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Lesz-e világvége?
Kérdések és válaszok
a Bibliából Jézus
eljövetelével és a világvégével kapcsolatban.
(A6)

ELŐSZÓ
Amikor Jézus itt járt a földön, az akkori idő legnagyobb tanítójaként ismerték el. A legegyszerűbb tanítási módszert használta. Hétköznapi dolgok példázatait használta fel tanításaihoz, hogy így mutasson be nagyszerű igazságokat
az embereknek.
„Jézus otthonukban találkozott az emberekkel, jól ismerte problémáikat.
Kedvessé tette az igazságot, mert közvetlenül, egyszerűen mutatta be. Nyelvezete oly tiszta, finom és egyszerű volt, akár a csobogó patak… Bár tanítása
egyszerű volt, mégis úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Ez a jellegzetesség
élesen megkülönböztette tanítását mindenki másétól. A rabbik fenntartással,
kétkedve beszéltek, mintha az Írásokat így is, meg ellenkezőképpen is lehetne
értelmezni. A hallgatók napról napra bizonytalanabbak lettek. Jézus azonban
kétségbevonhatatlan tekintéllyel tanította az Írásokat. Bármiről beszélt, hatalommal tette, mint akinek szavát nem lehet vita tárgyává tenni.” – JÉ 202.
„Krisztus olyan igazságokat tárt fel, amelyek elfogadására az emberek nem
voltak felkészülve. Sőt még megértésükre sem. Ezért tanította őket példázatokban. Tanításai, amelyeket összekapcsolt az életből, a gyakorlatból és a természetből vett képekkel, lekötötte figyelmüket, és érintette szívüket. Később,
ha ránéztek azokra a dolgokra, amelyekkel tanításait szemléltette, visszaemlékeztek a mennyei Tanító szavaira. Akik megnyitották szívüket a Szentlélek
munkája előtt, azok egyre jobban megértették, hogy mit jelentenek a Megváltó
tanításai. Homályos kérdések megvilágosodtak, és nehezen érthető dolgok
nyilvánvalóvá lettek…
Példázatokban feddte meg a magas állásúak képmutatását és gonosz cselekedeteit. Szimbólumokba öltöztetve olyan éles igazságokat tárt fel, amelyeket
nyilt dorgálásként nem hallgattak volna meg, szolgálatának pedig gyorsan
véget vetettek volna…
Ha így teszünk, akkor a mindennapi küszködés nem köti le figyelmünket
annyira, hogy elfelejtsük Istent, hanem állandóan emlékeztet Teremtőnkre és
Megváltónkra. Istenfogalmunk aranyfonálként húzódik végig minden családi
gondunkon és elfoglaltságunkon.” – KP 11. 12. 14.
Isten segítsen bennünket, hogy napi elfoglaltságunkból és kapcsolatainkból
olyan tanulságot vonhassunk le amelyek közelebb visznek hozzá. Ezt a negyedéves leckét tanulmányozva állítsuk helyre életünket ismét, hogy Krisztust és
nagy szeretetét szemlélve életünk hétköznapi dolgaiban elváltozhassunk az Ő
képmására!
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
szanatórium részére Venezuelában

2018. április 7.
Szombat
ARUBA

Curacao
Venezuela, teljes nevén: Venezuelai
GRENADA
Valencia
Bolivári Köztársaság Dél-Amerika északi
Maracaibo
Caracas Trinidad
és
partján fekszik. Több mint 31 millió lao
Barquisimeto
Orinoc Tobago
kosa van, amelyből 71% katolikus és 17%
protestáns. Az elmúlt évben gazdasági
VENEZUELA
zűrzavaron és élelmiszerhiányon ment
keresztül Venezuela. Úgy gondoljuk, hogy
KOLUMBIA
a következő tanács igazán a Venezuelában
folyó munkára szól:
BRAZÍLIA
„Isten alkalmassá tette népét arra, hogy
megvilágítsa a világot. Olyan képességeket bízott
rájuk, amelyekkel kiterjeszthetik művét az egész világra. Mindenhol
szanatóriumokat, iskolákat, nyomdákat és hasonló intézményeket kell
létesíteni, hogy Isten műve megvalósulhasson.
Az evangélium záró üzenetét el kell juttatnunk ’minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek.’ (Jel 14:6) Az üzenet terjesztéséhez
külföldön még ezután kell számos vállalkozást alapítanunk és sikerre
juttatnunk… Egészségügyi missziót kell kezdenünk, hogy azok, mint
Isten segítő kezeként szolgáljanak a lesújtottak között.” – CH 215.
Venezuelában kis szanatórium alapításába és fejlesztésébe kezdtünk, amely folyamatosan előrehalad. Vásároltunk egy megfelelő
területet és műszaki rajzot készíttettünk. Sok gyülekezeti tagunkat
adományozásra indított a terv és voltak, akik a sikeres megvalósításra
szánták magukat. Az Úr megmozgatta az emberi eszközöket, hogy
ott tegyenek erőfeszítést, ahol Ő jónak látja, mind az építkezésnél az
egészségügyben és az ellátásban is. Azonban nem akarunk előrehaladni anélkül, hogy egyben ne lenne minden, ami a befejezésig szükséges,
és a kivitelezhetőséget biztosítja, hiszen erre biztat az ihletés szavai is.
Ismerve a sürgető szükségletünket a létesítmény befejezéséhez,
alázatosan arra kérünk benneteket, hogy segítsétek eszközeitekkel az
építkezést, hogy legyen egy hely, ahol segítenek a betegeken, a szükségben lévőkön és a bűntől lesújtottak megmentésén. Isten legyen
dicsőítve ebben a munkában! Köszönjük nagylelkű adományaitokat!

Hittestvéreitek Venezuelából
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1. Tanulmány

2018. április 7.
Szombat

Napnyugta: H 19:21
		
Ro 19:59

A MAGVETŐ
„Mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak: Szántsatok
magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé!” (Jer 4:3).
„Szívünk kertjét művelnünk kell. Mélységes bűnbánatnak kell felszántania
a talajt. A mérgező, sátáni hajtásokat ki kell irtani. Azt a talajt, amelyet egyszer már belepett a tövis, csak szorgalmas munka árán lehet termővé tenni.
Az emberi szív bűnös hajlamait is csak buzgó igyekezettel, Jézus nevében és
erejével lehet leküzdeni.” – KP 33.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 17-36. (A magvető kiméne vetni)

Vasárnap

Április 1.

1. PÉLDÁZATOKKAL TANÍT
a. Milyen körülmények voltak Isten hitvalló népe között Krisztus földi
szolgálata idején, ami szükségessé tette, hogy példázatokkal tanítson? Mt 13:10–13.
„Krisztus evangéliuma botránkozás köve volt számukra [a zsidóknak],
mert Üdvözítő helyett jeleket kívántak. Azt hitték, hogy a Messiás hatalmas
győzelmekkel fogja bizonyítani jogait, és a földi királyságok romjain felállítja birodalmát. Erre az elvárásukra Krisztus a magvetőről szóló példázattal
válaszolt. Isten országa nem fegyveres erővel, nem erőszakos beavatkozással
diadalmaskodik, hanem azáltal, hogy új életelvet plántál az emberi szívekbe.”
– KP 18.

b. Melyik próféciával kapcsolta össze Jézus a példázatait? Ésa 6:9; Mt
13:14, 15.

„Akik megnyitották szívüket a Szentlélek munkája előtt, azok egyre jobban
megértették, hogy mit jelentenek a Megváltó tanításai. Homályos kérdések
megvilágosodtak, és nehezen érthető dolgok nyilvánvalóvá lettek.” – KP 11.
1. Tanulmány - A MAGVETŐ
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Hétfő

Április 2.

2. A MAGVETŐ PÉLDÁZATA
a. Miről szól a magvető példázata? Mt 13:3–8.

„A magvetőről szóló példázat legfontosabb tanulsága a talajnak a mag
növekedésére gyakorolt hatása…
A legfontosabb kérdés, hogy miként értékelik tanítását. Elfogadásán vagy
elvetésén örök életük múlik.” – KP 24.

b. Mit szemléltet az útfélre esett mag? Mt 13:19.
„Az útfélre vetett mag Istennek a figyelmetlen hallgató szívébe hulló igéjét
példázza. Emberek és állatok által keményre taposott ösvényhez hasonlít az a
szív, amely a világ kufárkodásának, élvezeteinek és bűneinek országútjává lett.
Az önző céloktól és bűnös szenvedélyektől átitatott szívet megkeményíti ’a
bűnnek csalárdsága’ (Zsid 3:13). A lelki képességek megbénulnak. Az ember
hallja az igét, de nem érti. Nem ébred rá, hogy neki szól. Nem látja meg, hogy
mire van szüksége, és hogy milyen veszély fenyegeti. Nem fogja fel Krisztus
szeretetét, és nem veszi figyelembe kegyelmi üzenetét, mintha reá nem is
vonatkozna.” – KP 24.

c. Hogyan tekint Isten azokra, akik a viszály magvát hintik el a gyülekezetben? Péld 6:16–19. Hogyan segítik Sátán munkáját az ilyen
tettek? Lk 8:11, 12.

„Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, segítenek a kísértőnek mások
szívéből kilopni az igazság magvait. Isten Igéjének hallgatói közül sokan bírálgatják otthon a prédikációt… A tanítást, amelyet Istennek hozzájuk szóló
beszédeként kellene fogadniuk, komolytalan, gúnyos megjegyzésekkel illetik.
A lelkész jellemét, indítékait, tetteit és hittestvéreik magatartását alaposan
megtárgyalják. Pletykák, rágalmak és szigorú bírálatok hangzanak el, mégpedig megtéretlen emberek előtt. Gyakran a szülők saját gyermekeik füle
hallatára is így beszélnek. Így aláássák az Isten követei és üzenetük iránti
tiszteletet. Sok embert arra tanítanak, hogy ne tulajdonítsanak fontosságot
még Isten Igéjének sem.” – KP 25.
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Kedd

Április 3.

3. NEM AKAR ÁLDOZATOT HOZNI
a. Mi történik a köves talajra hullott maggal? Mt 13:20, 21.

„Sokan, akiknek van hitbeli állásfoglalásuk, köves talajú hallgatók. Mint
a földréteg alatt húzódó szikla, a szív mélyén, a helyes vágyak és a jóra való
törekvések talaja alatt húzódik az emberi önzés, a legyőzetlen önszeretet.
Nem látják, hogy milyen rettenetes dolog a bűn. Szívüket nem alázta meg
a bűntudat. Ez az embercsoport könnyen meggyőzhető, és tagjai nagyszerű
hívőknek látszanak, de vallásosságuk csak felszínes.
Bukásuknak nem az az oka, hogy azonnal befogadták az Igét; sem pedig
az, hogy örömmel fogadták… Nem számoltak az árral. Nem fontolták meg,
hogy Isten Igéje mit kíván tőlük. Nem mérték fel, hogy mennyiben érinti
megszokott életformájukat, és nem rendelték alá magukat mindenben vezetésének.” – KP 26.



b. Miként mutatkozott meg a gazdag ifjún, hogy köves talajra hullott,
amit hallott? Mt 19:22. Hogyan válhatunk ilyenné mi is? Jn 6:60.
„Sokan csak azért fogadják el az evangéliumot, hogy megmeneküljenek a
szenvedéstől, nem pedig azért, hogy megszabaduljanak a bűntől. Egy ideig
örvendenek, mert úgy vélik, hogy a vallás megóvja őket a nehézségektől és
próbáktól. Amikor életük felhőtlen, talán állhatatos keresztényeknek látszanak. A kísértések pergőtüzében azonban elbuknak. Gyalázatot nem tudnak
elviselni Krisztusért. Ha Isten Igéje rámutat valamilyen dédelgetett bűnükre,
vagy önmegtagadást és áldozatot kíván, háborognak. Életük gyökeres megváltoztatása túl sok erőfeszítésbe kerülne. A pillanatnyi nehézségeket nézik,
és megfeledkeznek az örök valóságokról.” – KP 26-27.

c. Mit vár el tőlünk Isten? Milyen példát hagyott ránk Jézus? Lk 9:23;
Rm 12:1; 5:6–8.

„Krisztus mindent odaadott értünk, és akiben Ő lakik, az kész mindent
feláldozni Megváltójáért. Az Ő megdicsőítését minden másnál fontosabbnak
tartja.” – KP 28.
1. Tanulmány - A MAGVETŐ
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Szerda

Április 4.

4. A VILÁGIASSÁG TÖVISEI MEGFOJTANAK
a. Mit jelent az, hogy a jó magot megfojtják a tövisek? Mk 4:18, 19; Lk
8:14.

b. Miről ne feledkezzünk meg annak érdekében, hogy megelőzzük,
hogy az igazság magvát elfojtsák az élet gondjai? Mt 6:25–32; Zsol
55:23.

„A hívőknek is szükséges dolgozniuk, eladniuk és venniük, de lehet vétkezés nélkül is kereskedni. Sok embert azonban annyira leköt az üzlet, hogy
nincs ideje imádkozni, nincs ideje a Bibliát kutatni, nincs ideje Istent keresni
és szolgálni. Szívükben néha vágy támad a szentség és a menny után; de nincs
idejük, hogy a zajgó világtól elvonulva, Isten Lelke magasztos és parancsoló
kijelentéseire figyeljenek. A világ dolgai az első helyre kerülnek, míg az örökkévalóság mellékessé válik. Az Ige magva nem tud termést hozni, mert a lélek
a világiasság töviseit táplálja.” – KP 29.

c. Hogyan látszik meg az, ha a jó magot a világi gazdagság folytja el?
5Móz 8:17.
„A gazdagság szeretetének elvakító, megtévesztő hatalma van. A világ
kincseiben bővölködők igen gyakran elfelejtik, hogy Isten ad erőt a gazdagság megszerzéséhez… A vagyont, az Isten megdicsőítésére és az emberiség
felemelésére kapott ’talentumot’ saját céljaikra használják.” – KP 30.

d. Hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy Isten Igéjét elfojtsa az „egyéb
dolgok kívánása”? Mk 4:19; Mt 6:33, 34.

„’És egyéb dolgok kívánása.’ (Mk 4:19) Ezek az Isten országa elé helyezett dolgok. Jóllehet önmagában nem mindegyik bűnös dolog. Mindaz, ami
eltereli figyelmünket Istenről, és elvonja szeretetünket Krisztustól, lelkünk
ellensége.” – KP 30.
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Csütörtök

Április 5.

5. A JÓ FÖLDBE VETETT MAG
a. Hogyan fogadjuk Isten Igéjét, ha szívünk olyan, mint a jó föld?
1Thess 2:13; Jer 15:16.
„Az őszinte tanítvány a Szentírást Istennek hozzá intézett beszédeként
fogadja…
Isten Igéje gyakran összeütközik az ember öröklött és melengetett jellemvonásaival és szokásaival. A jó talajjal jelképezett hallgató azonban, hallva
az Igét, elfogadja minden feltételét és kívánalmát. Minden szokását, tettét és
egész életét Isten Igéjéhez igazítja. A véges, tévedő ember parancsai semmivé
válnak előtte a végtelen Isten Igéje mellett.” – KP 35.

„Krisztus a magvetőről szóló példázatában azt szemlélteti, hogy a magvetés
különböző eredményei a talajon múlnak. A magvető és a mag mindegyik példában ugyanaz. Krisztus e példákkal azt tanítja, hogy ha Isten Igéje nem ér el
eredményt szívünkben és életünkben, annak okát magunkban kell keresnünk.
Az eredmény nem független akaratunktól. Az igaz, hogy nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni, de tudunk dönteni, és tőlünk függ, hogy mivé akarunk
válni. Nem kell megmaradnunk útszéli vagy köves talajú, sem pedig tövisekkel
körülvett hallgatóknak. Isten Lelke állandóan azon munkálkodik, hogy megtörje
azt az elvakító varázst, amely az embert a világ fogságában tartja. Megpróbálja
felébreszteni benne a maradandó kincsek utáni vágyat.” – KP 32-33.

Péntek

Április 6.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Ki értheti meg Krisztus tanításait?
2. Hogyan tudunk segíteni azon, akit az útszélre hullott mag példázata szemléltet?
3. Némelyek gyorsan elfogadják az igazságot és nem törődnek azzal, hogy mibe
kerül. Valójában, mibe is kerül az igazság?
4. Hogyan tudja megfojtani az igazság magját olyan dolog, amely bizonyos
mértékben jónak mondható?
5. Mit fogunk felfedezni szokásainkkal és jellemvonásainkkal kapcsolatban, ha
tanulmányozzuk a Szentírást? Mit tegyünk ezekkel?

1. Tanulmány - A MAGVETŐ
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b. Van-e jelentősége annak, hogy önmagunk megműveljük szívünk
talaját? Jer 4:3, 4.

2. Tanulmány

2018. április 14.
Szombat

Napnyugta: H 19:31
Ro 20:08

AZ IGAZSÁG MAGVÁNAK VETÉSE
„A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében
aratunk, ha el nem lankadunk.” (Gal 6:9).
„Amíg az ember a földi élet fenntartására ülteti a magot, a mennyei Magvető az örök életre gyümölcsöző magot veti el a lélekben.” – KP 55.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 37-40. 45-55. (Amíg a magból termés lesz, 
A mustármag, A magvetés egyéb tanulságai)

Vasárnap

Április 8.

1. AZ ÉLETERŐ ISTENTŐL SZÁRMAZIK
a. Kinek köszönhetjük életünket? Apcs 17:28; Ésa 44:24.

b. Melyik két dolgot biztosítja Isten minden ember számára az élet
fenntartásához? Mt 5:45. Hogyan működik Isten ereje a lelki életben?
Ésa 55:10, 11.

„A magban élet van, a talajban erő, de ha a Végtelen Hatalom nem munkálkodna éjjel és nappal, a mag nem hozna termést. A szomjas föld nedvességet vár a reá záporozó esőtől. A betemetett magnak a nap melegére és
elektromosságára is szüksége van. Az életet, amelyet a Teremtő plántált bele,
csak Ő tudja előhívni. Isten hatalma által nő minden mag, és fejlődik minden
egyes növény…
Amilyen a földi, olyan a lelki magvetés is. A szív talajának előkészítése
és a magvetés az igazság tanítójának feladata. De az a képesség, amely életet
teremt, egyedül Istentől származik. Van egy határ, amelyet az ember nem
léphet túl. Az Igét nekünk kell hirdetnünk, de az a hatalom, amely a lelket
megeleveníti, igazzá teszi és hálaadásra indítja, nem a mienk. Emberi erőnél
nagyobb az az erő, amelynek igehirdetésünket kísérnie kell. Csak Isten Lelke
által lesz az Ige "élő és ható", örök életre megújító hatalommá.” – KP 38.

10

A Nagy Tanító példázatai – 2018. április - június

Hétfő

Április 9.

2. A MAGVETÉS
a. Mit jelképez a mag Jézus példázatában? Lk 8:11.
b. Hol vessük el ezeket a magokat? Préd 11:6; Ésa 32:20.

„Minden vizek mellett vetni azt jelenti, hogy mindenhol adunk, ahol
szükség van a segítségünkre. Ettől nem leszünk szegényebbek. ’aki bőven vet,
bőven is arat’ (2Kor 9:6). A magvető szétszórja a magot, ezzel megsokszorosítja azt, ugyanígy, ha megosztjuk másokkal a kapott áldásokat, sokszoros
áldást nyerünk. Isten azt ígéri, hogy hatékonyak leszünk, ha folyamatosan
adunk.
Sőt mi több, amint megosztjuk másokkal a mindennapi élet áldásait, a
megajándékozott szívében megszületik a hála, ami felkészíti őt a lelki igazság
befogadására és gyümölcsöt hoz majd az örök élet számára is…
Életünket tehát úgy őrizhetjük meg, hogy önként feláldozzuk azt Isten és
az emberek szolgálatára.” – Nev 97.

c. Hogyan szórjuk az evangéliumi magot? 2Kor 9:6.
„Vetnünk kell minden vizek mellett, úgy hogy megtartjuk lelkünket Isten
szeretetében, és munkálkodunk míg nappal van, felhasználva minden eszközt,
melyet az Úr szolgálatára kaptunk. Bármit teszünk, örömmel tegyük, s bármilyen áldozatot is kell hoznunk, azt is örömmel hozzuk. Ahogy minden vizek
mellett vetünk, fel kell ismernünk a következő szavakban rejlő igazságokat:
’aki bőven vet, bőven is arat.’ (2Kor 9:6)
Mindenért a legfőbb kegyelemnek vagyunk adósai. Kegyelem által váltattunk meg, születtünk újjá és lettünk Jézus Krisztus örökösei. Tárjuk fel ezt a
kegyelmet mások előtt is.
A Megváltó magához vonzza azokat, akik átalakulnak, és neve dicsőségére
használja fel őket. Olyan eszközöket is felhasznál, akiket mások elkerülnének,
és mindazokban munkálkodik, akik átadják magukat Őnéki. Örömmel fogadja
azokat, akik látszólag reménytelenek, akiket Sátán megalázott és lealacsonyított; de Ő munkálkodott bennük és általuk, s kegyelme részeseivé teszi őket.
Örvendezik felettük, és megmenti őket a szenvedéstől és a haragtól, mely az
engedetleneket sújtja. Gyermekeit munkatársaivá teszi, hogy sikerrel végezzék
be a munkát, s már ebben az életben is élvezzék drága jutalmát.” – RC 256.
2. Tanulmány - AZ IGAZSÁG MAGVÁNAK VETÉSE
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Kedd

Április 10.

3. A MAG FEJLŐDÉSE
a. Hogyan növekedik a szívben a jó mag? Zak 4:6; Hós 14:6, 8; Mk 4:26, 27.
„A növény fejlődik azáltal, hogy beépíti mindazt, amit Isten rendelt élete
fenntartására. Gyökereit a földbe ereszti. Merít a napfényből, harmatból és
esőből. Magába szívja a levegő éltető kincseit. Így kell a kereszténynek is a
mennyeiekkel együttműködve fejlődnie. Érezve tehetetlenségünket, ragadjuk meg a mélyebb tapasztalatok szerzésére kínálkozó alkalmakat! Miként a
növény gyökeret ereszt a talajban, nekünk is mélyen meg kell gyökereznünk
Krisztusban. Ahogyan a növény magába szívja a napfényt, harmatot és esőt,
mi is tárjuk ki szívünket a Szentlélek előtt!” – KP 39.

b. Miből ismerhető fel, hogy a szívünkben jó vagy rossz mag fejlődik?
Lk 6:45. Mit vár el Isten tőlünk miközben a jó mag fejlődik bennünk?
Lk 6:38.
„A szavakban és tettekben világosan megmutatkozik, hogy mi van a szívben. Ha hiúság, büszkeség, önszeretet vagy az öltözködés szeretete tölti be
a szívet, akkor a divatról, a ruhákról és a külső megjelenésről fog szólni a
beszélgetés, és semmiképpen nem Krisztusról vagy mennyei országáról. Ha
irigység van a szívben, akkor az ugyanígy meglátszik a szavakban és tettekben…
Némelyek hosszasan azzal foglalkoznak, hogy mit egyenek, mit igyanak,
és hogyan öltözködjenek. Ilyen gondolatokkal töltik be szívüket, amelyek
aztán folyamként dőlnek ki belőlük, hiszen életüknek ez a legfőbb célja, csak
ez élteti őket.” – OHC 283.
„A szív, amely Krisztus szeretetét megízlelte, mind többet akar abból felszívni, s amint másoknak is bemutatja azt, még inkább gyarapszik a mennyei
kincsekben… 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.” – GH 24.

c. Az élet mely területén szeretne Isten leginkább fejlődést látni bennünk? 2Pt 3:18; 2Thess 1:3.
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Szerda

Április 11.

4. EGY KICSINYKE MAG TANULSÁGAI
a. Mire tanít meg bennünket a mustármag? Mk 4:30–32.
„A mag, amelyből ezek az óriásnövények kifejlődtek, a legkisebb magvak
egyike volt. Először zsenge, de erőtől duzzadó hajtást eresztett, majd addig
nőtt és fejlődött, mígnem teljes nagyságában pompázott. Krisztus országa
is gyengének és jelentéktelennek látszott indulásakor. Földi birodalmakhoz
viszonyítva a legkisebbnek tűnt. A világ uralkodói szemében nevetséges
volt, hogy Krisztus királynak mondja magát. A követőire bízott nagyszerű
igazságok azonban mennyei erővel ruházták fel azt a birodalmat, amelyről
prédikáltak. És micsoda rohamosan nőtt, milyen messzire terjedt befolyása!
Amikor Krisztus ezt a példázatot elmondta, csak néhány egyszerű galileai
képviselte az új birodalmat. Újra, meg újra elhangzott, hogy az emberek ne
társuljanak a Jézust követő, egyszerű lelkivilágú halászokhoz, mert szegények,
és számuk oly kevés. De a mustármagnak fejlődnie kellett, és ágait az egész
világra kiterjesztenie. Amikor a földi birodalmak, amelyeknek dicsősége
elkápráztatta az embereket, elpusztulnak, Krisztus országa – a csodálatos, a
mindent átfogó hatalom – akkor is megmarad.” – KP 46.

b. Mennyire fontosak a kicsiny dolgok? Valóban kicsiny dolgok azok?
ÉnÉn 2:15.
„Egyetlen elvetett mag, amit újabb és újabb magvetés követ, végül egy
egész gabonatáblát beborít aranyló kévékkel. Ennyire messze terjed egyetlen
élet, sőt, akár egyetlen cselekedet jótékony hatása is.” – Nev 96.

c. Mit tudunk egy magból kikelő növény fejlődéséről? Mk 4:26–29.
Miként kapcsolódik ez a mi növekedésünkkel?
„A gyermek életének legkorábbi éveiben szívének talaját gondosan elő
kell készítenünk Isten kegyelmének záporesőire. Azután az igazság magvát gondosan el kell vetnünk és szorgalmasan kell gondoznunk. Isten, aki
megjutalmaz nevében tett minden erőfeszítést, életet ad az elvetett magba;
és megjelenik először a gabonaszár, majd a kalász, végül a teljes gabona a
kalászban.” – BO 171.

2. Tanulmány - AZ IGAZSÁG MAGVÁNAK VETÉSE
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Csütörtök

Április 12.

5. OK ÉS OKOZAT A TÖRVÉNYBEN
a. Mi dönti el, hogy mit aratunk? Gal 6:7, 8; Mt 7:16, 17.

„Isten természeti törvényei szerint az okot változatlan bizonyossággal követi az okozat. Az aratás igazolja a megelőző vetést. Itt nem tűrik el a tettetést.
Az emberek megcsalhatják embertársaikat; dicséretet és jutalmat kaphatnak
oly szolgáltatásért, amelyet nem végeztek el. A természetben azonban nem
érvényesülhet a csalás. A hűtlen földművesre az aratás elhozza a kárhoztatás
ítéletét. Ez a legmagasabb értelembe véve igaz a lelki élet birodalmában is…
[Aki hűtlen a maga felelősségéhez az] egy ideig ringathatja magát abban, hogy
amíg mulasztása ki nem derül, hamis, illetve jogtalan előnyökhöz juthat. De
nem így van, csak magát csapja be. Az élet aratása: a jellem, és ez határozza
meg mindenki sorsát már itt, ebben az életben és az elkövetkezőben is.
Az aratás az elveszett mag megsokszorozódása. Minden mag fajtájának
megfelelő termést hoz. Így van ez dédelgetett jellemvonásainkkal is. Az önzés,
az önszeretet, az önbecsülés, az önös érdek önmagától termelődik újra, s ennek vége nyomorúság és romlás… A szeretet, a rokonszenv és a kedvesség az
áldás gyümölcseit termik meg, és múlhatatlan aratást eredményeznek.” – EÉ
106-107.

b. Milyen lesz az aratásunk, ha bármilyen földi szempont fölé helyezzük Istent? Lk 18:29, 30.

Péntek

Április 13.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Jóllehet van élet a magban, de mi adja a növekedést? Honnan van a lelki növekedés?
2. Hogyan álljunk hozzá az evangélium magjainak vetéséhez? Milyen példát
adott számunkra a Megváltó ebben a tekintetben?
3. Miről fogunk beszélgetni, ha szívünkben jó mag növekedik?
4. Hogyan mutatja be a mustármag fejlődése Istennek országát?
5. Mit kell vetnünk ahhoz, hogy örökkévaló legyen az aratásunk?
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2018. április 21.
Szombat

3. Tanulmány

Napnyugta: H 19:41
Ro 20:17

KONKOLY A BÚZÁBAN
„Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett.” (Mt 13:24).
„Sokan pedig ott lesznek a mennyben, akikről felebarátaik nem is feltételezték. Az ember a látszatból ítél, Isten pedig a szív alapján. A konkoly és a
búza együtt nő az aratásig. Az aratás a kegyelemidő vége.” – KP 42.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 41-44. (Konkoly a búza között)

Vasárnap

Április 15.

1. ISTEN MŰVE
a. Hová lett elvetve a jó mag? Mt 13:24.
„’A szántóföld… a világ’ – mondta Krisztus. Ezen Krisztusnak a világban
levő egyházát kell értenünk. A példázat Isten országáról és a megváltás munkájáról szól. Ezt a munkát Isten az egyház által végzi. Jóllehet a Szentlélek az
egész világon jelen van, és mindenütt munkálkodik az emberi szívekben, de
a gyülekezetben kell növekednünk, és az aratás idejére beérnünk.” – KP 41.

b. Mi a legfontosabb Isten számára ebben a világban? Zak 2:8.ur; Ef 5:25.

„Bizonyságot teszek hívő testvéreimnek és testvérnőimnek, hogy Krisztus
egyháza, bármily gyenge és fogyatékos, mégis az ő figyelmének egyetlen és
legfőbb tárgya e földön. Meghívását ugyan az egész világra kiterjeszti, nevezetesen, hogy jöjjenek hozzá és üdvözüljenek, angyalait pedig megbízza,
hogy mennyei segítséget nyújtsanak minden egyes léleknek, aki bűnbánattal
és töredelemmel járul Eléje: ámde Szentlelke által személyesen jár-kel házában.” – BL 1.

3. Tanulmány - KONKOLY A BÚZÁBAN
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Hétfő

Április 16.

2. AZ ELLENSÉG MUNKÁJÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA
a. Kicsoda végez még magvető munkát? Milyen magvakat szór? Mt 13:38, 39.

„A konkoly azt a csoportot példázza, amely a tévelygés, a hamis elvek megtestesítője, gyümölcse. ’Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög.’
Sem Isten, sem angyalai soha nem vetnek egyetlen olyan magot sem, amely
konkolyt terem. A konkolyt mindig Sátán – az Isten és ember ellensége – veti.”
– KP 41.
„Az Úr szaporítja népének számát őszintén megtért tagokkal, ám Sátán
ugyanakkor behoz a gyülekezetbe megtéretlen elemeket is. Míg Krisztus a jó
magot veti, Sátán konkolyt vet. A gyülekezet tagjaira állandóan két egymással
ellenkező befolyás árad. Az egyik a gyülekezet megtisztítását célozza, a másik
pedig Isten népének megrontására törekszik.” – BL 16.

b. Mikor végezte munkáját az ellenség a példázat szerint? Mt 13:25.
Milyen tanulságot vonhatunk le ebből?
„Az igehirdetés közben a testvérek ne feledjék, hogy Isten szavát hallják
szolgájának szájából. Hallgassák figyelmesen! Egyetlen pillanatra se aludjatok
el, mert azokat a szavakat szalasztjátok el, amelyekre a legnagyobb szükségetek van – a szavakat, amelyeket ha megfogadnátok, megőriznék lépteiteket az
eltévedéstől. Néha fiatal férfiak és nők oly kevéssé tisztelik Isten házát és az
áhítatot, hogy a szentbeszéd alatt állandóan társalognak egymással. Ha látnák a viselkedésüket jegyző angyalokat, szégyellnék és szigorúan megrónák
magukat. Isten figyelmes hallgatókat kíván. Sátán akkor vetette a konkolyt,
amikor az emberek aludtak.” – 5B 360.

c. Hogyan lehet megállítani az ellenség munkáját? 1Thess 5:5–8.

