, amit senki más nem vállalhat helyettetek. Ameddig éltek, felelősek vagytok Istennek, hogy megőrizzétek utait... Azok a szülők, akik Isten Igéjét választják vezetőjükül,
és akik felismerik, mennyire tőlük függ gyermekeik jellemének formálása, oly példát
nyújtanak, melynek követése biztonságos lesz gyermekeik számára.
Az apák és anyák felelősek gyermekeik egészségéért, testalkatáért és jellemük fejlődéséért. Ne hagyják senkire ezt a feladatot! Mivel szülők lettetek, reátok hárul, hogy
együtt munkálkodjatok az Úrral és az egészséges elvek szerint neveljétek őket.
Mily szomorú, hogy sok szülő lerázta magáról a gyermekei iránti Istentől kapott felelősséget és elnézik, hogy idegenek viseljék gondjukat. Eltűrik, hogy mások munkálkodjanak gyermekeikért és felmentsék őket minden tehertől e dologban.
Sokan, akik ma panaszkodnak gyermekeik makacssága miatt, csak magukat hibáztathatják. Olvassák a Szentírást inkább és lássák meg benne, mit parancsol Isten nekik mint
szülőknek és gyámoknak. Vegyék fel rég elhanyagolt kötelességüket! Meg kell alázniuk
magukat és meg kell bánniuk hanyagságukat Isten előtt, hogy kövessék utasításait gyermekeik nevelésében. Meg kell változtatniuk saját eljárásaikat és pontosan, lelkiismeretesen kell követniük a Bibliát mint vezetőjüket és tanácsadójukat.
A gyülekezet nem vállalhatja egyedül a felelősséget. - Ó! bárcsak átadnák szívüket
a gyermekek és ifjak Krisztusnak! Micsoda hadsereg jönne létre, hogy másokat is megnyerjenek az igazságnak! De a szülők ne hagyják e munka elvégzését csupán a gyülekezetre.
A lelkész sem teheti. - Óriási nagy felelősséget hárítotok a lelkészre és felelősnek tartjátok gyermekeitek lelkéért; de nem érzitek felelősségeteket mint szülők és tanítók...
Fiaitok és leányaitok saját példátok és laza tanításotok miatt romlottak; az otthoni nevelés e hiánya ellenére elvárjátok a lelkésztől, hogy ellensúlyozza mindennapi munkátokat
és elvégezze azt a csodálatos tettet, hogy szívüket és életüket az erényre és kegyességre nevelje. Miután a lelkész minden tőle telhetőt megtett a gyülekezetért a hűséges,
szeretetteljes figyelmeztetés, a türelmes nevelés és buzgó ima által, hogy visszanyerje
és megmentse a lelket, fáradozása mégsem eredményes; az apák és anyák gyermekeik
megtéretlensége miatt gyakran őt hibáztatják, ami saját hanyagságuk oka lehet. A teher
a szülőkön nyugszik. Vajon elkezdik-e a munkát, amit Isten reájuk bízott? Hűségesen fogják-e végezni? Előre és felfelé haladnak-e? Munkálkodnak-e alázatos, türelmes, kitartó
módon, hogy önmagukat és gyermekeiket is felemeljék a magasztos színvonalra?
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Vajon sok apa és anya nem teszi-e felelősségét mások kezébe? Nem gondolják-e sokan közülük, hogy a lelkész viselje a terhet és nézzen utána, hogy gyermekeik megtértek-e és rajtuk van-e Isten pecsétje?
A szombatiskola sem teheti. - A szülők kiváltsága, hogy segítsék gyermekeiket annak
az ismeretnek elnyerésére, amelyet magukkal vihetnek a jövő életre. De bizonyos okból
sok szülő nem szeret vallásos oktatást adni gyermekeinek. Hagyják, hogy a szombatiskolában szerezzék meg azt az ismeretet, amelyet Isten iránti felelősségük alapján nekik
kellene közölniük. Az ilyen szülőknek meg kellene érteniük, hogy Isten megköveteli tőlük: neveljék, fegyelmezzék, tanítsák gyermekeiket és mindig tárják eléjük azt a tényt,
hogy a jelen és jövő élet számára formálják jellemüket.
Ne támaszkodj a szombatiskolai tanítókra, hogy elvégezzék helyetted gyermekeid nevelésének munkáját aszerint, ahogy ők haladnak. A szombatiskola nagy áldás; segíthet
munkádban, de sohasem foglalhatja el helyedet. Isten az apára és anyára bízta a felelősséget, hogy gyermekeiket Jézushoz vezessék és megtanítsák őket, hogyan imádkozzanak
és higgyenek Isten Szavában.
Gyermekeitek nevelésekor ne tegyétek félre a Szentírás nagy igazságait abban a reményben, hogy majd a szombatiskola és a lelkész elvégzi elhanyagolt munkátokat. A
Biblia annyira szent és magasztos, hogy naponta nyisd meg és tanulmányozd szorgalmasan. Isten Igéjének igazságait kapcsolatba kell hozzuk az élet állítólagos kicsiny dolgaival.
Ha helyesen szemléljük azokat, akkor beragyogják mindennapi életünket, ellátnak az
engedelmesség indítékaival és az igaz jellem kialakításának elveivel.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, (A CSALÁD BARÁTI KAPCSOLATA)
A szülők ismerjék meg gyermekeiket. - Némely szülő nem érti meg gyermekeit, mivel
nem ismeri őket igazán. Gyakran nagy a távolság a szülők és gyermekek között. Ha a
szülők mélyebben behatolnának gyermekeik érzelmeibe és megismernék, hogy mi van
a szívükben, akkor áldásos befolyást árasztanának reájuk.
Az édesapák és édesanyák tökéletes egyetértéssel dolgozzanak együtt egymásért.
Gyermekeik társaivá válhatnának.
A szülők tanulmányozzák gyermekeik szeretete és bizalma megnyerésének legjobb
és legsikeresebb módját, hogy a helyes úton vezethessék őket. Sugározzák házuk népére
a szeretet napfényét!
Bátorítás és dicséret. - A gyermekek szeretik a társaságot és ritkán esik meg, hogy
magányosan jól szórakoznak. Megértésre és gyengédségre vágynak. Úgy gondolják, anyjuk is örül annak, aminek ők. Természetesnek érzik, hogy apró-cseprő örömeikkel, fájdalmaikkal anyjukhoz menjenek. Ne sebezzük gyermekeink érzékeny lelkét azzal, hogy
közönnyel veszünk tudomást azokról a dolgokról, amelyek - bár nekünk jelentéktelenek
- gyermekeinknek nagyon fontosak! Anyjuk megértése és helyeslése, nagyon sokat száBOLDOG OTTHON, (A CSALÁD BARÁTI KAPCSOLATA)
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mít. Egy helyeslő pillantás, bátorító vagy dicsérő szó napfényként hat szívükre és gyakran boldoggá teszi egész napjukat.
A szülők legyenek gyermekeik bizalmasai. - A szülők bátorítsák gyermekeiket, hogy
bízzanak bennük és tárják fel előttük szívük bánatát, aznapi kicsiny bosszúságaikat és
próbáikat.
Tanítsátok őket kedvesen és kössétek őket szívetekhez! Válságos időszak ez a gyermekek számára. Befolyások veszik körül őket, melyek elidegenítik tőletek, s ezeket ellensúlyoznotok kell. Tanítsátok meg őket, hogy bizalmasukká tegyenek benneteket! Hadd
súgják fületekbe bánatukat és örömüket!
A gyermekek sok bajtól menekülnének meg, ha bizalmasabbak lennének szüleikhez.
A szülők bátorítsák gyermekeikben azt a hajlamot, hogy nyíltak és őszinték legyenek;
jöjjenek hozzájuk gondjaikkal akkor is, ha zavarban vannak a helyes út felől; a dolgokat
úgy tárják szüleik elé, amint azt látják és kérjék ki tanácsukat. Ki olyan jó szándékú, mint
az istenfélő szülő, aki látja és kimutatja a veszélyt? Ki értheti meg úgy saját gyermekeinek különleges természetét, mint ők? Az édesanya - aki csecsemőkoruktól figyelte gondolkodásmódjukat és így megismerte természetes hajlamukat -, a legjobban felkészült
gyermekei tanácsolására. Ki tudná oly jól megmondani, hogy milyen jellemvonásokat
kell ellenőrizni és korlátozni, mint az apától támogatott anya.
Nincs időm. - „Nincs időm” - mondja az édesapa. „Nincs időm gyermekeim nevelésére! Nincs időm a társas- és otthoni örömökre!” Akkor nem vetted magadra a család
felelősségét! Ha visszatartod tőlük idődet - amely jogosan az övéké -, megfosztod őket
attól a neveléstől, amelyben részesülniük kellene általad. Ha gyermekeid vannak, akkor
- az édesanyával együtt -, tied jellemük fejlesztésének munkája.
Sok édesanya így kiált fel: „Nincs időm a gyermekekre!” A Krisztusért kérlek: tölts
kevesebb időt az öltözködéssel. Hanyagold el ruházatod díszítését! Ne töltsd idődet az
ételek vég nélküli változatának készítésével! De soha, soha ne hanyagold el gyermekeidet! Mi köze a polyvának a búzához? Ne engedd, hogy bármi közéd és gyermekeid
legjobb érdeke közé kerüljön!
A gondoktól elgyötört anyák néha úgy érzik, képtelenek időt szakítani gyermekeik
türelmes tanítására, az irántuk való szeretet és megértés tanúsítására. Ám ne felejtsük
el: ha gyermekeink megértés és társaság utáni vágyát otthonuk és szüleik nem elégítik
ki, más források után néznek, olyanok után, amelyek veszélyeztetik értelmük, jellemük
fejlődését.
Gyermekeiddel a munkában és a játékban. - Nyújts valamit szabad óráidból gyermekeidnek, társulj velük munkájukban és játékukban, nyerd meg bizalmukat! Ápold a velük
való barátságot.
A szülők töltsék az estéket családjuk körében! A napi munkával együtt tegyék le
gondjaikat és bajaikat.
Tanács a tartózkodó, uralkodó szülőknek. - Veszélyes dolog mind a szülőknél, mind
a tanítóknál, ha túl sokat parancsolnak és utasítanak. Így nem kerülnek elég szoros
kapcsolatba gyermekeikkel vagy tanítványaikkal. Gyakran túlságosan tartózkodóak és
tekintélyüket rideg, visszatetsző módon gyakorolják, ami nem tudja megnyerni gyer-
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mekeik és tanítványaik szívét. Ha szorosan maguk köré gyűjtenék őket és kimutatnák
nekik szeretetüket; és érdeklődést mutatnának minden törekvésük, sőt játékaik iránt is,
olykor gyermekek lennének a gyermekek között, akkor nagyon boldoggá tennék őket, s
megnyernék szeretetüket és bizalmukat. A gyermekek hamarabb tisztelnék és szeretnék
szüleik és tanítóik tekintélyét.
A gonosz társaságok az otthon vetélytársai. - Sátán és serege hatalmas erőfeszítést
végez, hogy befolyásolja a gyermekek lelkét, ezért becsülettel, keresztényi gyengédséggel és szeretettel kezeljétek őket. Ez erős befolyással lesz rájuk, ők pedig érezni fogják, hogy határtalanul bízhatnak bennetek. Vegyétek körül gyermeketeket az otthon és
társaságotok varázsával! Ha megteszitek ezt, akkor nem fognak vágyódni más fiatalok
társasága után... A világban uralkodó gonosz miatt és ama korlátozások miatt, amelyeket érvényesíteni kell a gyermekekkel szemben, a szülők kétszeres gondossággal kössék
őket szívükhöz és lássák meg, hogy boldoggá akarják tenni őket.
A szülők ismerjék meg gyermekeiket! - A rideg és tartózkodó magatartás ne építsen
válaszfalat a szülők és gyermekek közé. A szülőknek ismerniük kell gyermekeiket; igyekezzenek megérteni ízlésüket és hajlamukat; osztozzanak érzéseikben és hozzák felszínre ami a szívükben van!
Szülők! Éreztessétek gyermekeitekkel szeretetetek melegét és azt, hogy minden
erőtökkel igyekeztek boldoggá tenni őket! Ha ezt teszitek, fiatal lelkükben sokkal nagyobb súlya lesz a szükséges korlátozásoknak. Neveljétek gyermekeiteket türelmesen és
megértéssel! Jusson eszetekbe, hogy „az ő angyalaik... mindenkor látják az én mennyei
Atyám orcáját” (Mt 18:10). Ha azt akarjátok, hogy az angyalok el tudják végezni azt a
feladatot, amit Isten gyermekeitek érdekében rájuk bízott, működjetek együtt velük.
Azok a gyermekek, akik bölcs és szerető irányítással nőttek fel, nem vágynak a jó útról letérve máshol keresni a kedvtelést és a társaságot. Nem csábítja őket a bűnös élet.
Az otthonukban uralkodó légkör kialakítja jellemüket; oly szokásokat és elveket tesznek
magukévá, amelyek erős bástyaként védik őket a kísértések ellen, amikor az otthon védőszárnya alól kikerülve, elfoglalják helyüket a világban.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, (BIZTONSÁG SZERETET ÁLTAL)
A szeretet szolgálatának hatalma. - A szeretetnek csodálatos hatalma van, mert Istentől ered. Ha megtanulnánk a szelíd feleletet, amely „... elfordítja a harag felgerjedését...” (Példa 15:1), a szeretetet, amely „...hosszútűrő, kegyes...” (1Kor 13:4), „...sok
vétket elfedez” (1Pt 4:8), milyen gyógyító erejű lenne életünk! Mennyire átalakulna életünk! Földünk a mennyhez lenne hasonlóvá és annak előíze lehetne.
Ez értékes leckéket oly egyszerűen taníthatjuk, hogy a kisgyermekek is megértik.
A gyermeki szív érzékeny és fogékony. Ha idős korunkban is olyanok lennénk, „...mint
a gyermekek” (Mt 18:3), ha megtanulnánk Megváltónk egyszerűségét, szelídségét és
BOLDOG OTTHON, (BIZTONSÁG SZERETET ÁLTAL)
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gyengéd szeretetét, akkor nem lenne nehéz számunkra, hogy megérintsük a kicsinyek
szívét és megtanítsuk őket a szeretet gyógyító szolgálatára.
Világi szemszögből nézve a pénz hatalom, de keresztény szemmel tekintve a szeretet
a hatalom. Ez az alapelv szellemi és lelki erőt foglal magában. A tiszta szeretetnek különleges hatalma van a jó cselekvésére és nem tehet semmi mást, csak jót. Megakadályozza az egyenetlenséget, a nyomorúságot, és a legigazabb boldogságot hozza. A gazdagság
gyakran befolyás a rombolásra és a pusztításra. A kényszer erős arra, hogy kárt tegyen,
de a tiszta szeretet tulajdona az igazság és a jóság.
A szeretet olyan palánta, amelyet táplálnunk kell. - Az otthon legyen a legtisztább és
legmagasztosabb szeretet központja. A békét, az összhangot, a szeretetet és a boldogságot kitartóan kell ápolnunk mindennap, míg végül ez értékes dolgok megmaradnak a
család tagjainak szívében. A szeretet palántáját gondosan kell táplálni, különben elhal.
Minden jó elvet ápolnunk kell, ha azt akarjuk, hogy viruljon lelkünkben. Ki kell irtanunk
azt, amit Sátán ültet el szívünkben: az irigységet, a féltékenységet, a gonosz gyanakvást,
a gonosz beszédet, a türelmetlenséget, az előítéletet, az önzést, a kapzsiságot és a hiábavalóságot. Ha megengedjük, hogy e gonosz dolgok szívünkben maradjanak, akkor
olyan gyümölcsöket teremnek, amelyek sokakat megfertőznek. Ó! mily sokan ápolják
azokat a mérges növényeket, amelyek tönkreteszik a szeretet értékes gyümölcseit és
beszennyezik a lelket.