„Ha fenntartották volna az éberséget és a hűséget, ha senki sem aludt volna el,
ha senki sem lett volna hanyag, az ellenségnek nem nyílt volna lehetősége, hogy
konkolyt hintsen a búza közé. Az ördög soha le nem hunyja a szemét, hanem
folyvást virraszt, és kiaknáz minden alkalmat, hogy ügynökei tévelygéseket vessenek, ami azután sok megszenteletlen szívben jó talajra talál.” – 3B 113.
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Kedd

Április 17.

3. A BÚZA ÉS A KONKOLY ÖSSZEKEVEREDETT
a. Mit vettek észre a szolgák, amikor megnőtt a vetés? Mt 13:26. Mit
akartak tenni, hogy tisztán maradjon a termény? Mt 13:27, 28.

„Krisztus szolgáit elkeseríti, ha észreveszik, hogy a gyülekezetben álhívők
keverednek az igazak közé. Szeretnék megtisztítani a gyülekezetet. A gazda
szolgáihoz hasonlóan kiszakítanák a konkolyt.” – KP 42.

b. Mi volt az Úr szándéka a konkollyal? Miért? Mt 13:29, 30.

„A konkoly és a jó mag gyökereinek összefonódása példázza azt a szoros
kapcsolatot, amely a látszathívők és a hű tanítványok között fennállhat a gyülekezetben. E látszathívők valódi jelleme nem mutatkozik meg teljesen. A
gyülekezetből való kizárásukkal megtántoríthatunk más, egyébként hűséges
tagokat.” – KP 42.
„Az irgalmas és hosszútűrő Isten türelmes és elnéző az eltévelyedett, sőt
még a kétszínű emberrel is. Krisztus választott apostolai között volt Júdás,
az áruló. Meg kell-e lepődnünk, vagy el kell-e csüggednünk azon, hogy
munkásai között ma is vannak kétszínű emberek? Ha Ő, aki olvas a szívben,
türelmes volt azzal, akiről tudta, hogy el fogja árulni, milyen türelemmel kell
viseltetnünk nekünk a vétkezők iránt!” – NOL 356.

c. Az Úr előbbi utasítása folyamán miért nem menthető fel az, aki a
gyülekezeten belül nyílt bűnben él? Mt 18:17; 1Kor 5:6, 11, 13.

„Népünknek, amely Isten szava és igazsága birtokosának vallja magát, a jelenleginél sokkal magasabb lelki színvonalat kell elérnie. A gyülekezetben halogatás nélkül tűzzük napirendre a bűn és a bűnös felfedését, nehogy másokat
is megfertőzzenek. Az igazság és tisztaság megköveteli, hogy megtisztítsuk a
tábort az Ákánoktól. Mondjátok meg a bűnösnek, hogy hagyja el bűneit, vagy
el kell különülnie a gyülekezettől!” – 5B 109.

3. Tanulmány - KONKOLY A BÚZÁBAN
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Szerda

Április 18.

4. A GYÜLEKEZETBEN
a. Hogyan van szimbolizálva a konkoly és a búza szétválasztása? Ez 9:2-4.
Mikor kezdődik ez a munka? Jel 14:9-13.

„Majd a harmadik angyalt láttam. Kísérő angyalom így szólott: 'Rettenetes
a munkája. Félelmetes a küldetése. Angyal, aki különválasztja a búzát a polyvától, és a tiszta búzát egybegyűjti, egybekötözi, illetve elpecsételi a mennyei
csűrök számára. Ezek a dolgok foglalkoztassanak minden gondolatot, ezek
kössék le a teljes figyelmet.'” – TL 67.
„Az ítélkezés ideje igen komoly, ünnepélyes időszak, amikor az Úr ös�szegyűjti övéit a konkoly közül. Ugyanegy család tagjai szétválasztatnak. Az
igazakat megjelölik.” – BL 108.
„Az angyal egy jelet helyez majd mindazok homlokára, akik elkülönítették
magukat a bűntől és a bűnösöktől, őt pedig a pusztítás angyala követi.” – 5B 369.

b. Miért csak Isten ítélheti el azokat, akik nem nyilvános bűnt követtek el?
Zsol 7:10.mr; 44:22; Péld 21:2.

„Ha megpróbálnánk a gyülekezetből kiszakítani azokat, akiket álkeresztényeknek vélünk, biztosan követnénk el hibákat. Sokszor éppen azokat tartjuk
reménytelen eseteknek, akiket Krisztus magához vonz. Ha gyarló ítélőképességünkre hallgatva járnánk el velük, talán reményük utolsó szikrájától is
megfosztanánk őket. Számos olyan embert fog Isten elmarasztalni, aki ma
hívőnek tartja magát. Sokan pedig ott lesznek a mennyben, akikről felebarátaik nem is feltételezték.” – KP 42.

c. Milyen tény támasztja alá, hogy a próbaidő lezárása előtt eldől a gonoszok és az igazak sorsa is? Jel 22:11.
„Soha nem lesz olyan idő, amikor minden gonosz Istenhez tér. A búza és
a konkoly együtt nő az aratásig. A rossz halakat a jókkal együtt húzzák ki a
partra, hogy ott osztályozzák őket…
Amikor az evangélium munkája lezárul, a jókat és a gonoszakat különválasztják; és akkor mindkét osztály sorsa örökre eldől.” – KP 78.
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Csütörtök

Április 19.

5. A VILÁGBAN
a. Milyen célból lesz kapcsolatban a búza a konkollyal egészen a vég
idejéig? 1Pt 2:9.mr.
„Közel a nap, amikor az igazakat, mint értékes gabonát kévékbe kötik a
menny tárházai számára, míg a gonoszokat konkolyként gyűjtik össze, az
utolsó nagy nap tüzére szánva. De a gabona és a konkoly ’együtt növekednek
az aratásig’ (Mt 13:30). Mindennapi kötelességeik végzése közben az igazak
mindvégig érintkezni fognak az istentelenekkel. A világosság gyermekei
szétszórtan élnek a sötétség alattvalói között, hogy az ellentétet mindenki
láthassa. Így kell az Isten gyermekeinek ’annak dicsőségét hirdetni, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott ki titeket’ (1Pt 2:9).” – 5B 77.

b. Hogyan valósul meg a szétválasztás a vég idején? Mt 13:40–43; 15:13;
24:31. Melyik ótestamentumi ünnep mutat rá erre az időre? 3Móz
23:34.

„De a sátoros ünnep nem csupán emlékünnep, hanem jelkép is volt.
Nemcsak a pusztai vándorlást láttatta, hanem mint az aratás ünnepe, a föld
gyümölcsének bemutatását is ünnepelte és előre mutatott a végső begyűjtés
nagy napjára, amikor az Aratás Ura elküldi aratóit, hogy egybegyűjtsék a
konkolyt a tűzre, a búzát pedig az ő csűrébe. Abban az időben a gonoszok
mind elpusztulnak.” – PP 504.

Péntek

Április 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hol kell, hogy fejlődjön a hitünk? Hogyan küld segítséget számunkra Isten?
2. Hogyan akadályozhatod meg, hogy Sátán konkolyt vessen szívedben, miközben a gyülekezetben vagy?
3. Miért legyünk hosszútűrőek hittestvéreinkkel szemben?
4. Miért nem távolíthatjuk el a gyülekezetből azokat, akikről úgy véljük, hogy
konkoly?
5. Mi a célja annak, hogy a világosság gyermekei szétszórtan legyenek a sötétség gyermekei között? Én a világosság vagy a sötétség gyermekei közé
tartozom?

3. Tanulmány - KONKOLY A BÚZÁBAN
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4. Tanulmány

2018. április 28.
Szombat

Napnyugta: H 19:51
Ro 20:26

AZ IGAZSÁG KOVÁSZA
„Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.” (Mt 13:33).
„A lisztbe rejtett kovász láthatatlanul megkeleszti az egész tésztát. Az
igazság kovásza titokban, csendben és állandóan alakítja a lelket.” – KP 61.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 59-63. (A kovász)

Vasárnap

Április 22.

1. ISTEN ORSZÁGÁHOZ HASONLÓ
a. Mit jelent a kovász némely bibliai idézetben? Lk 12:1; 1Kor 5:8.

„A zsidók egymás között néha a kovásszal szimbolizálták a bűnt. A pászkaünnep táján a nép parancsot kapott, hogy távolítson el otthonából minden
kovászt, miként szívükből is ki kellett minden bűnt vetniük.” – KP 59.

b. Mihez hasonlította példázatában Jézus a kovászt? Lk 13:20, 21.

„A Megváltó pedig a mennyek országát ábrázolja példázatában a kovás�szal. Isten kegyelmének megelevenítő, átalakító erejét szemlélteti vele.
Senki sem olyan gonosz, senki sem süllyedt olyan mélyre, hogy ez az erő
ne tudna reá hatni. A Szentlélek mindazokba, akik hallgatnak reá, új életelvet
plántál, és Isten képmása kirajzolódik az emberben.” – KP 59.
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Hétfő

Április 23.

2. HA KRISZTUS FOGLYUL EJT
a. Hogyan és miért szeretné Isten átformálni életünket? Rm 12:2;
Fili 2:5.

„Minden reformációnak a lélek megtisztításával kell kezdődnie, amely a
Szentlélek erejével valósulhat meg a lelkület megtisztításával és megújításával,
s így változhat meg az élet…
Ha többet foglalkoznánk Krisztussal és a mennyel, akkor erőteljes ösztönzést és segítséget nyernénk ahhoz, hogy az Úr mellé álljunk. A büszkeség és a
világ szeretete elveszti hatalmát, ha ama jobb világ dicsőségéről elmélkedünk,
ami hamarosan otthonunk lesz. Krisztus szépsége mellett minden földi gyönyörűség értéktelennek tűnik.” – SD 105.
„Ha egyesülünk Krisztussal, akkor az Ő indulata lesz bennünk. Tisztaság
és szeretet fog ragyogni jellemünkben, életünket pedig szelídség és igazság
uralja. Még az arckifejezés is megváltozik.
A lélekben lakozó Krisztus felhasználja átalakító erejét, és a külső megjelenés a belül uralkodó békéről és örömről tesz bizonyságot.” – RC 104.

b. Milyen változást szeretne elérni Isten a gondolkodásunkban? 2Kor
3:18; Fili 2:3, 4.

„Krisztus szemlélése által fogunk elváltozni. Ha állandóan csak mulandó
dolgokon töprengünk, ha csak ilyenek kötik le figyelmünket, akkor az olyan
hatással lesz ránk, hogy szem elől tévesztjük és elfelejtjük Isten dicsőségét.
Az abban rejlő lehetőségeket, hogy szoros kapcsolatba kerüljünk a mennyei
dolgokkal, pedig lenézzük. A lelki élet kihal.” – SD 105.
„Krisztus szavainak, szokásainak, tanításainak ismerete által, az alaposan
tanulmányozott jellemének erényeit vesszük kölcsön, s mi is átitatódunk lelkületével, amelyet oly nagyon csodálunk.” – SD 235.
„Ha Krisztust mindennapi társunkká választjuk, a láthatatlan világ hatalmait érezzük magunk körül, s folyamatosan reá tekintve, átalakulunk képmására. Szemlélése által változunk meg. Jellemünk megszelídül, megszépül;
nemesebbé, Isten országa számára alkalmassá válik.” – GH 86.

4. Tanulmány - AZ IGAZSÁG KOVÁSZA
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Kedd

Április 24.

3. AZ ÚJ SZÍV
a. Az igazság kovásza mikor kezd el működni? Jer 29:13. Hol kezdi el
Isten a munkát? Jer 24:7; Ez 11:19.

„Amiképpen a liszttel összekevert kovász belülről kifelé hat, Isten kegyelme is a szív megújításával alakítja át az ember életét. Csupán külső változás
nem elég ahhoz, hogy Istennel összhangba jussunk. Sokan próbálnak megreformálódni egyik vagy másik rossz szokásuk elhagyásával, és remélik, hogy
ily módon hívőkké lehetnek. Csakhogy nem a megfelelő helyen kezdik a
reformot. Ezt a munkát a szívben kell kezdeni.” – KP 60.
„Egész szívünket át kell adni Istennek, különben nem munkálja bennünk
azt a változást, mely Isten képmását kialakítja.” – JVÚ 34.
„Helyezd az Úr kezébe egész lényed – lelkedet, testedet, lényedet – és
tökéld el, hogy szerető, odaszentelt eszköz leszel, Isten akarata szerint cselekszel, indulata vezérel az ő Lelkével átitatva.” – SD 105.

b. Milyen folyamat indul el a szívből a kovász által? Jn 3:3–5.

„Ha az igazság életünket uraló alapelvvé válik, a lélek is ’újjászületik…
nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és
megmarad örökké’ (1Pt 1:23). Az újjászületés eredménye, ha Krisztust, mint
Isten Igéjét elfogadjuk. Ha a Szentlélek isteni igazságokat plántált a szívbe, az
értelmet is megújítja, és az eddig szunnyadó erőket felébreszti Isten szolgálatára.” – AT 356.
„Amikor Jézus új szívről beszél, akkor azon az értelmet, az életet, az ember
egész lényét érti. A szív megújulása annyit jelent, hogy az ember elvonja a
világtól eddigi szeretetét s azt egészen Krisztusnak adja. Az új szív egyúttal
megújult értelmet, új életcélt, új indokokat jelent. Mi a jele a megújult szívnek? A megváltozott élet! Mindennap, minden órában meg kell halnunk az
önzésnek és a büszkeségnek…
Alázatos, hálás bizalommal csügg Krisztuson az a lélek, aki új szívet kapott. Életében megtermi az igazság gyümölcsét. Régente önmagát szerette,
világias élvezetek nyújtottak gyönyört számára. Most azonban bálványait
ledöntötte és szívét Isten uralja. A régente melengetett bűnöket ma megveti.
Erősen és határozottan jár a szentség ösvényén.” – ÜI 38. 40.

22

A Nagy Tanító példázatai – 2018. április - június

Szerda

Április 25.

4. A VÁLTOZÁS ESZKÖZEI
a. Mi az egyik eszköz, amit Isten a jellem megváltoztatásához használ?
Rm 10:17; Jn 17:17.

„Az igazság kovásza átalakítja az egész embert. A durvát finommá, a
gorombát szelíddé és az önzőt bőkezűvé teszi. A tisztátalant megtisztítja és
megmossa a Bárány vérében. Életadó ereje az ember értelmét, lelkét és erejét
összhangba hozza a mennyei élettel. Az emberi természet az istenség részesévé válik. A szép és tökéletes jellem megdicsőíti Krisztust. E változást látva,
az angyalok elragadtatott örömmel éneket zengnek. A menny örül, amikor
emberekben kirajzolódik Isten képmása.” – KP 63.
„Aki tanulmányozza a Szentírást, és engedelmeskedik is a szavainak,
annak szívében az Ige munkálkodni fog, és legyőz minden megszenteletlen
jellemvonást. A Szentlélek meggyőzi az embert a bűn veszedelméről, és a
szívben felfakadó hit a Krisztus iránt érzett szeretet által Isten akaratához
szabja testünket, lelkünket és lényünket.” – HP 21.

b. Hogyan munkálkodik a Szentlélek, hogy változást idézzen elő? Jn 3:8.
Miben hasonlít ez ahhoz, amit a kovász végez a lisztben?

„A lisztbe rejtett kovász láthatatlanul megkeleszti az egész tésztát. Az igazság
kovásza is titokban, csendben és állandóan alakítja a lelket. Az ember természetes hajlamait megszelídíti és foglyul ejti. Új gondolatokat, új érzéseket, új
indítékokat ébreszt benne. A jellem új mércéje tárul elé - Krisztus élete. Gondolkozása megváltozik, képességeit más irányban hasznosítja. Nem kap új képességeket, hanem a meglevők megszentelődnek. Lelkiismerete felébred. Olyan
jellemvonások alakulnak ki benne, amelyekkel szolgálhatja Istent.” – KP 61.

c. Mi fogja döntéseinket vezérelni a megváltozott életünkben? Jn 8:29.
„Minden igaz élet magva a Megváltó iránti hűség, amely arra indít, hogy
tegyük a jót magáért a jóért – mert ez tetszik Istennek.” – KP 60.
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Csütörtök

Április 26.

5. A KOVÁSZ MUNKÁJA ÉLETÜNKBEN
a. Mi a legfőbb jellemzője Isten országának? 1Jn 4:10; Jn 3:16.
„Ha Krisztust szemléljük, a szeretet felmérhetetlen tengerének partján
időzünk. Szeretnénk elbeszélni ezt a szeretetet, de szavaink elégtelennek
bizonyulnak. Elmondjuk földi életét, érettünk hozott áldozatot, közbenjárói
tevékenységét fenn a mennyben, valamint azt, hogy lakhelyeket készít azok
számára, akik Őt szeretik. Ha mindez elvonul előttünk, akkor felkiáltunk: Oh,
mily nagy és mélységes Krisztus szeretete!” – AT 228.

b. Hogyan jelenik meg ez a tulajdonság másokkal való kapcsolatainkban? Jn 13:34; 1Jn 4:11; Kol 3:12.
„Felejtsük el önmagunkat mindörökre… 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.
„Krisztus földi tartózkodásának minden egyes órája alatt Isten szeretete
áramlott belőle feltartóztathatatlanul. Mindazok, akiket a Szentlélek már
átitatott, úgy szeretnek, mint ahogy Krisztus szeretett. Az az alapelv, amely
Krisztus munkálkodását és szeretetét meghatározta, fogja őket is munkájukban irányítani, és szeretetre ösztönözni egymással való minden ténykedésükben és egymás iránt tanúsított magatartásukban.” – JÉ 585.
„Ha Krisztus bennünk lakik, akkor az Ő önzetlen szeretetét tanúsítjuk
mindenki iránt, akivel dolgunk van.” – NOL 106.

Péntek

Április 27.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen erőt mutat be a kovásszal a Megváltó példázata?
2. Milyen hatással lesz lelki életünkre az, ha Krisztus és a menny tölti be gondolatainkat?
3. Egy belülről kifelé ható valódi változást hozó munka, mennyiben hasonlít a
kovászra?
4. Milyen módszerekkel változtat meg bennünket az igazság kovásza? Mi történik az eredeti hajlamainkkal? Mit jelent ez az átváltozás?
5. Krisztus szeretetét, hogyan tudjuk bemutatni mások számára?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
a missziómunkára szerte a világon

2018. május 5.
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 vis�szajövetele 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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5. Tanulmány

2018. május 5.
Szombat

Napnyugta: H 20:00
Ro 20:35

A VÁMSZEDŐ ÉS A FARIZEUS
„Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.” (1Kor
10:12).
„Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember
lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb.” – KP 102.
Javasolt olvasmányok: Krisztus Példázatai, 100-109. (A farizeus és a vámszedő imája)

Vasárnap

Április 29.

1. SZOLGÁLAT A TEMPLOMBAN
a. Milyen céllal mondta el Jézus a két ember példázatát? Lk 18:9.
„Ismerjük meg önmagunkat, hogy önismeretünk bűnbánatra késztessen!
Csak ezután lelhetünk bocsánatra és békére… Krisztus csak azt az embert
mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös… Tudnunk kell, milyen állapotban
vagyunk; különben nem érezzük, hogy szükségünk van Krisztus segítségére.
Tudnunk kell, milyen veszélyben vagyunk; különben nem keresünk oltalmat.
Csak akkor vágyunk gyógyulásra, ha sebeink fájnak.” – KP 105.

b. Hogyan jellemeznéd a példázatban szereplő két embert? Lk 18:10-13.

„A farizeus és a vámszedő az Istent imádók két nagy osztályát ábrázolja.
A világra született első két gyermekben felismerhetjük első képviselőiket.
Kain igaznak vélte önmagát, és csak hálaáldozattal járult Isten elé. Nem tett
bűnvallomást, és nem ismerte be, hogy szüksége van kegyelemre. Ábel vért
hozott, amely Isten Bárányára mutatott. Bűnösként jött, beismerve elveszett
állapotát. Egyedüli reménye Isten ki nem érdemelt szeretete volt.” – KP 101.
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Hétfő

Április 30.

2. AHOGYAN ISTEN LÁTTA
a. Milyen következtetést vont le Jézus a két ember istentiszteletéből?
Lk 18:14.er.
„A megigazuláshoz a bűnösnek arra a hitre van szüksége, amely Krisztus
érdemeit saját személyére alkalmazza. Olvassuk, hogy az ördögök 'hisznek és
rettegnek', hitük mégsem hoz számukra megigazulást. Azok sem részesülhetnek a megváltás áldásaiban, akik pusztán értelmi jóváhagyásukat adják
a Biblia igazságaihoz. Az efféle hit nem jut el a szükséges pontig, mert az
igazság nem tölti be a szívet és nem formálja át a jellemet.” – 3Sz 172.

b. Mit nem látott meg önmagában a farizeus? Rm 3:10-12. Hogyan
követhetjük el ugyanazon hibát?

„A farizeus nem azért megy a templomba imádkozni, mert érzi, hogy bűnös, és bocsánatra van szüksége, hanem mert igaznak véli magát, és dicséretre
számít. Istentiszteletét érdemnek tartja, amely ajánlólevél Istenhez.” – KP 100.
„Sokan be vannak csapva szívük állapotát illetően. Nem veszik észre, hogy
az emberi szív mindennél csalárdabb és elkeserítően gonosz. Saját igazságukkal vonják körül magukat és megelégednek a saját emberi mértékük kijelölte jellemszint elérésével. Az isteni mérték elérése nélkül azonban végzetes
bukásokban van részük, saját erőből pedig nem képesek eleget tenni Isten
rendeléseinek.” – 1Sz 296.

c. Melyik alapelvről tanított Jézus ebben a példázatban? Lk 18:14.mr;
1Pt 5:6; Jak 4:10.

„Alázzátok meg magatokat testvérek! Amennyiben így tesztek, akkor a
szent angyalok összeköttetetésbe lépnek veletek és egy sokkal jobb helyzetbe
hoznak benneteket. Rossz tapasztalataid ellenére boldogság fog eltölteni” –
TDG 35.
„Isten nem részesíti bűnbocsánatban azt, akinek a bűnbánata nem terem
alázatot.” – TII 223.

5. Tanulmány - A VÁMSZEDŐ ÉS A FARIZEUS
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Kedd

Május 1.

3. A VÁMSZEDŐ MAGATARTÁSA
a. Hogyan tekintett Isten a vámszedőre? Zsol 51:19; 102:18.

„Az önigazult lelkülettel felajánlott böjt vagy ima utálatosság Isten szemében. Az imádkozók ünnepi gyülekezete, a vallásos ceremóniák körforgása,
a külső megalázkodás, az impozáns áldozat mind hirdetik, hogy ezen dolgok
cselekvője igaznak tekinti önmagát, aki jogosult a mennyországra - mindez
azonban csalás. Saját cselekedeteinkért sohasem vásárolhatunk üdvösséget…
Az embernek meg kell üresítenie magát énjétől, mielőtt a szó igazi értelmében Jézus híve lehetne. Ha az ember megtagadja énjét, az Úr újjáteremti.”
– JÉ 227. 228.

b. Milyen tapasztalatra van szükségünk, hogy a vámszedőhöz hasonlóan megbocsátást és nyugalmat nyerjünk? 1Jn 1:9; Jer 3:13.

„Énünket nemcsak keresztény életünk kezdetén kell megtagadnunk.
A menny felé tett minden lépésünkkor újra és újra meg kell ezt tennünk.
Minden jó cselekedetünk rajtunk kívül álló erő függvénye. Ezért állandóan
Isten felé kell fordítanunk szívünket, mélységes, töredelmes bűnbánattal és
alázattal. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha énünket megtagadjuk, és
Krisztusra támaszkodunk.” – KP 106.

c. Miben volt eltérő a vámszedő imája? Jer 29:12, 13.

„Kétféle ima létezik: a formális és a hitből való ima. Ugyanazon kifejezések
megszokott sorozata, ismételgetése, amikor a szív nem érzi, hogy szüksége
van Istenre, csupán formális ima… Amikor imádkozunk, megfontoltnak kell
lennünk, hogy a szívünk kívánságát mondjuk el, és csak azt mondjuk ki, amit
átgondolunk. A létező összes szóvirág nem ér fel egyetlen igaz sóhajjal, amely
kifejezi szent vágyódásunkat. A legékesebben hangzó imák is csak hiábavaló
ismétlések, ha nem fejezik ki szívünk valódi érzéseit. Más a komoly, szívből származó ima, amikor egyszerű szükségletünket úgy visszük Isten elé,
mintha egy barátunktól kérnénk szívességet, és bizalommal várjuk azt, amit
szeretnénk elnyerni – ez a hit imája.” – ÉÉM Január 15.
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Szerda

Május 2.

4. A FARIZEUS CSAPDÁJÁNAK ELKERÜLÉSE
a. Milyen veszélynek vagyunk kitéve, ha nem ismerjük el bűnös voltunkat? Jel 3:16, 17; Lk 5:31, 32.

„Aki durva bűnbe esett, érzi annak gyalázatát és szégyenét, és érzi, hogy
Krisztus kegyelmére szorul, de a fennhéjázó és gőgös ember semmi szükséget
nem érez, és elzárja szívét Krisztus és azon végtelen áldások elől, melyeket
egyedül ő adhat.” – JVÚ 24.
„Azt a megbízást kaptam, hogy mondjam el testvéreimnek, hogy alázzák meg
magukat és ismerjék el bűneiket, mert különben Isten fogja megalázni őket! A
laodiceai üzenet azoknak szól, akik nem vonatkoztatják azt magukra.” – CW 99.

b. Mi kapcsolódik szorosan az ilyen lelki büszkeséghez? Zsol 12:4. Milyen veszély látható itt? Pél 26:28.ur; 29:5.

„Őrizkedjünk mindattól, ami büszkeséghez és önelégültséghez vezet!
Ezért ne hízelegjünk, és ne dicsérgessünk! Azt is utasítsuk vissza, ha nekünk
hízelegnek, vagy minket dicsérgetnek. A hízelgés Sátán műve. Ő éppúgy dolgozik hízelgéssel, mint vádaskodással és kárhoztatással. Ily módon próbálja
pusztulásba sodorni az embert. Sátán eszközei azok, akik másokat dicsőítenek. Krisztus munkása utasítson el minden dicsőítést! Veszítsük szem elől az
’én’-t! Egyedül Krisztust magasztaljuk!” – KP 107-108.

c. Pál egy büszke izráelita vezető volt, de hogyan változott meg élete?
Fili 3:6-9; Rm 7:9,10.er; Gal 6:14.
„A törvény betűit tekintve, ahogy ezt az emberek általában teszik, [Pál]
apostol tartózkodott a bűntől; azonban mikor bepillantott a törvény szent
tanításainak mélységébe, és önmagát is meglátta, úgy, ahogy Isten ismerte őt,
mélyen megalázkodott, és beismerte bűneit.” – JVÚ 23.
„Minél közelebb megyünk Jézushoz, annál jobban látjuk jellemének
tisztaságát és nagyságát és kevésbé magasztaljuk önmagunkat. Jézus és a mi
jellemünk közötti ellentét fog megalázkodáshoz vezetni és mély önvizsgálathoz. Minél jobban szeretjük Őt, annál inkább megalázkodik énünk és el is
feledkezünk arról.” – UL 46.
5. Tanulmány - A VÁMSZEDŐ ÉS A FARIZEUS
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Csütörtök

Május 3.

5. SAJÁT ALÁZATOSSÁGUNK
a. Hogyan fejezte ki Jézus az alázatát? Fili 2:5-11.

„Az embernek Fia megalázta magát, hogy Isten szolgája lehessen. Engedelmes és önfeláldozó volt, még a halálig is, hogy szabadságot és életet
adhasson, és helyet az országában, azok számára akik hisznek benne. Életét
adta sokakért. Megszégyenítő ez azokra nézve, akik folyton a legjobbak, a
legelsők akarnak lenni és magasabb rendűségre vágynak.” – TDG 356.

b. Mit kíván tőlünk Krisztus? Lk 9:23. Milyen áldást ígért az alázatosaknak? Lk 18:14.mr; 1Pt 5:6; Jak 4:10.

„Akik hisznek Krisztusban és alázatosan vele járnak… akik azt figyelik,
hogy mit tehetnek mások megsegítésére, áldására és erősítésére, azok együtt
dolgoznak az angyalokkal, akik az üdvösség örököseiért szolgálnak. Jézus
kegyelmet és bölcsességet és igazságosságot ad számukra, hogy áldásul lehessenek azoknak, akikkel kapcsolatba kerülnek. Önmagukat minél kisebbnek
tartják, annál több áldást kapnak Istentől, mert az elfogadás nem magasztalja
fel őket. Áldásaikat helyesen használják fel, mert azért kapták, hogy átadják.
A szolgáló angyalok Isten trónjáról kapják utasításaikat, hogy együttműködjenek az emberi eszközökkel. Istentől kapnak kegyelmet, hogy továbbadják az embereknek.” – TDG 356.

Péntek

Május 4.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Krisztus miért csak azokat tudja megmenteni, akik tudják önmagukról,
hogy bűnösök?
2. Miért jársz gyülekezetbe?
3. Hogyan kellene imádkozzunk?
4. Hogyan győzhetjük le vallási büszkeségünk?
5. Miért az alázatosakra bízza áldásait Isten?
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6. Tanulmány

2018. május 12.
Szombat

Napnyugta: H 20:10
Ro 20:44

A TÉKOZLÓ FIÚ
„Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott.” (Lk 15:24)
„Az Atya szeretete a bukott emberiség iránt felfoghatatlan, leírhatatlan és
egyedülálló.” – ICsK 79.
Javasolt olvasmányok: Krisztus Példázatai, 133-141. (A tékozló hazatalált)

Vasárnap

Május 6.

1. A VILÁG ÖRÖMEINEK CSÁBÍTÁSA
a. A példázatnak több mondanivalója is van, de a tékozló fiú hasonlata
kikre vonatkoztatható leginkább? Lk 15:1, 2.
„A tékozló fiúról szóló példázat bemutatja, hogy az Úr miként bánik azokkal, akik miután megtapasztalták az Atya szeretetét, hagyják, hogy a kísértő
rájuk kényszerítse a maga akaratát.” – KP 133.

b. Milyen kérése volt a fiatalabbik fiúnak a világ kísértése miatt? Mi tett
az apja? Lk 15:11, 12.
c. Milyen következményei lettek a fiatalabbik fiú téves elgondolásának
a szabadságról? Lk 15:13, 14; Jer 17:5, 6. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a történetből az önzéssel kapcsolatban?
„Bármi is a látszat, minden énközpontú élet elfecsérelt élet. Aki megkísérel
Isten nélkül élni, tékozolja javait. Elvesztegeti az értékes éveket, eltékozolja
értelmi, érzelmi és lelki képességeit, és sáfárságának csődje örök életébe kerül.
Aki elkülönül Istentől, hogy önmagának szolgálhasson, az a mammon rabja.
Az ember, aki megteremtésekor alkalmas volt az angyalok társaságára, a világ
és a test szolgálatába állt. Minden önző ember ide jut.” – KP 134.
6. Tanulmány - A TÉKOZLÓ FIÚ
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Hétfő

Május 7.

2. A VILÁG ÖRÖMEINEK ÉRTÉKTELENSÉGE
a. Milyen helyzetbe került az egykor jól táplált fiatalember? Lk 15:15, 16.

„Közben súlyos éhínség támadt azon a vidéken, és a [példázatbeli] fiú
nélkülözni kezdett. Elszegődött egy ott lakóhoz, aki elküldte a mezőre, hogy
disznókat legeltessen. A zsidók ezt tartották a legalantasabb és legmegalázóbb
foglalkozásnak. A szabadságával büszkélkedő ifjú most rabszolgasorba jut,
a legsúlyosabb szolgaságba, mert ’saját bűnének köteleivel kötöztetik meg’
(Péld 5:22). Eltűnt a csillogás és hamis ragyogás, amely elkápráztatta, és érzi
bilincseinek súlyát.” – KP 134.

b. A fájdalmas és megalázó tapasztalata eredményeként, mit tett a tékozló fiú a Szentlélek befolyására? Lk 15:17-19.

„A fiatalember otthagyja a disznónyájat, a moslékot, és hazaindul. A
gyengeségtől remegve, az éhségtől bágyadtan, de szapora léptekkel iparkodik
haza. Nincs mivel elrejtenie rongyait, de gyötrelme legyőzi büszkeségét, és
siet, hogy szolgai állásért könyörögjön atyánál, ahol egykor fiaként élt.” – KP
135-136.

c. Mire tanít bennünket Salamon, miután életének nagyobb részét gazdagságban és világi örömökben töltötte el? Préd 2:5-13, 18, 19.

„Salamon saját keserű tapasztalataiból tanulta meg, hogy milyen üres az
az élet, amely a földi dolgokban keresi a legfőbb jót. Pogány isteneknek emelt
oltárokat, de meg kellett látnia, mennyire üres ígéretük, amely nyugalmat
kínál az emberi léleknek.
Későbbi éveiben elfáradva és a föld repedezett kútjainál megszomjazva
Salamon visszatért, hogy igyék az élet kútforrásából. Eltékozolt éveinek történetét figyelmeztető tanításaival együtt feljegyezte a következő nemzedékek
okulására az ihletés Lelke által. Igaz, hogy vetésének magvát népe gonosz
termésében aratta le, Salamon életének munkája mégsem veszett el teljesen.
A szenvedések fegyelmező iskolája végül benne is elvégezte munkáját.” – EÉ
152-153.
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Kedd

Május 8.

3. AZ ATYAI SZERETET MEGNYILVÁNULÁSA
a. Mire jött rá a tékozló fiú, miután hitét tettek követték és közeledett
otthonához? Lk 15:20,21.

„Nyughatatlan fiatalságában a tékozló fiú könyörtelennek és szigorúnak
tartotta atyját. Milyen másként látja most!” – KP 136.

b. Hogyan mutatkozott meg az apa szeretete, amelyet mindig is érzett
megtévedt fia iránt? Lk 15:22-24.

„Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje.
Saját válláról veszi le a díszes köntöst, beborítja vele fia lesoványodott testét,
és a fiú elzokogja bűnbánatát: ’Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és
nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam.’ (Lk 15:21) Az atya
magához szorítja és hazaviszi. A fiúnak nincs alkalma arra, hogy szolgának
ajánlkozzék. Ő az atya gyermeke. Elhalmozzák a ház legértékesebb dolgaival;
a szolgák tisztelik, és szolgálni fogják.” – KP 136.

c. Milyen mértékű mennyei Atyánk öröme, amikor egy elveszett lélek
visszatér Hozzá? Sof 3:17. Milyen parancsot ad ki? Zak 3:4, 5.

„[A megváltás terve] által a bűnös bűnei bocsánatot nyernek, s végül is
befogadják őt a mennybe. De nem gonosztevőként, akinek elengedték büntetését és kiengedték a fogságból, akire mégis gyanakodva tekintenek, és nem
fogadják barátságosan és bizalommal. Hanem mint gyermeket fogadják s a
legteljesebb bizalomba veszik vissza…
Megment minket, mivel Isten szereti a vérével megváltottakat. S nem csupán megbocsát a megtérő bűnösnek, nem csupán beengedik őt a mennybe,
hanem Ő, az irgalmasság Atyja vár majd bennünket a menny kapujánál, hogy
köszöntsön s gazdag belépést adjon a megváltottak hajlékába.” – TII 230-231.
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Szerda

Május 9.

4. AZ ATYA SZERETETE A BŰNÖS IRÁNT
a. Mit tesz a mennyei sereg, amikor egy bűnös visszatér Istenhez?
Lk 15:7.
„A bukott embernek meg kell tanulnia, hogy a mennyei Atya mindaddig
nem lehet elégedett, amíg a szeplőtelen Bárány érdemei által átformált bűnbánó embert magához nem öleli végtelen szeretetében.” – ICsK 99.

b. Mennyire szereti Isten az embert? Mit tesz ezért Isten? Jer 31:3;
Jn 3:16; 12:32.

„Mialatt a bűnös még távol van az atyai háztól, miközben még a bűnök
országában pazarolja el javait, az atyai szív már feltárul előtte. Az Istenhez
való visszatérés minden ébredező vágya: a Szentlélek gyengéd, figyelmeztető
szava, amely az elveszett vándort az Atya szerető szívéhez vonja.
Vajon kételkedhetünk-e még, a Biblia becses ígéretei ellenére is? Hihetjük-e azt, hogy Isten megakadályozza a megtérő és bűneiket elhagyni akaró
szegény bűnösöket, hogy bűnbánóan lábaihoz boruljanak? Félre az ilyen
gondolatokkal! Semmi sem károsabb lelkünkre nézve, mintha a mennyei
Atyánkról ilyen fogalmaink vannak. Igaz ugyan, hogy gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst, és önmagát adta Krisztusban, hogy mindnyájan, akik akarunk,
megmeneküljünk és az örök dicsőség részeseivé lehessünk.” – JVÚ 43.

c. Mit szeretne Isten, hogyan nyilvánítsuk ki ezt a szeretetet saját
életünkben? 1Jn 4:20, 21.

„Mikor az örök szeretet mennyei elve tölti be a szívet, kiárad az másokra
is, nem csupán, mert előnyökhöz juttatták azokat, hanem mert a szeretet a
cselekedetek kútfője, mivel az alakítja a jellemünket, vezérli indulatainkat,
uralkodik szenvedélyeiken, lecsillapítja az ellenségeskedést, magasztossá s
nemessé teszi szeretetünket. Ez a szeretet nem szűkül le csupán arra, hogy ’én’
és ’enyém’, hanem széles, mint a világ, magas, mint a menny, s összhangban áll
a munkálkodó angyalokkal. Aki ezt a szeretetet ápolja annak egész élete édesebb lesz, és nemes befolyást áraszt mindenkire maga körül.” – 4B 223-224.
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Csütörtök

Május 10.

5. AZ ÖNIGAZULTAK FIGYELMEZTETÉSE
a. Mi volt az önigazult idősebbik fiú legnagyobb aggodalma? Lk 15:29,30.
Kiket ábrázol ez a fiú?

„Az idősebb fiú a Jézus-korabeli, megtérni nem akaró zsidókat és minden
kor farizeusait ábrázolja. A farizeusok megvetik az általuk vámszedőnek vagy
bűnösnek tartott embereket. Mivel nem követnek el látványos bűnöket, önigazultak… Mint a példázatban szereplő idősebb fiú, különleges kiváltságokat
kaptak Istentől. Isten családjában a fiú helyére tartottak igényt, de lelkükben
béresek voltak. Nem szeretetből szolgáltak, hanem a jutalom reményében.”
– KP 139-140.

b. Mire figyelmeztette az apa az idősebbik fiút? Lk 15:31, 32.

„A farizeusokat is olyan meleg szeretettel intette és kérlelte a menny, mint
a példázatbeli atya idősebb fiát. ’Mindenem a tiéd’ – nem mint bér, hanem
mint ajándék. Te is csak úgy kaphatod, mint a tékozló fiú – meg nem érdemelten. Az Atya szeretetből adja.
Az embert önigazultsága nemcsak arra készteti, hogy hamis színben
tüntesse fel Istent, hanem arra is, hogy felebarátaival szemben szeretetlen és
gáncsoskodó legyen. Az önző, irigy idősebb fiú leste testvérét, hogy megbírálja minden tettét, és hibáztassa a legkisebb fogyatékosságért is. Minden
tévedését észrevette, minden hibás lépését eltúlozta. Így próbálta igazolni
saját engesztelhetetlenségét. Ma sokan ugyanezt teszik. Amikor valaki először
veszi fel a harcot a kísértések özöne ellen, ridegen, konokul becsmérlik és
hibáztatják.” – KP 140.

Péntek

Május 11.

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

Mire tanít a tékozló fiú példázata?
Miért egy rabság valójában a bűnös élet?
Hogyan fogadja Isten a Hozzá visszatérő bűnöst?
Miként vonja magához az Atya a bűnöst?
Miként válhatunk hasonlóvá az idősebbik fiúhoz?

6. Tanulmány - A TÉKOZLÓ FIÚ
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7. Tanulmány

2018. május 19.
Szombat

Napnyugta: H 20:18
Ro 20:52

A FÜGEFA
„Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan
hasonlóképen elvesztek.” (Lk 13:5)
„Az Úr akarata nem az, hogy valaki elvesszen, hanem azt szeretné, hogy
mindenki hozzá jöjjön és üdvözüljön. Azonban az Úr lelket meglágyító és
megfékező szeretete ellenére, akik szeretetét és kegyelmét élvezhetik, bátorkodnak makacsul ellenállni. Bárcsak ne feledné el az ember, hogy Isten
türelmének határa van!” – RH December 7, 1897.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 142-146. (A terméketlen fügefa)

Vasárnap

Május 13.

1. A PÉLDÁZAT MIÉRTJE
a. Milyen esemény történ Jeruzsálemben, amely kapcsán a fügefa példázata megszületett? Lk 13:31.
„Jézus hallgatói elmondtak egy esetet, amely abban az időben nagy izgalmat váltott ki. Poncius Pilátusnak, Júdea helytartójának egyes intézkedéseit
a nép sérelmesnek találta. Jeruzsálemben a nép háborgott, és Pilátus megpróbálta erőszakkal elhallgattatni. Egy alkalommal katonái még a templom
területére is behatoltak, és megöltek néhány galileai zarándokot, akik éppen
áldozatukat mutatták be.” – KP 142.

b. Miből látható, hogy a zsidók szerint a szerencsétlenség a bűn büntetése miatt történik? Lk 13:2, 4.

„A zsidók a csapást Isten büntetésének tartották, és leplezett örömmel
számoltak be Jézusnak erről az erőszakos cselekedetről. Jó dolgunk bizonyítja
– gondolták – hogy sokkal jobbak vagyunk, mint a megölt galileaiak, és ezért
Isten is jobban kedvel minket. Arra számítottak, hogy Jézus is kárhoztatni
fogja ezeket az embereket, akik szerintük alaposan rászolgáltak a büntetésre.”
– KP 142.
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Hétfő

Május 14.

2. FIGYELMEZTETÉS ÉS KÉRÉS
a. Mire figyelmeztette és mire kérte Jézus a zsidókat? Lk 13:3-5.

„Miközben Jézus a tanítványokkal és a sokasággal beszélt, prófétai szemmel a jövőbe nézett, és látta Jeruzsálemet ostromgyűrűben. Hallotta a kiválasztott város ellen menetelő ellenség lépteinek zaját, és látta az ostrom alatt
elpusztulók ezreit. Sok zsidót gyilkoltak le a templom udvaraiban áldozatuk
bemutatása közben, akárcsak azokat a galileaiakat. Az egyeseket sújtó csapások Isten figyelmeztető üzenetei voltak az éppoly bűnös nemzetnek. ’Ha
meg nem tértek – mondta Jézus – mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.’
Kegyelmi idejük még egy kis ideig tartott. Még volt idejük a békességükhöz
szükséges dolgok megismerésére.” – KP 143.

b. Mivel kapcsolta össze Jézus a tanításaiban az ítéletről szóló figyelmeztetéseit? Lk 9:56; Jn 3:17.

„Amikor Krisztus az embereket az ítéletre figyelmeztette, mindjárt felkínálta nekik kegyelmét is.” – KP 142.

c. Mire kér bennünket Isten ma? Ez 18:31; 33:11.

„A megújulás az egyetlen útja annak, hogy a szent városba juthassunk.
Keskeny ez az út és szoros az a kapu, amelyen át kell haladjunk, de ezek mentén vagyunk vezetve, férfiak, nők és gyerekek, olyan tanítást kaptak, hogy az
üdvösséghez új szívre és új lelkületre van szükségük. Az öröklött régi jellemvonásokat le kell győzni! Az ember természetes vágya változzon meg! Minden megtévesztést, minden félremagyarázást, minden gonosz beszédet félre
kell tenni! Új életet kell élni, amely az embert keresztényivé teszi. Haladjunk
szembe a gonoszság áradatával, mint ahogyan régen is tették!” – TDG 108.
„Az Úr menteni akar, nem pusztítani. Örül a bűnösök megmentésének.
’Életemre mondom – így szól az én Uram, az Úr – hogy nem kívánom a bűnös ember halálát.’ (Ez 33:11). Intéssel és kérleléssel szólítja az önfejűt, hogy
hagyjon fel gonoszságával, forduljon Istenhez, és éljen!” – PK 66.
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Kedd

Május 15.

3. A SZIMBOLIKUS FA
a. Milyen példázatot mondott Jézus, hogy megerősítse a figyelmeztetését és kérését? Lk 13:6, 7. Miért szemléltette megfelelően a gyümölcstelen fügefa a zsidókat? Hós 10:1.

„A Krisztus-korabeli nép nagyobb kegyességet mutatott, mint a korábban
élő zsidók, de még kevésbé voltak meg náluk Isten Lelkének drága ajándékai…
Isten gyümölcsöt keresett Fia által, de egyet sem talált. Izrael hiába foglalta
el a földet. Puszta léte átok volt, mert elfoglalta a szőlőben egy gyümölcstermő fa helyét. Megfosztotta a világot azoktól az áldásoktól, amelyeket Isten
szeretett volna adni általuk. A zsidók hamis színben tüntették fel Istent a
népek előtt. Nemcsak hasznavehetetlenek voltak, de kifejezetten akadályt
jelentettek. Vallásos életük nagyon megtévesztő volt. Inkább rombolt, mint
mentett.” – KP 144.

b. Miből ismerhetjük, hogy sikertelenségüknek önmaguk voltak az
okai? Apcs 7:51-53.

c. Miként válhatunk gyümölcstelen fügefává mi is? Jn 15:4, 5.
„A kérkedő fügefához hasonlóan, bennünket is befedhetnek a levelek, de
mégis gyümölcstelenek lehetünk. Miközben tudjuk, hogy az általunk elfogadott igazság olyan szilárd, mint az örökkévaló magaslatok, hányan állnak készen közülünk állást foglalni ezen igazság alapelvei mellett annak bizonyossága
nélkül, hogy Krisztus őbennük lakozik es ők Krisztusban? Hányan hajlandóak
naponként tovább haladni anélkül, hogy megtapasztalnák annak megszentelő
erejét szívükön, mely a jó cselekedetekre vezet...
Nem csak nekünk kell az igazságra támaszkodnunk, hanem az igazságnak
is reánk! Így lesz majd bennünk az igazság és mi az igazságban. Ha ez megtörténik, akkor életünk és jellemünk bizonyságot tesz arról, hogy az igazság
munkálkodik bennünk. Így szentelődünk meg és így kapunk olyan erkölcsöt,
amely alkalmas a dicsőség országában lévő mennyei angyalok közösségéhez.
Az általunk megtartott igazság mennyei eredetű, és amikor ez a vallás a szívbe
költözik, akkor az elkezdi megtisztító és finomító munkáját.” – ST May 9, 1878.
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Szerda

Május 16.

4. A MEGHOSSZABBÍTOTT PRÓBAIDŐ
a. Mire kérte a vincellér a szőlőskert tulajdonosát? Lk 13:8.
b. Milyen párhuzam van a Jeruzsálem pusztulása előtti napok és az emberiség történelmének vége előtti napok között? 2Pt 3:9, 10.

„Ó, a kegyes Megváltónk drága hosszútűrése! Ó bárcsak minden kedves
fiatal nagyra becsülné az emberi értéket, amely végtelen áron lett megvásárolva a Kálvárián! Ó bárcsak mindenki megfelelően értékelné az Istentől kapott
képességeket! Krisztus által felfelé haladhatsz a fejlődés létráján és minden
képességet Jézus irányítása alá rendelhetsz… Kinyilváníthatod, hogy a Szentlélek vezérel lelkületeddel, gondolkodásmóddal, szavakkal és tettekkel. Életed
így fog erőteljes hatással lenni másokra.
A föld történelmének legünnepélyesebb időszakában élünk, amikor az
emberek gondatlanok és közönyösek… Imádkozz, higgy és engedelmeskedj! Saját erőtökből semmit nem tehettek, Jézus Krisztus kegyelme által
viszont úgy használhatjátok fel képességeiteket, hogy az mind a saját, mind
pedig mások számára áldást jelentsen. Támaszkodj Jézusra, aki megsegít
abban, hogy szorgalmasan végezd a munkáját, és végül elnyerd az örök élet
jutalmát.” – SD 118.

c. Végezetül, hogyan fejezte ki Jézus, hogy mint nemzet önmaguk döntik el saját sorsukat? Lk 13:9.

„Jézus nem mondta el a példázatban, mi volt a kertész munkájának eredménye. Itt félbeszakadt a történet. Befejezése azon a nemzedéken múlott,
amely hallotta szavait. Nekik szólt a komoly figyelmeztetés: ’Ha pedig nem,
azután vágd ki azt.’ Tőlük függött, hogy elhangzanak-e a visszavonhatatlan
szavak. A harag napja közel volt. Az Izraelt sújtó csapásokkal a szőlőskert
könyörületes gazdája előre figyelmeztette őket a gyümölcstelen fa pusztulására.” – KP 146.
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Csütörtök

Május 17.

5. NEKÜNK SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS
a. Milyen három figyelmeztetés szól a hívők számára ebből a példázatból? Milyen erőfeszítést tesz még az Úr érdekünkben? Ésa 27:2-4;
Hós 11:8.er.

„Az intés eljutott hozzánk is, és nekünk is szól. Vajon te is gyümölcstelen
fa vagy-e az Úr szőlőskertjében? Kimondják-e rád is nemsokára az ítéletet?
Mióta kapod az Úr ajándékait? Mióta figyeli és várja, hogy viszonozd szeretetét? Micsoda megtiszteltetés számodra, hogy az Úr szőlőjében lehetsz, és
élvezheted a kertész éber gondoskodását! Hányszor remegtette meg szíved
az evangélium drága üzenete! Krisztus nevét viseled. Látszólag egyházának
– Krisztus testének – tagja vagy, de nem tudod, mit jelent élő kapcsolatban
lenni a szerető Istennel. Élete nem ragyog át a tieden. Jellemének szép vonásai: ’a Lélek gyümölcsei’ nem láthatók életedben.” – KP 145.

b. Mi lesz kimondva végül azokra, akik nem viszonozzák Istennek értük való gondviselését és munkáját? Hós 4:17; Jel 3:16.

„Az a szív, amely hideg marad Isten hívására, olyannyira megkeményedik,
hogy végül már mit sem érez, ha a Szentlélek hatni próbál rá. Ekkor hangzik el
ez az ítélet: ’Vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?’ (Lk 13:7).” – KP 146.

Péntek

Május 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért mondták a zsidók a szerencsétlenséget szent elégtételnek?
2. Milyen változáson kell átmenjünk, hogy megújuljunk, hogy Isten kertjében
gyümölcsöző fává lehessünk?
3. Milyen hatást vált ki környezetünkből, ha elmulasztjuk a gyümölcstermést?
Milyen hatással lesz ez hitéletünkre?
4. Milyen hatással van gyümölcsünkre az, ahogyan felhasználjuk az Istentől
kapott képességeket?
5. Miként lehetünk gyümölcstelen fák Isten szőlőskertjében, még ha gyülekezeti tagok vagyunk is?
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8. Tanulmány

2018. május 26.
Szombat

Napnyugta: H 20:26
Ro 21:00

MENYEGZŐI RUHA NÉLKÜL
„És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.” (Mt 22:12)
„Nagy horderejű az a tanulság, amelyet a menyegzői ruháról szóló példázatból le kell vonnunk. A menyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését
ábrázolja; a menyegzői ruha pedig azt a jellemet, amelyet a menyegző minden
vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz.” – KP 210.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 210-219. (A menyegzői ruha)

Vasárnap

Május 20.

1. MEGHÍVÓ A KIRÁLYI MENYEGZŐRE
a. A menyegzői ruha példázatában, ki küldte a hivatalos meghívást?
Mi volt a válasz? Mt 22:2, 3.

b. Hogyan fogadták a második meghívást? Mt 22:4-6.

„Ez a példázat [a menyegzői ruháról] – akárcsak a nagy vacsoráról szóló
– az evangéliumi meghívást és a zsidók elutasító magatartását illusztrálja,
valamint azt az üzenetet, amellyel az irgalmas Isten a pogányokat meghívja.
Csakhogy ebben a példázatban a meghívást visszautasítók sértőbben viselkednek, és a büntetésük is rettenetesebb. A lakomára szóló meghívást a
király küldi. Olyan valaki, akinek joga van parancsolni. A meghívás nagyon
megtisztelő, de a meghívottak nem értékelik a megtiszteltetést. A király tekintélyét lebecsülik.” – KP 210.

c. A király parancsa szerint, mit kellett tenni azokkal, akik visszautasították a meghívást? Mt 22:7.
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Hétfő

Május 21.

2. VENDÉGEK KERESÉSE
a. Kiket hívtak meg ezután a menyegzői ünnepélyre? Mt 22:8-10. Ezen
meghívás mit mond el azokról, akik elfogadják az evangélium hívását? Mt 7:21; Jak 1:22; Jn 3:5.

„Az elsőként meghívottak nem akartak semmilyen földi érdekükről lemondani a királyi lakomáért. A meghívás elfogadói közül pedig némelyek
csak saját előnyüket keresték. A lakmározás kedvéért jöttek, és nem volt
szándékukban megtisztelni a királyt.” – KP 211.
„Nem szükséges, hogy lesújtson bennünket, hogy jó és rossz is összegyűlt a
gyülekezetben. Júdás is a tanítványok közé tartozott. Minden képessége megvolt, ami egy embernek lehetett. Jóllehet hallotta az igazságot és odafigyelt a világosan bemutatott elvekre, de Krisztus tudta, hogy nem fogadta el az igazságot.
Júdás nem evett az igazságból. Az igazság nem vált Júdás részévé. Régi szokásait
folyton erősítgette. Azonban Krisztus mégsem használt erőszakos eszközöket
ahhoz, hogy Júdást eltávolítsa a tanítványok közül.
Eljön annak az ideje, amikor nyilvánosságra kerül, hogy ki az, aki csatlakozott a gyülekezethez, de nem csatlakozott Krisztushoz.” – RH February 7, 1899.

b. Mi történt, amikor a király a vendégek megszemlélésére érkezett?
Mt 22:11.
„A menyegző minden vendége kapott menyegzői ruhát. Ez a ruha a király
ajándéka volt. A vendégek a ruha viselésével a vendéglátó iránti tiszteletüket
fejezték ki. Egy ember azonban hétköznapi ruhájában jelent meg… A drágán
vett öltözéket nem értékelte és nem vette fel. Ezzel megsértette urát.” – KP
211-212.

c. Mit mondott a király annak, aki menyegzői ruha nélkül volt? Mt
22:12-14.

„Sokan hallják a könyörület hívását, de sokakat kerülnek majd el az élő
Isten pecsétjével. Kevesen alázzák meg magukat, mint a kisgyermekek, hogy
beléphessenek Isten országába.” – 5B 43.
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Kedd

Május 22.

3. A MEGVIZSGÁLÁS MUNKÁJA
a. Mit ábrázol a vendégek vizsgálata? Dn 7:9, 10.

„A lakoma vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínálta vendégségen az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt; azok,
akiknek neve bekerült az élet könyvébe. De nem mindenki igazi tanítvány,
aki magát kereszténynek vallja. A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik
részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik, mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizessen
’mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz’ (Jel 22:12). Krisztus tehát mielőtt
eljön, minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a jutalmat.” – KP 212.

b. Ahogyan a folyamatban lévő vizsgálati idő ezen példázattal van
szemléltetve, úgy mit szemléltet a királytól kapott meghívás? Jel
3:20, 21. Sokaknak cselekedetei miről tanúskodik? Jel 3:17.

„Az ember, aki nem viselt menyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember
állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt
tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik,
hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igaz bűnbánatot.
Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne.
Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Mégis úgy vélik, hogy
elég jók, és Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. Hallgatják az Igét,
eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját.” – KP 215-216.
„Minden figyelmeztetés, feddés, kérlelés Isten Igéjében vagy követőinek ajkán, zörgetést jelent a szív ajtaján. A bebocsátást kérő Jézus hangja
az. Minden figyelembe nem vett kopogtatás után kisebb az indíttatás, hogy
ajtót nyissunk. Ha ma nem engedünk a Szentlélek befolyásának, holnapra
már gyöngébben szól. A szív kevésbé lesz érzékeny, veszedelmes nemtörődömségbe hull. Közömbössé válik az élet rövidsége és az azon túli hatalmas
örökkévalóság iránt.” – JÉ 415.
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Szerda

Május 23.

4. MENYEGZŐI RUHÁBAN
a. Miből van a menyegzői ruha, amelyet mindenkinek viselnie kell, aki
részt kíván venni a mennyei ünnepségen? Jel 19:7, 8.
„A menyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek
tiszta, foltnélküli jelleme… azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójaként…
A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték emberi
elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és
ezt a jellemet felkínálja nekünk.” – KP 212. 213.

b. Hogyan juthatunk igaz jellemhez? Ésa 55:1; Mt 5:6.

„Amikor valaki befogadja Krisztust, erőt kap ahhoz, hogy Krisztus életét
élje.” – KP 215.
„A szent élet nem nyerhető el rendkívüli erőfeszítés vagy fáradságos munka, sem adományok vagy áldozatok árán. Isten ingyen ajándéka ez, amelyet
minden éhező és szomjazó léleknek megad.” – GH 23.

c. Mit foglal magába az igazságosság? 1Jn 3:7; Jn 15:5.

„A megigazultság azt jelenti, hogy helyesen cselekedni. Isten mindenkit
cselekedetei szerint ítél meg. Tetteinkből tűnik ki, hogy milyen a jellemünk.
Cselekedeteink mutatják meg, hogy valódi-e a hitünk.
Van olyan ember is, aki elhiszi ugyan, hogy Jézus neve az egyetlen név,
amely által üdvözülhet, de nem fogadja el Jézust hit által személyes Megváltójaként. Nem elég elfogadni az igazságot, mint elméletet. Nem elég hitvallást
tenni Krisztusról, és nem elég az, ha nevünk a gyülekezet névsorában szerepel.
’Aki az Ő parancsolatait megtartja, az Őbenne marad és Ő is abban; és abból
ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott.’
’Arról tudjuk meg, hogy megismertük Őt, ha az Ő parancsolatait megtartjuk’
(1Jn 3:24; 2:3). Ez a megtérés igazi bizonyítéka. Bármit vallunk, nem ér semmit,
ha nem teszünk Krisztusról igaz cselekedeteinkkel bizonyságot.” – KP 214.
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Csütörtök

Május 24.

5. A BOLDOG TAPASZTALAT
a. Milyen tapasztalatot élhetnek meg azok, akik elfogadják Krisztus
tanácsát a Jel 3:18. versében írottak szerint? Jel 19:8, 9.

„Isten ráhelyezi Krisztus igaz voltának makulátlan, tiszta palástját megpróbált, megkísértett, hűséges gyermekeire. A megvetett maradék dicsőséges
ruhába öltözik, és a világ romlottsága soha többé nem mocskolja be. Nevük
bent marad az élet könyvében, amely a Bárányé. A korszakok hűségesei közé
sorolja őket a menny…
[A hűségesek] homlokukon az Atya nevével a Sion hegyén állnak a Báránnyal. A trón előtt éneklik az új éneket, amelyet senki nem tanulhat meg,
csak a földről megváltott száznegyvennégyezer.” – PK 367.

b. Krisztusnak földi tapasztalatai közül melyik az amelyet mi is átélhetünk? Zsol 40:9; Jn 15:10.

„Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden embernek,
hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat
Krisztusnak, szívünk egyesül az Ő szívével; akaratunk beleolvad az Ő akaratába; lelkünk eggyé lesz az Ő lelkével; gondolatainkat foglyul ejti; és az Ő
életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett igazságába.” – KP 213.

Péntek

Május 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mivel tisztelhetjük meg mennyei királyunkat, ha meghívott, hogy egyesítsük
emberi mivoltunkat az ő istenségével?
2. Milyen tévedésbe kerülhetünk miután elfogadtuk a király meghívását?
3. Hogyan kopogtat Jézus szívünk ajtaján? Mit szeretne Ő?
4. Mit jelképez a menyegzői ruha? Miből tudhatjuk, hogy van-e ilyen öltözetünk?
5. Mit jelent a Krisztus igazságosságába való öltözködés?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
imaház részére Indiában,
Thoothukudi városban

2018. június 2.
Szombat
Bangalore

India földrajzilag a Föld hetedik legnagyobb
Madras
országa 1,3 milliárd lakosával. 29 államot és
INDIA Puducherryo
Bengáli 7 szövetségi területet magába foglaló ország.
Kozhikode
öböl
Madurai
Tengerpartja több mint 7 000 km húzódik el.
Kochi
Jaffna
Thoothukudi a keleti parton fekvő fontos kiThoothukudi
Trincomalee
kötő város, közel Kanyakumari (Cape ComoMannari Thituvananthapuram öböl Srí Lanka
rin) városhoz, amely az indiai szubkontinens
Colombo
legdélebbi csúcspontján van.
Indiai ó c e á n Galle
Valamikor 2007-ben a Dél-indiai Unió Mis�szió területről néhány adventista testvér látogatott
el hozzánk családjukkal, akik nagy érdeklődést mutattak
a jelenvaló igazság után. Miután tanulmányozták a megújulás és reformációs
üzenetet tizenegyen csatlakoztak a Reformmozgalomhoz. A munka tovább
haladt és elért néhány szomszédos települést.
A hittestvérek bérelt helyen gyűltek össze istentiszteletre. Szűkös anyagi
körülményeink ellenére meg tudtunk vásárolni egy területet, ahol emlékművet
állíthatunk az Úr számára. Azonban az imaház felépítéséhez szükségünk van
Isten gyermekeinek segítségére, akik világszerte vannak.
Arra kérünk minden hittestvérünket és barátkozót szerte a világon, hogy
akik értékelik a reformáció üzenetét és aszerint élnek, azok kiemelkedően
nagylelkűek legyenek adományaikkal ezen építkezés javára! Odaadó imáitokat
is kérjük, hogy elkészülhessen teljesen ezen terv Isten dicsőségére és tiszteletére!
„Minden hívőre ráhelyezte Isten azt a felelősséget, hogy imaházak épüljenek, hogy a világ érdekében rájuk bízott képességek felhasználásával megnyilvánuljon az emberek oktatásának célja, hogy Isten dicsőségére legyen alkalmazva
a tőle kölcsön kapott minden eszköz. Az embereket sáfáraivá tette. Örömmel és
nagylelkűen kell felhasználniuk a birtokukban lévő eszközöket az igazság és jogosság előmenetelére. Istentől kapott tálentumaikat alkalmazzák Isten művének
építésére és országának gyarapítására!” – MM 315.
Megköszönjük testvéreink világszéles szervezetének, hogy megnyitják szívüket a bőséges adományozásra ezen imaház érdekében! Imádkozunk az Úr
bőséges áldásáért, hogy tárházaitok megteljenek és egészségetek legyen hibátlan! Ámen.

Hittestvéreitek Thoothukudi-ból
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2018. június 2.
Szombat

Napnyugta: H 20:32
Ro 21:06

A GAZDAG EMBER ÉS LÁZÁR
„Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak,
az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.” (Lk 16:31).
„E világ javait nélkülöző, de Istenben bízó és a szenvedésben béketűrő
szegényeket Isten egy napon azok fölé emeli, akik e világban a legmagasabbra
jutottak, de nem adták át életüket Istennek.” – KP 274.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 174-182. (Áthidalhatatlan szakadék)

Vasárnap

Május 27.