Emlékezz gyermekkorodra! Ne csak szigorral bánj gyermekeiddel, elfelejtve gyermekkorodat és azt, hogy ők még csak gyermekek! Ne várd el tőlük, hogy tökéletesek
legyenek! Ne igyekezz őket egyszerre felnőtt férfiakká és nőkké tenni cselekedeteikben!
Ha így teszel, bezárod a közeledés ajtaját, amely máskülönben nyitva állt volna számodra. Arra ösztönzöd őket, hogy ajtót nyissanak az ártalmas befolyások előtt, és mások
előtt is, akik megmérgezik fiatal elméjüket, még mielőtt a veszély tudatára ébrednél...
A szülők ne felejtsék el saját gyermekkori éveiket; azt, hogy mennyire vágyakoztak
rokonszenvre és szeretetre és milyen boldogtalanok voltak, amikor korholták és ingerülten szidták őket. Legyenek újra fiatalok érzéseikben és ereszkedjenek le gyermekeikhez,
hogy megértsék szükségleteiket.
Szükségük van szelíd, bátorító szavakra. Mily könnyen szólhatnak az édesanyák kedves és szeretetteljes szavakat, amelyek napsugárként hatolnak be a kicsinyek szívébe,
elfelejtetve velük bajaikat.
Szülők! Adjatok szeretetet gyermekeiteknek: szeretetet csecsemőkorukban, gyermekkorukban és ifjúkorukban! Ne összeráncolt homlokkal, hanem mosolyogva nézzetek
reájuk!
Tartsátok gyermekeiteket derűs légkörben! - A kicsinyeket minden bajukban gondosan kell vigasztalnunk. A gyermekek a csecsemőkor és a felnőttkor között általában nem
kapják meg azt a figyelmet, amelyre szükségük van. Olyan édesanyákra van szükség,
akik úgy vezetik gyermekeiket, hogy ők a család részének tekintsék magukat. Az édesanya beszéljen gyermekeivel reményükről és küzdelmükről. A szülők gondoljanak arra,
hogy gyermekeikkel való törődésüket előtérbe kell helyezniük az idegenekkel szemben.
Napfényes légkörben kell tartaniuk őket az anya vezetése alatt.
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Segítsetek gyermekeiteknek, hogy kivívják a győzelmet... Vegyétek körül őket a szeretet légkörével. Így megfékezhetitek makacs természetüket.
Amikor a gyermekeknek az ételnél is szükségesebb a szeretet. - Sok anya szégyenletesen elhanyagolja gyermekeit azért, hogy időt szakítson ruhájának hímzésére, vagy gyermekei kicsiny ruháinak díszítésére. Amikor a gyermekek fáradtak és valóban szükségük
lenne gondozásra, elhanyagolja őket vagy valami ennivalót ad nekik. Az ételre nemcsak
hogy nincs szükségük, hanem határozottan káros számukra. Az amire szükségük van, az
az anya lecsendesítő ölelése. Minden anya szakítson időt arra, hogy megadja gyermekeinek e kis kedveskedést, amely oly lényeges csecsemőkorukban és gyermekkorukban.
Így az édesanya összekapcsolhatná gyermekei szívét és boldogságát az övével. Az anya
az a gyermekei számára, ami Isten a mi számunkra.
Az ésszerű kívánságokat ki kell elégítenünk. - Mindig véssétek gyermekeitek szívébe
azt a tényt, hogy szeretitek őket, érdekükben dolgoztok és boldogságuk fontos számotokra, s azt akarjátok tenni, ami javukat szolgálja. Kicsiny kívánságaikat észszerűen elégítsétek ki.
A gyermekek irányításánál sohase cselekedjetek felindulásból. A tekintély és a szeretet olvadjanak össze. Ápoljátok és gyakoroljátok mindazt, ami jó és kedves! Vezessétek
rá őket arra, hogy vágyakozzanak a magasabb javak után, azáltal, hogy bemutatjátok
nekik Krisztust. Miközben megtagadjátok tőlük azokat a dolgokat, amelyek károsak számukra, legyen láthatóvá, hogy szeretitek és boldoggá akarjátok őket tenni. Minél kevésbé vonzók, annál nagyobb igyekezettel nyilvánítsátok ki irántuk szereteteteket. Midőn
gyermeked bízik abban, hogy boldoggá akarod tenni, a szeretet minden falat ledönt. Ez
a Megváltó emberekkel való bánásmódjának az elve, ez az az elv, amelyet be kell vinnünk a gyülekezetbe.
A szeretetet kifejezésre kell juttatnunk. - Sok családban nagyon hiányzik az egymás
iránti szeretet kifejezése. Nem érzelgősségre van szükség, hanem szeretetre, a gyengédségnek szeplőtlen, tiszta, méltó módon való kifejezésére. Sokan korlátlanul ápolják
a szív keménységét, szóban és cselekedetben a jellem sátáni oldalát nyilvánítják ki. A
gyengéd szeretetet mindig ápolni kell a férj és feleség, a szülő és gyermek, a fitestvér
és nőtestvér között. Meg kell gátolni minden elhamarkodott szót, hogy az egymás iránti
szeretet hiányának még a látszata se álljon fenn. A családban mindenkinek az a kötelessége, hogy jókedvű legyen és kedvesen beszéljen.
Ápoljátok a gyengédséget, a vonzalmat és a szeretetet, amely apró udvariasságokban, a beszédben, valamint gondoskodó figyelmességben nyilvánul meg.
A gyermekeknek az apjuk és anyjuk tiszteletére való nevelésnek az a legjobb útja,
ha láthatják, az apa kedves figyelemmel adózik az anyának, az anya pedig figyelmet és
tiszteletet tanúsít az apa iránt. A szülőkben megnyilvánuló szeretet az, ami a gyermekeket az ötödik parancsolat iránti engedelmességre vezeti és ügyelnek a parancsra: „Ti
gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz” (Ef 6:1).
Jézus szeretete tükröződjék a szülőkben! - Ha az édesanya elnyerte gyermekei bizalmát és megtanította őket arra, hogy szeressék őt és engedelmeskedjenek neki, akkor megadta számukra a keresztény élet első tanítását. Úgy kell Megváltójukat szeretni,
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benne bízni és neki engedelmeskedni, ahogyan szüleiket szeretik, bíznak bennük és engedelmeskednek nekik. A szeretet, amelyet a szülő hűséges gondoskodásban és helyes
nevelésben nyilvánít ki gyermekének, az csak homályosan tükrözi Jézus szeretetét hű
népe iránt.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 395-400. (VILÁGI HATÁSOK)
Kedves H. testvérnő!
Sok szeretettel és sajnálkozva gondolok rád. Családod állapota téves nézeteid elkerülhetetlen következménye, s ez még nem a vég. Nem ismered fel annak veszélyét, hogy
annyira közeli barátságban élsz rokonaiddal. Ők sokkal mélyebben hatottak rád és fiaidra, mint te rájuk. Rokonaid, de annak ellenére, hogy közel állnak hozzád, lelki jóléted
kerékkötői, mert lábbal tapossák Isten szent törvényét. Viselkedésük ugyanolyan sértő
Isten szemében, mint bárki másé, aki visszautasítja a világosságot és igazságot, és aki
még csak meghallgatni sem hajlandó az igazság mellett szóló érveket. Ártalmasan hatnak mind gondolkodásodra, mind viselkedésedre. Isten mindenről gondoskodott, hogy
elérhetővé tegye számunkra az üdvösséget; akaratunk ellenére mégsem fogja ránk
kényszeríteni. Feltételeket szabott igéjében, nekünk pedig szorgalmasan, tudásszomjjal,
szívünkkel és értelmünkkel kell kutatnunk ezeket, nehogy hibát kövessünk el. Nehogy
elmulasszuk biztosítani jogcímünket a mennyei lakásokhoz.
Nem szolgálhatjuk Istent és a világot egyazon időben. Ne összpontosítsuk szeretetünket olyan világi rokonainkra, akik nem kívánják megismerni az igazságot. Igyekezhetünk, amikor érintkezünk velük, mindenféle módon fényleni a világosságunkkal; de
semmiképpen se engedjük, hogy az ő elképzeléseik és szokásaik alakítsák szavainkat,
viselkedésünket, szokásainkat vagy tetteinket. Hirdessük nekik az igazságot, bármikor
érintkezünk velük. Ha képtelenek vagyunk erre, annál jobb lesz a lelki életünk szempontjából, ha minél kevesebbet érintkezünk velük. Ha olyan társaságba járunk, ahol
feledtetik velünk az Úr magasztos ügyeit, akkor csak a kísértést zúdítjuk magunkra. Legyengítjük erkölcsi erőnket, s nem tudunk ellenállni a sátáni cselvetéseknek. Átvesszük
barátaink lelkületét, s az ő elképzeléseiket melengetjük magunkban: kevesebbre becsüljük a szent és örökkévaló dolgokat, mint barátaink eszméit. Röviden: megfertőznek minket, amint azt Sátán, a minden igaz tettek ellensége tervezte.
A fiatalokra jobban hat az ilyen légkör, mint az idősebbekre. Minden benyomás hatással van rájuk, arcok, hangok, a helyek, ahol megfordulnak, a társaság, amelybe járnak, s a könyvek, melyeket olvasnak. Lehetetlenség felbecsülnünk választott barátaink
életünkre gyakorolt hatását, de különösen gyermekeinkre tett benyomását.
Az élet első néhány éve döntőbb, mint a későbbiek. A gyermek erőteljesen halad
ilyenkor a jó vagy a rossz irányba. Egyfelől tetemes adag felületes, haszontalan tudásra
tehet szert; másfelől tetemes mennyiségű szilárd, értékes tudást sajátíthat el a gyakor-

130

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

lati életre, ha megismeri Istent, s megtanulja, hogyan erősítse meg az Isten által rábízott
képességeit. Jelenlegi és örök boldogságunkhoz az a legfontosabb és a leginkább nélkülözhetetlen, hogy ismerjük Isten igazságát, amint az Írásokban kijelenti.
Olyan időket élünk, amikor a valódi, a természetes, a maradandó fölé magasztalják
mindazt, ami hamis és sekélyes. Szabaddá kell tenni gondolkodásunkat mindentől, ami
a helytelen irányba terelné. Nem szabad leterhelnünk szennyes történetekkel, amelyek
gátolják szellemi erőink fejlődését. Olyanok lesznek a gondolataink, amivel tápláljuk elménket. Jobb lenne, ha a haszontalan, fölösleges dolgokra pazarolt időt inkább azzal töltenénk, hogy az üdvösség tervének csodálatos titkaiba mélyedünk. Vessük latba minden
Isten adta képességünket, hogy megismerjük az Úr útjait, nehogy lábunk a hitetlenség
sötét útjára lépjen, letérve a szentség ösvényéről, amelyet Isten végtelen áldozattal létesített, hogy az Úr megváltottai azon járjanak. A szellem ereje, a megbízható tudás,
amelyet tőle kapunk, olyan értékek, amelyeket Ofir aranyáért sem tudnánk megvenni.
Becsesebbek bármely földi kincsnél. A fiatalok maguktól többnyire nem ilyen nevelést
választanak. A kívánságaik vezetik őket, hogy mit szeretnek és mit nem, mi tetszik jobban, merre húzza őket a hajlandóság. De ha a szüleik helyesen gondolkodnak Istenről,
az igazságról, azokról a hatásokról és arról a társaságról, amelynek körül kellene venni a
gyermekeiket, akkor felelősségük tudatában a tapasztalatlan fiatalokat erős kézzel irányítják a helyes útra, mert tudják, hogy amit vetnek, azt is aratják.
Bárcsak figyelmeztethetnék minden szülőt, hogy ne engedjenek gyermekeik kívánságának, amikor társakat és barátokat választanak maguknak. A szülők alig értik meg, hogy
a fiatalok sokkal hamarabb magukba szívják az ártalmas benyomásokat, mint az Istentől
származókat. Ezért a lehető legkedvezőbb baráti körben kellene maradniuk ahhoz, hogy
növekedhessenek a kegyességben, s hogy az Isten igéjében kijelentett igazság gyökeret
ereszthessen a szívükben. Ha a gyerekek azokkal kötik le az idejüket, akik csak jelentéktelen, földi dolgokról beszélgetnek, akkor gondolkodásuk erre a színvonalra süllyed. Ha
ködösítve hallják a vallásos elveket, ha lekicsinyelve a hitünket, ha az igazság ellen szóló
alattomos megjegyzések fültanúi, akkor ezek megragadnak emlékezetükben, s rombolják a jellemüket. Ha akár igaz, akár kitalált történetek olvasásával tömik tele a fejüket,
nem marad hely a hasznos értesülésekre, a tudományos ismeretekre, amelyeknek le
kellene kötniük az érdeklődésüket. Milyen rombolásokat visz véghez az olvasás ilyen
„szeretete” az emberek gondolkodásában! Mennyire kiirtotta az őszinteség és a valódi
istenfélelem elveit, amelyek pedig a jellem nélkülözhetetlen alapjai! Olyan ez, mint a
lassú méreg, amely előbb-utóbb elpusztítja a szervezetet. Ha helytelen benyomás éri a
fiatalt, maradandó nyomot hagy benne.
Olyan társaságba járnak gyermekeid, amely elvonja őket minden jó hatástól, amely
megállítaná, megtörné egészségpusztító szokásaikat. Vége a világnak, ha nincs minden
úgy, ahogy ők akarják. Szívből utálják a keresztények tanácsait. A romlás útján járnak, s
bárki, aki ellenkező irányba terelné őket, csak szívük legaljasabb ösztöneit korbácsolja
fel. Az ifjúkori kapcsolatok, amelyek kedvezőtlenek a vallásos benyomásokra, hatalmas,
döntő hatással voltak rájuk minden további lépésüknél. Helyezzük hát a fiatalokat a
lehető legkedvezőbb körülmények közé! Mert amilyen barátaik vannak, amilyen elveket fogadnak el, amilyen szokásokat vesznek fel, azok döntik el a kérdést, mégpedig
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csalhatatlan bizonyossággal, hogy vajon hasznavehetők lesznek-e ebben az életben, és
elnyerik-e az örök életet. A szülők ne tegyenek engedményeket gyermekeik hajlandóságainak, hanem a kötelesség világos útját kövessék, amelyet Isten jelölt ki: fékezzék meg
őket szeretettel. Tagadják meg helytelen kívánságaikat határozottan, de kedvesen. Komoly, imádkozó szívvel, kitartó igyekezettel vezessék el gyermekeiket a világtól, a menny
felé. Ne hagyjuk gyermekeinket arra sodródni, amerre hajlamaik viszik őket, hogy olyan
utakra tévedjenek, amelyeken sokan járnak ugyan, de elvezetnek a helyes ösvénytől.
Senki sem forog akkora veszélyben, mint az, aki nem akarja tudni, hogy veszély fenyegeti, s ezért türelmetlen, ha intik és tanácsolják.
Azért írok most neked, nővérem, mert látom a téged fenyegető veszélyt. Bár sokan vannak, akik hízelegve mindent jóváhagynak, s élvezik vendégszeretetedet, anélkül
hogy jó tanáccsal áldásodra lennének, mégis figyelmeztetlek a láthatatlan, de örök boldogságodat fenyegető veszedelemre. Viharos időkhöz közeledünk, tanulmányozzuk hát
hitünk igazi alapjait. Kutassuk a törvénykönyvet, hogy lássuk, vajon nem csúszott-e hiba
a várakozásainkba és az elképzeléseinkbe.
Most ugyan jelentéktelennek tartják népünket, később azonban változás következik
be ebben. A keresztény világ olyan lépéseket tesz, amelyek elkerülhetetlenül előtérbe
hozzák az Isten parancsait megtartó népet. Egyre inkább emberi elméletekkel és hamis tanításokkal helyettesítik Isten igazságát. Mozgalmakat hoznak létre, hogy rabságba
hurcolják azok lelkiismeretét, akik hűek szeretnének maradni Istenhez. A törvényhozó
hatalmak is Isten népe ellen fordulnak majd. Minden ember vizsgára kerül. Bárcsak népünk bölcs lenne a maga javára, s tanítással és példamutatással adnánk tovább az igazságot gyermekeinknek! Az emberek alaposan szemügyre fogják venni hitünk minden
egyes pontját. Ha nem kutattuk alaposan a Bibliát, ha nem gyökereztünk bele, nem alapozódtunk és erősödtünk meg benne, akkor a világ nagy gondolkodóinak bölcsessége
félre fog vezetni bennünket.