1. ÖRÖK SORSA FÜGG ETTŐL
a. Melyik példázat szemlélteti, hogy az ember sorsa attól függ, hogy
miként éli le életét? Mutasd be a két ember közötti különbséget és a
történet tanulságát! Lk 16:19-21.

„A gazdagról és Lázárról mondott példázatában Krisztus azt tanítja, hogy
az ember ebben az életben dönti el örök sorsát. E próbaidő alatt Isten mindenkinek felkínálja kegyelmét. De ha az ember a maga kedvteléseivel elvesztegeti az alkalmakat, eljátssza örök életét, újabb próbaidőt nem kap. Rajta
múlik, hogy közte és Isten között áthidalhatatlan szakadék tátong.” – KP 174.

b. Mi történt a koldussal és a gazdag emberrel? Lk 16:22.

„A nap mint nap türelmesen és némán szenvedő szegény meghalt, és
eltemették. Senki sem siratta meg, de a szenvedésben tanúsított türelmével
Krisztusról tett bizonyságot. Kiállta hite próbáját, és amikor meghalt, a példázatban az angyalok elvitték Ábrahám kebelére.” – KP 175.
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Hétfő

Május 28.

2. A TÉVES SZEMLÉLET HELYREIGAZÍTÁSA
a. Mi volt az a téves hiedelem, amivel Jézus sok hallgatója egyetértett, és
Ő arra használt fel, hogy fontos igazságról tanítson? A gazdag ember
sorsával milyen igazságot tanított Jézus? Lk 16:23, 24.

„Krisztus ezt a példázatát a nép elképzelésére építette. Hallgatói közül
sokan a halál és feltámadás közötti öntudatos állapot tanát vallották. A Megváltó ismerte nézeteiket, és példázatát úgy fogalmazta meg, hogy e nézetükre
építve, fontos igazságokat véssen szívükbe. Olyan tükröt tartott hallgatói
elé, amelyben a maga valóságában megláthatták, milyen viszonyban vannak
Istennel. Saját elképzeléseiket használta fel arra, hogy megértesse velük e nagyon fontos igazságot: nem a vagyon határozza meg az ember értékét, mert
mindazt, amije van, az Úrtól kapta kölcsön. Ha visszaél ezekkel az ajándékokkal, koldusabb és lesújtottabb lesz a legnyomorultabb, de Istent szerető és
benne bízó embernél.” – KP 176.

b. Mit tanít a Biblia a test és a lélek állapotáról a halálban? Préd 9:7, 8;
Zsol 146:2-4; Jn 11:11.

„Korábban gyakran összezavart, hogy igyekeztem a halottak közvetlen
jutalmazását vagy büntetését összeegyeztetni a jövő feltámadás és ítélet kétségbevonhatatlan tényével. Ha a halál óráján a lélek örök boldogságba vagy
szomorúságba lépett, akkor mi célt szolgálna a szegény porladó test föltámasztása?
Azonban ez az új és szépséges hit rávezetett az okra, amiért a sok ihletett
író oly sokat időzött a test föltámadásán. Azért tették, mert az egész lény a
sírban szunnyadt. Most már tisztán megértettem régebbi álláspontunk hamisságát e kérdésben.” – LS 49. 50.

c. Hogyan válaszolt a gazdag ember kérésére a jelképes Ábrahám? Lk
16:25.
„A mostani élet szenvedései összehasonlíthatók-e a végtelen dicsőség
mértékével?” – ST December 10, 1885.
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Kedd

Május 29.

3. AZ ÖRÖKRE ELVESZTETT LEHETŐSÉG
a. Milyen további problémáról beszél Ábrahám a jelképes párbeszédben?
Lk 16:26.
„Komoly dolog meghalni, de élni még sokkal komolyabb. Ismét találkozni
fogunk létünk minden gondolatával, szavával és tettével. Amivé a próbaidő
alatt neveljük magunkat, annak kell megmaradnunk az örökkévalóságra. A
halálban ugyan porrá lesz a testünk, de ez mit sem változtat a jellemünkön.
Jézus eljövetele nem cseréli ki, csak rögzíti jellemünket az örökkévalóságra,
megváltoztathatatlanul.” – 5B 341.

b. Mit nem vett figyelembe még most sem a gazdag ember? Lk 16:27, 28.
Van-e valami, amit Isten nem tett meg üdvösségünkért?

„Amikor a gazdag további bizonyítékért esdekelt testvérei számára, azt a
világos választ kapta, hogy e bizonyíték sem győzné meg őket. A gazdag Istent
bírálta kérésével. Mintha ezt mondta volna: ha jobban figyelmeztettél volna,
akkor nem lennék itt. Ábrahám pedig a példázat szerint ezt válaszolta: testvéreid elég figyelmeztetést kaptak. Isten fényt hintett rájuk, de nem akarták
meglátni; az igazság feltárult előttük, de nem akarták meghallani.” – KP 177.
„Amikor Isten Krisztust adta világunkért, akkor a menny minden kincsét
ideadta egyetlen ajándékban. Semmit nem tartott vissza. Többet már nem
tud tenni, mint amit tett azért, hogy az embert bűnbánatra segítse. Nincs más
eszköze üdvösségük érdekében.” – RH September 17, 1901.

c. Mit kell komolyan átgondolnunk, ha megfigyeljük a világ mai állapotát? Jak 4:14; 2Kor 6:2.

„Isten… addig gyakorol türelmet az ember iránt, amíg ki nem fogy minden eszközből, hogy bűnbánatra juttassa. Azonban türelmének határa van.”
– RH September 17, 1901.
„Siess, míg a kegyelem várakozik, gyere, valld meg bűneidet, alázd meg
magadat, és Isten nagylelkűen megbocsát majd. Ne félj megragadni ezt az
alkalmat.” – 5B 258.
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Szerda

Május 30.

4. AZ ELMULASZTOTT SZÁMOS FIGYELMEZTETÉS
a. Milyen bizonyítékot utasítottak el először a zsidók? Milyen további
tények elvetéséről beszélt még Jézus? Lk 16:29-31; Jn 5:46, 47.

„’Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha
valaki a halottak közül feltámad.’ (Lk 16:31) E szavak igazságát a zsidó nép
történelme bizonyítja. Krisztus utolsó és mindent betetőző csodája a négy
napja halott bethániai Lázár feltámasztása volt. A zsidók látták a Megváltó
istenségének e csodálatos bizonyítékát, de nem fogadták el. Lázár feltámadt,
és bizonyságot tett előttük, de ők megkeményített szívvel fogadtak minden
bizonyítékot. Sőt Lázárt még meg is akarták ölni (Jn 12:9-11).” – KP 177.

b. Milyen lelki áldást kaptak a zsidók? Rm 9:3-5. Hogyan vétkeztek nagyon sokan közülük az áldásaik felhasználásában? Lk 12:21.

„Amikor Krisztus elmondta példázatát a gazdagról és Lázárról, a zsidók
között sokan voltak olyan szánalmas állapotban, mint a gazdag ember. Az Úr
javait a maguk önző céljaira használták, és már-már nekik is szólt az ítélet:
’Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál’ (Dn 5:27). A gazdag megkapott
minden földi és lelki áldást, de nem Istennel együttműködve akarta ezeket az
áldásokat kamatoztatni, akárcsak a zsidó nép.” – KP 179.

c. Miként kerülhetünk abba a veszélybe, hogy ugyanezt a hibát követjük el? Péld 14:31. Zak 7:10.

„Ha Isten adott nekünk bőségesen e világ javaiból, akkor nem kellene
önzően felhasználnunk azokat, vagy még több után sóvárogni, hanem azoknak is juttatni abból, akik nem kaptak annyi áldást. Semmi sem oly felüdítő
lelkileg, mint örömmel és készségesen adni abból, amivel Isten megáldott
bennünket. Az ember élete megújul, látva a jótettet, és megértve az Úr javainak lelkiismeretes felhasználását.” – RH May 27, 1902.
„Ugyanaz az áldozatkész lelkület, mely üdvösségünket megszerezte, tovább él azok szívében, akik részesülnek a mennyei ajándékból.” – LHU 278.
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Csütörtök

Május 31.

5. AZ ELBIZAKODOTTSÁG VESZÉLYE
a. Krisztus idejében miben bízott önelégülten Istennek kedvelt népe?
Jn 8:34. Mikor értették meg a figyelmeztetést?

„Amikor Jeruzsálem nagy bajba jutott, amikor népét éhínség és egyéb
szenvedés sújtotta, megemlékeztek Krisztus szavairól, és megértették a példázatot. Szenvedésük oda vezethető vissza, hogy elmulasztották az Istentől
kapott világosságot a világra sugározni.” – KP 181.

b. Ehhez hasonlóan mi a tévedése Laodíceának? Jel 3:16, 17.

„Világunkban vannak önelégült emberek. Ezek nem falánkak, nem részegesek, nem is hitetlenek. Csak egyszerűen önmaguknak akarnak élni, és
nem Istennek. Nem gondolnak Istenre, ezért a hitetlenek közé tartoznak. Ha
beléphetnének a kapukon Isten városába, nem lehetne joguk az élet fájához,
mert amikor Isten parancsolatai – kötelező érvényű kívánalmaikkal – eléjük
tárultak, akkor ezt mondták: Nem! Ezen a földön nem szolgálták Istent, ezért
nem szolgálnák odaát sem. Nem éreznék jól magukat Isten közelében, és
minden helyet kívánatosabbnak tartanának, mint a mennyet.
Krisztustól tanulni annyit jelent, mint felölteni jellemét. Aki azonban nem
értékeli és nem hasznosítja a földön kapott drága alkalmakat és megszentelő
sugallatokat, az nem tudna részt venni a menny tiszta áhítatában.” – KP 182.

Péntek

Június 1.

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

Milyen tanítás lett adva ebben a példázatban a két ember életéről?
Hogyan mutatott rá Ábrahám válasza a gazdag ember problémájára?
Miről tanúskodott a gazdag ember kérése testvéreivel kapcsolatban?
Mit tanít ez a példázat a jelenlegi lehetőségekről?
Ha az önelégült gyülekezeti tagok nem hitetlenek, akkor miért vannak a hitetlenekhez sorolva?
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10. Tanulmány

2018. június 9.
Szombat

Napnyugta: H 20:39
Ro 21:11

AZ IRGALMAS SZAMARITÁNUS
„Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.” (Mt 5:7).
„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.” – JÉ 420.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 262-270. (Ki az én felebarátom);
Gondolatok a Hegyibeszédről, 26-28. (Boldogok az irgalmasok)

Vasárnap

Június 3.

1. AZ ÖRÖKÉLET FELTÉTELEI
a. Mit válaszolt Jézus a törvénytudó kérdésére, hogy mit tegyen az
örökéletért? Lk 10:25, 26.

„Az üdvösség feltételei mindenkor ugyanazok. Örök életet ad azoknak,
akik hajlandók engedelmeskedni Isten törvényének. A tökéletes engedelmesség – gondolatokban, szavakban és tettekben – ugyanolyan lényegesek ma,
mint amikor törvénytudó kérdezte Krisztustól: ’mit cselekedjem, hogy az
örök életet vehessem?’ ” – TMK 299.

b. Melyik törvényt említette meg a törvénytudó és milyen választ kapott
Jézustól? Lk 10:27, 28.

„A törvénytudó nem volt megelégedve a farizeusok magatartásával és
cselekedeteivel. Tanulmányozta a Szentírást, mert meg akarta ismerni mondanivalóját. Mélységesen érdekelte ez a kérdés, és őszintén kérdezte: ’Mit
cselekedjem?’ Válaszában, amelyben meghatározta a törvény követelményeit,
figyelmen kívül hagyta a ceremóniális és rituális előírások tömkelegét. Ezeknek nem tulajdonított fontosságot. Csak azt a két nagy elvet nevezte meg,
amelytől függ az egész törvény és a próféták.” – KP 263.
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Hétfő

Június 4.

2. FIGYELMETLENSÉGÜNK FELEBARÁTAINK IRÁNT
a. Milyen kérdést tett fel a törvénytudó, amely miatt Jézus elmondta a
példázatot? Lk 10:29. Kik a felebarátaink ma?

„A felebarátunk mindenki, akinek szüksége van a segítségünkre; minden
lélek, akit megsebesített és összetört az ellenség. A felebarátunk mindenki,
aki Isten tulajdona…
Nem csak a barátaink és közeli ismerőseink a felebarátaink. Nem csupán
azok a felebarátaink, akik a mi egyházunkhoz tartoznak, és hozzánk hasonlóan gondolkoznak. Az egész emberi család minden tagja a felebarátunk.
Tegyünk jót mindenkivel, különösen a hitünk családjához tartozókkal! Mutassuk be a világ előtt, mit jelent Isten törvényének megtartása. Szeressük
Teremtőnket és törvényét mindenekfelett, felebarátainkat pedig úgy, mint
önmagunkat!” – ÉÉM Augusztus 16.

b. Hogyan viselkednek nagyon sokan, amely kifejezi, hogy nem szeretik felebarátaikat? Kihez hasonlítanak ők? 1Móz 4:9.

„Túl sokan kérdezik: ’Testvérem őrizője vagyok?’ Az angyal így szólt:
’Igenis, őrizője vagy. Őrködj nyitott szemmel testvéred fölött, gondoskodj jólétéről, táplálj iránta szerető, jóindulatú lelkületet. Tartsatok össze, összetartsatok!’ Isten terve szerint az ember legyen nyílt, becsületes, színlelés nélküli,
szelíd, alázatos és egyszerű, őszintén odaadó. Ez a menny elve, Isten rendelte
így. De a sajnálatra méltó, gyarló ember mást talált ki magának. A maga útját
járja, s gondosan őrködik érdekei fölött.” – 1B 69.

c. Miből ismerhetjük, hogy ez nem egy hívő magatartás? Rm 14:7.

„Életünk miden tette kihat másokra. Vagy jól, vagy rosszul. Vagy felemelünk a befolyásunkkal, vagy romlásba döntünk. Mások is érzékelik e légkört,
ahhoz tartják magukat, és többé-kevésbé követnek minket.” – 2B 133.
„Öntudatlanul is szétáradó befolyásunk vagy buzdítani és erősíteni fog másokat, vagy pedig elcsüggeszt, és Krisztustól és igazságától tovaűz.” – JVÚ 91.
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Kedd

Június 5.

3. AZ IGAZI FELEBARÁT
a. A példázat szerint, hol történt, hogy rablók fosztottak ki egy embert? Kicsoda kerülte ki és hagyta ott félholtan? Lk 10:30-32.

„A Jeruzsálemből Jerikóba tartó embernek Júdea pusztáján is át kellett
haladnia. Az út kietlen, sziklás, rablók háborgatta hegyszoroson vezetett át
az út, amely gyakran volt erőszakos cselekmények színhelye. A példázatbeli
utast itt támadták meg. Minden értékétől megfosztották, és félholtan az útszélen hagyták. Amint így feküdt, egy pap jött az úton. Látta a megsebesített,
összezúzott, vérében fetrengő embert, de nem segített rajta, hanem ’elkerülé’.
Ezután megjelent egy lévita. Kíváncsi volt, hogy mi történt; ezért megállt,
és megnézte a szenvedőt. Tudta, hogy mit kellene tennie, de az kellemetlen
feladat lett volna. Kívánta, hogy bárcsak ne jött volna arra, és ne látta volna
meg a megsebzett embert. Meggyőzte magát, hogy az ügy nem tartozik rá, és
ő is ’elkerülé’.” – KP 264.

b. Ki könyörült meg a megsérült emberen? Mit tett érte? Lk 10:33-35.

„Mind a pap, mind a lévita vallásos embernek tartotta magát. A samaritánus pedig arról tett bizonyságot, hogy igazán megtért. Neki sem volt kellemesebb az a munka, mint a papnak és a lévitának, de lelkülete és cselekedete
azt bizonyította, hogy a menny a szívében él…
A pap és a lévita nem végezte el azt a szolgálatot, amelyet az Úr meghagyott nekik. Honfitársukon egy gyűlölt és megvetett samaritánus segített.”
– KP 264. 265.

c. Kiben ismerte fel az igazi felebarátot a törvénytudó, milyen választ
adott? Lk 10:36, 37.

„A törvénytudó a tanításban semmi megbírálhatót nem talált. Krisztussal
szembeni előítélete eloszlott. A nemzetében élő idegenkedést azonban nem
győzte le egészen, és ezért nem tudott név szerint elismeréssel adózni a samaritánusnak.” – KP 264.
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Szerda

Június 6.

4. AZ ELŐÍTÉLET LEGYŐZÉSE
a. Miért így válaszolt a kérdésre a törvénytudó? Hogyan viselkedtek a
zsidók a szamaritánusokkal? Jn 4:9; 8:48, 49.

„A zsidók és a samaritánusok közötti nagy vallási ellentét az igaz istentiszteletről vallott eltérő nézetükben rejlett. A farizeusok semmi jót nem
mondtak a samaritánusokról. Inkább a legelkeseredettebb átkokat szórták
rájuk. Olyan nagy volt az ellenszenv a zsidók és a samaritánusok között, hogy
a samaritánus asszony furcsállta, amikor Krisztus vizet kért tőle.” – KP 265.

b. Milyen példát adott Jézus a más nemzetiségűek iránti szolgálatból?
Apcs 10:38. Milyen tanítás szól ebből nekünk? Mt 23:8.ur.

„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.” – AT 13.
„Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer
el. Ő az egész emberiség Alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a teremtés
által, valamint egyek vagyunk a megváltás jogán.” – KP 268.

c. Hogyan vált láthatóvá később, hogy a tanítványok legyőzték a más
nemzetiségűekkel szembeni előítéletüket? Apcs 8:25; 17:24-27.

„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.’ (Apcs 17:26–27)” – AT 13-14.
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Csütörtök

Június 7.

5. A RÁSZORULTAK SEGÍTÉSE
a. Mit akart Jézus tanítani az irgalmas szamaritánus példázatával? Lk
10:36, 37; Rm 12:20, 21.

„Mondhatjuk, hogy követjük Krisztust, és állíthatjuk, hogy hiszünk Isten
szavának minden igazságában, de ez nem sokat használ felebarátainknak, ha
vallásos meggyőződésünket nem tükrözi mindennapi életünk. Hitvallásunkkal - ha mégúgy hangoztatjuk is - nem mentünk meg senkit: sem magunkat,
sem embertársainkat, ha nem vagyunk igazán keresztények. A jó példából
minden hitvallásnál több áldást merít a világ.” – KP 266-267.

b. Mit szeretne Isten, hogyan segítsünk másokon? Mt 7:12; 10:8.

„Viseljük szívünkön mások fájdalmát, nehézségét, baját! Osztozzunk nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények örömében és gondjában! ’Ingyen
vettétek – mondja Krisztus – ingyen adjátok’ (Mt 10:8). Környezetünkben
élnek nyomorult, megpróbált emberek, akiknek szükségük van megértő szavakra és tettekre…
Sohase menjünk el egyetlen szenvedő lélek mellett sem anélkül, hogy ne
vigasztalnánk úgy, ahogy Isten vigasztalt minket…
E munkában tanúsított odaadásodon nemcsak mások sorsa, hanem a te
örök életed is múlik.” – KP 268. 269. 270.

Péntek

Június 8.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Meddig terjedjen ki az isten iránti engedelmességünk?
2. Ki a mi felebarátunk? Milyen kötelezettségünk van vele szemben?
3. A pap és a lévita nagyon jól ismerte saját hitét. Mit tett a szamaritánus amit
nem tett meg sem a pap sem a lévita?
4. Hogyan kezdte el Jézus ledönteni az akkori idők előítéleteinek falait?
5. Ha tényleg keresztények vagyunk, akkor miként törekszünk társaink segítségére?
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2018. június 16.
Szombat

11. Tanulmány

Napnyugta: H 20:43
Ro 21:15

A MEGBOCSÁTÁS
„Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti
mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Mt 6:15)
„Semmi sem igazolja az engesztelhetetlen lelkületet. Az irgalmatlan ember
arról tanúskodik, hogy ő maga nem részesült Isten megbocsátó kegyelmében.
Ha a vétkező tudatában van annak, hogy Isten megbocsátott neki, szíve együtt
dobban a végtelen Szeretet szívével. A bűnös lelkét átjárja Isten könyörülete,
és ezzel a könyörülettel fordul mások felé.” – KP 168.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 163-168. (A megbocsátás mértéke)

Vasárnap

Június 10.

1. LEGYÜNK HOSSZÚTŰRŐEK
a. Milyen leckét kívánt Jézus megtanítani Péternek a megbocsátásról
való nézetével kapcsolatban? Mt 18:21, 22.
„A rabbik tanítása szerint a harmadik vétséget még meg kell bocsátani.
Péter azt gondolta, hogy Krisztus tanítását valósítja meg, ha ezt a számot
hétre – a tökéletesség számára – emeli. Krisztus azonban azt tanította, hogy
soha ne fáradjunk el a megbocsátásban. ’Nem… hétszer is – mondta – hanem
még hetvenhétszer is.’ ” – KP 163.

b. Hogyan bánjunk azokkal, akik rosszat tesznek nekünk? Miért? Lk
17:3; Gal 6:1.
„Nagyon sokszor a sértettet ingerli az ellene újra meg újra vétkező ismételt
bűnvallomása, és úgy gondolja, hogy már épp elégszer megbocsátott…
Ha testvéred vétkezik, bocsáss meg neki… ne mondd, hogy nem hiszel…
bűnvallomása őszinteségében! Mi jogon ítélkezel fölötte, mintha olvasnál
szívében… És nemcsak hétszer, hanem hetvenszer hétszer is; annyiszor,
ahányszor Isten megbocsát neked.” – KP 167.
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Hétfő

Június 11.

2. NAGY ADÓSSÁG ELENGEDÉSE
a. Az adós példázatában, milyen sors várt arra, aki nem tudta megfizetni tartozását a királynak? Mt 18:23-25.
b. Mit válaszolt a király a szolga könyörgésére? Mt 18:26, 27.
„A király megkegyelmezett az adós szolgának. Ez azt jelképezi, hogy Isten minden bűnt megbocsáthat. A király, aki megszánva szolgáját elengedte
adósságát, Krisztust ábrázolja. Az embert a törvény, amelyet áthágott, elítélte.
Az ember önmagát nem tudja megmenteni. Krisztus ezért istenségére emberi
természetet öltött, és eljött erre a világra. Bűntelen életét odaadta a bűnösökért. Feláldozta magát a mi bűneinkért, és minden léleknek felkínálja ingyen
a vérrel megvásárolt kegyelmet. „Az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a
szabadítás!’ (Zsol 130:7).” – KP 164.

c. Milyen kötelezettséget helyez ránk az, hogy bűneinkért Krisztustól
bőséges megbocsátást kaptunk? 1Jn 4:11; Mt 10:8.
„Nincsen olyan bűn, melyet az Úr Jézus Krisztuson keresztül meg ne bocsátana [Isten]. Ez a bűnös egyedüli reménysége, és ha ebben nyugszik őszinte
hittel, akkor bizonyos lehet a teljes és ingyenes megbocsátásban. Egyetlen és
mindenki számára elérhető út van. Ezen keresztül gazdag és bőséges bűnbocsánat vár a bűnbánó, megtört lélekre. A legsötétebb bűnök is bocsánatot
nyernek.” – FLB 102.
„Hiszen mi is Isten ingyen kegyelmének köszönhetünk mindent! Gyermekei vagyunk, mert kegyelemből szövetségre lépett velünk. A Megváltó kegyelemből váltott meg és teremtett újjá minket. Kegyelemből tett örököstársaivá.
Ismertessük meg ezt a kegyelmet másokkal is!” – KP 167.
„Semmi sem igazolja az engesztelhetetlen lelkületet. Az irgalmatlan ember
arról tanúskodik, hogy ő maga nem részesült Isten megbocsátó kegyelmében.
Ha a vétkező tudatában van annak, hogy Isten megbocsátott neki, szíve együtt
dobban a végtelen Szeretet szívével. A bűnös lelkét átjárja Isten könyörülete, és ezzel a könyörülettel fordul mások felé. Az az irgalom és az a szerető
gondoskodás, amely Krisztus életében megmutatkozott, látható lesz azokban,
akik részesültek kegyelmében.” – KP 168.
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Kedd

Június 12.

3. KÖNYÖRTELEN LELKÜLET
a. Hogyan bánt a kevéssel tartozó szolgatársával az, akinek sok adósságát elengedték? Mt 18:28-30.
„A példázatbeli adós halasztásért könyörgött, megígérve, hogy ’mindent
megfizet’; és a király visszavonta az ítéletet. Az egész adósságot elengedte.
E szolgának nemsokára alkalma nyílt arra, hogy kövesse gazdája példáját a
megbocsátásban. Amikor kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki adósa
volt egy kis összeggel. Neki a király elengedte tízezer talentumnyi tartozását.
Az ő adósa csak száz dénárral tartozott. De a szolga, akivel ura olyan irgalmasan bánt, egész másként viselkedett szolgatársával. Adósa ugyanazzal a kéréssel fordult hozzá, mint az imént ő a királyhoz, de milyen más eredménnyel!
Ő, akinek épp akkor bocsátottak meg, nem volt nagylelkű és könyörületes. Az
iránta tanúsított irgalmat nem gyakorolta szolgatársával.” – KP 164.

b. Mit csinált a király, amikor hallott a kegyetlen tettről? Mt 18:31-34.
Milyen leckét tanít e példázat számunkra?
„Aki nem hajlandó megbocsátani, nem reménykedhet abban, hogy Isten
neki megbocsát.” – KP 165.

c. Milyen példát hagyott ránk Jézus a megbocsátásra? 1Pt 2:23; Lk
23:34. Gyakran, milyen hibát követünk el ezzel kapcsolatban?
„Szeressünk mi is úgy, ahogyan Krisztus! Ne legyünk könyörtelen lelkületűek. Ne gondoljuk azt, hogy ha a bennünket megbántó nem ismeri el
vétségét, akkor jogosan tartjuk vissza megbocsátásunkat! Ne gyűjtögessük
össze sérelmeinket, s ne tartsuk magunkban azokat addig, amíg az akit hibásnak vélünk, megalázkodva beismeri bűnét és megbánja… Ha mégoly súlyos
volt is a megbántás, ne szomorkodjunk, ne sajnálkozzunk önmagunk felett,
hanem úgy bocsássunk meg mindazoknak, akik velünk szemben igazságtalanok voltak, mint ahogy mi szeretnénk, hogy Isten megbocsássa az ellene
elkövetett bűneinket!” – SD 144.
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Szerda

Június 13.

4. A MEGBOCSÁTÁS FELTÉTELE
a. Milyen elvet fejezett ki Jézus a megbocsátásról abban az imában,
amit a tanítványoknak tanított? Mt 6:12, 14, 15.
„Ez a kérés olyan feltétel mellett hangzik el, amelyet mi magunk fogalmazunk meg. Azt kérjük, hogy Isten ahhoz képest terjessze ki ránk irgalmát,
amilyen irgalmasok mi vagyunk embertársainkkal szemben. Krisztus kijelenti, hogy az Úr a következő szabály szerint viszonyul hozzánk: ’Mert ha
megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti men�nyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket,
a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket’ (Mt 6:14–15). Sajnos,
nagyon kevéssé értjük és vesszük figyelembe ezeket a szavakat! Az egyik legáltalánosabb bűntett, amelynek ugyanakkor igen átkos következményei vannak, a másoknak való megbocsátás hiányát tanúsító lelkület ápolása. Milyen
sokan táplálnak haragot és bosszúvágyat a lelkükben, és közben Isten előtt
meghajolva kérik, hogy bocsásson meg nekik, amint ők is megbocsátanak
másoknak. Bizonyára nincsenek tisztában ennek az imának a jelentőségével,
máskülönben nem mernék ezt mondani. Ha minden nap és minden órában
Isten megbocsátó irgalmára kell támaszkodnunk, hogyan táplálhatunk a
szívünkben keserűséget és rosszindulatot bűnös embertársaink irányában?”
– ICsK November 16.

b. Mire számíthatunk, ha nem bocsátunk meg másoknak? Miért? Mt
6:15; 18:34, 35.
„Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem ’amiképpen’ megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá
tettük-e ezt a szeretetet vagy nem. Ezért mondja Krisztus: ’Amilyen ítélettel
ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek
néktek’ (Mt 7:2).” – KP 168.

c. Hogyan fejezzük ki a mások iránti megbocsátó lelkületünket? Ef 4:32.
„Legyen példa számunkra Jézus kedvessége és irgalmassága, amelyet
kinyilvánított életében, megmutatva, hogyan kezeljük embertársainkat, különösen azokat, akik testvéreink a Krisztusban.” – ÉÉM Augusztus 19.
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Csütörtök

Június 14.

5. MEGBOCSÁT MERT SZERET
a. Milyen cserét valósított meg Krisztus az érdekünkben? 1Pt 3:18.

„Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan
bánásmódban részesüljünk, amilyet Ő kapott. Elítélték Őt a mi bűneinkért,
amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat,
hogy mi elnyerhessük az Ő életét, ’és az Ő sebeivel gyógyulánk meg’ (Ésa
53:5).” – JÉ 16-17.

b. Mit kér tőlünk cserébe Krisztus? Jn 13:34.

„Gyakran szorulunk Krisztus bocsánatára. Szüntelenül sajnálatától és szeretetétől függünk. Elmulasztottunk ugyanolyan lelkületet tanúsítani mások
iránt, mint amilyet Krisztus tanúsít irántunk. Éreztél-e felelősséget valakiért,
akit a tilos ösvényen kószálni láttál? Megfeddted-e gyöngéden? Megsirattad-e?
Imádkoztál-e vele és érte? Kimutattad-e gyöngéd szavakkal és gondoskodó
tettekkel, hogy szereted és meg kívánod menteni?” – 5B 443.

Péntek

Június 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mit tegyünk, amikor hittestvérünk többször is megbánt bennünket, majd
bocsánatot kér? Miért?
2. Mit tanuljunk meg a mások iránti türelemről? Mit mond az el rólunk, ha
nem tudunk türelmet gyakorolni hittestvéreinkkel szemben?
3. Mit kell tegyünk, ha nem ismeri el hibáját az, aki megbántott bennünket?
Miért?
4. Mi hiányzik belőlünk, ha nem tudunk megbocsátani másoknak?
5. Hogyan tudjuk kifejezni Krisztus könyörületét és megbocsátását azok iránt,
akik letértek az útról?
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12. Tanulmány

2018. június 23.
Szombat

Napnyugta: H 20:44
Ro 21:17

A TETTEK HANGOSABBAK A SZAVAKNÁL
„Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be.”
(Préd 5:5)
„Amikor szólít: ’Eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben’ – ne utasítsd
el! ’Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket’ (Zsid
4:7). Veszélyes dolog halogatni az engedelmességet. Lehet, hogy soha többé
nem hallod meg a hívást.” – KP 189.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 183-191. (Szó és tett)

Vasárnap

Június 17.

1. HATALMÁNAK KÉTSÉGBEVONÁSA
a. Miről kérdezték Krisztust a főpapok és a nép vénei? Mt 21:23.

„A vezetők láthatták a bizonyítékokat, hogy Ő a Messiás. Most elhatározták, hogy nem kérik hatalmának jeleit, hanem megpróbálnak kikényszeríteni
belőle valami olyan vallomást vagy kijelentést, aminek alapján elítélhetik…
Azt várták, hogy kijelenti: hatalma Istentől van. Készek voltak meghazudtolni egy ilyen állítást.” – JÉ 498.

b. Hogyan kérdezett vissza Krisztus és milyen választ kapott? Mt 21:24-27.

„Az írástudókkal folytatott vitákban Krisztus nem szándékozott megalázni ellenfeleit. Nem szívesen látta őket szorult helyzetben. Fontos dolgot
akart megtanítani. Úgy tette ártalmatlanná ellenségeit, hogy hagyta, hadd
gabalyodjanak a neki szánt hálóba. Beismert tudatlanságuk a János keresztségét illetően alkalmat adott Jézusnak a beszédre. Ő kihasználta a lehetőséget,
bemutatta valódi állapotukat, s hozzátett még egy figyelmeztetést a számos
eddig elhangzotthoz.” – JÉ 499-500.
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Hétfő

Június 18.

2. A KÉT FIÚ PÉLDÁZATA
a. Milyen példázaton keresztül világított rá Krisztus a főpapok és a vének szívének titkára? Mt 21:28-31.er.
b. Kik voltak közelebb az Isten országához a zsidó írástudóknál? Mt
21:31.ur, 32.
„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.” – 2B 135.
„Nem az általuk elért bő eredmények, hanem cselekedeteik rugói, ezek
esnek latba Isten előtt. Az Úr többre becsüli a jóságot és megbízhatóságot,
mint az elvégzett munka mennyiségét.” – 2B 510.

c. Hogyan válhatunk olyanná, mint az idősebbik fiú a példázatból? 1Jn
3:7; Jak 4:17.
„Ma sokan állítják, hogy engedelmeskednek Isten parancsolatainak, de
szívükben nincs Isten iránti szeretet, amelyből másoknak is jutna. Krisztus
arra szólítja ezeket az embereket, hogy munkálkodjanak vele a világ megmentésén, de nekik elég, ha csak mondják: ’Én elmegyek, uram.’ És nem
mennek. Nem dolgoznak együtt azokkal, akik Istennek szolgálnak. Restek.
A megbízhatatlan fiúhoz hasonlóan hazug ígéreteket tesznek Istennek…
Szájukkal mondják, hogy Isten fiai, de életük és jellemük az ellenkezőjét bizonyítja. Nem adják át akaratukat Istennek. Életük hazugság.
Amíg az engedelmesség nem jár áldozattal, addig úgy tűnik, hogy teljesítik ígéretüket. De amikor önmegtagadást és önfeláldozást követel, amikor
fel kellene venniük a keresztet, akkor visszahúzódnak. Kötelességtudatuk
elsorvad, és Isten parancsolatainak tudatos áthágása szokásukká válik. Fülükkel talán meghallják Isten szavát, de lelkileg már nem érzékelik. Szívük
megkeményedett, lelkiismeretük eltompult.
Ne gondold, hogy Krisztus szolgája vagy, ha nem vagy kifejezetten ellensége! Ez önámítás. Ha nem használjuk fel Isten ajándékait, amelyeket azért
adott, hogy Őt szolgáljuk velük – legyen az idő, pénz vagy bármi más – akkor
ellene dolgozunk.” – KP 187-188.

12. Tanulmány - A TETTEK HANGOSABBAK A SZAVAKNÁL

63

Kedd

Június 19.

3. ELFOGADTUK-E A HÍVÁST
a. Az Üdvözítő milyen hívással tesz próbára sokakat? Mt 21:28.

„Az ’eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben’ paranccsal Isten minden
ember őszinteségét próbára teszi: vajon csak szavakkal, vagy cselekedetekkel
is válaszolnak? Minden tudásukat latba vetve, lelkiismeretesen, önzetlenül
dolgoznak-e a szőlőskert Gazdájáért?” – KP 189.

b. Milyen munkát bízott mindannyiunkra az Úr? Mit foglal magába ez
a munka? 2Pt 1:2-7.

„Ha lelkiismeretesen ápolod lelked szőlőskertjét, Isten munkatársul vesz
maga mellé, és megbíz azzal, hogy ne csak magadért munkálkodj, hanem másokért is. Bár Krisztus a szőlőskerten a gyülekezetet érti, de azt nem mondja,
hogy csak a gyülekezet tagjait szeressük, és csak értük munkálkodjunk. Az
Úr szőlőskertjét ki kell szélesíteni. Az Úr ki akarja terjeszteni szőlőjét az egész
világra. Amikor eligazítást és képességeket ad az értékes palánták gondozásához, nekünk is meg kell tanítanunk rá másokat. Így szélesítjük az Úr szőlőjét.
Isten látni akarja hitünk, szeretetünk és türelmünk jeleit.” – KP 190.

c. Ki a legnagyobb példánk ebben a munkában? Zsol 40:9.

„Gondoljuk át Krisztus életét! Az emberiség vezéreként és Atyja szolgájaként példájával megmutatta, hogy Isten minden gyermekének milyenné
kell és lehet is válnia. Isten ma minden embertől Krisztus engedelmességét
kívánja. Krisztus szeretettel, készségesen és önként szolgálta Atyját. ’Hogy
teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem – mondta – a Te törvényed keblem közepette van’ (Zsol 40:9). Krisztus nem tartott semmilyen
áldozatot túl nagynak, semmilyen munkát túl nehéznek annak a feladatnak
az elvégzéséhez, amely jövetelének célja volt. Tizenkét éves korában mondta:
’Nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az
én Atyámnak dolgai?’ (Lk 2:49). Hallotta a hívást, és vállalta a feladatot. ’Az
én eledelem az – mondta – hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött
engem, és az Ő dolgát elvégezzem’ (Jn 4:34).” – KP 190-191.
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Szerda

Június 20.

4. SZOLGÁLATÁBA ÁLLÍTANI MINDENT
a. Milyen mértékben szükséges átadni magunkat az Úrnak mialatt számára munkálkodunk? 1Thess 5:23.
„Minden szolgálatunk énünk teljes átadását igényli. A legapróbb feladat,
ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés. Isten azt nézi, hogy mennyi
van bennünk Krisztus lelkületéből, és mennyi cselekedeteinkben a krisztusi
vonás. Isten többre értékeli a szeretetet és hűséget, amellyel munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát.” – KP 279.
„Aki igazán szereti és féli Istent, hogy egyedülálló szándékkal cselekszi
akaratát, az testét, értelmét, szívét, lelkét s erejét Isten szolgálatába állítja…
Akik eltökélték, hogy Isten akaratát teszik akaratukká, azoknak Istent kell
szolgálni, és mindenben az ő tetszésére tenni.” – HP 190.

b. Mivel lehet igazán örömet okozni az Úrnak? Mk 1:11; Jn 8:29; 14:21;
15:10.
„Ne csak azért engedelmeskedjünk, hogy a mennyet biztosítsuk magunknak, hanem hogy örömet okozzunk Krisztusnak, aki meghalt, hogy megmentse a bűnöst az Atya törvénye megszegéséért járó büntetéstől… Nagyon
rossz megoldás az, hogy Krisztust olyan távolról követjük amennyire csak
lehetséges, és a romlás szakadékának széléhez pedig olyan közel megyünk,
ahol még éppen le nem esünk.” – CTr 77.
„A jellemépítés minden fokán Isten tetszésére kell élned. És ez lehetséges.
Hiszen Énok is Isten tetszésére élt romlott társai között. Ma is vannak Énókhok.” – KP 228.

c. Milyen szolgálat utálatos Isten előtt? Mt 15:8, 9.
„Némelyek, akik azt mondják, hogy szeretik Jézus, csalók. Egész vallásosságuk csupán színlelés, nem alakítja át jellemüket, nem látszik rajtuk, hogy
bensőjükben a kegyelem munkálkodna. Nem látszik meg rajtuk, hogy megtanulták volna Krisztus iskolájában a szív szelídségének és alázatosságának
leckéjét. Sem életükön sem jellemükön nem látszik meg az, hogy Krisztus
igáját hordoznák vagy terhét felemelnék. A Krisztus Igéjében számukra adott
mértéket nem érik el, hanem csupán emberi mértéket.” – TDG 299.
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Csütörtök

Június 21.

5. A TELJES ELKÖTELEZETTSÉG ÁLDÁSAI
a. Milyen ígéretet kaptak azok, akik az Urat szolgálják tettekben és igazságban? Jn 14:23; Mt 7:24, 25.
„Hűséges szolgáiról mondja az Úr: ’Azon a napon… amelyet én szerzek,
tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint ki-ki kedvez a maga fiának,
aki szolgálja őt’ (Mal 3 :17).” – KP 191.
„Amíg Krisztus megmentő hatalmában bízunk, addig a bukott sereg
mesterkedése és ügyeskedése semmit sem árthat nekünk. Mennyei angyalok
vannak velünk állandóan, vezetnek és vigyáznak ránk. Isten úgy rendelte
el, hogy megmentő hatalma velünk legyen, hogy minden akaratát képesek
legyünk teljesíteni. Ragadjuk meg ígéreteit és örvendjünk azoknak minden
pillanatban. Bízzunk abban, hogy amit mondott azt szó szerint értette…
Amennyiben megragadjuk az elérhető távolságban lévő hatalmat, akkor
olyan erős reménységet kapunk, hogy teljes mértékben bízni fogunk Isten
ígéreteiben. Így megragadjuk azt a lehetőséget, ami Krisztusban van, Isten
fiai és leányai leszünk…
Az embernek oly magasztos kiváltság adatott, hogy Istennek örököse és
Jézusnak örököstársa lehet. Isten gyermekei előtt feltárulnak Krisztus kimeríthetetlen kincsei, amelyek ezerszer többet érnek e világ minden gazdagságánál. Ily módon, Krisztus érdemei által a halandó ember Istennek és az Ő
drága Fiának közösségébe emeltetik.” – HP 32.

Péntek

Június 22.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi volt Krisztus szándéka a rabbiknak adott válaszával, miközben nem
akarta megalázni őket?
2. Mi az oka annak, hogy visszahúzódunk a Krisztusnak való szolgálattól,
ahogy a példázatbeli idősebb fiú is tette?
3. Hogyan követhetjük Krisztus földi életének példaadását az ő engedelmességével?
4. Hogyan tudunk az Igének cselekvői is lenni és nem színlelni, nem csak beszélni?
5. Mire leszünk képesek, ha bízunk Isten megmentő hatalmában?
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13. Tanulmány

2018. június 30.
Szombat

Napnyugta: H 20:44
Ro 21:17

TALÁLKOZÁS A VŐLEGÉNNYEL
„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak
ura… Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.” (Mk
13:35, 36)
„A jellem a válságban mutatkozik meg. Amikor az ünnepélyes hang éjfélkor ezt kiáltotta: ’Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!’ – az alvó szüzek
felriadtak, és akkor derült ki, hogy ki készült fel erre az eseményre. Mindkét
csoportot meglepetésszerűen érte ez a fordulat, de az egyiket felkészülten
találta, a másikat pedig nem.” – KP 285.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 282-291. (Találkozás a vőlegénnyel)

Vasárnap

Június 24.

1. NAPJAINKRA SZÓLÓ PÉLDÁZAT
a. Kihez hasonlította az Úr a mennyei országot? Mt 25:1, 2.

„Krisztus az Olajfák hegyén ült tanítványaival. A nap lebukott a hegyek
mögött, és az eget befátyolozták az est árnyai. A hegyről jó kilátás nyílt egy
fényesen kivilágított lakóházra, amely valamilyen ünnepség színhelye lehetett. A nyílásokon kiáradó fény és a ház körül várakozó csapat jelezte, hogy
nemsokára megjelenik az esküvői menet…
Amint Krisztus ott ült a vőlegényre váró csapatot figyelve, elmondta tanítványainak a tíz szűz történetét, a látottakkal illusztrálva azt, amit egyháza át
fog élni közvetlen második eljövetele előtt.
A várakozók két csoportja azt a két csoportot ábrázolja, amely vallja, hogy
várja Urát. Krisztus azért nevezi őket szüzeknek, mert tiszta hitet vallanak.”
– KP 282. 283.

b. Mi volt a különbség a bolondok és az eszesek között? Mt 25:3, 4.
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Hétfő

Június 25.

2. NE ALUDJ MINT MÁSOK
a. Mi ébresztette fel az alvó szüzeket? Mt 25:5, 6. Miként ismétlődött ez
meg Isten népével 1844-ben?
„A vőlegény késése a csalódást, a látszólagos késedelmet szemlélteti, azt,
hogy elmúlt az az idő, amikorra az Urat várták. E bizonytalanság közben a
felszínes és lagymatag hívők érdeklődése csakhamar alábbhagyott, és erőfeszítésük megcsappant. De azok, akiknek hite a Biblia megismerésén nyugodott, sziklán álltak, amelyet a csalódás hullámai nem tudtak a lábuk alól
elmosni.” – NK 353.

b. Mire figyelmeztet bennünket az Úr a mostani idővel kapcsolatban?
Lk 21:36; 1Pt 4:7.

„A tennivalónk csak a mai napra vonatkozik. Ma kell ragaszkodnunk
reménységünkhöz. Ma szeressük Istent teljes szívünkből és felebarátainkat
mint önmagunkat. Ma kell ellenállnunk az ellenség kísértéseinek, és Krisztus
kegyelméből győzelmet aratni. Ez jelenti azt, hogy figyeljük és várjuk Krisztus eljövetelét. Minden napot úgy kell megélnünk, mintha tudnánk, hogy az
az utolsó napunk itt a földön. Amennyiben tudnánk, hogy holnap Krisztus
eljön, akkor a mai napba nem szorítanánk-e bele minden kedves szavunkat
és minden önzetlen cselekedetünket, mindent amit csak lehet?” – HP 355.

c. Mit tehetünk azért, hogy felébredjünk az alvó állapotunkból? Rm
13:11-14.
„Ha fejlődni akarunk a hívő életben, akkor sok időt kell imádkozva töltenünk. Amikor először hirdettük az igazságot, milyen sokat imádkoztunk!
Hányszor hangzott a könyörgés a szobákban, a csűrökben, a gyümölcsösben,
a lugasban. Gyakorta órákat töltöttünk imában, ketten-hárman hivatkozva
az ígéretekre. Gyakran hallatszott zokogás, majd hálaadás és dicsőítő ének.
Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, buzgóbbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai
időkben. Fenyegetőbbek a veszedelmek is, mint akkor. Keményebb lett az
emberek szíve. Ezért feltétlenül Krisztus lelkének kell átitatnia bennünket, s
nem szabad addig nyugodnunk, amíg meg nem kapjuk.” – 5B 119.
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Kedd

Június 26.

3. HIÁNYZIK AZ OLAJ
a. Mi történt, amikor a szüzek felébredtek és lámpásaikat előkészítették? Mt 25:7-9.

„A példázatban mind a tíz szűz kiment a vőlegény elé. Mindegyiknek volt
lámpája és olajos edénye. Egy ideig nem látszott, hogy különbség van köztük.
Így van ez a közvetlen Krisztus második eljövetele előtt élő egyházban is.
Tagjai ismerik a Szentírást. Mindnyájan hallották, hogy Krisztus hamar eljön,
és hisznek eljövetelében. De mint ahogy a példázatban történt, úgy van ma
is. Várniuk kell, és ez próbára teszi hitüket. Az "Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek
elébe!" kiáltás sok várakozót készületlenül ér. Nincs tartalék olajuk. Hiányzik
életükből a Szentlélek.” – KP 283-284.

b. Mit ábrázol a példázatban a lámpa és az olaj? Zsol 119:105; Zak 4:1-6.
Mit jelent a Szentlélek hiánya?

„Isten Lelke nélkül az Ige ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság – ha
nem kíséri a Szentlélek – nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem
megszentelni szívét. Ha Isten Lelke nem vési szívünkbe az igazságot, hiába
ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át.” – KP 284.

c. Hogyan jellemezhetőek napjaink bolond szüzei? 2Tim 3:5; Jel 3:17.

„A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik
és pártfogolják az igazságot; szeretik azokat, akik hisznek az igazságban;
mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a Sziklára,
Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza… Nem
ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele. Ezért
nem tudnak bízni Istenben, és hinni Igéjében. Istenszolgálatuk formasággá
süllyedt.” – KP 284.
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Szerda

Június 27.

4. MENTSÉGEINK HIÁNYOSSÁGAINK MIATT
a. Mi történt amíg a bolond szüzek különváltak az eszesektől, hogy
olajt vásároljanak? Mt 25:10.
„A tíz szűz most a föld történelmének estéjén virraszt. Mindnyájan kereszténynek mondják magukat. Mindnek van hivatása, neve, lámpája. Mind
azt vallják, hogy Istent szolgálják. Látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését. De öten készületlenek. Ez az öt döbbenten és rémülten a menyegzős
házon kívül marad…
Nem leszünk készen Urunk fogadására, ha csak az ’ímhol jő a Vőlegény’
kiáltásra próbáljuk üres lámpásainkat megtölteni. Ha itt a földön Krisztus nélkül élünk, nem tudnánk élvezni társaságát a mennyben sem.” – KP 285. 286.

b. Mit szerettek volna a bolond szüzek az Úr menyegzői ünnepségén?
Mt 25:11, 12.

c. Hogyan reagálunk általában, amikor hibázunk az Úrral szemben,
ahelyett hogy elismernénk bűnünket és tévedésünket? Mit tett Saul
és hogyan válaszolt Sámuel neki? 1Sám 15:18-22.

„Nincs itt az ideje annak, hogy kifogásokat keressünk és másokat hibáztassunk visszaesésünk miatt. Nincs itt az ideje annak, hogy azzal áltassuk
magunkat, hogy ha a körülmények kedvezőbbek volnának, akkor mennyivel
jobban, mennyivel könnyebben tudnánk Istennek munkálkodni. Azt viszont
el kell mondjuk azoknak, akik vallják hogy hisznek Krisztusban, hogy ne
sértsék meg Istent a bűnös mentegetőzésükkel.
Jézus gondoskodott minden szükséghelyzetről. Amennyiben azon az úton
járnak amerre vezeti őket, akkor a göröngyös utat elsimítja. Jézus a tapasztalatával létrehoz egy légkört az ember számára. Bezárja az ajtót és az ember
kettesben marad Istennel, és a szükségben lévő lélek mindenről és mindenkiről elfeledkezik, csak Istenről nem. Sátán megszólítja az embert, de Istenhez
beszél fennhangon, aki visszatartja Sátán pokoli homályát. Szelíden, halkan,
hálás szívvel jönnek elő ezek és így szólnak: ’a te jóvoltod felmagasztalt engem!’ ” – 12MR 336.
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Csütörtök

Június 28.

5. NAPJAINK FELHÍVÁSA
a. Mire kér Isten ma bennünket? Milyen ígérete van a felhívása mellett?
Mal 3:7.ur; Ésa 44:22; 55:7.

„Ó a szeretet, Isten csodálatos szeretete! Összes langyosságunk és bűnünk
után így szól: ’Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok, és meggyógyítom minden álnokságotokat.’ ” – OHC 352.
„Akik most lelkiismeretesen keresik az Urat, szíveiket megalázva előtte,
bűneikkel felhagyva, azok az igazság megszentelése által alkalmassá válnak a
királyi család tagságára, és megláthatják a Királyt szépségében.” – TDG 248.

b. Milyen üzenet hirdetését bízza ránk, ha eleget teszünk felszólításának?
Ésa 40:9.

„Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása. Isten gyermekei
mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját életükkel és jellemükkel tegyenek
bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük!
Az Igazság Napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben: az igazságot
hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben!” – KP 287.