A világ zajong, nyugtalan, lázas. Mohón követi a gonoszságokat, mintha igaz tettek
lennének, s a tévedést és a bűnt, mintha igazság és szentség volna. Sötétség borítja a
Földet és éjszaka a nemzeteket. Isten népe ne aludjon hát, amikor ilyen időket élünk.
Azok hallgassanak talán, mintha megbénultak volna, akiknél ott az igazság? Hitetlenek
jelentik ki, hogy ha ők hinnének abban, amit a keresztények állítólag hisznek, akkor sokkal, de sokkal buzgóbbak lennének. Ha valóban hisszük, hogy minden dolgok vége elközelített, akkor „igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon” (Tit. 2:12).
Aki valóban hisz az igazságban, az aszerint is viselkedik. Buzgó lesz és lelkiismeretes.
Soha bele nem fárad, hogy embereket nyerjen meg Krisztusnak. Ha az igazság mélyen
begyökerezik a mi szívünkbe, akkor igyekezni fogunk mások szívébe is beleültetni. Legtöbbnyire csak a külső udvarokban tartjuk az igazságot. Hozzuk be lelkünk belső templomába, ültessük trónra a szívünkben, hadd vegye át a hatalmat életünkben. Kutassuk
Isten Igéjét és engedelmeskedjünk neki, akkor majd nyugalmat, békét és örömet találunk. Akkor vágyunk majd a menny felé húz. Ha kizárjuk életünkből az igazságot, ha
száműzzük a külső udvarokba, akkor nem melegíti át szívünket Isten jóságának izzó tüze.
Sokan csak bizonyos napokra, bizonyos alkalmakra tartogatják Jézus vallását. Máskor
pedig félreteszik és elhanyagolják. Az igazság megingathatatlan elve nemcsak a szombat
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néhány órájára vagy a jótékonyság néhány tettére szól. Be kell azt hoznunk a szívünkbe,
hogy megszentelje és megtisztítsa jellemünket. Ha lenne olyan perc, amikor az ember
biztonságban élhetne a mennyből jövő különleges világosság és erő nélkül, akkor felmenthetné magát Isten igazsága alól. A Bibliának, Isten tiszta, szent szavának kell tanácsadóvá válni. A Szentírás kitárja előttünk tanításait, ha megfogadjuk azokat.
Ábrahám Isten barátja volt, akiről az Úr ezt mondta: „Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úr útját,
igazságot és törvényt tévén.” (I. Móz. 18:19) Isten azért tisztelte meg Ábrahámot, mert
vallásosságra nevelte családját, s elérte, hogy istenfélelemben éljen egész házanépe.
Isten így szólt: „Tudom róla, hogy megparancsolja” – hogy nem fogja elárulni a szent
bizalmat, tapodtat sem hátrál meg. Van törvény, és Ábrahám meg is tartja, nem ködösíti
el elvakult szeretet a helyes iránti érzékét. Nem lép Isten és gyermekei üdvössége közé.
Ábrahámot nem térítette le a helyes útról az az engedékenység, amely valójában a legkönyörtelenebb kegyetlenség.
A szülők és a gyermekek egyaránt Istenéi, hogy Ő igazgassa őket. Ábrahám szeretettel és határozottsággal kormányozta házát. Azért hagyta ránk Isten a szabályait, hogy
ezek irányítsák az életünket. Ezek a szabályok megmutatják azt a mértéket, amelytől
nem szabad eltérnünk, ha követni akarjuk az Úr útját. Legyen Isten akarata a legfontosabb számunkra. Ne azt kérdezzük, mit tesznek mások, mit gondol a rokonságunk, vagy
mit mondanak majd rólunk, ha ezen az úton haladunk, hanem azt, hogy mit is mond
Isten? Sem a szülő, sem a gyermek nem élhet igazán jól, csakis az Úr útján.
Hálás vagyok, amiért nemes fiaid vannak, akik igyekeznek Isten útján haladni, de
remélem, ráébredsz, mi a kötelességed a barátaikat illetően. Ez fogja meghatározni előrehaladásotokat, növekedéseteket a lelki életben. Engedelmeskedjetek a lelkiismeret
szigorú parancsainak, még ha nehéz is, s ez majd segít, hogy erkölcsi erőtök növekedjék.
A kötelességek gyakran kereszthordozást jelentenek. Nem mindig áldozhatunk Istennek
imát és dicséretet küzdelem nélkül. A lemondás és a keresztviselés várnak azon az úton,
amelyen haladnunk kell, ha el szeretnénk érni Isten városának kapuit. Jézus előttünk jár,
követni fogjuk-e?
Isten munkatársaivá kell válnunk, nemcsak a magunk üdvösségének eléréséért, hanem abban is, hogy mindent megteszünk a mások üdvösségéért. Ezzel veszünk részt a
megváltás csodás tervében, később pedig a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét
szerzi meg számunkra. Isten felszólít téged, hogy „igyekezz, hogy el is érjem, amiért meg
is ragadott engem a Krisztus Jézus” (Fil. 3:12). Áldjon meg téged az Úr – így imádkozom
érted. De el ne feledd, ha már csatlakoztál Jézushoz, munkatársává is kell lenned. Ha
naponta nem merítünk Krisztus lelkületéből, istenfélelmünk és vallásos kötelességeink
a saját életünkre szűkülnek le. Azért kell szívünkön viselnünk mások üdvösségét, hogy
megszilárduljanak keresztényi jellemvonásaink.
Az Úr hamar eljön. Közelgünk otthonunkhoz, azért a mennyei erőktől nagyfokú ösztönzést kell nyernünk, akkor majd összes tervében azonosítjuk magunkat Üdvözítőnkkel. Akkor majd emelkedettek leszünk, s emelkedetté tudunk tenni másokat is. Eredményesek leszünk az üdvös cselekedetekben is.
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SONS AND DAUGHTERS OF GOD, 51, 52.
Szeressük az Urat teljes szívünkből
„Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Máté 22:37.
Akinek Isten szeretete árasztotta el szívéd, azt a tisztaságot és szeretetet tükrözi vis�sza, amely Jehovában is van és amelyet Krisztus is bemutatott a földön. Akinek szívében
Isten szeretetete van, abban nincs ellenségeskedés Isten törvénye iránt, hanem hajlandó parancsolatait teljesíteni és ez teszi a kereszténnyé. Aki mindenek felett szereti Istent
az szeretni fogja embertársait is, akik Istenhez tartoznak a teremtés és megváltás által
is. A szeretet a törvénynek betöltése. Isten minden gyermekének kötelessége a törvény
betöltése és a parancsolatok iránti engedelmesség…
Az Isten törvénye, mely tökéletes és szent, a jellem egyedül igaz mércéje. A szeretet
engedelmességben nyílvánul meg, és a tökéletes szeretet elűzi a félelmet. Azok, akik
szeretik Isten, elvanak pecsételve az homlokukon és cselekedeteikben Isten munkája
számára. Bárcsak mindenki, aki kereszténynek vallja, magát tudná mit is jelent szeretni
Isten gyakorlatban… Néhányan felfognák a végtelen Isten szentségét, megértenék az Ő
magasságát, felemeltetését és az Ő disőégét, mely betőlti a templomot. Az hatalmas
befolyás volna életükte, jellemükre, és mint a kovász Jézus Krisztus erejével másokat átalakítanak a hatalmas embeiség közepette. Kapcsolódtak a hatalom Forrásához és soha
nem veszítik el életadó befolyásukat, hanem egyre növelve hatékonyságukat.
Szeretni Istent egy élő alapelv, mely alapja minden cselekedetnek, szónak és gondolatnak. Hogy megerősödjünk Krsiztusban, keresnünk kell, hogy odaszenteljük magunkat,
napi kapocsaltot kell fenntartani Istennel… Isten törvényének alapelve fog lakozni a szívben és cselekedeteket vezetni fogja. Akkor természetes lesz számunkra, hogy a tisztaságot és a szentség keressük, a világ példáját és lelkületét kerüljük. Arra törekszünk, hogy
magunk kürűl segítségűl legyünk mások számára, amint a mennyei angyalok számára
természetes, hogy végrehajtják kijelölt feladatukat, betöltik küldetésüket
Úgy szeretjük majd felebarátunkat, mint magunkat
„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Máté 22:39.
Isten törvénye megkívánja, hogy szeressük Istent mindenek felett, és felebarátainkat, mint önmagunkat. Ennek a szeretetnek a gyakorlása nélkül a legcsengőbb hitvallás
is puszta képmutatás marad.
Az istenfélő ember nem fogja áploni az önzés gyökerének egyetlen szálát sem. Nem
tudja teljesíteni Isten iránti kötelességét úgy, hogy küzben elnyomja embertársait. A
törvény második alap elve, hasonló az elsőhöz, „monda: Szeresd felabarátodat, mint
magadat” „Ezt cseleked, és élsz” Jézus Krisztusnak ezen a szavaitól nem hajolhat el egy
férfi, egy nő és egy fiatal sem, aki igaz keresztény vallja magát. Ennek való engedelmesség alapja Isten parancsoaltainak, amely a jellemet isteni hasonlatosságra formálja.
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Nem segíteni, hanem hagyni, hogy felebarátunk szenvedjen, az Isten törvényének
megsértése… Aki Istent szereti, az nem csak embertársait szereti, hanem gyengéd
együttérzéssel lesz Isten minden teremtménye iránt. Ha Isten Lelke lakik valakiben,
akkor ő megkönnyebbülést teremt és nem fájdalmat… Enyhítsünk a szenvedés minden formáján, úgy tekintsünk önmagunkra, mint Isten képviselőjére, aki minden képességével könnyít a szükségen. Legyünk Isten munkatársai! Vannak, akik nagyszerű
szeretetet mutatnak rokonaik, barátaik és kedvenceik iránt, de megvonják a jóindulatot és figyelmességet azoktól, akiknek gyöngéd együttérzésre, kedvességre és szeretetre volna szükségük. Lelkiismeretes szívvel meg kell kérdeznünk magunktól, Ki az én
felebarátom? A felebarátaink nem csupán szomszédaink és különleges barátaink, nem
csak azok, akik a gyülekezethez tartoznak vagy azok, akik úgy gondolkodnak, mint mi.
A felebarátunk az egész emberi család. Mindenkivel tegyünk jót, különösen azokkal,
akik a hitünkhöz tartozókkal. Mutassuk meg a világnak, mit jelent Isten törvényét alkalmazni. Úgy, hogy szeressük Istent mindenek felett és felebarátainkat, mint önmagunkat.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 73–77. (VEGYÜK KÖRÜL SZERETETTEL
A TÉVELYGŐKET)
Az Úr közölte velem, hogy bár J. testvérnő, K. testvér és testvérnő helytelenségeket
vettek észre egyesekben, mégsem igyekeztek kiküszöbölni azokat, mégsem siettek a segítségre szorulók megsegítésére. Nagyon magukra hagyták őket, távol tartották őket
maguktól, s azt képzelték, hogy hiába próbálnak tenni értük valamit. Ez azonban tévedés. Így ők is hibát követnek el magatartásukkal. Krisztus mondta: „Nem azért jöttem,
hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.” Az Úr azt akarja, hogy segítsük a leginkább segítségre szorulókat. Bár észrevettétek mások tévedéseit és helytelenségeit, mégis elzárkóztatok előlük, s önzőn csak magatok örvendeztetek az igazságnak.
Isten nem hagyja jóvá, ha így örülünk az igazságnak, és nem segítjük, erősítjük azokat,
akiknek támogatásra van szükségük. Nem vagyunk egyformák, és nem mindnyájunkat
neveltek helyesen. Sokaknak hiányos a nevelése. Némelyek lobbanékony természetet
örököltek, és gyermekkorukban sem neveltek őket önuralomra. Ezzel a tüzes természettel gyakran irigység és féltékenység is párosult. Mások más területeken hibáznak. Van,
aki nem becsületes a dolgaiban; túljár az emberek eszén pénzügyekben. Mások odahaza
zsarnokoskodnak – szeretnek parancsolgatni. Távolról se kifogástalan az életük. Csapnivaló volt a nevelésük. Nem tanították meg őket, hogy bűnt követnek el, ha szabadjára engedik alantas vonásaikat. Ezért a bűn nem tűnik előttük végtelenül gonosznak.
Megint mások, kiknek nevelése kevésbé volt hiányos, akiket jobban fegyelmeztek, azok
kevésbé visszataszító jellemet alakítottak. A fiatalkori nevelés nagyon kihat a keresztény
életére, vagy a jó, vagy a rossz irányban.
Jézus, a védőügyvédünk, ismeri körülményeinket, s aszerint bánik velünk, ami viláBIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 73–77. (VEGYÜK KÖRÜL SZERETETTEL A TÉVELYGŐKET)
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gosság rendelkezésünkre állt, s amilyen körülmények között éltünk. Némelyeknek sokkal rendezettebb az élete, mint másoknak. Míg egyesek szüntelenül elkínzottak, szenvednek, és bajban vannak jellemük boldogtalan vonásai miatt, mert harcot kell vívniuk
belső ellenségeikkel és romlott természetükkel – másoknak fele annyi ellen sem kell
küzdeniük. Csaknem mentesen élik életüket a nehézségektől, melyek alatt kevésbé szerencsés testvéreik nyögnek. Sok esetben fele nehézségekkel sem kell megküzdeniük,
hogy győzzenek és keresztény életet éljenek, mint az előbb említett szerencsétleneknek. Legtöbbször rossz színben tűnnek fel, másrészt ez utóbbiak sokkal jobbnak látszanak, mert ez nekik a természetes. Fele vesződségük sincs, hogy őrködjenek, és szolgává
tegyék testüket, mégis a szerencsétlenebb természetűekkel, a rosszul neveltekkel vetik
össze életüket, és hízelegnek maguknak a különbséggel. Csámcsognak a szerencsétlenek botlásain, tévelygésein s helytelenségein, de a helytelenségeken rágódáson kívül
semmi felelősséget sem éreznek az ügyben, sőt, elkerülik azok elkövetőit.
Mivel családotok fontos helyet tölt be a gyülekezetben, nagyon szükséges vállalnotok a felelősségeket Nem mintha azokét kellene átvennetek, akik maguk is jól el bírják
viselni terhüket, sőt, másoknak is segíteni tudnának. Inkább a legjobban segítségre szorulóknak segítsetek. A kevésbé kedvező körülmények közt élőkön, a tévelygőkön, a hibák elkövetőin, akik talán meg is sértettek, s végsőkig próbára tették türelmeteket. Jézus
épp ezeken szánakozik, mert az ellenfélnek nagyobb hatalma van rajtuk, s úton-útfélen
visszaél gyönge pontjaikkal. Akiket a legkiszolgáltatottabbak oldalukon sebez meg nyilaival, Jézus épp ezekre összpontosítja segítő erejét s könyörületét. Mikor megkérdezte, hogy ki szeret legjobban, Simon azt felelte, hogy akinek a legtöbbet bocsátott meg.
Így van ez ma is. Jézus nem kerülte el a gyöngét, szerencsétlent és tehetetlent, hanem
segített a leginkább rászorulókon. Nem korlátozta munkásságát az értelmesebb és kifogástalanabb emberekre, a szerencsétlenek rovására. Nem érdekelte, kellemesebb lesz-e
neki a legszegényebbek és legínségesebbek társasága. Hanem az ilyenek barátságát kereste – Izráel házának elveszett juhaiét.
Ezt a kötelességeteket hanyagoltátok el. Régen is, most is húzódoztok a kellemetlen
felelősségektől. Nem mentetek el a tévelygőkhöz. Nem viseltétek szíveteken őket szeretettel és őszinte érdeklődéssel, nem barátkoztatok velük. Nem él bennetek a krisztusi
megbocsátás lelkülete. Pontos mértéket állítotok fel, melyet meg kell ütniük, mielőtt
rájuk vetnétek szeretetetek palástját. Senki se várja, hogy elkendőzzétek a bűnt, hanem
hogy azt a szánakozó szeretetet tanúsítsátok a tévelygők iránt, melyet Urunk tanúsít
irántatok.