Péntek

Június 29.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Kiket szemléltet a szüzek két csoportja és miért vannak szüzeknek nevezve?
2. Mit tegyünk a várakozás és őrködés mostani idejében, hogy előkészüljünk
Jézus visszajövetelére?
3. Milyen munkát végez a Szentlélek azok életében, akik hasonlítanak az
eszes szüzekre?
4. Mit tegyünk az helyett, hogy a jellembeli hibáink miatt a körülményeket
hibáztatnánk?
5. Hogyan használ fel Isten bennünket arra, hogy a világnak hirdessük utolsó kegyelemi üzenetét?
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 17-36. (A MAGVETŐ KIMÉNE VETNI)
A MAGVETŐ ÉS A MAG
A magvetőről szóló példázatban Krisztus a mennyek országát és a nagy Magvetőnek népe érdekében végzett munkáját szemlélteti. Miként a magvető „kiméne vetni”,
Krisztus is lejött a földre, hogy itt a mennyei igazságok magvát hintse. A példázatok is
olyan magvak, amelyekkel kegyelmének legdrágább igazságait szórta. A magvetőről szóló példázatot egyszerűsége miatt nem értékelték kellőképpen. Krisztus a földbe vetett
valóságos magvakról akarja figyelmünket az evangélium magvára irányítani, amelynek
elhintése nyomán emberek térhetnek Istenhez. A menny Királya azért adta nekünk a
parányi magról szóló példázatot, mert az igazság magvetését is ugyanazok a törvények
szabályozzák, mint a földbe vetett magvakét.
A Galileai-tenger partján lelkes, vágyakozó tömeg gyűlt össze, hogy lássa és hallja
Jézust. Voltak közöttük gyékényen heverő betegek is, akik arra vártak, hogy betegségükkel Jézushoz fordulhassanak. Krisztusnak Istentől kapott joga volt, hogy enyhítse a
bűnös emberiség szenvedéseit. Krisztus megdorgálta a betegséget: életet, egészséget
és békességet árasztva maga körül.
A tömeg egyre nőtt, és az emberek Krisztus köré tömörültek. Végül már semmi hely
nem maradt. Krisztus a halászhajóban levő emberekhez intézve néhány szót, belépett
abba a hajóba, amely várt reá; hogy átvigye a túlsó partra. Majd kérte a tanítványokat,
hogy egy kicsit lökjék el a parttól a csónakot, és onnan beszélt a parton figyelő tömeghez.
A tenger mellett terült el a gyönyörű genezáreti síkság, amely mögött dombok emelkedtek. Mind a domboldalon, mind a síkságon vetők és aratók szorgoskodtak. Az előbbiek vetettek, az utóbbiak a korai termést aratták. Ezt a képet figyelve Krisztus így szólt:
„Ímé kiméne a magvető vetni. És amikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdossák azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje
vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben. De mikor a nap felkelt,
elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esék,
és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt. Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt
terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit.”
Krisztus kortársai nem értették meg küldetését. Eljövetelének módja nem felelt meg
várakozásuknak. Pedig az egész zsidó üdvrendnek Krisztus volt az alapja. Impozáns szolgálatait Isten rendelte el. E szertartásoknak fel kellett hívniuk a nép figyelmét arra, hogy
a rendelt időben eljön az, akire a szertartások mutatnak. A zsidók azonban a formaságokat és ceremóniákat dicsőítették, a szertartások célját pedig szem elől tévesztették. Az
emberi hagyományok, szabályok és előírások elrejtették előlük azokat a leckéket, amelyekre Isten meg akarta őket tanítani. E szabályok és hagyományok eltakarták előlük az
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igaz vallás értelmét, és akadályozták őket gyakorlásában. Amikor Krisztus személyében
eljött a Valóság, nem ismerték fel benne az előképek beteljesítőjét, az árnyékszolgálatok
lényegét. A Valóságot elvetették, és az előképekhez, hiábavaló szertartásaikhoz ragaszkodtak. Isten Fia eljött, de ők továbbra is jelet kértek. A „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!” (Mt 3:2) üzenetre válaszként csodát követeltek. Krisztus
evangéliuma botránkozás köve volt számukra, mert Üdvözítő helyett jeleket kívántak.
Azt hitték, hogy a Messiás hatalmas győzelmekkel fogja bizonyítani jogait, és a földi királyságok romjain felállítja birodalmát. Erre a váradalmukra Krisztus a magvetőről szóló
példázattal válaszolt. Isten országa nem fegyveres erővel, nem erőszakos beavatkozással
diadalmaskodik, hanem azáltal, hogy új életelvet plántál az emberi szívekbe.
„Aki a jó magot veti, az az embernek Fia” (Mt 13 : 37). Krisztus nem királyként, hanem magvetőként jött. Nem azért jött, hogy birodalmakat győzzön le, hanem hogy magot vessen. Nem azért jött, hogy követői figyelmét földi győzelmekre és nemzeti nagyságra, hanem a gyümölcstermésre irányítsa, amelyet türelmes és fárasztó munkával,
veszteségek és csalódások árán kell begyűjteniük.
A farizeusok megértették Krisztus példázatát, de nem fogadták szívesen a benne
rejlő tanulságot. Úgy tettek, mintha nem értették volna. A nagy tömeg előtt azonban
titokzatosabb volt az új Tanító szándéka, akinek szavai olyan különösen érintették szívüket, és olyan fájón lehűtötték becsvágyukat. Maguk a tanítványok sem értették meg
a példázatot, de felkeltette érdeklődésüket. Titokban odamentek Jézushoz, és magyarázatot kértek.
Krisztus pontosan ezt akarta, hogy így határozottabb tanítást adhasson nekik. Megmagyarázta a példázatot, mint ahogy ma is megérteti Igéjét mindenkivel, aki Őt őszinte
szívvel keresi. Akik Isten Igéje tanulmányozása közben engedik, hogy a Szentlélek fényt
hintsen szívükbe, azok megértik az Igét, és nem maradnak sötétségben. „Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát - mondta Krisztus -, megismerheti e tudományról, vajon
Istentől van-e, vagy én magamtól szólok” (Jn 7:17). Akik az igazság világosabb megértéséért járulnak Krisztushoz, azok előtt feltárja a mennyek országának titkait. E titkokat
megértik azok, akik vágyakoznak az igazság megismerésére. Mennyei fény sugárzik a
lélek templomába, és mások is látni fogják, mint sötét ösvényre hulló lámpafényt.
„A magvető kiméne vetni.” Keleten a rendezetlen körülmények és az erőszakos cselekmények miatt az emberek jobbára falakkal körülvett városokban laktak, ahonnan a
földművesek naponta kijártak, hogy a falakon kívül dolgozzanak. Krisztus, a mennyei
Magvető is „kiméne vetni”. Elhagyta biztonságos, békés otthonát, elhagyta dicsőségét,
amely az Atyánál a világ megalapítása előtt övezte, elhagyta a világegyetem trónszékét.
Lejött, hogy szenvedő, megkísértett emberré legyen. Magányosan, könnyek között vetette és vérével öntözte az élet magvát az elveszett világ számára.
Szolgáinak is hasonlóképpen kell cselekedniük. Ábrahámhoz így szólt az Úr, amikor
felszólította, hogy hintse az igazság magvát: „Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod
közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked”(1 Móz 12 :1). Ő pedig „kiméne, nem tudván hová megy” (Zsid 11:8). A jeruzsálemi templomban imádkozó
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Pál apostol is ezt az üzenetet kapta Istentől: „Eredj el, mert én téged messze küldelek
a pogányok közé” (Acs 22:21). Mindazoknak, akiket Krisztus elhívott, ugyancsak el kell
hagyniuk mindent, hogy követhessék Őt. Szakítaniuk kell régi társaikkal, fel kell adniuk
terveiket, le kell mondaniuk földi reményeikről. Fáradsággal, könnyek között, magányosan és áldozatok árán kell a magot vetniük.
„A magvető az igét hinti.” Krisztus azért jött, hogy elhintse a világban az igazság
magvát. Az ember bűnbeesése óta Sátán állandóan a tévelygés magvát veti. Először is
hazugsággal kerítette hatalmába az embert. Most is arra törekszik, hogy Isten országát
itt e földön legyőzze, és az embereket a maga uralma alá vonja. Krisztus eljött magvetőként egy nemesebb világból, hogy az igazság magvát hintse. Ő, aki tagja volt az Istenség
tanácsának, és az Örökkévaló legbensőbb szentélyében lakott, lehozhatta az embernek
az igazság tiszta elveit. Krisztus az ember bűnbeesésétől kezdve állandóan bizonyságot
tett az igazságról a világnak. Krisztus közvetíti az embernek a romolhatatlan magot: Isten
Igéjét, „amely él és megmarad örökké” (1 Pt 1: 2 3 ). Az Édenben az elbukott emberiségnek adott első ígéretével Krisztus az evangélium magvát vetette el. A magvetőről szóló
példázat azonban Krisztusnak főként az emberek közötti személyes szolgálatára és az ily
módon elindított munkára vonatkozik.
Isten Igéje ez a mag. Minden mag önmagában hordja a csírázás törvényét. Benne rejlik a növény élete. Ugyanígy van élet Isten Igéjében is. Krisztus ezt mondja: „A beszédek,
amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.” „Aki az én beszédemet hallja és hisz annak,
aki engem elbocsátott, örök élete van” (Jn 6:63; 5:24). Isten Igéjének minden parancsában és minden ígéretében Isten ereje, élete rejlik, amely által a parancsok teljesíthetők,
és az ígéretek megvalósulhatnak. Aki hitben befogadja az Igét, az Isten életét és jellemét
kapja meg.
Minden mag a saját neme szerint hoz termést. Ha a megfelelő feltételek között vetjük el a magot, átörökíti saját életét a növénybe. Ha hit által szívünkbe fogadjuk az Ige
romolhatatlan magvát, olyan jellemet és életet terem, amely Isten jellemének és életének mása.
Izrael tanítói nem Isten Igéjének magvát vetették. Krisztusnak, az igazság tanítójának
cselekedetei éles ellentétben álltak a korabeli rabbik cselekedeteivel. A rabbik kitartottak a hagyományok, emberi elméletek és feltevések mellett. Az Ige helyére sokszor azt
tették, amit az emberek tanítottak és írtak az Igéről. Tanításaikban nem volt lélekelevenítő erő. Krisztus tanításainak és prédikációinak tárgya Isten Igéje volt. A kérdezősködőknek egyszerűen válaszolt: „Meg van írva.” „Mit mond az Írás?” „Hogyan olvasod?”
Ha barátban, ha ellenségben érdeklődés ébredt, minden alkalommal az Ige magvát hintette. Ő, aki az Út, az Igazság, az Élet, aki maga az élő Ige, a Szentírásra mutat: „Ezek
azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam” - mondja. És „elkezdvén Mózestől és minden
prófétáktól” rávilágított a tanítványoknak „minden írásokban” azokra, „amik Őfelőle
megírattak” (Jn 5: 39; Lk 24:27).
Krisztus szolgáinak ugyanezt kell tenniük. Az emberi elméletek és feltevések ma is
kiszorítják Isten Igéjének életadó igazságait, mint régen is. Az evangélium sok állítólagos
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prédikátora szerint nem az egész Biblia ihletett. Az egyik bölcs ember elveti az egyik
részt, a másik pedig megkérdőjelezi a másikat. Saját véleményüket az Ige fölé helyezik. Az Írást csupán saját tekintélyükre építik, és megfosztják isteni hitelességétől. Így
szórják szét a hitetlenség magvait, mert az emberek összezavarodnak, és nem tudják,
mit higgyenek. Sok olyan hittétel van, amelyet nem fogadhatunk el. Krisztus idejében a
rabbik számos szentírási résznek erőszakolt, misztikus magyarázatot adtak. Mivel Isten
Igéjének világos tanítása eljárásai t kárhoztatta, megkísérelték érvényességét aláásni.
Ugyanez történik ma is. Isten Igéjét titokzatosnak és homályosnak tüntetik fel, hogy
Isten törvénye elleni vétségükért kimentsék magukat. Krisztus megdorgálta ezeket a
törvénysértőket. Azt tanította, hogy Isten Igéét mindenkinek meg kell értenie. A Szentírást kétségbevonhatatlan tekintélynek vallotta. Nekünk is ezt kell tennünk. A Bibliát a
végtelen Isten beszédeként, minden vitás kérdés megoldójaként, hitünk alapjaként kell
kezelnünk.
A Biblia tekintélyét aláásták, és ezért a lelkiségre nem helyeznek olyan súlyt. Ma
sok szószéki prédikációból hiányzik a lelkiismeret-ébresztő és lélekelevenítő mennyei
kinyilatkoztatás. A hallgatók nem tudják elmondani: „Avagy nem gerjedezett-é szívünk
mibennünk, mikor nékünk szóla az úton és mikor magyarázá nékünk az írásokat?” (Lk
24: 32). Sokan kiáltanak az élő Istenhez, közelségére vágyakozva. Bölcseletek, irodalmi
tanulmányok - bármilyen nagyszerűek is - nem csillapítják a szív éhségét. Emberi állításoknak és elgondolásoknak nincs súlyuk. Szóljon Isten szava az emberek szívéhez! A csupán hagyományt, emberi elméleteket és szabályokat ismerők hadd hallják meg annak
hangját, aki megújíthatja lelküket az örök életre!
Krisztus Isten atyai szeretetéről és túláradó kegyelméről tanított legszívesebben. Sokat beszélt az Atya jellemének és törvényének szentségéről. Az Utat, az Igazságot és az
Életet kínálta az embereknek a maga személyében. Krisztus szolgái is ezekről beszéljenek! Mutassák be az igazságot, ahogy az Jézusban volt látható! Tegyék világossá, mit
kíván a törvény és az evangélium! Beszéljenek Krisztus önmegtagadó, áldozatos életéről, megalázkodásáról és haláláról, feltámadásáról és mennybemeneteléről! Arról, hogy
közbenjár értük Isten trónjánál. Hirdessék ígéretét: „Ismét eljövök és magamhoz veszlek
titeket” (Jn 14: 3).
Téves elméletek vitatása és az evangélium ellenfeleivel való győzködés helyett kövessük Krisztus példáját! Hadd ragyogjanak elő Isten kincsestárából új igazságok, és váljanak élővé! „Hirdesd az Igét!” Vessetek „minden vizek mellett!” „Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben!” „Akinél az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze
van a polyvának a búzával? azt mondja az Úr.” „Az Istennek teljes beszéde igen tiszta ...
Ne tégy az Ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged és hazug ne légy” (2Tim. 4: 2; Ésa
32 : 20; Jer 23:28; Péld 30:5-6).
„A magvető az igét hinti.” Benne mutatkozik meg az a nagyszerű elv, amely a nevelés
minden ágának alapját képezi. „A mag az Isten beszéde.” Korunk nagyon sok iskolájában
azonban mellőzik Isten beszédét. Más tárgykörökkel foglalkoznak. Hitetlen írók művei
tág teret kaptak a nevelési rendszerben. A tankönyvek tartalmába kételyt hintő gonKrisztus Példázatai, 17-36. (A magvető kiméne vetni)
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dolatok szövődnek. A tudományos kutatómunka a megtévesztés eszközévé válik, mert
felfedezéseit félremagyarázzák és kiforgatják. Isten Igéjét összevetik az állítólagos tudományossággal, és a Bibliát bizonytalannak és megbízhatatlannak tüntetik fel. Ezzel elhintik az ifjúság lelkében a kétely magvát, amely a megkísértés idején kikel. Ha elveszítjük
Isten Igéjébe vetett hitünket, lelkünknek nincs vezére, őrizője. Az ifjúság olyan utakra
téved, amely elvezet Istentől és az örök élettől.
Nagyrészben ennek tulajdonítható a korunkban elharapózott romlottság. Ha félretesszük Isten Igéjét, nem tartunk igényt az emberi szív bűnös szenvedélyeit megfékező
erejére sem. Az ember a testnek vet, és a testből arat romlottságot.
Ez az értelmi képességek gyengülésének is egyik súlyos oka. Ha Isten Igéjétől elfordulunk, és csakis Isten Lelkét nélkülöző emberek írásait olvassuk, akkor értelmünk nem
fejlődik; nem fogja fel az örök igazságok mélységes, átfogó elveit, és csupán a megszokott dolgok megértésére válik alkalmassá, a végtelen dolgok utáni vágya csökken, képességei beszűkülnek, és egy bizonyos idő után képtelenek tágulni.
Mindez hamis műveltség. Az ifjúság figyelmét minden tanárnak az ihletett Ige igazságaira kellene összpontosítania. Ez a műveltség a jelen és eljövendő életünkhöz nélkülözhetetlen.
Ne gondoljuk azonban azt, hogy ez a művelődés a tudományok tanulmányozásának
útjába áll, vagy a műveltség alacsonyabb szintjén tartja az embert! Isten ismerete magas, mint az ég és széles, mint a világegyetem. Semminek sincs olyan nemesítő és élénkítő hatása, mint az örök életünket érintő nagyszerű kérdések tanulmányozásának. Az
ifjúság igyekezzék megérteni ezeket az Istentől kapott igazságokat! E törekvése közben
értelme tágul és erősödik. Akik ezen az úton élik is az Igét, azok nagyszerű dolgokhoz
jutnak, és örökkévaló ismereteket szereznek.
A Szentírás kutatásából fakadó műveltség a megváltás tervének tapasztalatból való
megismerése. Az ilyen műveltség helyreállítja Isten képmását az emberben; erőt és védelmet nyújt a kísértések ellen, és alkalmassá tesz arra, hogy Krisztus munkatársaiként
a kegyelem üzenetét vigyük a világnak; a mennyei család tagjaivá, a szentek örököstársaivá alakít.
A szent igazságok tanítói azonban csak azt plántálhatják át tanítványaikba, amit tapasztalatból ismernek. A magvető „az ő magvát” (Luk 8 : 5) vetette. Krisztus az igazságot
tanította, mert Ő maga volt az igazság. Saját gondolatait, jellemét, tapasztalatait magukban hordozták tanításai. Szolgáinak is, akik az Igét tanítják, élniük kell az Igét. Tudniuk
kell, mit jelent, hogy Krisztus a bölcsességük, igazságuk, szentségük és váltságuk. Ne
bizonytalankodva hirdessék Isten Igéjét, hanem mondják Péter apostollal együtt: „Nem
mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint akik szemlélői voltunk az Ő nagyságának” (2 Pt 1:16).
Krisztus minden szolgája és minden tanító mondja együtt Jánossal, a szeretett tanítván�nyal: „Az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az
örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk” (1 Jn 1:2).
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AZ ÚTSZÉLI TALAJ
A magvetőről szóló példázat legfontosabb tanulsága a talajnak a mag növekedésére
gyakorolt hatása. Krisztus ezzel a példázattal tudtul adta hallgatóinak, hogy veszélyes
dolog bírálni tetteit, vagy azért siránkozni, hogy azok nem felelnek meg elképzeléseiknek. A legfontosabb kérdés, hogy miként értékelik tanítását. Elfogadásán vagy elvetésén
örök életük múlik.
Az útfélre esett magot Jézus így magyarázta: „Ha valaki hallja az igét a mennyeknek
országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez
az, amely az útfélre esett.”
Az útfélre vetett mag Istennek a figyelmetlen hallgató szívébe hulló igéjét példázza.
Emberek és állatok által keményre taposott ösvényhez hasonlít az a szív, amely a világ
kufárkodásának, élvezeteinek és bűneinek országútjává lett. Az önző céloktól és bűnös
szenvedélyektől átitatott szívet megkeményíti „a bűnnek csalárdsága” (Zsid 3 :13). A
lelki képességek megbénulnak. Az ember hallja az igét, de nem érti. Nem ébred rá, hogy
neki szól. Nem látja meg, hogy mire van szüksége, és hogy milyen veszély fenyegeti.
Nem fogja fel Krisztus szeretetét, és nem veszi figyelembe kegyelmi üzenetét, mintha
reá nem is vonatkozna.
Miként a madarak lesik, hogy mikor kaphatják el az útfélre hullott magot, Sátán is
készenlétben vár, hogy kikapja Isten igazságának magvát a lélekből. Attól fél, hogy Isten
Igéje felébreszti a közönyösöket, és érinti a megkeményedett szívűeket. Sátán és angyalai
jelen vannak az evangélizáló összejöveteleken. Miközben a menny angyalai igyekeznek
Isten Igéjével hatni a szívekre, az ellenség is résen áll, hogy az Igét hatástalanítsa. Sátán
buzgó igyekezettel, amellyel csak rosszindulata ér fel, próbálja Isten Lelkének munkáját
meghiúsítani. Miközben Krisztus vonzza az embert szeretetével, Sátán megkísérli annak
a figyelmét elterelni, akiben vágy ébredt a Megváltó után. Evilági elképzelésekkel köti le
gondolatvilágát. Bírálgatásra készteti, vagy kétséget és hitetlenséget sugall. A hallgatók
talán kifogásolják a szónok stílusát vagy gesztusait, és ezekkel a hibákkal foglalkoznak.
Az igazság, amelyre pedig szükségük lenne, és amelyet Isten könyörületből küldött nekik, nem kelt bennük tartós benyomást.
Sátánnak számos segítőtársa van. Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, segítenek a kísértőnek mások szívéből kilopni az igazság magvait. Isten Igéjének hallgatói
közül sokan bírálgatják otthon a prédikációt. Ítéletet mondanak róla, mint valamilyen
oktató vagy politikai tárgyú előadásról. A tanítást, amelyet Istennek hozzájuk szóló beszédeként kellene fogadniuk, komolytalan, gúnyos megjegyzésekkel illetik. A lelkész jellemét, indítékait, tetteit és hittestvéreik magatartását alaposan megtárgyalják. Pletykák, rágalmak és szigorú bírálatok hangzanak el, mégpedig megtéretlen emberek előtt.
Gyakran a szülők saját gyermekeik füle hallatára is így beszélnek. Így aláássák az Isten
követei és üzenetük iránti tiszteletet. Sok embert arra tanítanak, hogy ne tulajdonítsanak fontosságot még Isten Igéjének sem.
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Így nevelődik sok fiatal hitetlenné olyan családban, amelynek tagjai kereszténynek
vallják magukat. A szülők azt kérdezik, hogy miért nem érdekli gyermekeiket az evangélium, és miért kérdőjelezik meg a Biblia igazságait. Csodálkoznak azon, hogy olyan nehéz
erkölcsi és vallási dolgokkal hatni rájuk. Nem látják, hogy saját példájuk keményítette
meg gyermekeik szívét. A jó mag nem talált olyan helyet, ahol gyökeret verhetett volna,
és Sátán elragadta.
A KÖVES TALAJ
„Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallgatja az igét, és mindjárt örömmel
fogadja; de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás
vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik.”
A köves helyre vetett mag nem juthat elég mélyre. A növény gyorsan kikel, de gyökere nem tudja áttörni a sziklát, hogy táplálékot kapva növekedjék; és csakhamar kipusztul. Sokan, akiknek van hitbeli állásfoglalásuk, köves talajú hallgatók. Mint a földréteg
alatt húzódó szikla, a szív mélyén, a helyes vágyak és a jóra való törekvések talaja alatt
húzódik az emberi önzés, a legyőzetlen önszeretet. Nem látják, hogy milyen rettenetes
dolog a bűn. Szívüket nem alázta meg a bűntudat. Ez az embercsoport könnyen meg�győzhető, és tagjai nagyszerű hívőknek látszanak, de vallásosságuk csak felszínes.
Bukásuknak nem az az oka, hogy azonnal befogadták az Igét; sem pedig az, hogy
örömmel fogadták. Máté, mihelyt meghallotta a Megváltó hívó szavát, azonnal felkelt,
és mindent otthagyva követte Őt. Isten szeretné, ha Igéjét befogadnánk, mihelyt szívünkhöz szól; és az a helyes, ha örömmel fogadjuk. „Öröm lesz a mennyben egy megtérő
bűnösön” (Lk 15 : 7). Öröm van abban a szívben is, amely hisz Krisztusban. De azok, akik
a példázat szerint azonnal befogadták az Igét, nem számoltak az árral. Nem fontolták
meg, hogy Isten Igéje mit kíván tőlük. Nem mérték fel, hogy mennyiben érinti megszokott életformájukat, és nem rendelték alá magukat mindenben vezetésének.
A gyökerek mélyen befúródnak a talajba, és láthatatlanul táplálják, éltetik a növényt.
Ez áll a hívő emberre is, aki hit által a Krisztussal való láthatatlan közösségből táplálkozik.
A köves talajjal jelképezett hallgatók azonban Krisztus helyett önmagukra támaszkodnak. Jó cselekedeteikben és jó indítékaikban bíznak. Nem az Úr, sem hatalmának ereje
az erősségük, hanem saját igazságuk. Az ilyeneknek „nincs gyökerük”, mert nincsenek
kapcsolatban Krisztussal.
A forró nyári napsütés, amely erősíti és érleli a szívós gabonaszemet, elpusztít minden növényt, amelynek nincs mélyen a gyökere. Akiknek „nincs gyökerük”, azok csak
„ideig valók”, és „ha nyomorúság vagy háborúság támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak”. Sokan csak azért fogadják el az evangéliumot, hogy megmeneküljenek a
szenvedéstől, nem pedig azért, hogy megszabaduljanak a bűntől. Egy ideig örvendenek, mert úgy vélik, hogy a vallás megóvja őket a nehézségektől és próbáktól. Amikor
életük felhőtlen, talán állhatatos keresztényeknek látszanak. A kísértések pergőtüzében
azonban elbuknak. Gyalázatot nem tudnak elviselni Krisztusért. Ha Isten Igéje rámutat
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valamilyen dédelgetett bűnükre, vagy önmegtagadást és áldozatot kíván, háborognak.
Életük gyökeres megváltoztatása túl sok erőfeszítésbe kerülne. A pillanatnyi nehézségeket nézik, és megfeledkeznek az örök valóságokról. A Jézustól elfordult tanítványokhoz
hasonlóan mondják: „Kemény beszéd ez; ki hallgathatja Őt?” (Jn 6:60).
Nagyon sokan csak állítják, hogy Istent szolgálják, de tapasztalatból nem ismerik.
Nem azért akarnak Istennek szolgálni, mert a Szentlélek érintette szívüket, hanem csupán
hangulatból. Életüket nem hozták összhangba Isten törvényével. Vallják, hogy elfogadták
Krisztust Megváltójuknak, de nem hiszik, hogy erőt ad bűneik leküzdésére. Nincs személyes kapcsolatuk az élő Megváltóval. Jellemük öröklött és szerzett hibákról árulkodik.
Más dolog nagy általánosságban helyeselni a Szentlélek munkáját, és más elfogadni,
amikor dorgál és megtérésre szólít. Sokan érzik, hogy elidegenedtek Istentől: belátják,
hogy saját énjük és bűneik foglyai. Törekszenek ugyan életük megreformálására, de énjüket nem feszítik keresztre. Nem adják át magukat teljesen Krisztusnak, hogy mennyei
erőt kérve cselekedjék akaratát. Nem akarnak Isten képmására átformálódni. Általánosságban elismerik fogyatékosságaikat, de nem mondanak le dédelgetett bűneikről. Minden egyes helytelen cselekedettel régi önző természetük kap tápot.
Csak akkor lehet reménységünk, ha magunkra vonatkoztatjuk azt az igazságot, amelyet Krisztus Nikodémusnak mondott: „Szükség néktek újonnan születnetek.” „Ha valaki
nem születik felülről [Az eredeti szövegben használt szó kettős értelmű: újonnan és felülről], nem láthatja az Isten országát” (Jn 3:7.3).
Krisztus teljes odaszentelődést, osztatlan szolgálatot kíván. Szívünket, értelmünket,
lelkünket és erőnket igényli. Ez az igazi keresztény élet, a szentség feltétele. Ne dédelgessük énünket. Aki önmagának él, az nem hívő keresztény.
Kövessük eljárásunkban a szeretet elvét. Isten kormányzata mennyen és földön a
szeretet elvére épül. Határozza meg a keresztény ember jellemét is a szeretet! Csak így
lehet állhatatos. Csak így tudja elviselni a próbát és leküzdeni a kísértést.
A szeretet áldozatokban mutatkozik meg. A megváltás terve áldozatra épült - áldozatra, amely olyan széles, mély és magas, hogy nem lehet megmérni. Krisztus mindent
odaadott értünk, és akiben Ő lakik, az kész mindent feláldozni Megváltójáért. Az Ő megdicsőítését minden másnál fontosabbnak tartja.
Ha szeretjük Jézust, akkor érte akarunk élni, neki szolgálni és hálával áldozni. A fárasztó munkát is könnyűnek találjuk. Érte kívánunk dolgozni és áldozni. Vele együtt vágyakozunk lelkek megmentésére. Ugyanolyan mélységes szeretettel sóvárogjuk üdvösségüket, mint Ő.
Ez Krisztus vallása. Ha nem ütjük meg ezt a mértéket, magunkat csapjuk be. Sem
az elméleti igazság, sem pedig a tanítványság színlelése nem ment meg egyetlen lelket
sem. Nem tartozunk Krisztushoz, ha nem vagyunk teljesen az övé. A lágymeleg keresztény nem tudja céljait következetesen megvalósítani, és törekvéseiben állhatatlan. Köves talajjal jelképezett hallgató az, aki megpróbál önmagának is és Krisztusnak is szolgálni. És amikor jön a próba, elbukik.
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TÖVISEK KÖZÖTT
„Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világnak gondja és a
gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem.”
Az evangélium magva sokszor tövisek és kártevő gyomnövények közé hull. Ha nem
történik erkölcsi átalakulás az ember szívében, ha régi szokásait, életformáját és bűnös
életét nem hagyja el, ha a sátáni tulajdonságokat nem távolítja el lelkéből, azok elfojtják
a termést. Megterem a tövis, és elnyomja a búzát.
Isten hatalma csak abban a szívben tud eredményes munkát végezni, amely állandóan jó talajt képez az igazság drága magvai számára. A bűn tövisei minden talajban
megteremnek. Nem kell művelni őket. De a jellem szép vonásait gondosan ápolni kell. A
tüske és a tövis mindig elő akar bújni. A tisztogatást tehát soha nem szabad abbahagyni.
Ha szívünket nem tesszük ki állandóan mennyei hatásoknak, ha a Szentlélek nem csiszolja és nemesíti szüntelenül jellemünket, akkor a régi szokások újra jelentkeznek életünkben. Hiába mondjuk, hogy hisszük az evangéliumot. Ha az evangélium nem szentel meg
bennünket, hitvallásunk semmit sem ér. Ha nem győzzük le bűneinket, akkor bűneink
győznek le minket. A tövisek, amelyeket levágtunk, de nem téptünk ki gyökerestől, rohamosan nőnek, mígnem elárasztják lelkünket.
Krisztus megnevezte a lélek veszélyeit. Márk feljegyzése szerint a világi gondokat,
a gazdagság csalárdságát és egyéb dolgok kívánását említette. Lukács az élet gondjait,
gazdagságát és gyönyöreit jegyzi meg. Ezek fojtják el az igét, a fejlődő lelki magot. Ha az
ember nem Krisztusból táplálkozik, lelki élete elpusztul.
„A világi gondok.” Az emberiségnek nincs egyetlen olyan osztálya sem, amelyet ne
kísértenének az evilági gondok. A szegényeket a nehéz munka, a nélkülözés, a nyomortól való rettegés nyugtalanítja és terheli. A gazdagok a veszteségektől félnek, és tele vannak aggodalmaskodással. Krisztus azt mondja, hogy tanuljunk a mező virágaitól. Számos
követője azonban nem gondol a virágok tanítására, és nem bízik abban, hogy a Megváltó szüntelenül gondot visel róla. Krisztus nem hordozhatja e bizalmatlanok terhét,
mert nem vetik reá. Így az élet gondjai, amelyek miatt vigaszt és segítséget kellene nála
keresniük, elválasztják őket tőle.
Sokan, akik gyümölcsözően szolgálhatnák Istent, inkább a vagyonszerzéssel törődnek. Minden energiájukat üzleti vállalkozások kötik le. Ezért a lelki dolgokat elhanyagolják, és elszakadnak Istentől. A Szentírás óv a lustaságtól. „Az igyekezetben ne legyetek
restek” (Róm 12:11) - mondja. Szorgalmasan kell dolgoznunk, hogy segíthessük a nélkülözőket. A hívőknek is szükséges dolgozniuk, eladniuk és venniük, de lehet vétkezés
nélkül is kereskedni. Sok embert azonban annyira leköt az üzlet, hogy nincs ideje imádkozni, nincs ideje a Bibliát kutatni, nincs ideje Istent keresni és szolgálni. Szívükben néha
vágy támad a szentség és a menny után; de nincs idejük, hogy a zajgó világtól elvonulva, Isten Lelke magasztos és parancsoló kijelentéseire figyeljenek. A világ dolgai az első
helyre kerülnek, míg az örökkévalóság mellékessé válik. Az Ige magva nem tud termést
hozni, mert a lélek a világiasság töviseit táplálja.
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Sokan - akik egészen más célokért küzdenek - hasonló hibába esnek. Mások javát
keresik. Feladataik sürgősek. Sok a kötelezettségük, és a munka kiszorítja az imát. Nem
ápolják az Istennel való közösséget ima és igetanulmányozás útján. Elfelejtik Krisztus
szavait: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15:5). Nem Krisztus útját járják,
és életükben, amelyet nem hat át Krisztus hatalma, az önző „én” jellemvonásai mutatkoznak meg. Szolgálatukat az uralomvágy és a megtéretlen szív durva, csúf vonásai
rontják meg. Ez a keresztény szolgálat eredménytelenségének egyik fő oka.
„A gazdagság csalárdsága.” A gazdagság szeretetének elvakító, megtévesztő hatalma van. A világ kincseiben bővölködők igen gyakran elfelejtik, hogy Isten ad erőt a
gazdagság megszerzéséhez. Ezt mondják: „Az én hatalmam, és az én kezemnek ereje
szerzette nekem e gazdagságot!” (5 Móz 8:17.) A gazdagság Isten iránti hála helyett
öndicsőítésre készteti őket. Elfelejtik, hogy Istentől függnek, és hogy kötelességeik
vannak embertársaik iránt. A vagyont, az Isten megdicsőítésére és az emberiség felemelésére kapott „talentumot” saját céljaikra használják. Az öncélúan kezelt javak
isteni tulajdonságok helyett sátáni vonásokat alakítanak ki az emberben. A tövisek
elfojtják az Ige magvát.
„Ez élet gyönyörűségei.” Minden olyan időtöltés veszélyes, amely csak az „én”-t
szolgálja. Az ember fizikai képességeit gyöngítő, értelmét tompító, lelki érzékenységét
csökkentő élvezetek: „testi kívánságok, amelyek a lélek ellen vitézkednek” ( 1 Pt 2 :11 ).
„És egyéb dolgok kívánása.” Ezek az Isten országa elé helyezett dolgok. Jóllehet önmagában nem mindegyik bűnös dolog. Mindaz, ami eltereli figyelmünket Istenről, és
elvonja szeretetünket Krisztustól, lelkünk ellensége.
Ha az emberi értelem fiatalos, élénk és fejlődőképes, akkor a becsvágy és öncélúság
nagy kísértést jelent neki. Ha földies elgondolásai valóra válnak, akkor kedvet kap olyan
életpályára, ahol lelkiismerete eltompul, és nem tudja megítélni, mi teszi igazán széppé
a jellemet. Ha a körülmények is elősegítik ezt, fejlődése olyan irányt vesz, amelyet Isten
Igéje tilt.
Abban az időszakban, amikor a gyermekek egyénisége formálódik, a szülők felelőssége igen nagy. Igyekezzenek a fiatalokat jó hatásoknak kitenni, hogy helyes fogalmat alkothassanak az életről és az igazi boldogságról! Számos szülő azonban elsősorban evilági sikereket akar biztosítani gyermekeinek. Társaikat is e szempont szerint választja meg.
Sok szülő nagyvárosban telepszik le, és divatos társaságba vezeti be gyermekeit. Olyan
hatásoknak teszi ki őket, amelyek földiességre és hivalkodásra ösztönöznek. Ilyen légkörben értelmük és lelkük elkorcsosul. Szem elől tévesztik az élet magasztos és nemes
céljait. Kiváltságukat, hogy Isten gyermekei és az örök élet örökösei lehetnek, felcserélik
a világ kínálta előnyökkel.
Számos szülő úgy próbálja elősegíteni gyermekei boldogságát, hogy kielégíti szórakozás utáni vágyukat. Megengedi, hogy szórakozzanak, mulassanak. Arról is gondoskodik, hogy bőven legyen pénzük hivalkodásra és vágyaik kielégítésére. Minél többet
szórakoznak, annál inkább vágyakoznak rá. Érdeklődésüket egyre jobban leköti a mulatozás, míg végül ezt tartják az élet legfőbb céljának. Szokásukká lesz a semmittevés,
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és semmit sem tagadnak meg maguktól. Szinte lehetetlenné válik, hogy valaha is hűséges hívők legyenek.
Még a gyülekezet is - amelynek pedig az igazság oszlopának és bázisának kellene
lennie - néha önző élvezetekre bátorítja tagjait. Milyen eszközökhöz folyamodik számos
gyülekezet, amikor vallásos céljaihoz pénzre van szüksége? Bazárokat állítanak fel, vacsorákat, jótékony célú kiállításokat rendeznek, sőt még sorsolnak is. Sokszor megszentségtelenítik az istentiszteletre elkülönített helyet eszem-iszommal, adásvétellel és szórakozással. Az ifjúság lelkében pedig alábbhagy az Isten háza és az istentiszteletek iránti
tisztelet. Az önmérséklésre késztető korlátok megrendülnek. Az önzés, a hivalkodás és a
szenvedélyek tápot kapnak, és egyre jobban elmélyülnek.
Az élvezetek és szórakozások hajszolása a nagyvárosokban összpontosul. Számos
szülő csalódik, aki a nagyvárost választja családja otthonául, hogy gyermekei számára
előnyösebb helyzetet teremtsen. Túl késő már, amikor súlyos tévedését megbánja. A
ma nagyvárosai rohamosan Sodomává és Gomorává válnak. A sok ünnep tétlenségre
ösztönöz. Az izgalmas szórakozások - a színház, a lóverseny, a szerencsejátékok, az italozás és dorbézolás - minden szenvedélyt felkorbácsolnak. Az ifjúságot elsodorják a népszerű áramlatok. Akik magáért a szórakozásért keresik a kikapcsolódást, azok kísértések
özöne előtt tárnak kaput. Átadják magukat a közös mulatozás és felelőtlen nevetgélés
élvezetének. A szórakozni vágyókkal való kapcsolatuk bódító hatással van lelkükre. Egyik
tivornyát követi a másik, és már nem vágynak és nem is képesek hasznos életre. Vallásos
törekvéseik megfakulnak, lelki életük beszűkül. Lelkük minden nemes képessége, minden láncszem, amely az embert a lelki világhoz kapcsolja, elkorcsosul.
Igaz, hogy egyesek oktalanságukat belátva megtérnek, és Isten megbocsát nekik. De
sebet ejtettek saját lelkükön, és a veszély, amelynek kitették magukat, egy életen át elkíséri őket. Ítélőképességük meggyengül, amelynek élességére és érzékenységére pedig
nagyon kell vigyázniuk, hogy különbséget tudjanak tenni jó és rossz között. Nem ismerik
fel azonnal a Szentlélek eligazító hangját, sem pedig Sátán cselfogásait. A veszélyben,
a kísértésekben elesnek, és eltávolodnak Istentől. Szórakozásra szomjas életük végül
tönkrejut, és elvesztik az eljövendő életet is.
A gondokat, a gazdagságot, az élvezeteket Sátán mind felhasználja az emberi lélekért
folytatott játszmában. A figyelmeztetés így hangzik: „Ne szeressétek a világot, se azokat,
amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet
kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból” (1 Jn 2:15-16). Aki úgy olvas az emberi
szívben, mint nyitott könyvben, így szól: „Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg
ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta”
(Lk 21:34). Pál apostol a Szentlélek indítására ezt mondja: „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az
embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz
szerelme: mely után sóvárogván, némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal” ( 1 Tim 6:9-10).
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A TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSE
Krisztus a magvetőről szóló példázatában azt szemlélteti, hogy a magvetés különböző eredményei a talajon múlnak. A magvető és a mag mindegyik példában ugyanaz.
Krisztus e példákkal azt tanítja, hogy ha Isten Igéje nem ér el eredményt szívünkben és
életünkben, annak okát magunkban kell keresnünk. Az eredmény nem független akaratunktól. Az igaz, hogy nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni, de tudunk dönteni, és
tőlünk függ, hogy mivé akarunk válni. Nem kell megmaradnunk útszéli vagy köves talajú,
sem pedig tövisekkel körülvett hallgatóknak. Isten Lelke állandóan azon munkálkodik,
hogy megtörje azt az elvakító varázst, amely az embert a világ fogságában tartja. Megpróbálja felébreszteni benne a maradandó kincsek utáni vágyat. Az ember azért válik
közömbössé, nemtörődömmé Isten szavával szemben, mert ellenáll a Szentléleknek. Az
ember maga felelős szíve keménységéért, ami miatt a jó mag nem ver gyökeret; és gonoszsága növekedéséért, amely meggátolja a jó mag kifejlődését.
Szívünk kertjét művelnünk kell. Mélységes bűnbánatnak kell felszántania a talajt.
A mérgező, sátáni hajtásokat ki kell irtani. Azt a talajt, amelyet egyszer már belepett a
tövis, csak szorgalmas munka árán lehet termővé tenni. Az emberi szív bűnös hajlamait
is csak buzgó igyekezettel, Jézus nevében és erejével lehet leküzdeni. Az Úr erre szólít
prófétája által: „Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé!” (Jer 4:3.)
„Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint!” (Hós 10:12.) Ezt a munkát Jézus akarja elvégezni értünk, és arra kér, hogy legyünk ebben munkatársai.
A magvetőnek el kell készítenie a szíveket az evangélium befogadására. Az Igét túl
sok prédikációval hirdetjük, és nagyon kevés a szívtől szívig ható munka. Az elveszettekért személyes munkát kell végeznünk. Krisztusi együttérzéssel keressünk meg minden egyes embert, és próbáljuk érdeklődésüket felkelteni az örök élet nagyszerű dolgai
iránt! Lehet a szívük olyan, mint a keményre döngölt országút, és látszólag semmi értelme, hogy a Megváltóról beszéljünk nekik. De míg logikával nem tudjuk felrázni őket,
és az érvelés képtelen meggyőzni a kőszívet, a személyes szolgálatban megmutatkozó
krisztusi szeretet talán meglágyítja, és az igazság magva gyökeret ver.
A magvetőnek is tennie kell tehát valamit azért, hogy a magot ne fojtsák el a tövisek,
és ne pusztuljon el a talaj sekély volta miatt. Minden hívőnek keresztény élete indulásakor meg kell ismernie a krisztusi élet alapelveit. Meg kell tanulnia, hogy üdvösségéhez
nemcsak Krisztus áldozatára van szükség, hanem arra is, hogy az ő életében is megmutatkozzék Krisztus élete és jellemében Krisztus jelleme. Tanítsunk meg mindenkit arra,
hogy terheket kell hordozniuk, és velük született hajlamaikon úrrá kell lenniük! Ismerjék
meg a Krisztusért való szolgálat áldott voltát, miközben követik Őt az önmegtagadásban,
jó vitézként elviselve a nehézségeket! Tanuljanak meg bízni szeretetében, és tanulják
meg reá vetni gondjaikat! Ízleljék meg a lélekmentés örömét! Az elvesztettek iránti szeretetük elfeledteti velük saját énjüket. Az evilági örömök nem vonzzák őket, és az élet
terhei miatt nem csüggednek. Az igazság ekéje elvégzi munkáját. Felszántja az ugart. A
töviseknek nemcsak a hegyét vágja le, hanem gyökerestől kitépi őket.
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A JÓ FÖLD
A magvető nem mindig csalódik. A jó földbe hullott magról a Megváltó ezt mondta:
„ez az, aki hallja és érti az igét; aki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit,
némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit”. „Amelyik... a jó földbe esett, ezek
azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.”
A példázatban említett „tiszta és jó szív” nem bűntelen szív, mert az evangélium az
elveszetteknek szól. „Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak
megtérésre” (Mk 2:17). A tiszta szív enged a Szentlélek befolyásának. Megvallja bűneit,
és érzi, hogy szüksége van Isten irgalmára és szeretetére. Őszintén vágyik az igazság
megismerésére, hogy követhesse. A jó szív: hívő szív, amely hisz Isten szavában. Hit nélkül lehetetlen befogadni az Igét, mert „aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és
megjutalmazza azokat, akik Őt keresik” (Zsid 11:6).
„Ez az, aki hallja és érti az igét.” A Krisztus-korabeli farizeusok behunyták szemüket,
hogy ne lássanak, és bezárták fülüket, hogy ne halljanak; ezért az igazság nem érinthette szívüket. Szándékos tudatlanságukért és önkéntes vakságukért bűnhődniük kellett.
Krisztus arra tanította tanítványait, hogy kitárt szívvel és készséges hittel fogadják tanításait. Áldást ígért nekik, mert elhitték, amit tőle láttak és hallottak.
A jó talajhoz hasonlított hallgató nem úgy fogadja az Igét, „mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (amint valósággal az is)” ( 1 Thess 2 :13). Az őszinte
tanítvány a Szentírást Istennek hozzá intézett beszédeként fogadja. Megremeg az Ige
szavára, mert az élő valóság számára. Figyelmesen, nyitott szívvel hallgatja. Ilyen hallgatók voltak Kornélius és barátai, akik ezt mondták Péter apostolnak: „Most azért mi
mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked
parancsolt” (Acs 10:33).
Az igazság megismerése nem annyira jó felfogóképességtől, mint inkább a szándék
tisztaságától, egyszerű, buzgó, alázatos hittől függ. Isten angyalai közel vannak azokhoz,
akik alázatos szívvel mennyei vezetésre vágynak. Isten Lelke kitárja nekik az igazság gazdag tárházát.
A jó talajhoz hasonlított hallgatók, miután hallották az Igét, megtartják. Sátán minden gonosz eszközével sem képes elragadni tőlük.
Nem elég csak hallgatni és olvasni az Igét. Aki áldást akar meríteni az Igéből, annak
elmélkednie kell a hallott igazságon. Figyelmesen és imádkozó szívvel kell kutatnia az
igazságot, és jól át kell itatódnia a szent kinyilatkoztatások szellemével.
Isten arra szólít, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta gondolatokkal. Azt akarja,
hogy elmélkedjünk szeretetén és irgalmán; hogy tanulmányozzuk azt a csodálatos munkát, amelyet a dicső megváltási tervben végez. Akkor egyre jobban megértjük az igazságot, mélyebb és megszenteltebb vággyal sóvárgunk szívünk és gondolataink megtisztulására. Miközben az Ige kutatásával ápoljuk az Istennel való közösséget, lelkünk a szent
gondolatok tiszta légkörében átformálódik.
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„És gyümölcsöt teremnek.” Akik hallják és megtartják az Igét, azok az engedelmesség gyümölcsét termik. A szívükbe fogadott Ige megmutatkozik jó cselekedeteikben. Hatása látható lesz a krisztusi jellemben és életben. Krisztus ezt mondta önmagáról: „Hogy
teljesítsem a Te akaratodat: ezt kedvelem, én Istenem, a Te törvényed keblem közepette
van.” „Nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem,
az Atyáét” (Zsolt 40:9; Jn 5:30). A Szentírás ezt tanítja: „Aki azt mondja, hogy Őbenne
marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt” (1 Jn 2:6).
Isten Igéje gyakran összeütközik az ember öröklött és melengetett jellemvonásaival
és szokásaival. A jó talajjal jelképezett hallgató azonban, hallva az Igét, elfogadja minden
feltételét és kívánalmát. Minden szokását, tettét és egész életét Isten Igéjéhez igazítja.
A véges, tévedő ember parancsai semmivé válnak előtte a végtelen Isten Igéje mellett.
Teljes szívével és minden erejével igyekszik az örök életre. Veszteségek, üldözés vagy
akár a halál árán is követi az igazságot.
És gyümölcsöt terem „béketűréssel”. A nehézségtől és próbáktól senki sem mentes,
aki elfogadja Isten Igéjét. Az igaz keresztény azonban nem nyugtalankodik, amikor megpróbáltatás éri; nem veszti el bizalmát, és nem csügged el. Jóllehet nem tudjuk hogyan
alakulnak ügyeink, és nem énjük Isten intézkedéseinek célját, de ne dobjuk el bizodalmunkat! Gondoljunk az Úr jótéteményeire, gondunkat vessük reá, és várjuk türelemmel
szabadítását!
Lelki életünk erősödik a küzdelemben. A helyesen viselt próbák szilárd jellemet és
lelki értékeket alakítanak ki bennünk. A hit, szelídség és szeretet tökéletes gyümölcse
sokszor viharfelhők és sötétség közepette érik a legjobban.
„A szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és
estveli esőt kap” (Jak 5:7). A keresztény is türelemmel várja, hogy Isten Igéje gyümölcsöt
teremjen életében. Amikor könyörgünk a Lélek ajándékaiért, Isten sokszor úgy válaszol
imánkra, hogy e gyümölcsök megéréséhez alkalmas körülmények közé helyez. Mi pedig,
nem értve szándékát, csodálkozunk és kétségbeesünk. A kegyelmi ajándékok azonban
csak úgy fejlődhetnek ki, ha követik a növekedés és gyümölcstermés menetét. A mi
feladatunk elfogadni Isten szavát, és szilárdan ragaszkodni hozzá, teljesen alávetve magunkat irányításának, és akkor szándéka valóra válik bennünk.
„Ha valaki szeret engem - mondta Krisztus -, megtartja az én beszédemet: és az én
Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk” (Jn 14: 23). Amikor élő kapcsolatba lépünk a legnagyobb erőforrással, egy magasabb intelligencia, a tökéletes akarat
foglyai leszünk. Erről a fogságról - Krisztus fogságáról - tanúskodik hitéletünk. Nem éljük
többé megszokott, önző életünket, hanem Krisztus él bennünk. Jellemét tükrözi jellemünk. A Szentlélek gyümölcseit teremjük - „némely harmincannyit, némely hatvanan�nyit, némely százannyit”.