A legelőnyösebb helyen álltok, hogy kifejlesszétek keresztény jellemeteket. Nem szorít fojtogató ínség, sem kín és kétségbeesés, engedetlen, lázadozó gyermekeitek miatt.
Családotokban nem éktelenkedik engedetlen hang. Megvan mindenetek, amit szívetek
kívánhat. Ám a kedvező körülmények dacára is vannak hibáitok, ballépéseitek, s elég
legyőzni való bennetek, hogy szabaduljatok a lelki gőgtől, önzéstől, elhamarkodott ítéletektől, féltékenységtől és gonosz gyanúsítástól.
K. testvérben nincs meg a rosszat mondás bűne, mint sokakban, mégsem szeret segíteni a segítségére szorulónak. Önző a természete. Szereti otthonát, szereti a csöndet, a
békét, a gondoktól, bajoktól, próbáktól mentes napokat, – vagyis a maga kedvére szeret
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élni. Nem vállalja a felelősségeket, melyeket pedig a menny rótt ki rá. Kerüli a kellemetlen kötelességeket, és begombolkozik a csöndes életbe. Elég bőkezű az adakozásban, de
ha meg kell tagadnia magát, hogy valamely szükséges jót tegyen, mikor igazán áldozatot
kellene hoznia, e téren kevés a tapasztalata, holott erre is szert kell tennie.
Attól tart, hogy ha segíteni merészel a tévelygőkön, akkor jobbról-balról vádolni
fogják. „Tartozunk pedig az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne
magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk a felebarátjának kedveskedjék annak javára,
épülésére. Mert Krisztus sem magának kedveskedett, hanem amint meg van írva: A te
gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.” Aki részt vesz e magasztos mentésben, segítsen a Sion szoknyájába kapaszkodókon. Ne taszítsák el a kapaszkodót, ne lökjék el szívtelenül, anélkül, hogy segítenének győzedelmeskedniük, s felkészülni az ítélet napjára.
De ne ám! Amíg ott bégetnek a nyáj körül, erősítsük őket a lehető legjobb bátorítással
és támogatással. Családotokban merev szabályok és elképzelések élnek, amelyek nem
húzhatók rá mindenki esetére. Hiányzik belőletek a szeretet, gyöngédség és szánalom
azok iránt, akik alig vonszolják lábukat. Ez a lelkület annyira hatalmába kerített, hogy
sorvadoztok a lelkiekben, ahelyett, hogy virágoznátok az Úrban. Szereteteteket, igyekezeteteket, aggodalmatokat kizárólag a családotokra és rokonaitokra fordítjátok. De azzal
már nem gondoltok, hogy a körülöttetek élők után nyúljatok, legyőzzétek vonakodásotokat, s a körötökön túl máson is segítsetek. Csak a magatokéit eszményesítitek, azon
túl magatokba gombolkoztok. Bárcsak az Úr megmentene engem és enyéimet – eddig
ér felelősségérzetetek. Holott e lelkületnek ki kell halnia, mielőtt virágzóvá lehettek az
Úrban; mielőtt lelki fejlődésnek indulnátok; mielőtt a gyülekezet növekedni kezdene;
mielőtt az Úr megnövelné az üdvösségre rendeltek számát.
Mindnyájan megalkudtatok a másokért fáradozástokban. Változtatnotok kell hát
tevékenységetek körén. Az Úr szemében rokonaitok sem értékesebbek, mint bármely
szegény, akinek megmentésre lenne szüksége. Láb alá kell taposnunk hajlamainkat,
önzésünket, s azt az önfeláldozás és önzetlen jótékonyság lelkületét megtestesítenünk
életünkben, mely Jézusban élt, mikor a földön járt. Viseljük szívünkön rokonainkat, de
ne tűrjük, hogy rájuk korlátozzuk igyekezetünket, mintha Jézus csak az ő üdvözítésükért
jött volna.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 7-17. (ISTEN TERVE EGYHÁZÁVAL)
Isten terve egyházával
Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el,
és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A
gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék
nagy dicsőségét. Az egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; végül pedig
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kinyilatkoztatja a „mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt” (Ef. 3: 10) Isten
felmérhetetlen szeretetét.
Az egyházra vonatkozólag a Szentírás sok és csodálatos ígéretet tartalmaz. „Házam
imádság házának hívatik minden népek számára.” (Ésa. 56:7) „És adok reájuk és az én
magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők lesznek.” „És
támasztok nékik drága plántaföldet, hogy többé meg ne emésztessenek éhség miatt a
földön, s ne viseljék többé a pogányok gyalázatát. És megismerik, hogy én az Úr, az ő
Istenük velök vagyok és ők népem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten. Ti pedig az én
juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úr
Isten.” (Ezék. 34:26, 29–31)
„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám, akit választottam, hogy megtudjátok és higgyetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító! Én
hirdettem és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek, és ti
vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok.” „Én az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségesévé teszlek, pogányoknak
világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad,
és a fogházból a sötétben ülőket.” (Ésa. 43:10–12; 42:6–7)
„Jókedvem idején meghallgattalak, és szabadulás napján segítettelek; megtartlak, és
nép szövetségesévé teszlek, hogy megépítsd a földet és kioszd az elpusztult örökségeket. Így szólván a foglyoknak: Jöjjetek ki és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő!
Az utakon legelnek és minden halmon legelőjük lesz. Nem éheznek, nem szomjúhoznak,
nem bántja őket délibáb és nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásához viszi és teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek...
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr és könyörül szegényein! És szól Sion: Elhagyott az Úr engem és rólam
elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön
méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én
markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.” (Ésa. 49:8–16)
Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a hűtlen világban. Az egyház minden hitszegése: árulás az ellen, Aki megvásárolta az emberiséget
egyszülött Fiának vére által. A földön, már az ősidőktől kezdve, hűséges lelkek alkották
az egyházat. Minden korszakban voltak az Úrnak őszinte őrei, bizonyságtevői. Az intő
felhívást voltak hivatva továbbadni, és ha fegyverzetüket le kellett tenniük, mások ismét
felvették és folytatták a munkát. Isten szövetséget kötött ezekkel a tanúkkal, és így kapcsolta össze földi egyházát a mennyeivel. Angyalait küldte el gyülekezete szolgálatára, és
a poklok kapui sem arathattak diadalt felette.
Isten megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Egyetlen felhő sem borulhatott rá az Ő tudta nélkül. Műve ellen nem léphetett
fel olyan ellenséges hatalom, amelyről tudomása nem lett volna. Minden úgy teljesedett, ahogyan előzőleg kinyilatkoztatta. Nem hagyta el gyülekezetét sohasem, hanem
mindazt, ami bekövetkezett, előbb jövendölésekbe foglalta. Amit Szentlelke által a pró-
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féták egykor kijelentettek, az mind be is teljesedett. Isten véghezviszi minden szándékát.
Trónjának alapzata: szent törvénye, és a sötétségnek semmiféle hatalma sem döntheti
meg. Az igazságot Isten sugallja és védelmezi; diadalt arat minden ellenállás felett.
A lelki sötétség hosszú korszakain át Isten gyülekezete hegyen épült városhoz hasonlított, melyben az egymást követő nemzedékek alatt, évszázadról évszázadra a tiszta,
mennyei tanok tárultak fel. Bármily gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, bizonyos értelemben Isten mégis legnagyobb figyelmében részesíti; kegyelmének színhelye,
ahol készségesen nyilvánítja ki emberi szíveket átalakító hatalmát.
„Mihez hasonlítsuk Isten országát? – kérdezte Jézus – Avagy milyen példában példázzuk azt?” (Mk. 4:30) Ugyanis nem talált hozzá hasonlót a világ országai között. Sőt, az
emberi társadalomban sem talált semmit, amivel összemérhette volna. Földi országok
helyzetük és erőviszonyaik felsőbbségével uralkodnak; Krisztus azonban száműz országából minden kényszert, vagy erőszakot. Ez az ország emelje és nemesbítse az emberiséget! Isten gyülekezete a szent élet színhelye. Különböző adományokat kapott és fegyverzete a Szentlélek. Tagjai abban leljék boldogságukat, ha mások jólétén fáradoznak, és
másokra áldást árasztanak.
Csodálatos munka az, melyet az Úr gyülekezetével akar végeztetni, hogy neve megdicsőüljön. Ezt a munkát Ezékiel próféta látomása ábrázolja, az „áldást hozó víz” jelképe
alatt: „Ez a víz a keleti tájékra foly ki és a lapáczra megyen alá és a tengerbe megyen be,
a tengerbe szakad és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög,
valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz
bement oda és azok meggyógyulnak és él minden, valahova e folyó bement... És a folyó
mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevelkedik fel; leveleik
el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt
teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik
orvosságra valók.” (Ez. 47:8–12)
Az Úr kezdettől fogva munkálkodott népe által, hogy a világot áldásban részesítse. A
régi egyiptomiak számára Józsefet választotta ki az Úr az élet forrásává. Becsületessége
megmentette az egész nép életét. A babiloni bölcsek életét az Úr Dániel által mentette
meg. Ezek a szabadítások számunkra mindmegannyi szemléltető képek. Mutatják a világnak felkínált lelki áldásokat, ha azzal az Istennel kötjük össze magunkat, akit József és
Dániel imádott. Akinek szívében él Krisztus szeretete, s ezt hirdeti a világnak, az munkatársa Istennek – az emberiség áldására. Miközben az Üdvözítőtől kapott kegyelmet
elfogadja, hogy azt másoknak közvetítse, belőle a lelki élet forrásai áradnak.
Isten hajdan Izráelt választotta ki, hogy általa kinyilvánítsa jellemét az emberiségnek,
és hogy a világ üdvforrásává váljék. Rájuk bízta beszédének és akaratának kinyilatkoztatását. Már Izráel történelmének kezdetén ködös homályba veszett az istenismeret, a
világ népeinek sok bűnös szokása miatt. Egykor ismerték Őt, de „nem mint Istent dicsőítették, sem néki hálákat nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek és az
ő balgatag szívök megsötétedett.” (Rm. 1:21) Isten azonban nagy kegyelme folytán nem
vetett véget életüknek, hanem alkalmat akart nekik adni, hogy kiválasztott népe által
Vele újból megismerkedjenek. Az áldozati szertartások rendszere Krisztust mutatta be
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és magasztalta fel minden nép előtt, hogy akik Reá tekintenek, életet nyerjenek. Krisztus volt a zsidó szertartások alapzata. Az előrevetített jelképek rendszere tömören az
egész evangéliumot foglalta magában; szemléltetés volt, amelyben a megváltás ígéretei
egyesültek.
Izráel népe azonban ezt a magasztos kiváltságot nem becsülte, s így Istennek nem
volt méltó képviselője a földön. Megfeledkeztek Istenről, és nem teljesítették szent
missziójukat. A Tőle elnyert áldásokat nem használták a világ áldására. Előnyeik saját
dicsőítésüket szolgálták. A világtól elzárkóztak, csakhogy mindennemű kísértést elkerüljenek. A bálványimádókkal való érintkezésükre vonatkozó korlátozásokat azért rendelte
el Isten, nehogy lealacsonyodjanak a pogányok szokásaihoz. Ezt arra használták fel, hogy
válaszfalat emeljenek maguk és minden más nép közé. Istent megfosztották az általa
megkívánt szolgálattól, embertársaikat pedig a vallásos vezetés és szent példaadás áldásaitól.
A papok, valamint a főemberek túlságosan belemerültek a különféle ceremóniákba.
A vallási szertartások szigorú betartása teljesen kielégítette őket, s így képtelenek voltak
másokkal megismertetni a mennyből származó élő igazságot. Önigazságukkal teljesen
elégedettek voltak, és semmi vágyat nem éreztek arra, hogy magasabb lelkiséget vigyenek a vallási ceremóniákba. Istennek az emberek iránti jóindulatát nem tekintették az
egész emberiség részére szóló általános adománynak, hanem saját jócselekedeteikkel
és érdemeikkel hozták összefüggésbe. A szeretetből munkálkodó hit, mely nemesíti a
lelket, nem párosulhatott a farizeusok vallásához, mely pusztán ceremóniákból és emberi rendeletekből állt.
Isten azt mondta Izráelről: „Pedig én úgy plántáltalak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává?” (Jer. 2:21) „Buja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit.”
(Hós. 10:1) „Mostan azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai; ítéljetek köztem és szőlőm
között! Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?
Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy
lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék: És parlaggá teszem; nem metszetik
és nem kapáltatik meg; tövis és gaz veri fel és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne
adjanak! A Seregek Urának szőlője pedig Izráel háza és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges
ültetése és várt jogőrzésre, s lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!” (Ésa. 5:3–7)
„A gyöngéket nem erősítettétek, és a betegeket nem gyógyítottátok, s a megtöröttet
nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok.” (Ez. 34:4)
A zsidó vezetők sokkal bölcsebbnek tartották magukat, semhogy oktatásra szorulnának. Annyira igazságosnak vélték magukat, hogy nem érezték szükségét a megváltásnak;
szerintük annyi tisztelet övezte őket, hogy arra a dicsőségre, mely Krisztustól árad, nem
volt szükségük. Az Üdvözítő tehát elfordult tőlük. Azt a kiváltságot, amellyel visszaéltek
és azt a munkát, amelyet mellőztek, másokra bízta. Isten dicsősége kinyilatkoztatásra
várt. Igéjét hirdetni kellett. Meg kellett alapítani Krisztus országát e világon, az emberi
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szívekben. A sötétségben élőknek meg kellett hallaniuk az üdvtervet. Így hát a tanítványok kaptak megbízatást annak a munkának végzésére, amelyet a zsidó vezetők elmulasztottak.

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
APOSTOLOK TÖRTÉNETE, (A TIZENKÉT TANÍTVÁNY KIKÉPZÉSE)
Krisztus nem választotta művének terjesztésére a zsidó Magas Tanács tudományosságát és ékesszólását, sem Róma hatalmát. A Mester mellőzte az önigazult zsidó tanítókat; alázatos, tanulatlan férfiakat választott, hogy a világot megrengető igazságát hirdessék. Ezeket a férfiakat akarta egyháza tanítóivá és nevelőivé kiképezni, hogy ők azután
ismét másokat tanítsanak és küldjenek ki az evangélium hirdetésére. Hogy munkájuk
eredményes legyen, a Szentlélek erejével kellett bírniuk, mert az evangélium hirdetését
nem végezheti emberi hatalom vagy bölcsesség, hanem csak Istennek ereje.
A tanítványokat három és fél évig tanította a világ legnagyobb Tanítója. Személyesen
társalgott, érintkezett velük és példaadásával képezte ki őket szolgálatukra. Mindennap
Vele jártak-keltek, beszélgettek és hallgatták vigaszt adó szavait, melyekkel a fáradt és
megterhelt embereket üdítette fel. Szemtanúi lehettek csodálatos erejének és hatalmának, mellyel a betegeken és szenvedőkön segített. Tanított a hegy lejtőjén, mialatt
körükben ült. Máskor meg a folyó partján, vagy az országúton velük haladva, Isten országának titkait tárta fel előttük. Mindenütt fejtegette az üdvtervet, ahol nyitott szíveket talált az isteni üzenet befogadására. Más parancsolatot nem adott tanítványainak,
csupán ennyit mondott: „Kövessetek engem!” Magával vitte őket városi és falusi útaira,
hogy szemtanúi legyenek tanításainak. Utazásaiban elkísérték egyik helyről a másikra;
megosztoztak szerény eledelén. Gyakran voltak éhesek és fáradtak, akárcsak Őmaga.
Vele jártak az utcák tömkelegében, a folyó partján és a magányos pusztában. Szemlélhették Őt az élet minden megnyilvánulásában.