<<<vissza az 1. tanulmányhoz
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KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 37-40. 45-55. (AMÍG A MAGBÓL TERMÉS LESZ,
A MUSTÁRMAG, A MAGVETÉS EGYÉB TANULSÁGAI)
Amíg a magból termés lesz
A magvetőről szóló példázat számos kérdést vetett fel az emberekben. A hallgatók
közül egyesek arra következtettek, hogy Krisztus nem fog földi birodalmat alapítani. Sok
embert kíváncsivá tett, másokat elbizonytalanított. Látva tanácstalanságukat, Krisztus
más példákat is mondott, hogy figyelmüket a földi birodalomról arra a munkára irányítsa, amelyet Isten hatalma végez a lélekben.
„És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe,
és alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a
kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás
elérkezett.”
A gazda, aki „sarlót ereszt ... mert az aratás elérkezett”, nem lehet más, mint Krisztus. Ő az utolsó nagy napon betakarítja a föld termését. A magvető azokat jelképezi, akik
Krisztus követségében szolgálnak. A magról pedig azt olvassuk, hogy „kihajt és felnő, ő
maga sem tudja miképpen”. Ez utóbbi nem vonatkozik Isten Fiára. Krisztus nem alszik el,
hanem éjjel és nappal figyeli, őrzi a reá bízottakat. Nem ismeretlen előtte, hogy miként
fejlődik a mag.
A magról szóló példázat tanúsítja Isten munkáját a természetben. A mag önmagában
hordja a csírázás képességét, amelyet Istentől kapott. Önmagától azonban nem hajt ki.
Az embernek is megvan a szerepe a mag kifejlődésében. A talaj előkészítése, dúsítása és
a mag elvetése az ő feladata. Neki kell a földet megművelnie. De van egy határ, amelyen
túl semmit sem tehet. Semmilyen emberi erő vagy bölcsesség nem képes a magból
előhozni az élő növényt. Ha az ember megtesz minden tőle telhetőt, akkor is Istenre
van utalva, aki az aratást a maga mindenhatóságának csodálatos láncszemeivel fűzte a
vetéshez.
A magban élet van, a talajban erő, de ha a Végtelen Hatalom nem munkálkodna éjjel
és nappal, a mag nem hozna termést. A szomjas föld nedvességet vár a reá záporozó
esőtől. A betemetett magnak a nap melegére és elektromosságára is szüksége van. Az
életet, amelyet a Teremtő plántált bele, csak Ő tudja előhívni. Isten hatalma által nő
minden mag, és fejlődik minden egyes növény.
„Mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként
sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget” (Ésa 61:11). Amilyen a földi, olyan
a lelki magvetés is. A szív talajának előkészítése és a magvetés az igazság tanítójának
feladata. De az a képesség, amely életet teremt, egyedül Istentől származik. Van egy
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határ, amelyet az ember nem léphet túl. Az Igét nekünk kell hirdetnünk, de az a hatalom, amely a lelket megeleveníti, igazzá teszi és hálaadásra indítja, nem a mienk. Emberi
erőnél nagyobb az az erő, amelynek igehirdetésünket kísérnie kell. Csak Isten Lelke által
lesz az Ige „élő és ható”, örök életre megújító hatalommá. Ezt akarta Krisztus megértetni tanítványaival. Megmagyarázta nekik, hogy önmagukban semmi olyan képességük
nincs, amellyel eredményessé tehetnék munkájukat. Csak Isten csodatevő hatalma által
lesz Igéje hatékonnyá.
A magvető munkája hitből végzett munka. A mag csírázásának és növekedésének titkát a magvető nem értheti meg. De bízik azokban az erőkben, amelyek által Isten élteti a
növényvilágot. A mag elvetésekor látszólag eldobja a drága gabonát, amely családja kenyere lehetne. Pedig csak azért mond le pillanatnyilag e hasznos dologról, hogy többet
kapjon vissza helyette. A magot abban a reményben veti el, hogy a sokszorosát gyűjti
majd be az aratás idején. Krisztus szolgáinak is az aratás reményében kell dolgozniuk.
Lehet, hogy a jó mag egy ideig észrevétlenül hever a hideg, önző, világot szerető
szívben, jelét sem adva annak, hogy gyökeret vert. De aztán, amint Isten Lelke érinti azt
a szívet, a rejtőző mag kipattan, és végül gyümölcsöt hoz Isten dicsőségére. Ebben az
életben semmilyen munkáról nem tudhatjuk előre, hogy eredményes lesz-e vagy sem.
Ezt a kérdést nem mi döntjük el. Mi csak dolgozzunk, és az eredményt bízzuk Istenre!
„Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet” (Préd 11:6). Az Istennel kötött magasztos szövetség kimondja, hogy „míg a föld lészen, vetés és aratás... meg nem
szűnnek” (1 Móz 8:22). Ebben az ígéretben bízva szánt és vet a gazda. A mi bizalmunk se
legyen kisebb a lelki magvetés közben! Higgyünk ígéretében: „Így lesz az én beszédem,
amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és
szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.” „Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve” (Ésa 55:11; Zsolt 126:6).
A mag kicsírázása a lelki élet kezdetét ábrázolja; a növény növekedése pedig a keresztény növekedés csodálatosan szép példája. Ahogy a természet mutatja, úgy van a
kegyelem világában is. Fejlődés nélkül nincs élet. A növény vagy fejlődik, vagy meghal.
A keresztény életben való fejlődés éppoly csendes, észrevétlen, de állandó, mint a növény növekedése. Életünk tökéletes lehet a fejlődés minden szakaszában; és ha Isten
szándéka valóra válik bennünk, akkor állandóan előrehaladunk. A megszentelődés az
egész élet munkája. Ahogyan lehetőségeink tágulnak, gazdagodunk tapasztalatokban
is, és ismeretünk növekszik. Alkalmasak leszünk felelősség hordozására, és érettségünk
arányos lesz lehetőségeinkkel.
A növény fejlődik azáltal, hogy beépíti mindazt, amit Isten rendelt élete fenntartására. Gyökereit a földbe ereszti. Merít a napfényből, harmatból és esőből. Magába szívja
a levegő éltető kincseit. Így kell a kereszténynek is a mennyeiekkel együttműködve fejlődnie. Érezve tehetetlenségünket, ragadjuk meg a mélyebb tapasztalatok szerzésére kínálkozó alkalmakat! Miként a növény gyökeret ereszt a talajban, nekünk is mélyen meg
kell gyökereznünk Krisztusban. Ahogyan a növény magába szívja a napfényt, harmatot
és esőt, mi is tárjuk ki szívünket a Szentlélek előtt! A munkát „nem erővel, sem hatalomKrisztus Példázatai, 37-40. 45-55. (Amíg a magból termés lesz, A mustármag, A magvetés egyéb tanulságai)
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mal” kell végezni, „hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura” (Zak 4:6).
Ha szívünkkel Krisztusra támaszkodunk, akkor „eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői
eső, amely megáztatja a földet”. Az „Igazság. Napja”-ként kel fel nekünk, „és gyógyulás
lesz az Ő szárnyai alatt”. „Virágozni” fogunk, „mint a liliom”. Megelevenedünk, „mint a
búzamag”, és virágzunk, „mint a szőlőtő” (Hós 6:3; Mal 4:2; Hós 14:6.8). Ha rendületlenül Krisztusra hagyatkozunk, akkor növekszünk, mígnem eljutunk a krisztusi érettségre.
A búza „először füvet” növeszt, „azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban”. A
magvetésnek és a növekvő növény gondozásának a gabonatermés a célja. A gazda kenyeret akar az éhezők számára, és magot, hogy később is arathasson. A mennyei Gazda
is várja az aratást, munkája és áldozata jutalmát. Krisztus az emberi szívekben ki akar
ábrázolódni. Ezt azok által éri el, akik hisznek benne. A keresztény élet célja a gyümölcstermés: Krisztus jellemének kiábrázolódása a hívőkben, hogy azután e gyümölcstermés
másokban is megismétlődjék és tovább folytatódjék.
A növény nem önmagáért csírázik, növekszik és gyümölcsözik, hanem hogy magot
adjon „a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek” (Ésa. 5 S :10). Az ember se éljen önmagának! A keresztény ember Krisztus képviselője a világban, hogy lelkeket mentsen.
Az énközpontú életben nem lehet növekedés, sem gyümölcstermés. Ha elfogadtad
Krisztust személyes Megváltódnak, akkor igyekezz önmagadat elfelejtve másokon segíteni! Beszélj Krisztus szeretetéről és jóságáról! Végezz el minden kínálkozó feladatot!
Érezz felelősséget másokért, és minden hatalmadban álló eszközzel igyekezz megmenteni az elveszetteket! Ha befogadod Krisztus Lelkét az önzetlen szeretet és másokért való
szolgálat lelkét -, magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek
jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép.
„A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” (Gal 5:22). Ez a gyümölcs soha nem romlik meg, hanem
megtermi a maga gyümölcsét az örök életre.
„Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.” Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus
akkor jön el népéért, ha majd az Ó jellemét tökéletesen tükrözni fogja.
Nemcsak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy siettesse
is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. (Lásd 2 Pt 3 :12. Új prot. ford.: „akik várjátok
és siettetitek az Isten napjának eljövetelét...”) Ha mindazok, akik Krisztus nevét vallják,
gyümölcsöt teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése
az egész világon; az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse
a drága gabonát.
A mustármag
A Krisztus tanítását hallgató tömegben sok farizeus is volt, akik megvetéssel tették
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szóvá, hogy Jézust milyen kevés hallgatója fogadja el Messiásnak. Azon tűnődtek, hogy
ez az igénytelen tanító miként tudja Izraelt világuralomhoz juttatni. Hogyan állítja fel az
új birodalmat gazdagság, hatalom és dicsőség nélkül? Krisztus olvasott gondolataikban,
és így válaszolt:
„Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példákban példázzuk azt?” Semmilyen vonatkozásban nem hasonlított egyetlen földi hatalomhoz sem. Egy emberi társadalommal sem tudta szimbolizálni. Hasonlít „a mustármaghoz” - mondta -, „amely
mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, és mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak”.
A magban levő csíra az Isten által belehelyezett törvényszerűséget követve növekszik. Fejlődése nem emberi képességektől függ. Ez érvényes Krisztus országára is. Ez az
ország új teremtés. Fejlődésének elvei ellentétesek az evilági országokat szabályozó elvekkel. A földi hatalmak nyers erőszak útján győznek, és uralmuk fenntartásának eszköze a fegyver. Az új birodalom alapítója a Béke Fejedelme. A Szentírás vadállatok képében
mutatja be a földi hatalmakat. Krisztus pedig „Istennek ama báránya, aki elveszi a világ
bűneit” (Jn 1: 29). Kormányzati módszerében nincs nyers erőszak, nincs lelkiismereti
kényszer. A zsidók azt gondolták, hogy Isten országa úgy jön létre, mint a világ országai.
Az igaz életet kívülről ható intézkedésekkel akarták elérni. Módszereket és terveket dolgoztak ki. Krisztus pedig olyan elvet vés az emberi lélekbe, az igazság és igazságosság
elvét, amellyel meghiúsítja a tévelygést és a bűnt.
Amikor Jézus ezt a példázatot mondta, közelben és távolban a fű és a gabona közül
kiemelkedő mustárfákat [A fekete tokú mustár (Sinopis nigra) 3-4 méterre is megnőhet.
Különösen a Genezáret-tó vidékén és a Jordán völgyében terem] lehetett látni. Ágaikat
lágyan lengette a szél. Madarak röpködtek ágról ágra, és a lombok között csipogtak,
fütyörésztek. A mag, amelyből ezek az óriásnövények kifejlődtek, a legkisebb magvak
egyike volt. Először zsenge, de erőtől duzzadó hajtást eresztett, majd addig nőtt és fejlődött, mígnem teljes nagyságában pompázott. Krisztus országa is gyengének és jelentéktelennek látszott indulásakor. Földi birodalmakhoz viszonyítva a legkisebbnek tűnt.
A világ uralkodói szemében nevetséges volt, hogy Krisztus királynak mondja magát. A
követőire bízott nagyszerű igazságok azonban mennyei erővel ruházták fel azt a birodalmat, amelyről prédikáltak. És micsoda rohamosan nőtt, milyen messzire terjedt befolyása! Amikor Krisztus ezt a példázatot elmondta, csak néhány egyszerű galileai képviselte
az új birodalmat. Újra, meg újra elhangzott, hogy az emberek ne társuljanak a Jézust
követő, egyszerű lelkivilágú halászokhoz, mert szegények, és számuk oly kevés. De a
mustármagnak fejlődnie kellett, és ágait az egész világra kiterjesztenie. Amikor a földi
birodalmak, amelyeknek dicsősége elkápráztatta az embereket, elpusztulnak, Krisztus
országa - a csodálatos, a mindent átfogó hatalom - akkor is megmarad.
A kegyelem is ilyen kicsiben kezdi munkáját az emberi szívben. Elhangzik egy szó,
belevilágít egy fénysugár a lélekbe; olyan hatás éri, amely új életet sarjaszt. Ki mérheti
fel a kegyelem munkájának gyümölcseit?!
Krisztus Példázatai, 37-40. 45-55. (Amíg a magból termés lesz, A mustármag, A magvetés egyéb tanulságai)
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A mustármagról szóló példázat nemcsak azt szemlélteti, hogy Krisztus országa fejlődik, hanem azt is, hogy milyen szakaszok láthatók fejlődésében. Isten minden nemzedék
ideién különleges igazságot és különleges munkát bíz egyházára. A világ dolgaiban jártas
kiváló elmék elől elrejtett igazság feltárul az alázatos, gyermeki lelkületűnek. Ez az igazság önfeláldozást követel. Harcokat kell vívni érte, és győzelmeket aratni. Indulásakor
csak kevesen állnak mellé. A világhoz igazodó egyház és a világ nagyjai ellene szegülnek
és lebecsülik. Gondoljunk Keresztelő Jánosra, Krisztus előfutárára, aki egymaga emelte
fel szavát a zsidó nemzet gőgje és formaiaskodása ellen! Gondoljunk azokra, akik először
hirdették az evangéliumot Európában! Milyen bizonytalannak, milyen kilátástalannak
tűnt a két sátorkészítőnek, Pálnak és Silásnak a küldetése, amikor Troásban társaikkal
hajóra szálltak Filippi felé! Képzeljük csak el, amint a megbilincselt, „megvénhedett” Pál
a cézárok erődjében Krisztust prédikálja! Gondoljunk csak a pogányságnak és a császári
Rómának ellentmondó rabszolgák és parasztok kicsiny közösségére! Gondoljunk Luther
Mártonra, aki szembeszegült az egyházzal, a világ bölcsességének remekművével! Képzeljük csak el, amint Isten szava mellett császárral és pápával szemben szilárdan kitartva
kijelenti: „Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen!” Gondoljunk csak
a formaiaskodó, érzéki és hitetlen emberek között Krisztust és igazságát prédikáló John
Wesleyre, aki szívén viselte a pogány világ jaját! Könyörgött azért a megtiszteltetésért,
hogy elvihesse a pogányoknak a krisztusi szeretet üzenetét. Hallgassuk csak, mit válaszol
a klerikalizmus: „Üljön le, fiatalember! Ha Isten meg akarja téríteni a pogányokat, meg
fogja tenni az ön segítsége és az enyém nélkül!”
Nemzedékünkben a vallási eszmék nagynevű vezetői dicshimnuszt zengenek azokról, akik századokkal előbb elvetették az igazság magvát, és emlékművet emelnek nekik. De közülük sokan megtagadják és lábbal tiporják azokat a hajtásokat, amelyek ma
kelnek ki ugyanabból a magból. Újra hangzik a régi kiáltás: „Mi tudjuk, hogy Mózessel
beszélt az Isten: erről pedig (Krisztusról, akit követe képvisel) azt sem tudjuk, honnan
való” (Jn 9: 29). A korunknak szóló különleges igazságok nem az egyházi méltóságoknál
találhatók, mint ahogy régen sem, hanem azoknál az embereknél, akiket műveltségük
és bölcsességük nem tart vissza attól, hogy higgyenek Isten szavában.
„Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek
test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit
választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket
megsemmisítse”, „hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején
nyugodjék” (1Kor 1:2128; 2:5).
Ma, az utolsó nemzedék idején a mustármagról szóló példázat diadalmas és teljes
megvalósuláshoz jut. A parányi magból fa lesz. Az utolsó intő és kegyelmet hirdető üzenetet „minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek” (Jel 14 : 6-14) meg kell hallania,
„hogy a pogányok közül vegyen népet az Ő nevének” (Acs 15 :14). És a föld fénylem fog
Isten dicsőségétől. (Lásd Jel 18:1.)
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A magvetés egyéb tanulságai
A magvetés munkájából és a magból kihajtó növény fejlődéséből értékes tanulságokat vonhat le mind a család, mind az iskola. Ha a gyermekek felismerik Isten keze
munkáját a természet dolgaiban, akkor hitükkel meg tudják ragadni a láthatatlan áldásokat is. Amint tudatosul bennük, hogy Isten milyen csodálatosan elégíti ki nagy családja
szükségleteit, és hogy miként lehet vele együttműködni, hitük nő, és jobban meglátják
hatalmát köznapi életükben is.
Isten a magot szavával teremtette, mint ahogy a földet is. Szava által lett a föld termőképes. Így szólt: „Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely
gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn
... És látá Isten, hogy jó” (1 Móz 1:11.12). Ma is Isten szavára nő a mag. Minden egyes
mag, amely a napfény felé fordítja zöld hajtását, Isten szavának csodatevő hatalmát hirdeti, aki „szólt és meglett”, aki „parancsolt és előállott” (Zsolt 33 : 9).
Krisztus erre az imára tanította tanítványait: „A mi mindennapi kenyerünket add
meg nékünk ma.” És a virágokra mutatva, ezt az ígéretet adta: „Ha pedig a mezőnek
füvét ... így ruházza az Isten; nem sokkal inkább titeket?” (Mt 6:11.30) Krisztus mindig
kész meghallgatni ezt az imát, és beváltani ígéretét. Egy láthatatlan hatalom áll folytonosan az ember szolgálatában, hogy táplálja és ruházza. Isten számos eszközt használ fel
ahhoz, hogy a látszat szerint eldobott mag élő növény legyen. Mindazt, ami szükséges
a termés teljes beéréséhez, kellő mértékben megadja. A zsoltáros csodálatosan szép
kijelentése szerint:
„Meglátogatod a földet és elárasztod; Nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója
tele van vizekkel; Gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit,
Göröngyeit meglapítod; Záporesővel meglágyítod azt, Termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, És a Te nyomdokaidon kövérség fakad” (Zsolt 65:10-12)
Az anyagi világot Isten igazgatja. A természet engedelmeskedik a természet törvényeinek. Minden a Teremtő akaratát hirdeti és cselekszi. A felhőt és napsugarat, a harmatot és esőt, a szelet és vihart mind Isten igazgatja, és mind híven engedelmeskednek
parancsának. A szárba szökkenő mag Isten törvényének engedelmeskedve repeszti szét
a talajt, „először füvet, azután kalászt” teremve, majd „teljes búzát a kalászban” (Mk 4:
28). Az Úr bontja ki kellő időben, mert nem áll ellen munkájának. Csak az értelemmel
és beszélőképességgel felruházott ember, akit Isten a maga képére teremtett, érzéketlen adományaival és engedetlen akaratával szemben. Csak az értelmes lények okoznak
zűrzavart világunkban.
Minden, ami az ember létfenntartását szolgálja, az Isten és az ember együttműködéséről tanúskodik. Nincs aratás, ha az emberi kéz nem végzi el a maga részét a mag
elvetésével. De nem volna növekedés, ha Isten nem adna napfényt és záport; harmatot
és felhőt. Ez vonatkozik minden életpályára, a tanulás és a tudomány minden ágára is.
Ez érvényes a lelki dolgokra, a jellem formálására, és a hívő tevékenységének minden
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területére. A munkában megvan a mi részünk, de a menny együttműködésére is szükségünk van. Enélkül hiába igyekszünk.
Ne felejtsük el, hogy minden eredményünket, legyen az lelki vagy földi, Alkotónk
együttműködésével érjük el! Nagyon fontos tudatosítanunk, hogy Istentől függünk. Túl
sok bizalmat helyezünk az emberbe. Túlságosan bízunk emberi ötletekben, és nagyon
kevés a bizalmunk abban az erőben, amelyet Isten kínál. „Isten munkatársai vagyunk”
(1Kor 3 : 9). Összehasonlíthatatlanul kisebb az ember része; de ha Krisztussal egyesül,
mindent megtehet azzal a mennyei erővel, amelyet Krisztus ad.
A magból fokozatosan kibontakozó növény szemléltető oktatást nyújt a gyermekneveléshez. Először terem a föld „füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban”.
E példázat elmondója teremtette a parányi magot. Ő adta életadó képességeit. Ő határozta meg a fejlődését szabályozó törvényeket is. A példázatban tanított igazságok Jézus
életében élő valósággá lettek. Mind fizikai, mind lelki életében követte a növekedésnek
a növény által szemléltetett mennyei szabályát. Ugyanezt kívánja minden fiataltól. A
menny Fensége és a dicsőség Királya a betlehemi gyermek lett, és egy ideig anyai gondoskodásra szoruló tehetetlen csecsemőként élt. Engedelmes gyermek volt. Gyermeki
bölcsességgel gondolkozott és cselekedett, nem pedig felnőtt férfiként. Tisztelte szüleit, szolgálatkészen teljesítve kívánságaikat, gyermeki erejéhez képest. De fejlődésének
minden fokán tökéletes volt. A bűntelen élet egyszerű, természetes báját tükrözte. A
Szentírás ezt mondja gyermekkoráról: „A kisgyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala Őrajta.” És ifjúkoráról ezt
olvassuk: „Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten
és emberek előtt való kedvességben” (Lk 2:40.52).
A szülők és pedagógusok feladatáról kapunk itt képet. Igyekezzünk az ifjúság hajlamait úgy formálni, hogy életük minden szakaszában életkorukhoz illő szépséget tükrözzenek; olyan természetesen, mint a növény a kertben!
A természetes és elfogulatlan gyermekek a legrokonszenvesebbek. Nem bölcs dolog
túlságos figyelmet szentelni nekik, és ismételgetni előttük okos mondásaikat. Ne tápláljuk hiúságukat külsejük, szavaik és tetteik dicsérgetésével! Ne öltöztessük őket drága
és feltűnő ruhákba, mert ezzel tápláljuk bennük a hiúságot, társaikban pedig irigységet
keltünk!
A kicsinyeket gyermeki egyszerűséggel kell nevelni. Tanítsuk meg a gyermeket arra,
hogy örüljön az apró, hasznos feladatoknak, és hogy elégedjen meg a korához illő kedvtelésekkel és élményekkel! A gyermekkort a példázatbeli fűszál szemlélteti. A fű is szép a
maga nemében. Ne tegyük a gyermeket erővel koravénné! Amíg csak lehet, őrizze meg
gyermeksége üdeségét és báját!
A kisgyermek is lehet hívő. Szerezhet korához illő tapasztalatokat. Isten csak ennyit
vár el tőle. A gyermeknek is szüksége van lelki nevelésre. A szülők adjanak meg neki
minden lehetőséget arra, hogy jellemében kialakíthassa Krisztus jellemének mását!
Isten által felállított törvényszerűség, hogy a természetben az okozat tévedhetetlen
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biztonsággal követi az okot. Az aratás mutatja meg, milyen volt a vetés. A rest munkásra
saját munkája mond ítéletet. Az aratás tanúskodik ellene. Így van ez a lelki dolgokban is.
Minden munkás lelkiismeretessége munkájának eredményéből mérhető le. Az aratáskor derül ki, hogy szorgalmasan vagy lustán dolgozott-e. Ez dönti el örök sorsát is.
Minden elvetett mag a saját neme szerint hoz termést. Így van ez az ember életében
is. Vessük mindannyian a könyörület, az együttérzés és szeretet magvait, mert azt aratjuk, amit vetettünk! Az önzés, az önszeretet, a büszkeség, a szándékos bűn meghozza a
maga termését. Aki önmagának él, a testnek vet, és a testből arat romlottságot.
Isten egyetlen embert sem pusztít el. Minden elpusztult ember saját maga okozza vesztét. Mindenki, aki elfojtja a lelkiismeret intő szavát, a hitetlenség magvát veti,
amely biztosan meghozza a maga termését. A hajdani fáraó Isten első intelmének elutasításával elvetette a konokság magvát, és konokságot aratott. Isten nem kényszerítette hitetlenségre. A hitetlenség magva, amelyet ő maga vetett el, meghozta termését.
Addig-addig ellenkezett, mígnem meglátta letarolt országát és elsőszülöttjének hideg,
halott testét, a maga házában és az egész ország minden családjában az elsőszülöttek
holttestét, mígnem a tenger hullámai összecsaptak lovai, hadiszekerei és harcosai felett.
Története félelmesen szemlélteti azoknak a szavaknak igazságát, hogy „amit vet az ember, azt aratándja is” (Gal 6: 7). Ha az emberek ezt felismernék, vigyáznának arra, hogy
milyen magot vetnek.
Ha az elvetett mag termést hoz, és ezt ismét elvetjük, a termés megsokszorozódik. Ez
a törvény emberi kapcsolatainkra is érvényes. Minden tettünk, minden szavunk termést
hozó mag. Minden figyelmes, jóindulatú, engedelmes és önmegtagadó cselekedet megismétlődik másokban, és általuk ismét másokban. Az irigy, rosszindulatú, viszálykeltő
tett is mag, amelyből „a keserűség... gyökere” (Zsid 12:15) nő ki, és sok embert megfertőz. És még mennyivel többet fog az a „sok” ember megmételyezni! Így folytatódik a jó
és rossz mag vetése, amely termést hoz a földi életre és az örökkévalóságra.
A magvetés - mind lelkiekben, mind földiekben - nagylelkűségre is tanít. Az Úr ezt
mondja: „Oh boldogok ti, akik minden vizek mellett vettek.” „Azt mondom pedig. Aki
szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat” (Ésa 32:20; 2 Kor 9:6). Minden vizek mellett vetni annyit jelent, mint Isten ajándékait állandóan továbbítani. Azt
jelenti, hogy adjunk mindenütt, ahol Isten ügye és az emberiség nyomora segítségünket
igényli. Ezzel nem leszünk szegényebbek. „Aki bőven vet, bőven is arat.” A magvető úgy
sokszorozza meg a magot, hogy megválik tőle. Ez azokra is vonatkozik, akik hűségesen
osztogatják Isten ajándékait. Miközben adnak, áldásokban gazdagodnak. Isten annyit
ígért nekik, ami elég ahhoz, hogy állandóan adhassanak. „Adjatok, néktek is adatik; jó
mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe” (Lk 6: 38).
A vetés és aratás még másra is tanít. Amikor Isten földi áldásait szórjuk, szeretetünk
és együttérzésünk Isten iránti hálára és köszönetre indítja a megajándékozottat. A szív
talaja alkalmassá válik a lelki igazság magvainak befogadására. Aki pedig magot ad a
magvetőnek, ki is csíráztatja a magot, hogy gyümölcsöt teremjen az örök életre.
Krisztus a gabona elvetésével megváltásunkért hozott áldozatát példázza. „Ha a földKrisztus Példázatai, 37-40. 45-55. (Amíg a magból termés lesz, A mustármag, A magvetés egyéb tanulságai)
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be esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt
terem” (Jn 12 : 24). Krisztus halála is gyümölcsöt terem Isten országa számára. A növényvilág törvényének megfelelően Krisztus halála életet terem.
Aki Krisztus munkatársaként gyümölcsözni akar, annak először a földbe hullva meg
kell halnia. Életét a világ ínségének barázdájába kell vetnie. Az önszeretetnek, az önérdeknek meg kell szűnnie. Az önfeláldozás törvénye: az önfenntartás törvénye is. A
földbe temetett mag gyümölcsöt terem. Azután a termést elültetik, és az is megsokszorozódik. A gazda úgy őrzi meg a magot, hogy megválik tőle. Ez a szabály érvényes az
emberi életre is. Adni: életet jelent. Aki Isten és embertársai szolgálatára szenteli életét,
megőrzi önmagát. Aki a földön feláldozza életét Krisztusért, az megtartja az örök életre.
A mag elpusztul, hogy új életre keljen. Így hirdeti a feltámadást. Mindazok, akik szeretik Istent, ismét élni fognak a mennyei Édenben. A sírba helyezett, porladó emberi
testről ezt mondja Isten: „Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben,
feltámasztatik erőben” (1Kor 15:42,43).
Ez csupán néhány azokból a leckékből, amelyekre a magvető és a mag példájából tanít az élő természet. A szülők és tanítók próbálják e leckéket a gyakorlatban bemutatva
megértetni. Munkálják meg a talajt maguk a gyermekek, és ők vessék el a magot is! Közben pedig a szülő vagy tanító magyarázhat az emberi szív kertjéről, és az oda bevetett
jó és rossz magról. Elmondhatja, hogy szívünket is elő kell készíteni az igazság magvának
befogadására, akárcsak a kertet a fizikai magvetésre. Magvetés közben beszélhet arról,
hogy mire tanít Krisztus halála. Amikor pedig a fű szárba szökken, megismertetheti velük
a feltámadás igazságát. Ahogy a növény fejlődik, tovább fejtegetheti a fizikai és a lelki
magvetés közötti összefüggéseket.
Hasonló módszerekkel tanítsuk a nagyobbakat is! Meg kell tanulniuk, hogyan kell
művelni a földet. Jó lenne, ha minden iskolához mezőgazdasági terület is tartozna. Tekintsük azt Isten tantermének, a természet dolgait pedig tankönyvnek, amelyből gyermekeinek tanulniuk kell! Belőle meríthetik a lélek műveléséhez szükséges ismereteket.
A föld szántása, megtisztítása és kiaknázása állandó tanulságul szolgál. Senki sem fog
termést várni attól a megműveletlen földtől, amelyet épp hogy kiválasztott magának.
Lelkiismeretes, szorgalmas, kemény, kitartó munkával kell előkészíteni a talajt a magvetéshez. Ez érvényes az emberi szív megmunkálására is. Akik a felszántott talajt ki akarják
aknázni, azok Isten Igéjét szívükbe rejtve induljanak el, és látni fogják, hogy a szív ugara
a Szentlélek lágyító, szelídítő befolyására fellazul. Kemény munka nélkül a föld nem hoz
termést. Ez vonatkozik a szív talajára is: Isten Lelkének tisztítania, alakítania kell, mielőtt
gyümölcsöt teremhetne Isten dicsőségére.
A föld nem adja elő kincseit, ha úgy bánunk vele, ahogy éppen kedvünk tartja. A talajnak naponkénti gondozásra van szüksége. Sokszor és mélyen kell megforgatni, hogy az
elvetett magot megvédjük a táplálékát elszívó gyomnövénytől. Mind a szántó, mind a vető
az aratás ügyét szolgálja. Senkinek sem kell szántóföldjén rombadőlt reményeit siratnia.
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Az Úr áldása kíséri azokat, akik a föld művelése közben lelki tanulságokat merítenek a természetből. A talaj művelésekor a munkás nem sokat tud arról, hogy milyen
kincsekre lel benne. Jóllehet nem szabad lebecsülnie a tapasztalt és értelmes emberek
eligazításait, de saját magának is le kell vonnia a tanulságokat. Ez is benne van az iskola
tanrendjében. A talaj művelése közben művelődik a lélek.
Lényünk Alkotója, a menny Királya az, aki a magot kisarjasztja, aki éjjel és nappal
gondot visel róla, aki fejlődőképessé teszi, és aki ennél is nagyobb gonddal és érdeklődéssel kíséri gyermekeit. Mialatt az ember a földi élet fenntartására ülteti a magot, a
mennyei Magvető az örök életre gyümölcsöző magot veti el a lélekben.