A tizenkettő beiktatása az első lépése volt az egyház megszervezésének, melynek
Krisztus mennybemenetele után, itt e földön művét tovább kell vezetnie. A Szentírás
ezen elhívásról így szól: „Azután felméne a hegyre és magához szólítá, akiket akar vala;
és hozzá menének. És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket
prédikálni.” (Mk. 3:13–14)
Íme! Milyen megható kép. Nézzétek a menny Fenségét, s körülötte a választott tizenkettőt! Krisztus most készül őket élethivatásukra felszentelni. E gyenge eszközök segítségével kívánja igéje és Lelke által az embereket üdvösségre segíteni.
Isten és angyalai örömujjongva szemlélik ezt a jelenetet. Az Atya tudja, hogy ezekből
a férfiakból árad szét a menny világossága; és hogy szavuk, mellyel bizonyságot tesznek
Fiáról, nemzedékről nemzedékre, századokon át, a világ végezetéig visszhangzik majd.
A tanítványoknak, kik Krisztus tanúi, azt kell hirdetniük, amit Mesterüktől láttak és
hallottak. Ennél fontosabb szolgálatra Isten még nem hívott el embereket. Ennél csak
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Krisztus szolgálata nagyobb. Isten munkatársaivá kellett lenniük a világ megmentésére.
Miként az Ótestamentumban a tizenkét pátriárka képviselte Izráelt, úgy az újszövetségi
egyháznak a tizenkét apostol a képviselője.
Krisztus a zsidók és pogányok között fennálló válaszfal ledöntését már földi tanítói
tisztsége közben megkezdte. Minden ember számára üdvöt hirdetett. Zsidó létére nyíltan érintkezett Samária lakóival, amivel megdöntötte a farizeusi szokásokat ezen megvetett néppel szemben. Házaikban együtt aludt velük, asztalukról étkezett, és utcáikon
tanított.
Az Üdvözítő meg akarta értetni a tanítványokkal azt az igazságot, hogy a zsidó és a
többi nép között fennálló válaszfalat le kell dönteni. Azt tanította, hogy a „pogányok örököstársak” a zsidókkal, és „részesei az ő ígéreteinek a Krisztus Jézusban, az evangélium
által.” (Ef. 2:14; 3:6) Ez az igazság részben már akkor megnyilvánult, amikor Krisztus a
kapernaumi százados hitét megjutalmazta, vagy amikor hirdette az evangéliumot Sikár
lakosságának. Még világosabbá vált ez, amikor föníciai látogatása alkalmával a kananeus asszony leányát meggyógyította. A tanítványok ezekből a tapasztalatokból ismerték
fel, hogy sokan szomjúhozzák az igazság világosságát azok közül, akiket ők méltatlannak
tartottak az üdvösségre.
Jézus ily módon világította meg a tanítványoknak azt az igazságot, hogy Isten országa
nem elhatárolt terület. Ott nincs fajkülönbség vagy főnemesség, hanem nekik minden
népnek hirdetniük kell az Üdvözítő szeretetének üzenetét. Igaz, hogy csak sokkal később
értették meg tökéletesen, hogy Isten „az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározva eleve rendelt idejöket és
lakásuknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikünktől sem.” (Ap. csel. 17:26–27)
Az első tanítványok azzal tűntek ki, hogy igen különböztek egymástól. Feladatuk az
volt, hogy a világ tanítói legyenek; mint tanítók azonban alapjában véve teljesen eltérő
jellemvonásokat mutattak. Az eredményes munkálkodás érdekében azonban szükséges
volt, hogy ezeket a különböző természetű és különböző életfelfogású férfiakat, egyetlen
egyöntetű érzés, gondolat és magatartás forrassza eggyé. Ezt az egységet akarta Jézus
bennük megalapozni, és ezért arra törekedett, hogy őket önmagával hozza egységbe.
Jézus ezt a vágyát főpapi imájában tárja Atyja elé: „Hogy mindnyájan egyek legyenek;
amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk,
...hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem és szeretted őket, amiként engem szerettél.” (Jn. 17:21, 25) Állandó imája érettük az volt, hogy vajha az igazság megszentelné
őket. Ezt pedig határozottan kérhette, mert tudta, hogy erre a mindenható parancs már
akkor elhangzott, mielőtt Isten a világ alapjait lefektette. Tudta, hogy az Isten országáról
szóló evangélium hirdettetni fog, bizonyságul minden népnek; és hogy az igazság, felvértezve a Szentlélek hatalmával, végül is győzedelmeskedik a gonosszal vívott harcban.
Vérével áztatott zászlaját győzelmesen lobogtatják majd követői „ama nagy napon”.
Amikor Krisztus földi, tanítói működése végéhez közeledett, tudta, hogy művét tanítványai nemsokára személyes felügyelete nélkül viszik tovább; igyekezett őket bátorítani, és a jövőre előkészíteni. Nem kecsegtette tanítványait csalfa reményekkel, hanem
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elmondta nekik mindazt, ami bekövetkezik, mintha csak nyitott könyvből olvasta volna.
Tudta, hogy nemsokára búcsúzik, és itt kell hagynia őket, mint juhokat a farkasok között.
Látta, miként üldözik majd, hogyan taszítják ki a zsinagógákból, és viszik tömlöcbe őket.
Azt is tudta, hogy közülük néhányat megölnek majd, bizonyságtételük miatt, melyet
Róla, a Messiásról tesznek. Fel is említett egyet-mást előttük. Egyszerűen és határozottan beszélt jövőjükről, hogy nehéz óráikban megemlékezzenek majd szavaira, s így hitük
Benne, mint Megváltójukban, megerősödjék.
Azonban reményt keltő és bátorító szavakat is intézett hozzájuk: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek; higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak házában
sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök,és
magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És, hogy hová megyek
én, tudjátok; az utat is tudjátok.” (Jn. 14:1–4) Ti érettetek jöttem e világra, ti érettetek dolgoztam. Ha elmegyek is, teljes erővel fogok munkálkodni érettetek. Azért jöttem
e világra, hogy előttetek megnyilatkozzam és tudjatok hinni Bennem. Elmegyek az én
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, hogy Vele együtt munkálkodjam érettetek.
„Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a
cselekedeteket, amelyeket és cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én
az én Atyámhoz megyek.” (Jn. 14:12) Jézus ezzel nem azt mondta, hogy tanítványai kiválóbb erőfeszítéseket tesznek mint Ő, hanem, hogy művük nagyobb kiterjedésű lesz. És
ezt nem csupán a csodatételekre vonatkoztatta, hanem mindarra, ami a Szentlélek ereje
által történik. „Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az
igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is
bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok.” (Jn. 15:26–27)
Milyen csodálatosan teljesedtek ezek a szavak! A Szentlélek kiárasztása után a tanítványokban olyan nagy szeretet élt Jézus iránt és azok iránt, akikért életét áldozta, hogy
szavaik és imáik szíveket lágyítottak meg. A Lélek erejével szóltak, és e hatalom befolyása alatt ezrek tértek meg.
Az apostoloknak mint Krisztus képviselőinek, kellemes és határozott benyomást kellett gyakorolniuk a világra. Az a körülmény, hogy egyszerű emberek voltak, nem csökkentette befolyásukat. Sőt emelte! Mert ezáltal a hallgatók gondolatát önmagukról
Krisztusra irányították, aki bár láthatatlanul, de mégis velük munkálkodott. Az apostolok
csodálatos tanítása, a bátorító és bizalomgerjesztő szavak, mindenkit meggyőztek arról,
hogy nem saját erejükkel, hanem az Üdvözítő hatalmával munkálkodtak. Magukat megalázták, és úgy hirdették, hogy akit a zsidók megfeszítettek: az Élet Fejedelme, az élő
Isten Fia. És hogy az Ő nevében művelték mindazt, amit Ő is cselekedett.
A keresztrefeszítés előtti estén az Üdvözítő nem említette tanítványainak a már átélt
szenvedéseit, sem azokat, amelyek még előtte vannak. Nem beszélt a Reá váró gyalázatról, hanem gondolataikat arra igyekezett irányítani, ami hitüket erősítette. Előrevetítette
azokat az örömöket, melyek a győztesekre várnak. Örült annak a tudatnak, hogy többet
tehetett és tesz követőiért, mint amennyit megígért. Boldog volt, hogy olyan szeretet
és részvét árad majd Tőle, mely megtisztítja a lélek templomát, és az embert jellemileg
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Hozzá hasonlóvá teszi; és hogy igazsága a Lélek erejével felvértezve végül diadalt arat.
„Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon
nyomorúságtok lészen; de bízzatok; én meggyőztem e világot.” (Jn. 16:33) Krisztus sohasem lankadt és sohasem csüggedt el. Ugyanilyen erős hitet nyilvánítsanak a tanítványok
is! Úgy kellett működniük, amiként Jézus tette, az erőt azonban Tőle kérjék és bízzák Rá
magukat. Az útjukat keresztező, látszólag legyőzhetetlen akadályok miatt ne essenek
kétségbe, hanem bátran haladjanak tovább kegyelmében. Reményüket sohase veszítsék el.
Jézus befejezte a Reá bízott művet. Kiválasztotta azokat, akik majd folytatják munkáját az emberek között. Kijelentette: „...megdicsőíttetem ő bennök. És nem vagyok többé
e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg
őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” „De nemcsak
ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem,
hogy mindnyájan egyek legyenek... Én ő bennök és te én bennem, hogy tökéletesen
eggyé legyenek és, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem és szeretted őket,
amiként engem szerettél.” (Jn. 17:10–11, 20–23)

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, 134-144. (AZ ÜZLETI ALAPELVEK ÉS MÓDSZEREK)
Az üzleti alapelvek és módszerek
„Aki feddhetetlenül él, biztonságban él...” (Péld 10:9 új prot. ford.).
Nincs a törvényes üzletnek olyan ága, amelyhez a Biblia ne nyújtana lényeges útmutatást. A szorgalomról, becsületességről, takarékosságról, mértékletességről és
tisztaságról vallott elvei minden igazi siker alapját képezik. Ezek az alapelvek - amint a
Példabeszédek könyve elénk tárja - a gyakorlati bölcsesség titkát rejtik. Hol találhat a
kereskedő, a kézműves, bármely munkaterület szervezője jobb vezérelveket a maga és
alkalmazottai számára, mint a bölcs ember szavaiban:
„Láttál-é az ő dolgában szorgalmas embert? A királyok előtt álland, nem marad meg
az alsó rendűek között” (Péld 22:29).
„Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés”
(Péld 14:23).
„Kívánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke...” (Péld 13:4). „Mert a részeges és
dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás” (Péld 23:21).
„Megjelenti a titkot, aki rágalmazó; tehát aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál”
(Péld 20:19).
„Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember...” (Péld 17:27), „... valaki pedig bolond patvarkodik” (Péld 20:3).
„A hitetleneknek útjára ne menj...” (Péld 4:14). „Vagy járhat-é valaki elevenszénen,
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hogy lábai meg ne égnének?” (Péld 6:28).
„Aki jár bölcsekkel, bölcs lesz...” (Péld 13:20).
„Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél” (Péld 18:24).
Egymás iránti kötelezettségeinknek egész sorát foglalják magukba Krisztus szavai:
„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal...” (Mt 7:12).
Sok ember menekülhetett volna meg a pénzügyi bukástól és romlástól, ha ügyelt
volna azokra a figyelmeztetésekre, amelyeket a Szentírás oly gyakran megismétel és
hangsúlyoz:
„A hívő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem
marad” (Péld 28:20).
„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapszik” (Péld
13:11 új prot. ford.)
„A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, akik a halált keresik” (Péld 21:6).
„... szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak” (Péld 22:7).
„Teljességgel megronttatik, aki kezes lesz idegenért; aki pedig gyűlöli a kezességet,
bátorságos lesz” (Péld 11:15).
„Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj; Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyüket ellened” (Péld 23:10-11). „Aki elnyomja a nincstelent,
hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut” (Péld 22:16 új
prot. ford.). „Aki vermet ás másnak, abba belé esik; és aki felhengergeti a követ, arra
gurul vissza” (Péld 26:27).
Ezek azok az alapelvek, amelyek a világi és a vallásos társadalom alapját és jólétét
képezik; ezek jelentik életünk és vagyonunk biztonságát. Mindazt, ami lehetővé teszi a
bizalmat és az együttműködést, a világ Isten törvényének köszönheti, amint Igéje elénk
tárja. Mégis Isten Igéjének alapelvei gyakran elhomályosultak és majdnem teljesen kihaltak az emberek szívéből.
A zsoltáros szavai: „A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst”
(Zsolt 119:72) azt fejezi ki, ami nem vallásos szempontból is igaz. Azt a teljes gazdagságot állítják, amelyet az üzleti világban is kénytelenek elismerni. Még a szenvedélyes
pénzszerzés, a kiélezett versengés és a lelkiismeretlen módszerek korában is elismerik,
hogy egy ifjú számára az életben való elinduláshoz a feddhetetlenség, a becsületesség,
a mértékletesség, a tisztaság és a szorgalom jobb tőkét jelent, mint csupán egy bizonyos
pénzösszeg.
Mégis, azok közül, akik értékelik ezeket a tulajdonságokat, és a Bibliát elismerik mint e
tulajdonságok forrását, csak kevesen kötelezik el magukat ez alapelvektől való függésre.
Isten tulajdonjogának elismerése képezi az üzleti feddhetetlenség, a becsületesség
és a valódi siker alapját. Minden létező teremtője az igazi tulajdonos; mi csak sáfárai
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vagyunk. Mindaz, amivel rendelkezünk, reánk bízott tőke, amelyet az Ő utasítása szerint
kell felhasználni.
Olyan kötelezettség ez, amely előtt minden embernek meg kell hajolnia! Az emberi
tevékenység egész körét foglalja magában. Akár elismerjük, akár nem, sáfárok vagyunk,
akiket Isten felruházott tálentumokkal, képességekkel, és a világba helyezett bennünket,
hogy elvégezzük általa kijelölt munkánkat.
Isten minden embernek megszabta a maga munkáját (Mt 13:34), amelyre képességei alkalmassá teszik, s amellyel a legjobbat teheti önmagának és felebarátainak. Így
adhatja meg az ember a tiszteletet Istennek.
Munkánk vagy elhivatásunk Isten nagy tervének egy része, azért ha Isten akaratával
összhangban végezzük azt, Ő maga felelős az eredményekért. Mint „Isten munkatársai”
(1 Kor 3:9) kötelességeinket híven teljesítenünk kell az Ő utasításai szerint. Így nem lesz
helye számunkra az aggasztó gondoknak. Szorgalom, hűség, gondoskodás, takarékosság és tapintat szükséges mindnyájunk számára. Minden képességünket a legnagyobb
mértékben gyakorolnunk kell; mégsem saját erőfeszítéseinek sikeres kimenetelére kell
építenünk, hanem Isten ígéreteire. Az Ige, amely táplálta Izraelt a pusztában, és támogatta Illést az éhség idején, ma is ugyanazzal a hatalommal bír: „Ne aggodalmaskodjatok
tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk: vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert
mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre
szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek
mind megadatnak néktek” (Mt 6:31-33).
Isten, aki hatalmat ad az embernek a gazdagság megszerzésére, ezt az ajándékot
egy meghatározott kötelezettséggel kötötte össze. Minden szerzeményünkből igényt
tart egy részre. A tized az Úré. „A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré ... És minden tizede a baromnak és juhnak ... és minden az Úrnak legyen
szentelve” (3 Móz 27:30-32). Jákobnak Béthelben tett fogadalma mutatja ennek a kötelezettségnek széleskörű elterjedését: „... valamit adándasz nékem, annak tizedét néked
adom” (1 Móz 28:22).
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba” (Mal 3:10), hangzik Isten parancsa.
Nem a hálára vagy a bőkezűségre hív fel bennünket. Ez csupán az egyszerű becsületesség dolga. A tized az Úré, azért megparancsolja, hogy adjuk vissza neki azt, ami az övé.
„... a sáfároktól megkívántatik az, hogy mindenik hívnek találtassék” (1 Kor 4:2). Ha
a becsületesség az üzleti élet lényeges alapelve, nem kell-e elismernünk Isten iránti kötelezettségünkben is ezt?
Sáfárságunk feltételei kötelezettségeket rónak ránk Isten és az emberek iránt. Az élet
ajándékáért minden ember adós a Megváltó szeretetének. Eledelünket, ruházatunkat,
lakóhelyünket, testünket, lelkünket és értelmünket mind az Ő vérével vásárolta meg;
és így a hála és a szolgálat reánk rótt kötelezettsége által Krisztus a mi felebarátainkhoz
kötött bennünket. Megparancsolja nekünk: „... szeretettel szolgáljatok egymásnak” (Gal
5:13)! „... amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én vélem cselekedtétek meg” (Mt 25:40).
Pál kijelenti: „Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind
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a tudatlanoknak köteles vagyok” (Róm 1:14). Így mi is adósai vagyunk egymásnak. Ha
Isten bennünket jobban megáldott, mint másokat, akkor kötelezettségeink vannak minden olyan embertársunk iránt, akiknek áldására lehetünk.
Ezek az igazságok nem vonatkoznak jobban a bezárt szobákra, mint az irodahelységekre. A javak, amelyeket kezelünk, nem a mi tulajdonaink, azért ezt a tényt sohasem
téveszthetjük szem elől. Mi csak sáfárok vagyunk, ezért Isten és embertársaink iránti
kötelezettségeink teljesítésétől függ mind embertársaink jóléte, mind a mi sorsunk erre
és az eljövendő életre is.
„Van olyan, aki bőven adakozik és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a
járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jóltevő ember megkövéredik; és aki mást
felüdít, maga is üdül” (Péld 11:24-25). „Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap
múlva megtalálod azt” (Préd 11:1).
„Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj...; ...holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül!” (Péld 23:4-5).
„Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet
adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek” (Lk 6:38).
„Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid eleséggel, és musttal áradnak el sajtód vállúi” (Péld 3:9-10).
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom
meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszi el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök
meddő a mezőn, azt mondja a Seregek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a
nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregek Ura” (Mal 3:10-12).
„Ha az én rendeléseim szerint járok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és
azokat megcselekszitek: Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését,
a mező fája is megtermi gyümölcsét. És a ti cséplésetek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti
földeteken. Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne
rettentsen; és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át ti
földeteken” (3 Móz 26:3-6).
„Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét” (Ésa 1:17). „Boldog, aki a nyomorultra gondol; a
veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e
földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának” (Zsolt 41:2-3). „Kölcsön ád az
Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki” (Péld 19-17).
Aki ilyen befektetést tesz, kétszer annyi kincset halmoz fel. És ha itt is kell hagyni az ezeken kívül szerzett, de bölcsen felhasznált javakat, mégis kincset gyűjtött az
örökkévalóságra; a jellemnek azt a kincsét, amely a legértékesebb vagyon a földön és
a mennyben.
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Becsületes üzletvezetés
„Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időkben, és jóllaknak az éhség napjaiban”
(Zsolt 37:18-19).
„Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében... ; ... aki kárára esküszik, és meg nem változtatja” (Zsolt 15:2-4). „Aki igazságban jár és egyenesen
beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, aki fülét
bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson: Az
magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. A
királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot” (Ésa 33:15-17).
Isten Igéjében elénk tárja a sikeres ember képét, akinek élete a szó legigazibb értelmében eredményes, akit a menny és a föld tisztel. Jób ezt mondja tapasztalatáról:
„Amint java-korom napjaiban valék, amikor Isten gondossága borult sátoromra! Mikor még a Mindenható velem volt és körülöttem voltak gyermekeim;¤n¤Mikor lábaimat
édes tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatakokat ontott;¤n¤Mikor a kapuhoz
mentem, fel a városon; a köztéren székemet felállítám:¤n¤Ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek is fölkeltek és álltak.¤n¤A fejedelmek abbahagyták a beszédet, és tenyeröket szájukra tették.¤n¤A főemberek szava elnémult, és nyelvök az ínyökhöz ragadt.
Mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, és amely szem látott, bizonyságot tett én felőlem.¤n¤Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, akinek nem
volt segítsége.
A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendeztetém.¤n¤Az
igazságot magamra öltém és az is magára ölte engem; palást és süveg gyanánt volt az
én ítéletem.¤n¤A vaknak én szeme valék, és a sántának lába.¤n¤A szűkölködőknek én
atyjok valék, az ismeretlennek ügyét is jól meghányám-vetém.¤n¤Az álnoknak zápfogait
kitördösém, és fogai közül a prédát kiütém vala” (Jób 29:4-17). „A jövevény nem hált az
utczán, ajtómat az utas előtt megnyitám” (Jób 31:32).
„Hallgattak és figyeltek reám, és elnémultak az én tanácsomra.¤n¤Az én szavaim
után nem szóltak többet, s harmatként hullt rájok beszédem.¤n¤Mint az esőre, úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra.¤n¤Ha rájok mosolyogtam, nem bizakodtak el, és arczom derűjét nem sötétíték be.¤n¤Örömest választottam útjokat, mint
főember ültem ott;¤n¤úgy laktam ott, mint király a hadseregben, mint aki bánkódókat
vigasztal” (Jób 29:21-25).
„Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást” (Péld 10:22).
A Bölcsesség kijelenti: „Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság” (Péld 8:18).
A Biblia elénk tárja, hogy mi az eredménye annak, ha eltérünk a helyes alapelvektől
Istennel és egymással való bánásmódunkban. Isten így szól azokhoz, akikre rábízta ajándékai, de mégis közönyösek vele szemben:
„... Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek,
de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegedtek; ruházkodtok, de meg nem
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melegesztek, a bérlő is lyukas zakóra bérel... ; ... Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is
hordtátok, de én ráfuvallok arra!” (Agg 1:5-9). „Az előtt elmentek a húszas garmadához,
és tíz lett; elmentek a sajtóhoz, hogy ötven vederrel merítsenek, és húsz lett” (Agg 2:16).
„... Mi okért? azt mondja a Seregek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll...” (Agg
1:9). „Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltok engem. És azt mondjátok:
Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval” (Mal 3:8). „Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését” (Agg 1:10).
„Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabonaajándékot vesztek tőle:
bár faragott kőből építettetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges
szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából” (Ámós 5:11). „Bocsát az Úr te reád
átkot, bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel
és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, amelyekkel
elhagytál engem. A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és
epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben” (5 Móz 28:20. 32).
„... aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz” (Jer 17:11).
Az ilyen ember minden üzleti számláját, minden vállalkozásának részét a legalaposabban átvizsgálják az Ő láthatatlan számvizsgálói, akik sohasem palástolják el a rosszat,
nem nézik el a gonoszt és sohasem egyeznek ki az igazságtalansággal.
„Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek és igazságnak elfordíttatását
látod a tartományban: ne csudálkozzál e dolgon; mert egyik felsőrendű vigyáz a másik
felsőrendűre,...” (Préd 5:8). „Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, ahova elrejtőzhessék a gonosztevő” (Jób 34:22).
„Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet ... És mondják: Mint tudhatná
ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?” (Zsolt 73:11). „Ezeket teszed, és én
hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat” (Zsolt 50:21).
„Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé egy könyv repül vala... Ez
az átok, amely kihat az egész föld színére; mert mindaz, aki lop, ehhez képest fog innen
kiirtatni... Kibocsátom ezt, szól a Seregek Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak
házába, aki hamisan esküszik és én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt s annak fáit és köveit” (Zak 5:1-4).
Isten törvénye minden gonosztevőt kárhoztat. A gonosz cselekvője igyekezhet ugyan
elfojtani a figyelmeztető hangot, de hiába, mert az követi őt. Megsemmisíti békéjét. Ha
nem is ügyel rá, akkor is ott van vele a sírig. Bizonyságot tesz majd ellene az ítéletkor.
Végül pedig az olthatatlan tűz megsemmisíti testét és lelkét.
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt
vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?” (Mk 8:36-37).
Ez olyan kérdés, amelyet minden szülőnek, minden tanítónak és minden tanulónak
meg kell fontolnia, minden embernek meg kell szívlelnie: ifjúnak és öregnek egyaránt.
Az az üzletvitel vagy életterv, amely csak ennek a földi életnek rövid éveit foglalja magában, és nem tesz előkészületet a vég nélküli jövőre - legyen az bármely tökéletes és
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kifogástalan, nem ér semmit. Tanítsuk meg az ifjúságot arra, hogy vegyék be számításaikba az örökkévalóságot! Tanítsuk meg őket arra, hogy válasszák a helyes alapelveket és
keressék a maradandó javakat, hogy olyan kincset gyűjtsenek maguknak a mennyben,
amelyek el nem enyésznek, amelyeket tolvajok el nem lopnak, és a moly meg nem
emészt, „... szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba” (Lk 12:33; 16:9)!
Mindazok, akik így cselekszenek, a lehető legjobban felkészülnek a földi életre. Egy
ember sem gyűjthet kincset a mennyben anélkül, hogy általa meg ne gazdagodna, nemesedne élete ezen a földön is.
„... a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek
ígérete” (1Tim 4:8).

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 394-397. (VILÁGI HATÓSÁGOKHOZ
VALÓ VISZONYUNK)
Néhány testvérünk sok mindent mondott és írt, amit a kormánnyal és a törvénnyel
szembeni állásfoglalásnak tartanak. Hibát követünk el, ha ilyen félreértésekre adunk
alkalmat. Nem bölcs dolog szüntelen csak hibát lelni abban, amit a kormány vezetői
tesznek. Nem a mi dolgunk akár egyéneket, akár intézményeket támadni. Viselkedjünk
körültekintően, nehogy az emberek azt gondolják, hogy ellenezzük a polgári hatóságokat. Igaz, hogy hadviselésünk támadó, fegyvereinket azonban megtalálhatják a világos
így szól az Úrban. A mi feladatunk népet készíteni elő helytállni Isten nagy napján. Ne
hagyjuk magunkat olyan mellékvágányokra terelődni, melyek vitákat és ellenzést keltenek a nem a mi hitünket vallókban.
Ne dolgozzunk, szóljunk vagy írjunk úgy, hogy hazaárulást javasolónak tartsanak
minket. Írásainkból és kijelentéseinkből gyomláljunk ki minden kifejezést, mely – összefüggéséből kiszakítva – félremagyarázható lenne, s a törvény és rend ellenségeinek tüntetne fel bennünket. Latolgassunk mindent óvatosan, nehogy országunk és törvényeink
iránti hűtlenségre bujtogatónak tartsanak minket. Senki sem várja el tőlünk, hogy dacoljunk a hatóságokkal. Eljön az idő, mikor árulóként bánnak majd velünk, mert a Biblia
igazságait hirdetjük, de ne siettessük ezt az órát, ellenségeskedést és viszályt szító, meggondolatlan mozgalmakkal.
Eljön az idő, amikor ellenségeink ellenünk használják fel testvéreink meggondolatlan,
kárhoztató kijelentéseit és írásait. Nemcsak a kijelentések szerzői, hanem az adventisták
egész testülete ellen. Vádlóink elmondják majd, hogy ezen és ezen a napon egyik felelős
emberünk ezt és ezt mondta a kormány törvényeinek végrehajtása ellen. Sokan meglepődnek majd, hogy mennyi mindent őrizgettek és tartottak számon, ami ellenségeik
állításait támasztják alá. Sokan megdöbbenve hallják viszont szavaikat, olyan jelentéssel
felruházva, amely nem volt szándékukban. Munkásaink szóljanak tehát meggondoltan,
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mindig és minden körülmények között. Mindenki legyen elővigyázatos, nehogy vakmerő
kijelentéseikkel kiváltsák a nyomorúság idejét még ama nagy válság előtt, mely megpróbálja az emberek lelkét.
Minél kevesebb vádat ejtünk ki a hatóságok és hatalmasságok ellen, annál komolyabb munkát végezhetünk el Amerikában és más országokban. Más nemzetek az Egyesült Államok példáját fogják követni. Bár Amerika jár majd elől, mégis ugyanaz a válság
jön el népünkre a világ valamennyi részén.
Feladatunk, hogy naggyá és dicsőségessé tegyük Isten törvényét. Be kell bizonyítanunk Isten szent szavának igazságát. Fel kell magasztalnunk a Szentírást az élet szabályaként. Tökéletes szelídséggel, a kegyesség lelkületével és Isten szeretetével kell felhívnunk a figyelmet, hogy az Úr Isten a mennyek és a föld teremtője, s hogy a hetedik nap
az Úrnak szombatja.
Az Úr nevében kell előrehaladnunk, zászlóját kibontanunk, Igéjét javasolnunk. Mikor
a hatóságok megparancsolják, hogy hagyjuk abba ezt a tevékenységet, mikor megtiltják,
hogy hirdessük Isten parancsait és a Jézus hitét, akkor leszünk kénytelenek azt mondani, amit az apostolok mondtak: „Vajon igaz dologe Isten előtt, rátok hallgatunk inkább,
hogy nem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk,
azokat ne szóljuk.” (Csel 4:1920)
A Szentlélek hatalmával kell feltárnunk az igazságot. Egyedül az teheti hatásossá szavainkat. Csakis a Lélek hatalmával vívhatjuk ki, s tarthatjuk meg a győzelmet. Az emberi
eszközt Isten Lelkének kell indítania. A munkásokat Isten Lelke erejének kell megtartani
hit által az üdvösségre. Isteni bölcsességgel kell rendelkezniük, hogy semmit se szóljanak, ami felizgathatná az embereket, hogy elzárják utunkat. A hívőket a lelki igazságoknak az elméjükbe vésésével készítsük elő, hogy szelíden és félelemmel tudják megindokolni hitüket a világ legmagasabb hatóságai előtt.
Az igazságot annak egyszerűségében kell feltárnunk, s gyakorlati istenfélelmet hirdetnünk. Végezzük ezt Krisztus lelkületével. Ezen lelkület kinyilvánítása a legjobb hatással lesz a lelkünkre, s másokra is meggyőző erővel hat. Adjunk az Úrnak lehetőséget,
hogy eszközeivel dolgozzék. Ne képzeljétek, hogy terveket lehet majd lefektetni a jövőre. Ismerjük el Istent, mint aki mindenkor, s minden körülmények között a kormánynál
áll. Alkalmas eszközöket használ majd, megtartja, megnöveli és megerősíti népét.
Az Úr eszközeinek megszentelt lelkesedéssel kell rendelkezniük, olyan lelkesedéssel,
amely teljesen az Úr hatása alatt áll. A viharos idők úgyis sebesen közelednek felénk,
azért ne tegyünk semmit, ami siettetné azokat. A nehéz idők úgy jönnek majd ránk, hogy
Istenhez hajtanak mindenkit, aki az övé, csakis az övé kíván lenni. Míg a megpróbáltatás
tüze meg nem próbál, és be nem bizonyítja, addig mi magunk sem ismerjük magunkat.
Ezért helytelen mérlegre tennünk mások jellemét, és elítélnünk azokat, akik még nem
nyerték el a harmadik angyal üzenetének világosságát.
Ha azt akarjuk, hogy az emberek meggyőződjenek, hogy az igazság, melyben hiszünk,
megszenteli a lelket, s átalakítja a jellemet, akkor ne támadjuk őket szüntelenül szenvedélyes vádakkal. Ez arra a következtetésre készteti őket, hogy az általunk vallott tanítás
nem lehet keresztény, mert nem tesz minket szeretetteljessé, előzékennyé és tiszteletBIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 394-397. (VILÁGI HATÓSÁGOKHOZ VALÓ VISZONYUNK)
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tudóvá. A kereszténység nem harcias vádakban és kárhoztatásban nyilvánul meg.
Sokan közülünk abban a veszélyben forognak, hogy ellenőrző hatalmat igyekeznek
gyakorolni másokon, s ezzel elnyomást hoznak embertársaikra. Fennáll a veszély, hogy
a felelős állásokat betöltők, egyetlen hatalmat ismernek el, a meg nem szentelt akarat
hatalmát. Néhányan gátlás nélkül gyakorolják a hatalmat, súlyos kellemetlenségeket zúdítva azokra, akiket az Úr felhasznál. Világunk egyik átka az elsőbbség szeretete. Szemmel látható ez az egyházakban és társadalomban mindenfelé. Az emberek azzal kötik le
magukat, hogy hatalmat és népszerűséget biztosítsanak maguknak. Nagy bánatunkra
és szégyenünkre a szombattartók körében is ez a lelkület üti fel a fejét. De a lelki eredményesség csak azokat látogatja meg, akik Krisztus iskolájában szelídséget és alázatot
tanulnak.
Ne feledjük, hogy a világ aszerint ítél meg minket, aminek látszunk. Akik Krisztust
igyekeznek képviselni, vonakodjanak közszemlére állítani jellemük következetlen vonásait. Mielőtt teljesen az előtérbe nyomulnánk, törekedjenek arra, hogy az Úr a magasságból kitöltse ránk Szentlelkét. Mikor ez meglesz, akkor majd határozott üzenetet
hirdetünk, de az sokkal kevésbé elítélő lesz, mint amilyet némelyek most hirdetnek.
Hagyjuk teljesen Istenre a hatóságok és kormányok kárhoztatásának ügyét. Mi csak védelmezzük szelíden és szeretettel, hű őrökként az igazság elveit, ahogyan az Jézusban él.
Testvéri szeretet
A türelem, az engedékenység, a béke és a szeretet azok a jellemvonások, melyeket
Isten parancsolattartó népének legjobban ápolnia kell. Amikor hiányzik belőlünk a szeretet, helyrehozhatatlan kár ér minket, mivel elűzzük az embereket az igazságtól, még
ha előbb bele is kapcsolódtak Isten ügyébe. Felelős testvéreink, akik tekintélye sokat
nyom a latban, ne feledjék Pál apostol Szentlélek ihletésére mondott szavait: „Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak
kedveskedjünk. Mindenikünk ugyanis az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára,
épülésére. Mert Krisztus sem magának kedveskedett, hanem amint meg van írva: A te
gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.” „Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra,
hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a
Krisztus törvényét.” (Rm 15:13; Gal 6:12)
Tartsátok szemetek előtt, hogy a tévelygők visszaszerzésének a mi felelősségünkké
kell válnia. Nem szabad ezt büszkén, fontoskodón, vállveregetőn tenni. Ne hirdesse modorod: Hatalom van a markomban, és használni is fogom. Ne olvass vádakat a tévelygő
fejére. Végezzétek az intést „a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértés be
ne essél”. A ránk bízott, testvéreinkért elvégzésre váró munka nem abból áll, hogy kivessük, csüggedésbe és kétségbeesésbe taszítsuk őket az ilyen szavakkal: „Csalódtam benned, és nem is próbálok segíteni rajtad.” Aki bölccsé s erőssé fújja fel magát, aki lecsap
az elnyomott, kétségbeesett emberre, arra, aki segítség után eped, a farizeusok szelleméről tesz tanúságot, s tekintélyének maga szabta palástját ölti fel. Azzal a lelkülettel ad
hálákat az Istennek, hogy nem olyan, mint a többi emberek, és még azt képzeli, hogy
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eljárása dicséretre méltó, és hogy ő túl erős ahhoz, hogy kísértésbe essék. Pedig „ha
valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.” (Gal 6:3) Maga forog
szüntelen veszedelemben. Aki semmibe veszi testvére halálosan komoly szükségleteit,
azt Isten gondviselése ott vezeti át, ahol testvére jár, próba és bánat közt hánykolódva.
S a keserű élménnyel bebizonyítja neki, hogy ő is olyan tehetetlen és ínséges, mint az
a szenvedő, akit elutasított. „Ne áltassátok magatokat: Isten nem hagy magából gúnyt
űzni! Amit az ember vet, azt le is aratja.”
„Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek,
ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki
a másokét is. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban
is.” (Fil 2:15)
Minél közelebb élünk Krisztushoz, annál szelídebbek, alázatos szívűbbek és magunkban kételkedőbbek leszünk, annál szilárdabban ragaszkodunk Krisztushoz, s annál nagyobb lesz Krisztus által a képességünk a bűnösök megtérítésére, mert nem az emberi
eszköz érinti meg a lelket. Mennyei eszközök működnek együtt vele, s vésik az igazságot
a szívbe. Ha Krisztusban lakozunk, hatni tudunk másokra, mivel az van jelen, aki így
szól: „Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:20) Akkor van
hatalmunk az ellenfél legyőzésére, hogyha Krisztus műveli bennünk jókedve szerint a
szándékot meg a végrehajtást is.
Hirdessük gyengéden az igazságot
Hirdessük az igazságot Istentől származó tapintattal, gyengéden és nyájasan. Jöjjön
az már meglágyult és szeretettel teljes szívből. Éljünk szoros közösségben Istennel, nehogy felágaskodjék önzésünk, akár Jéhuban ágaskodott, s olyan szóáradatot zúdítsunk
az emberekre, ami nem helyénvaló, ami nem olyan, mint a harmat vagy a gyengéd zápor, mely felüdíti a tikkadt növényeket. Mikor igyekszünk meggyőzni embereket, legyen
a szavunk gyengéd. Isten lesz annak bölcsessége, aki isteni forrásban keresi a bölcsességet. Kutassunk a lehetőség után mindenfelé, virrasszunk és imádkozzunk. Álljunk készen
megfelelni mindenkinek, aki reménységünkről kérdőre von minket, de ezt szerényen és
tisztességtudón tegyük, nehogy rossz benyomást tegyünk egy emberre is, akiért Krisztus
meghalt. Tartsuk szívünket Istenhez emelve, hogy mikor alkalom kínálkozik, készen álljunk a jókor mondott, megfelelő szavakkal. Ha így vállalunk Istenért munkát, Isten Lelke
lesz segítőnk. A Szentlélek a szívekbe vési a szeretetből szólt szavakat. Így mikor Krisztus
kegyelmének hatására szólunk, az igazságnak éltető ereje lesz.
Isten terve először az emberek szívéhez férkőzni. Mi csak szóljuk az igazságot, ő majd
növeli a megújító erőt és elvet. Ne arra válaszolgass, amit az ellenfelek mondanak, hanem hagyd, hogy az igazság maga törjön előre. Az igazság az elevenig tud vágni. Fejtsük
ki az Igét érthetően, teljes lenyűgöző voltában.
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Amint a próbák sűrűsödnek körülöttünk, mind az elkülönülés, mind az egység láthatóvá válik majd sorainkban. Némelyek, akik ma készen állnak magukra ölteni a harc
fegyverzetét, az igazi veszedelem idején kimutatják, hogy nem sziklára építettek, engedni fognak a kísértéseknek. Akiknek nagy világosság és értékes kiváltságok álltak rendelkezésére, de nem hatott rájuk, azok valamilyen ürüggyel elpártolnak tőlünk. Mivel
nem fogadták be az igazság szeretetét, hallgatni fognak az ellenség félrevezetésére. Elpártolnak a hittől, s megtévesztő szellemekre és ördögi tanításra hallgatnak. Másrészt,
mikor az üldözés vihara ránk tör, az igazi juhok hallani fogják az igaz Pásztor hangját. Önmegtagadó igyekezetet fejtenek majd ki az elveszett megmentéséért. Sok eltévelyedett
visszatér a nyájhoz, hogy kövesse a nagy Pásztort. Isten népe közeledni fog egymáshoz,
s egységesen száll szembe az ellenséggel. Tekintettel a közös veszedelemre, megszűnik
az elsőbbségre törekvés, nem lesz vita, hogy ki számít a legnagyobbnak. Az igazi hívők
közül egyik sem mondja majd: Pálé, Apollósé vagy Kéfásé vagyok! Mindenki bizonyságtétele ez lesz: „Krisztushoz ragaszkodom, benne örvendek, személyes Üdvözítőmben.”
Így ültetik majd át az igazságot a gyakorlati életbe, s így talál meghallgatásra Krisztus imája, melyet közvetlen megaláztatása és halála előtt mondott. „Mindnyájan egyek
legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek, mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17:21) Krisztus szeretete,
testvéreink szeretete bizonyítja majd a világ előtt, hogy Jézussal voltunk, és tőle tanultunk. A harmadik angyal üzenete akkor duzzad majd hangos kiáltássá, s az egész világot
be fogja ragyogni az Úr dicsősége.
*****
Naponta alázatos, őszinte imával és az Igeolvasásával kell erősítenünk a meggyőződésünket. Bár mindenikünknek megvan a magunk egyénisége, bár mindenikünknek szilárdan ragaszkodnunk kell meggyőződéseinkhez, úgy kell ragaszkodnunk hozzájuk, mint
Isten igazságához, az által az erő által, amit Isten ad. Ha nem ezt tesszük, ki fogják tépni
majd kezünkből azokat.

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, (DOLGOZZUNK-E VASÁRNAP?)
1902. augusztus 17.
Kedves testvér!
Meg próbálok felelni kérdésedre, hogy mit tegyél, ha vasárnapi törvényeket kényszerítenek ránk.
Az Úr világosságban részesített, amikor mi vártunk olyan válságra, amilyenhez közeledni látszotok. A világosság szerint, amikor az alulról származó hatalom arra ösztökéli az
embereket, hogy vasárnap ünneplésre kényszerítsenek, a hetediknapi adventisták azzal
mutassák ki bölcsességüket, hogy vasárnap nem végzik közönséges munkájukat, hanem
lélekmentésre fordítják a napot
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A vasárnap-törvényekkel való dacolás csak erősíti a türelmetlen vallásos vakbuzgókat, akik arra törnek, hogy vasárnap-rendeleteket kényszerítsenek az emberekre. Ne
adjatok ürügyet arra, hogy törvényszegőnek nevezhessenek. Ha olyanok féken tartására
hagyjuk őket, akik sem Istent, sem embert nem félnek, a féken tartás hamar elveszíti
újdonságát, s rájönnek, hogy következetlen is, kényelmetlen is szigorúan venni a vasárnapünneplést. Bibliával kezetekben folytassátok tovább a lélekmentést. Az ellenség
belátja majd, hogy saját ügyének árt. Nem vesszük magunkra a fenevad bélyegét, ha
bölcsen fönntartjuk a békességet – ha nem végzünk botránkoztató munkát, s időnket a
legfontosabb tevékenységekre fordítjuk.
Ha a vasárnapot hittérítésre használjuk, kivesszük az ostort az önkényeskedő vakbuzgók kezéből, akiknek igen szájuk íze szerint lenne, ha megalázhatnák a hetediknapi
adventistákat. Mikor látják, hogy látogatásra használjuk a vasárnapot, s megnyitjuk az
emberek előtt a Szentírást, belátják, hogy kárba veszett fáradtság vasárnapi törvényekkel akadályozni munkánkat.
A vasárnapot a mű különböző ágainak fejlesztésére használhatjuk, így sokat tehetünk az Úrért. Szabadtéri összejöveteleket és magánházakban bibliaórákat tarthatunk.
Aki tud, cikket írhat e napon. Amikor csak lehetséges, vasárnap is tartsatok istentiszteletet. Tegyétek az összejöveteleket igen vonzóvá. Énekeljetek igazi újjáéledés-énekeket,
szóljatok a mértékletességről és az igazi vallásos életről. Így sokat tanulhattok a lélekmentésről, és sok lelket elérhettek.
A tanítók fordítsák hittérítésre a vasárnapot. Az Úr közölte velem, hogy így meghiúsíthatjuk az ellenség szándékát. Vigyék magukkal a tanulókat, és tartsanak összejöveteleket azoknak, akik nem ismerik az igazságot. Így sokkal többet elérhetnek, mint bármi
más úton.
Isten világos utasításokat adott feladatunkról. Hirdetnünk kell az Úr szombatjának
igazságát, hogy betömjük a törvényen ütött rést. Tegyünk meg mindent a tudatlanok
fölvilágosítására, de sose lépjünk szövetségre a világiakkal pénzügyi előnyökért.
Izráel gyermekeiről olvassuk: „Kihozám őket Egyiptom földjéről, s vivém őket a pusztába. És adám nékik parancsolatimat, és törvényeimet kijelentém nékik, melyeket az
ember, ha cselekszik, él azok által. És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül
köztem és ő közöttük; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. De
pártot üte ellenem Izráel háza a pusztában, az én parancsolatimban nem jártak és törvényeimet megveték, a melyeket az ember ha cselekszik, él azok által; és az én szombataimat megfertéztették felette igen. Mondám azért, hogy kiöntöm búsulásomat rájok a
pusztában, hogy elveszessem őket.
De cselekedtem az én nevemért, hogy meg ne gyaláztassék a pogányok szeme előtt,
a kiknek szeme láttára kihoztam vala őket. És föl is emelém én a kezemet nékik a pusztában, hogy be nem viszem őket a földre, melyet adtam nékik, mely tejjel és mézzel folyó,
ékessége az minden tartománynak. Mivelhogy törvényeimet megvetették és parancsolataimban nem jártak, és szombataimat megfertéztették, mert bálványaik után járt a szívük: Mindazáltal kedvezett szemem nékik, hogy el ne veszessem őket, és nem vetettem
nékik véget a pusztában. És mondék fiaiknak a pusztában: A ti atyáitok parancsolataiban
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ne járjatok, és az ő törvényeiket meg ne tartsátok, s bálványaikkal magatokat meg ne
fertéztessétek. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én
törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek. És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr, a ti Istenetek.” (Ezékiel 20:10–20)
A szombat az Úr próbája. Senki sincs fölhatalmazva – legyen király, pap, vagy uralkodó
–hogy beékelje magát Isten és az ember közé. Akik embertársaik lelkiismeretévé akarnak
válni, azok Isten fölé helyezik magukat. Akik hamis vallás befolyása alatt állnak, akik a
hamis pihenőnapot ünneplik, félredobják a szombat legkézzelfoghatóbb bizonyítékait.
Arra próbálják kötelezni az embereket, hogy Isten törvényével homlokegyenest ellenkező, maguk hozta törvényeknek engedelmeskedjenek. Aki kitart ez mellett, arra Isten
haragja fog lesújtani. Ha meg nem változnak, nem menekülhetnek meg a büntetéstől.
A hét első napja megünneplésének törvénye a hitehagyott kereszténység terméke.
A vasárnap a pápaság gyermeke, melyet a keresztény világ Isten szent nyugalomnapja
fölé emelt. Isten népe semmi körülmények között se adózzék hódolattal annak. Mégis
szeretném, ha megértenénk, hogy nem Isten akaratát cselekszik, ha kenyértörésre viszik
a dolgot, amikor Isten azt akarja, hogy elkerüljük az összecsapást, mert az igazság hirdetését lehetetlenné tevő, keserű előítéletet teremtenénk. Ne tüntessetek a törvénnyel
elleni dacolástokkal. Ha egyik helyen szembeszegültök, s megaláznak titeket, ugyanazt
teszik majd máshol is. Használjuk a vasárnapot Krisztus munkájának föllendítésére. A
szelídség és alázat lelkületével munkálkodva, tegyünk meg mindent, amit tudunk.
Krisztus figyelmeztette tanítványait, mi vár rájuk, az evangélium örömüzenetének
hirdetőire. Tudta, milyen szenvedések állnak előttük, milyen megpróbáltatásokat és
nehézségeket kell elviselniük. Nem titkolta el, mivel kell szembeszállniuk, nehogy a
nehézségek, ha váratlanul jönnek, megingassák hitüket: „Előre megmondom, mielőtt
megtörténik,” mondta „hogy amikor megtörténik, higgyetek.” A bajok beköszöntésével
hitüknek erősödni, nem gyöngülni kellett. Így szóltak egymáshoz: Megmondta előre,
hogy ez lesz, s azt is, hogy mit tegyünk a bajok leküzdésére.
Krisztus mondta: „Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek
azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” „Gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig állhatatos marad, az megtartatik.” (Máté
10:16,22) Ok nélkül bár, de gyűlölték Krisztust. Nem csoda hát, ha azokat is gyűlölik, akik
Krisztus jelét viselik, az ő szolgálatát végzik. A föld söpredékének tekintik őket.
„Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony
mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.” (Máté
10:23)
El kell juttatnunk az igazságot az emberekhez, nyíltan, határozottan, de Krisztus lelkületével. Viselkedjünk úgy, mint bárányok a farkasok között. Akik nem fogadják meg
Krisztus kedvéért az ő intelmeit, akik nem gyakorolják a türelmet és önuralmat, értékes
lehetőségeket veszítenek el, hogy dolgozhassanak a Mesterért. Az Úr nem azzal bízta
meg népét, hogy szóáradatot zúdítsanak a törvény megszegőire. Sose támadjunk rá más
egyházakra. Ne feledjük, hogy népünk egészét tekintve, akikre szent igazságot bíztak,
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kimondottan hűtlenek és hanyagok vagyunk. Néhány helyre korlátoztuk a munkát, míg
csak meg nem keményedett ott az emberek szíve. Nehéz hatni azokra, akik már sokat
hallottak az igazságról, s elvetették azt.
Mindez most ellenünkre van. Ha lelkiismeretesen törekedtünk volna elérni azokat,
akik, ha megtértek volna, láthatóvá tették volna, mit el nem ér a jelen igazság az emberért, munkánk most sokkal előrehaladottabb lenne. Nem helyes, ha csak néhány helyen
örvendeznek az összes előnyöknek, míg más helyeket elhanyagolunk.
*****
Ausztráliában, Cooranburg közelében, az Avondale-i iskolánkban a vasárnapi munka
került döntés elé. Úgy látszott, mintha oly szorosra fogták volna körülöttünk a köteleket,
hogy nem tudunk vasárnap dolgozni. Iskolánk erdő közepén fekszik, távol a legközelebbi falutól és vasúti állomástól. Senki sem lakott elég közel, hogy bármiképp is zavarná
őket, amit teszünk. Ennek ellenére figyeltek minket. Sürgették a csendbiztosokat, hogy
nézzenek körül telepünkön, amit meg is tettek. Ha pörbe akartak volna fogni, sok mindent észre vehettek volna, de átnéztek azokon, akik dolgoztak. Annyira bíztak bennünk,
népünkben, és a községben végzett munkánkból kifolyólag, hogy úgy vélték, bármiben
megbízhatnak bennünk.
Sokan észrevették, hogy mióta odatelepedtünk, az egész község átalakult. Egyik as�szony, aki nem volt szombattartó, így szólt hozzám: „El sem hinné, ha elmondanám,
hogy mekkora változás ment végbe községükben, mióta önök ide jöttek, iskolákat alapítottak, és ezeket a kis összejöveteleket tartják.”
Így, amikor testvéreinket üldözéssel fenyegették, s nem tudták, mit tegyenek, ugyanazt a tanácsot kapták, mint a játékokról adtam. Ezt mondtam: „Használjátok a vasárnapot lélekmentésre. Tanítók, vigyétek tanítványaitokat, menjetek a bozótba (így nevezik
a gyéren lakott területeket, ahol a házak gyakran 2–3 kilométerre vannak egymástól),
s látogassátok otthonaikban az embereket. Hadd tudják meg, hogy szíveteken viselitek
lelki üdvösségüket.” Így is tettek, és az eredménye nagyon javukra szolgált, és segítségére vált másoknak is. Isten áldása nyugodott rajtuk, mikor szorgalmasan kutatták
az Írásokat, megtudni, miként hirdessék az igazságot, hogy az kedvező fogadtatásban
részesüljön.
1903. augusztus 20.
*****
Egyik alkalommal az Avondale-i iskola vezetői megkérdeztek: Mit tegyünk? A csendbiztosokat megbízták, hogy tartóztassák le a vasárnap dolgozókat. Így feleltem: „Kön�nyen elkerülhetitek ezt. Szenteljétek a vasárnapot az Úrnak, lélekmentésre. Vigyétek
magatokkal a tanulókat összejöveteleket tartani, mértékletességet terjeszteni. Otthon
találjátok az embereket, s ez ragyogó alkalom lesz az igazság hirdetésére. Az ilyen vasárnapi foglalkozás mindig kedves az Úrnak.”
*****
Kövessünk el mindent, hogy eltávolítsuk az előítéletet, mely sokakban él munkánk és
a Biblia szombatja ellen.
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Tanítsátok az embereket országuk törvényeinek való engedelmességre, amíg Isten
törvényeibe való ütközés nélkül tehetik.
*****
Olykor az üldözők szíve, mint Pál szíve megtérése előtt, fogékony az isteni benyomásokra.

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, (INTŐ SZAVAK)
Krisztus mondta tanítványainak: „Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé.
Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és ártatlanok, mint a galambok.” Sátán igazság
védői elleni támadásai egyre keserűbbek és eltökéltebbek lesznek, egészen az idők végéig. Amint Krisztus idején a főpapok és fejedelmek föllázították a népet Krisztus ellen,
a vallásos vezetők úgy fognak ma is keserűséget és előítéletet kelteni a jelen igazság
ellen. Olyan erőszakos tettekre s ellenállásra fogják rávenni az embereket, ami eszükbe
se jutott volna, ha az állítólagos keresztények át nem itatták volna őket az igazsággal
szembeni ellenállással.
Az igazság védői mit tegyenek? Övék Isten megmásíthatatlan, örök szava. Tegyék
láthatóvá a tényt, hogy övék az igazság, amint az Jézusban él. Ne ejtsenek ki nyers, metsző szavakat. Amikor az igazságot hirdetik, tanúsítsák Krisztus szeretetét, szelídségét és
gyöngédségét. A vágást hagyjuk az igazságra. Isten szava olyan, mint az éles kétélű kard,
s be fogja vágni magát egészen a szívig. Akik tudják, hogy övék az igazság, kemény és szigorú kijelentéseikkel ne adjanak Sátánnak alkalmat, hogy félremagyarázza lelkületüket.
Népünk viselkedjék úgy, mint a világ üdvözítője viselkedett. Krisztus, mikor Mózes
testéért vitázott Sátánnal, nem hozott föl ellene heves vádat. Sátán mindent megtett,
hogy fölbőszítse őt, mégis csalódott, mert nem tudta fölkelteni Krisztusban a bosszú lelkületét. Sátán készen állt, hogy félremagyarázzon mindent, amit Jézus tesz, de az üdvözítő nem szolgáltatott alkalmat erre; az ürügy árnyékát sem. Nem volt hajlandó elhajolni
az igazság egyenes vonalától, hogy Sátán letéréseit, csűrés-csavarásait, kiforgatásait és
köntörfalazásait kövesse.
Zakariás jövendöléseiben olvassuk, hogy amikor Sátán egész zsinagógájával kiállt;
hogy ellenezze Józsua főpap esedezéseit, és Krisztust, aki készen állt határozottan Józsua
mellé állni. Az Úr azt mondta Sátánnak: „Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon
meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet: Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?”
(Zakariás 3:2)
Az Úr eljárása a lelkek ellenségével szemben álljon példaként előttünk, minden
ügyünkben, hogy senki ellen se álljunk elő metsző bírálattal. Még kevésbé használjunk
kéménységet és szigort azok iránt, akik talán ugyanúgy szeretnék megismerni a helyes
utat, mint mi.
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Akiket tanítással és példamutatással az igazságban neveltek, legyenek nagyon elnézők azokkal, akiket hagyományokra és mesékre tanítottak, mint a Biblia igazságaira, és
akik csak az igehirdetők és gyülekezeti tagok magyarázataiból ismerik a Szentírást. Mikor
megismerik, az igazság meglepő számukra. Új kijelentésként hat rájuk, s nem tudják elviselni a teljes igazságot, mert amikor első ízben hallanak róla, megdöbbenti őket. Minden
új és különös nekik, s egészen más, mint amit papjaiktól hallottak. Arra hajlanak, hogy
lelkészeiknek higgyenek: hogy a hetediknapi adventisták hitetlenek és elvetik a Bibliát.
Hirdessük nekik az igazságot, amint az Jézusban él, sorról-sorra, elvről-elvre, itt is kicsit
ott is kicsit.
Akik folyóiratainkba írnak, ne tegyenek kíméletlen vágásokat és célzásokat, melyek
minden bizonnyal ártani fognak. Elzárják előttünk az utat és hátráltatják munkánkat,
melyet végeznünk kell, hogy minden embercsoportot elérjünk, beleértve a katolikusokat is. Az a föladatunk, hogy szeretettel szóljuk az igazságot, s ne keverjük hozzá természetes hajlamaink megszenteletlen elemeit. Ne beszéljünk olyasmiről, ami attól a lelkülettől szaglik, mint amely elleneinket megszállva tartja. Minden éles vágás kétszeres
erővel hull vissza ránk, mikor a hatalom azok kezébe kerül, akik bántalmunkra akarják
fölhasználni szavainkat. Újra meg újra hallottuk az üzenetet, hogy egy olyan szót se szóljunk, egy olyan mondatot se nyomtassunk ki, mely fölkavarja ellenünk ellenségeinket,
s végsőkig korbácsolja indulatukat – csak ha elengedhetetlen az igazság igazolásához.
Különösen személyiségeket ne nevezzünk meg. Munkánk nemsokára véget ér. Rövidesen olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még sosem volt, s amiről kevés fogalmunk van.
Az Úr azt akarja, hogy munkásai őt, a nagy lélekmentőt képviseljék. Az elhamarkodottság megnyilvánulása mindig ártalmas. Tanuljuk naponta Krisztus iskolájában az
előzékenység és az udvariasság szabályait, melyek elengedhetetlenek a keresztény élethez! Aki meggondolatlanul szól, vagy ír valamit, ami azután szétmegy a világba, olyan
kijelentéseket küld szét, amit lehetetlen visszavonni, az alkalmatlannak bizonyul, hogy
rábízhassák a most Krisztus követőire háruló szent munkát. Akik a kíméletlen döféseket
gyakorolják, olyan szokásokat vesznek föl, melyek az ismétléssel megerősödnek, s melyeket később meg kell bánniuk.
Gondosan vizsgáljuk meg utjainkat és beállítottságunkat, és ismerjük föl, milyen lelkülettel végezzük az Isten által ránk bízott lelkek sorsát érintő föladatot. A legmagasztosabb kötelezettség nyugszik vállunkon. Sátán készen áll, ég a vágytól, hogy ő sugallja a
sátáni eszközök egész szövetségi rendszerének szervezését, összefogásra késztesse eszközeit, s minél hamarabb súlyos szenvedéseket zúdítson az igazság hívőire. A sötétség
fejedelme elraktározza testvéreink minden meggondolatlan szavát.
Meg szeretném kérdezni: A véges emberi eszközök hogyan merészelnek meggondolatlan, kockázatos szavakat kiejteni, melyek Isten szentjei ellen kavarják föl a pokol hatalmait, amikor Mihály főangyal méltóságán alulinak tartja, hogy metsző bírálatot hozzon
föl Sátán ellen, hanem csak ennyit mond: „Dorgáljon meg téged az Úr”?
Nem tudjuk elkerülni a nehézségeket és a szenvedést. Jézus mondja: „Jaj a világnak a
botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az em-
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bernek, aki által a botránkozás esik.” (Máté 18:7) De mert botrányok történnek, legyünk
elővigyázatosak s ne szítsuk föl balga szavakkal, a rideg lelkület megnyilvánulásával azokat, akik ki nem állhatják az igazságot.
Hirdessük eredeti erejével a drága igazságot. Leplezzük le a világot rabul ejtő, széles
körökben elrejtett tévedéseket. Mindent elkövetnek, hogy bonyolult érvelésekkel kelepcébe ejtsék, az igazságtól a kitalálásokhoz fordítsák, s előkészítsék a lelkeket a súlyos,
erőteljes tévedésekre. De ha az elámítottak az igazságtól a tévedéshez fordulnak, egyetlen gáncsoló szót se szóljatok hozzájuk. E szegény elkápráztatott lelkeket igyekezzetek
fölvilágosítani, a veszedelemről melybe sodródtak, s fedjétek föl előttük, hogy tetteik
Jézus Krisztust sértik – de mindezt szánakozó gyöngédséggel tegyétek. A helyesen való
munkálkodás némely Sátán csapdáiba esett lelket visszanyerhet hatalmából. De ne kárhoztassátok, és ne ítéljétek el őket. Ha nevetségessé tesszük a tévelygők álláspontját,
azzal nem nyitjuk meg a vakok szemét, s nem vonzzuk őket az igazsághoz.
Amikor valaki szem elől veszíti Krisztus példáját, s nem Krisztus tanítása szerint alakítja magát, önelégültté válik, és Sátán módszereivel támadja Sátánt. Az ellenség jól
tudja, hogyan fordítsa fegyvereit azok ellen, akik az ő fegyvereit használják. Jézus csakis
a színtiszta igazságosság szavait szólta.
Ha valaha népnek alázatosan kellet járni Isten előtt, az az ő gyülekezete, az ő választottai ebből a nemzedékből. Sirassuk értelmi képességünk homályos voltát, és hogy
nem becsüljük meg kiváltságainkat és lehetőségeinket. Kíméletlenségünkkel és keresztényietlen vágásainkkal megszomorítjuk az Úr Jézust.
Igaz, megparancsolta, hogy kiáltsunk teli torokkal, ne kíméljük, mint harsona emeljük fel hangunkat, és hirdessük népének bűneit, és Jákob házának vétkeit. Adjuk át ezt
az üzenetet. De, noha át kell adnunk, legyünk óvatosak, hogy ne vágjuk, támadjuk és
kárhoztassuk azokat, akik nem nyerték el a világosságot, melyet mi nyertünk. Nem szabad kíméletlenül lerohannunk a katolikusokat, mert vannak közöttük igen lelkiismeretes
keresztények, akik mindabban a világosságban járnak, mely rájuk ragyog, és Isten fáradozni fog értük. Akik nagy kiváltságoknak és előnyöknek örvendenek, s mégis elmulasztják kihasználni testi, szellemi és erkölcsi erőiket, hanem csak kedvükre élnek, és nem
hajlandók felelősségeiket hordozni, nagyobb veszélyben forognak, s Isten szigorúbban
ítéli meg őket, mint, akik hittételekben ugyan tévednek, mégis mások javára igyekeznek
élni. Ne gáncsoljunk másokat, és senkit se ítéljünk el.
Ne engedjük az önző szempontoknak, hamis érvelésnek és üres kifogásoknak, hogy
annyira romlottságba vigyék szívünket és értelmünket, hogy nem ismerjük föl Isten útjait és akaratát, sokkal bűnösebbek leszünk, mint a nyíltan vétkezők. Legyünk nagyon körültekintők, nehogy megítélj ük azokat, akik Isten szemében kevésbé bűnösek, mint mi.
*****
Ne feledjük, hogy semmi körülmények között sem szabad kihívnunk az üldözést. Nem
szabad kíméletlen és éles szavakat használnunk. Tartsátok ezeket távol minden cikktől,
hagyjátok ki minden beszédből. Bízzátok Istenre, hogy ő vágjon és feddjen. A véges ember rejtőzzék el, s lakozzék Jézus Krisztusban. Hagyjuk Krisztus lelkületét a földszintre
jönni. Szóljunk elővigyázatosan, nehogy halálos ellenségünkké tegyük azokat, akik nem
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osztoznak hitünkben. Nehogy lehetőséget adjunk Sátánnak, hogy meggondolatlan szavainkat utunk elvágására használja.
*****
Olyan szorongatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek
vannak. Kötelességünk kigyomlálni összes beszédünkből és fejtegetésünkből mindent,
ami bosszú és kihívás-ízű, vagy ami támadja az egyházakat vagy egyéneket, mert ez nem
Krisztus eljárása és módszere.
*****
Mivel Isten igazságot ismerő népe nem tette meg kötelességét Isten szavának világossága szerint, szükséges, hogy óvatosabbak legyünk, nehogy megbántsuk a hitetleneket, mielőtt meghallanák hitünk okait a szombatra és vasárnapra vonatkozóan.

<<<vissza a 13. tanulmányhoz

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, (INTŐ SZAVAK)
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