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 41-44. (KONKOLY A BÚZA KÖZÖTT)
„Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett; de mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő
ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és
gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.”
„A szántóföld ... a világ” - mondta Krisztus. Ezen Krisztusnak a világban levő egyházát
kell értenünk. A példázat Isten országáról és a megváltás munkájáról szól. Ezt a munkát
Isten az egyház által végzi. Jóllehet a Szentlélek az egész világon jelen van, és mindenütt
munkálkodik az emberi szívekben, de a gyülekezetben kell növekednünk, és az aratás
idejére beérnünk.
„Aki a jó magot veti, az az embernek Fia ... a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.” A jó mag azokat jelképezi, akiket Isten Igéje: az igazság
szült. A konkoly azt a csoportot példázza, amely a tévelygés, a hamis elvek megtestesítője, gyümölcse. „Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög.” Sem Isten, sem
angyalai soha nem vetnek egyetlen olyan magot sem, amely konkolyt terem. A konkolyt
mindig Sátán - az Isten és ember ellensége - veti.
Keleten az emberek néha úgy álltak bosszút ellenségükön, hogy a frissen bevetett
földjüket behintették valamilyen kártevő gyomnövénnyel, amely fejlődő állapotában
nagyon hasonlított a búzához. A búzával együtt felnövekedve kárt tett a termésben, bajt
és veszteséget okozva a szántóföld gazdájának. Sátán is Krisztussal szembeni gyűlöletből
szórja a gonoszság magvát Isten országának jó magvai közé, és vetésének gyümölcséért
Isten Fiát hibáztatja. Behoz a gyülekezetbe Krisztus nevét valló, de jellemét elutasító
embereket, akik által Istent meggyalázza, a megváltás munkáját hamis színben tünteti
fel, és az emberek lelki életét veszélyezteti.
Krisztus szolgáit elkeseríti, ha észreveszik, hogy a gyülekezetben álhívők keverednek
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az igazak közé. Szeretnék megtisztítani a gyülekezetet. A gazda szolgáihoz hasonlóan
kiszakítanák a konkolyt. De Krisztus ezt mondja nekik: „Nem. Mert amikor összeszeditek
a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön
mind a kettő az aratásig.”
Krisztus világosan megmondta, hogy a köztudottan vétkezőket ki kell zárni a gyülekezetből; de a jellem és az indítékok megítélését nem reánk bízta. Annál sokkal jobban
ismer minket. Ha megpróbálnánk a gyülekezetből kiszakítani azokat, akiket álkeresztényeknek vélünk, biztosan követnénk el hibákat. Sokszor éppen azokat tartjuk reménytelen eseteknek, akiket Krisztus magához vonz. Ha gyarló ítélőképességünkre hallgatva
járnánk el velük, talán reményük utolsó szikrájától is megfosztanánk őket. Számos olyan
embert fog Isten elmarasztalni, aki ma hívőnek tartja magát. Sokan pedig ott lesznek a
mennyben, akikről felebarátaik nem is feltételezték. Az ember a látszatból ítél, Isten pedig a szív alapján. A konkoly és a búza együtt nő az aratásig. Az aratás a kegyelemidő vége.
A Megváltó szavai nagy türelemre és mélységes szeretetre tanítanak. A konkoly és
a jó mag gyökereinek összefonódása példázza azt a szoros kapcsolatot, amely a látszathívők és a hű tanítványok között fennállhat a gyülekezetben. E látszathívők valódi jelleme nem mutatkozik meg teljesen. A gyülekezetből való kizárásukkal megtántoríthatunk
más, egyébként hűséges tagokat.
Isten maga szemlélteti emberekkel és angyalokkal való bánásmódjával e példázat
tanítását. Amikor Sátán, a csaló a mennyben vétkezett, még a hűséges angyalok sem
voltak tisztában jellemével. Isten nem pusztította el Sátánt azonnal. Ha elpusztította
volna, a szent angyalok megkérdőjelezték volna Isten igazságosságát és szeretetét. Az
Isten jóságával szembeni kétely olyan lett volna, mint a bűn és jaj keserű gyümölcsét
termő rossz mag. Isten azért kímélte meg Sátánt, hogy a bűn szerzőjének jelleme teljesen lelepleződjék. Hosszú századok óta Isten mélységes fájdalommal szemléli azt a képet, amelyet a gonoszság működése nyújt, és meghozta végtelen áldozatát a Golgotán,
mert nem akarta, hogy Sátán bárkit is megtévesszen. A konkolyt nem lehet a drága mag
veszélyeztetése nélkül kiszakítani. Vajon mi ne legyünk olyan türelmesek embertársainkkal, mint a menny és föld Ura Sátánnal?!
A világnak nincs joga a gyülekezet méltatlan tagjai miatt kételkedni a kereszténység
igazságában. A hívőket pedig ne csüggessze el e kétszínű testvérek jelenléte. Mi történt az őskeresztény egyházban? Ananiás és Safira a tanítványok közé állt; Simon mágus megkeresztelkedett; Démást, aki elhagyta Pált, hívőnek tartották; Júdás Iskáriotes is
apostolnak számított. A Megváltó nem akar egyetlen lelket sem elveszteni. Júdással való
esetét azért jegyezték fel, hogy lássuk, milyen türelmes a megátalkodottal. Kér bennünket, hogy legyünk mi is olyan elnézők, mint Ő. Azt mondta, hogy az idők végéig lesznek
a gyülekezetnek képmutató tagjai.
Krisztus intése ellenére egyesek mégis igyekeztek a konkolyt kiirtani. Az állítólagos
gonosztevők megbüntetéséhez az egyház igénybe vette az állam hatalmát. Azokat, akik
a bevezetett tantételekkel nem értettek egyet, börtönbe vetették, megkínozták, megölték. A felbujtók pedig azt állították, hogy Isten akaratát tolmácsolják. Az ilyen tetteket

96

3. Tanulmány javasolt olvasmánya

azonban nem Krisztus Lelke, hanem Sátán sugallja. Ez Sátán módszere, amellyel a maga
uralma alá akarja vonni a világot. Az egyház hamis színben tüntette fel Istent az állítólagos eretnekekkel szembeni eljárásával.
Krisztus példázata nem mások elítélésére és kárhoztatására tanít, hanem alázatra,
és arra, hogy ne bízzunk önmagunkban. Nem minden mag jó, amit a földbe vetnek. Az a
tény, hogy valaki a gyülekezet tagja, még nem bizonyítja kereszténységét.
Az éretlen, zöld konkoly kalásza nagyon hasonlított a búzáéhoz. Amikor azonban a
szántóföld már fehérlett az aratásra váró kalászoktól, az értéktelen gyomnövények nem
hasonlítottak a teli, érett kalászok súlya alatt hajladozó búzához. A kegyességet színlelő bűnösök egy ideig keverednek Krisztus igaz követőivel, és Sátán számít arra, hogy a
kereszténység látszata sok embert megtéveszt. De a világ aratásakor semmi hasonlóság
sem lesz a jó és rossz között. Lelepleződnek azok, akik a gyülekezet tagjai lettek ugyan,
de nem léptek közösségre Krisztussal.
Isten hagyja, hogy a konkoly a búza között nőjön, és élvezze a napsugár és az eső
áldásait. De az aratáskor „megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a
gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja Őt” (Mal 3:18).
Krisztus maga dönti el, hogy ki méltó a mennyei családhoz. Szavaink és cselekedeteink
alapján ítél meg minket. A hitvallásnak semmi súlya sincs a mérlegen. Jellemünk dönti
el örök sorsunkat.
A Megváltó nem mondta, hogy egyszer majd minden konkolyból búza lesz. A búza és
a konkoly együtt nő az aratásig: a világ végéig. Akkor majd csomókba kötik a konkolyt,
hogy megégessék, a búzát pedig Isten csűrébe gyűjtik. „Akkor az igazak fénylenek, mint
a nap, az ő Atyjuknak országában.” Akkor „az embernek Fia elküldi az Ő angyalait, és az
Ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek, és bevetik őket a tüzes kemencébe; ott lészen sírás és fogcsikorgatás”.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 59-63. (A KOVÁSZ)
A hétköznapokban - A kovász
Sok művelt és befolyásos ember jött el a galileai prófétához, hogy hallgassa. Közülük
egyesek kíváncsian figyelték a parton tanító Krisztus köré gyűlt sokaságot. A társadalom
minden osztálya képviselve volt a tömegben: tanulatlanok és rongyos koldusok; útonállók, arcukon a bűn bélyegével; csonkák és erkölcstelenek; kereskedők és naplopók; előkelők és földhözragadtak; gazdagok és szegények. Mind ott tolongtak egymás hegyénhátán, hogy hallhassák Krisztus szavait. A furcsa gyülekezet láttán e tanult emberek így
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töprengtek: ilyen emberek az Isten országának polgárai? A Megváltó ismét példázattal
válaszolt:
„Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három
mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele. „
A zsidók egymás között néha a kovásszal szimbolizálták a bűnt. A pászkaünnep táján
a nép parancsot kapott, hogy távolítson el otthonából minden kovászt, miként szívükből
is ki kellett minden bűnt vetniük. Krisztus így intette tanítványait: „Oltalmazzátok meg
magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás.” Pál apostol a „rosszaságnak és
gonoszságnak kovászá”-ról beszél (Lk 12:1; 1Kor 5:8). A Megváltó pedig a mennyek országát ábrázolja példázatában a kovásszal. Isten kegyelmének megelevenítő, átalakító
erejét szemlélteti vele.
Senki sem olyan gonosz, senki sem süllyedt olyan mélyre, hogy ez az erő ne tudna
reá hatni. A Szentlélek mindazokba, akik hallgatnak reá, új életelvet plántál, és Isten
képmása kirajzolódik az emberben.
Az ember akarata megfeszítésével sem formálhatja át magát. Nincs hozzá ereje. A
kovászt is, ami teljesen kívülről való, bele kell tenni a lisztbe, mert a kívánt változás csak
így jön létre. A bűnösnek is el kell fogadnia Isten kegyelmét, hogy a dicsőség országába
beleilleszkedhessék. A világ semmilyen kultúrája vagy iskolája nem képes a bűnbe sül�lyedt embert a menny polgárává formálni. A megújító erő Istentől származik. A változást
csak a Szentlélek hozhatja létre. Mindenkinek, aki üdvözülni akar, legyen az nagy vagy
kicsi, gazdag vagy szegény, alá kell vetnie magát e hatalom munkájának.
Amiképpen a liszttel összekevert kovász belülről kifelé hat, Isten kegyelme is a szív
megújításával alakítja át az ember életét. Csupán külső változás nem elég ahhoz, hogy
Istennel összhangba jussunk. Sokan próbálnak megreformálódni egyik vagy másik rossz
szokásuk elhagyásával, és remélik, hogy ily módon hívőkké lehetnek. Csakhogy nem a
megfelelő helyen kezdik a reformot. Ezt a munkát a szívben kell kezdeni.
Vallásoskodni, vagy az igazságot lelkünkben hordozni - két különböző dolog. Nem
elég az igazságot csak ismerni. Nem biztos, hogy ettől gondolataink és szándékaink is
megváltoznak. Szívünknek kell megtérnie és megszentelődnie.
Az az ember, aki puszta kötelességérzetből próbálja megtartani Isten parancsolatait - azért, mert ez követelmény -, soha nem fogja érezni az engedelmesség örömét.
Voltaképpen nem is engedelmeskedik. Annak élete nyilvánvalóan nem hívő élet, aki tehernek tartja Isten kívánalmait, mert vágyainak határt szabnak. Az igazi engedelmesség
egy belső elv megvalósítása. Ennek az engedelmességnek indítórugója az igazság és az
Isten törvénye iránti szeretet. Minden igaz élet magva a Megváltó iránti hűség, amely
arra indít, hogy tegyük a jót magáért a jóért - mert ez tetszik Istennek.
Azt a nagy igazságot, hogy szívünket a Szentlélek változtatja meg, Krisztus Nikodémushoz intézett szavaiban tárta fel: „Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony
mondom néked: ha valaki nem születik felülről [Az eredeti szövegben használt szó kettős
értelmű: újonnan és felülről], nem láthatja az Isten országát... Ami testtől született, test
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az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod
honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született” (Jn 3: 3-8).
Pál apostolt a Szentlélek ezekre a szavakra ihlette: „Az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva
a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És
együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, „Krisztus Jézusban: hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való
jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem
tőletek van: Isten ajándéka ez” (Ef 2:4-8).
A lisztbe rejtett kovász láthatatlanul megkeleszti az egész tésztát. Az igazság kovásza is
titokban, csendben és állandóan alakítja a lelket. Az ember természetes hajlamait megszelídíti és foglyul ejti. Új gondolatokat, új érzéseket, új indítékokat ébreszt benne. A jellem
új mércéje tárul elé - Krisztus élete. Gondolkozása megváltozik, képességeit más irányban
hasznosítja. Nem kap új képességeket, hanem a meglevők megszentelődnek. Lelkiismerete felébred. Olyan jellemvonások alakulnak ki benne, amelyekkel szolgálhatja Istent.
Sokszor kérdezik: miért vallja sok olyan ember, hogy hisz Isten Igéjében, akinek beszéde, lelkülete, jelleme nem árulkodik reformációról? Miért nem tudják sokan elviselni,
ha szándékaik, terveik ellenkezésbe ütköznek? Szentségtelen indulataiknak nem tudnak
parancsolni; durván, fölényesen és ingerülten beszélnek. Életükben a világ fiainak önszeretete, önzése mutatkozik meg. Ugyanolyan ingerültek, ugyanolyan meggondolatlanul beszélnek, mint azok. Éppolyan sértődékenyek és büszkék, éppúgy engednek velük
született hajlamaiknak; jellemük éppoly torz; mintha egyáltalán nem ismernék az igazságot. Ez azért van, mert nem tértek meg. Nem rejtették az igazság kovászát szívükbe,
és ezért ez a kovász nem végezhette el munkáját bennük. Velük született és melengetett
bűnös hajlamaikat nem vetették alá Isten átformáló erejének. Életük arról tanúskodik,
hogy nélkülözik Isten kegyelmét, és nem hisznek jellemformáló erejében.
„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” A Szentírás a jellem átalakításának sarkalatos eszköze. Krisztus így imádkozott: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: a
te igéd igazság” (Rm 10:17; Jn 17:17). Isten Igéje, ha kutatjuk és hallgatunk rá, szívünkben munkálkodva leigázza minden szentségtelen jellemvonásunkat. A Szentlélek szól
hozzánk, hogy ráébresszen bűneinkre. A hit pedig, amely szívünkben ébred, a Krisztus
iránti szeretettől áthatva cselekszik, és kialakítja bennünk - testünkben, lelkünkben és
értelmünkben - Krisztus képmását. Ekkor már Isten felhasználhat bennünket akaratának
végrehajtására. Az erő, amit kaptunk, belülről kifelé hat, és arra indít, hogy közöljük
másokkal a megismert igazságot.
Az Isten Igéjében foglalt igazságok gyakorlati választ kínálnak az ember nagy kérdésére: hogyan lehet hit által megtéréshez jutni. Az igazság e nagyszerű elveit - tisztaságuk
és szentségük miatt - ne vonatkoztassuk el köznapi életünktől sem. Ezek az igazságok
felérnek az égig, és körülfogják az örökkévalóságot, de éltető befolyásuknak bele kell
szövődnie az emberi életbe. Át kell hatniuk az élet kis és nagy jelentőségű dolgait.
Krisztus Példázatai, 59-63. (A kovász)
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Az igazság kovásza, ha szívünkbe fogadjuk, szabályozza vágyainkat, megtisztítja gondolatainkat, és kedvessé teszi természetünket; élénkíti értelmi képességeinket, és fokozza lelkünk erejét; elmélyíti szeretetünket és egész érzésvilágunkat.
A világ előtt talány az az ember, akit átitatott ez az elv. Az önző ember, a pénz szerelmese e világ gazdagságának és dicsőségének megszerzésére, örömei kiaknázására szenteli életét. Számításából kihagyja az örökkévaló világot. Krisztus követőjének azonban
nem kötik le minden érdeklődését ezek a dolgok. Krisztusért dolgozik, és megtagadja
énjét, hogy részt vehessen a lélekmentés szent munkájában; azok megmentésében,
akik Krisztus nélkül és reménység nélkül élnek a világban. Az ilyen ember az örök valóságokat tartja szem előtt, és ezért a világ nem érti meg. Krisztus szeretete - megváltást
hozó hatalmával - szívébe költözött. Ez a szeretet húzódik minden indítéka mögött, és
megóvja a világ rontó befolyásától.
Isten Igéje megszenteli minden emberi kapcsolatunkat. Az igazság kovásza nem kelti
fel a versengés szellemét, az érvényesülés és az első hely utáni vágyat. Az igazi szeretet, amely a mennyben született, nem önző és nem állhatatlan. Nem emberi elismerés
függvénye. Aki elfogadja Isten kegyelmét, annak szívében túlárad a szeretet Isten iránt,
és azok iránt, akikért Krisztus meghalt. Nem harcol az elismerésért. Nem azért szeret,
mert őt szeretik, és kedvében járnak. Nem azért szeret másokat, mert elismerik érdemeit, hanem azért, mert azok Krisztus megváltottai. Akkor sem gerjed haragra, ha indítékait, szavait, tetteit félreértik vagy kiforgatják, hanem megőrzi nyugalmát. Kedves és
figyelmes. Nem tartja sokra önmagát, de tele van reménységgel. Szüntelen bízik Isten
irgalmában és szeretetében.
Az apostol így buzdít bennünket: „Amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent
vagyok” ( 1 Pt 1:15.16). Krisztus kegyelme fékezze indulatainkat, irányítsa beszédünket!
Munkájáról tanúskodik udvariasságunk, a testvér testvér iránti figyelmessége, a kedves, bátorító beszéd. Angyalok jelenléte érezhető otthonunkban. Életünk kedves illatot
áraszt, amely szent tömjénként száll fel Istenhez. A szeretet kedvességben, szelídségben, béketűrésben és engedékenységben fejeződik ki.
Arckifejezésünk is más lesz. A bennük lakozó Krisztus fénye sugárzik azok arcán, akik
szeretik Őt, és megtartják parancsolatait. Rájuk van írva az igazság. A menny édes békéjét tükrözik. Szokásuk a kedvesség, amely több, mint emberi szeretet.
Az igazság kovásza átalakítja az egész embert. A durvát finommá, a gorombát szelíddé és az önzőt bőkezűvé teszi. A tisztátalant megtisztítja és megmossa a Bárány vérében. Életadó ereje az ember értelmét, lelkét és erejét összhangba hozza a mennyei
élettel. Az emberi természet az istenség részesévé válik. A szép és tökéletes jellem megdicsőíti Krisztust. E változást látva, az angyalok elragadtatott örömmel éneket zengenek.
A menny örül, amikor emberekben kirajzolódik Isten képmása.
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KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 100-109. (A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ IMÁJA)
„Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket
semmibe sem vették”, Krisztus példázatot mondott a farizeusról és a vámszedőről. A
farizeus nem azért megy a templomba imádkozni, mert érzi, hogy bűnös, és bocsánatra van szüksége, hanem mert igaznak véli magát, és dicséretre számít. Istentiszteletét
érdemnek tartja, amely ajánlólevél Istenhez. Úgy gondolja, hogy az emberek is jó véleménnyel lesznek kegyességéről. Azt reméli, hogy megnyeri mind Isten, mind az emberek tetszését. Istentisztelete mögött önérdek húzódik.
A farizeus az öndicsőítés megtestesítője. Ezt mutatja a nézése, a járása, az imája.
Elhúzódik másoktól, mintha csak ezt mondaná: „Ne jöjj hozzám, mert szent vagyok néked” (Ésa 65:5). Egyedül áll, és „magában” imádkozik. Önelégültségében azt képzeli,
hogy Isten is elégedett vele.
„Isten! Hálákat adok néked - mondja -, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.” Jellemét nem Isten
szent jelleméhez méri, hanem az emberek jelleméhez. Nem Istent, hanem az embereket nézi. Önelégültségének ez az oka.
Imáját azzal folytatja, hogy felsorolja jótetteit: „Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát
adok mindenből, amit szerzek.” A farizeus vallása nem érinti a szívét. Nem törekszik
krisztusi jellemre. Nem vágyik szeretettel és irgalommal teljes szívre. Meg van elégedve
azzal a vallással, amely csak külsőleg érinti az életet. Igazsága a sajátja; saját cselekedeteinek gyümölcse, amelyet emberi normákhoz mér.
Az önmagát igaznak tartó ember semmibe veszi a másik embert. A farizeus másokhoz méri magát, követendő példának pedig önmagát tartja. Mások szentsége alapján
állapítja meg a saját szentségét. Minél rosszabbak mások, ő annál igazabbnak látszik.
Önigazultságában másokat vádol. Az „egyéb emberek”-et Isten törvénye áthágóiként
kárhoztatja. Ez Sátánnak, „az atyafiak vádolójá”-nak szelleme. Ilyen lelkülettel lehetetlen Istennel közösségre lépni. A farizeus Isten áldása nélkül tér haza.
A vámszedő más hívőkkel együtt ment el a templomba, de csakhamar elhúzódott
tőlük, mint aki méltatlan arra, hogy velük imádkozzék. Távol állva „még szemeit sem
akarja vala az égre emelni, hanem - elkeseredett gyötrelmében és önmagát utálva - veri
vala mellét”. Tudta, hogy vétkezett Isten ellen. Érezte, hogy bűnös, szennyes. Még csak
szánalmat sem várhatott a körülötte levőktől; hiszen megvetéssel néztek rá. Tudta, hogy
semmi érdeme nincs, amiért Isten megdicsérhetné, és kétségbeesetten kiáltott: „Isten,
légy irgalmas nékem bűnösnek!” Nem hasonlította magát másokhoz. Bűntudattól megsemmisülten állt ott, mintha csak egymaga volna Isten előtt. Nem volt más vágya, csak
a bocsánat és a béke. Csak egyet tudott felhozni a maga védelmére: Isten irgalmát. És
áldást kapott. „Mondom néktek - szólt Krisztus - ez megigazulva méne alá az ő házához,
inkább hogynem amaz.”

Krisztus Példázatai, 100-109. (A farizeus és a vámszedő imája)
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A farizeus és a vámszedő az Istent imádók két nagy osztályát ábrázolja. A világra
született első két gyermekben felismerhetjük első képviselőiket. Kain igaznak vélte önmagát, és csak hálaáldozattal járult Isten elé. Nem tett bűnvallomást, és nem ismerte
be, hogy szüksége van kegyelemre. Ábel vért hozott, amely Isten Bárányára mutatott.
Bűnösként jött, beismerve elveszett állapotát. Egyedüli reménye Isten ki nem érdemelt
szeretete volt. Az Úr elfogadta Ábel áldozatát. Kaint és áldozatát pedig nem becsülte.
Ínségünk tudata, nyomorúságunk és bűnösségünk beismerése az első feltétele annak,
hogy Isten elfogadjon minket. „Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek
országa” (Mt 5: 3).
Péter apostol története tanulságul szolgál mind a farizeus, mind a vámszedő által
ábrázolt osztály számára. Péter tanítványsága elején erősnek képzelte magát. A farizeushoz hasonlóan saját értékelése szerint nem volt „olyan, mint egyéb emberek”. Krisztus
figyelmeztette tanítványait elárulása estéjén: „Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem.” Péter magabiztosan mondta: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de
én nem” (Mk 14: 27.29). Péter nem tudott a maga nyomorúságáról. Magabízása rossz
útra vitte. Azt hitte, hogy le tudja győzni a kísértést. Néhány rövid óra múlva jött a próba,
és ő átkozódva, szitkozódva megtagadta Urát.
Amikor a kakas kukorékolása Krisztus szavaira emlékeztette, saját tettén meglepődve
és megrémülve megfordult, és Mesterére nézett. Ebben a pillanatban Krisztus is Péterre
tekintett. E fájdalmas pillantásra, amelybe szánalom és szeretet vegyült, Péter önmagára eszmélt. Kiment, és keservesen sírt. Krisztus tekintete szívébe hasított. Péter fordulóponthoz érkezett. Könnyek között bánta meg bűnét. A töredelmes és bűnbánó Péter
olyan volt, mint a vámszedő; és a vámszedőhöz hasonlóan ő is kegyelmet talált. Krisztus
tekintete arról biztosította, hogy megbocsátott neki.
Magabízása elmúlt. Soha többé nem dicsekedett, nem bizonygatott.
Feltámadása után Krisztus háromszorosan próbára tette Pétert. „Simon, Jónának fia
- mondta -, jobban szeretsz-é engem ezeknél?” Péter most nem emelte magát a többiek
fölé. Olvassa ki Jézus a szívéből! „Uram - mondta - Te mindent tudsz; Te tudod, hogy én
szeretlek Téged” (Jn 21:15.17).
Ezután kapta megbízatását. Az eddiginél nagyobb és felelősségteljesebb feladatot
kapott. Krisztus megbízta a juhok és bárányok legeltetésével. A Megváltó tehát Péter
gondjaira bízta azokat a lelkeket, akikért feláldozta életét. Ennél jobban semmivel sem
tanúsíthatta volna, hogy bízik megtérésében. Az egykor nyughatatlan, dicsekvő, elbizakodott tanítvány megbánta bűneit, és szelíd lett. Ezentúl követte Urát az önmegtagadásban és önfeláldozásban. Krisztus szenvedéseinek részese lett, és részese lesz dicsőségének is, amikor Krisztus az Ő dicsőségének trónjára ül.
Az a bűn, amely Péter bukását okozta, és a farizeust kizárta az Istennel való közösségből, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem
veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között
ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb.
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Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Nagyon magabiztos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. Lépésről lépésre süllyedt, mígnem képes lett arra, hogy megtagadja Mesterét. Nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül.
Amíg itt a földön élünk, nem érezhetjük magunkat biztonságban a kísértésekkel szemben. A Megváltót elfogadó, őszintén megtért hívőkben se keltsük azt az érzést, hogy
most már biztosan üdvözülnek. Ez tévútra vezet. Mindenkit bizakodásra és hitre kell
biztatnunk. De ha át is adjuk magunkat Krisztusnak, és ha tudjuk is, hogy elfogad, akkor
sem vagyunk mentesek a kísértésektől. Isten Igéje kijelenti: „Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan” (Dán 12:10). Csak az kapja meg az élet koronáját, aki
a próbát kiállja (Jk 1:12).
A magabízás veszélye fenyegeti azokat, akik elfogadva Krisztust meggyőződésük ébredésekor ezt mondják: most már meg vagyok mentve. Szem elől tévesztik, hogy gyengék, és hogy állandóan mennyei erőre van szükségük. Nem készültek fel Sátán cselfogásaira, és a kísértésekre sokan Péterhez hasonlóan a bűn örvényébe esnek. Pál apostol
így figyelmeztet: „Aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék” (1 Kor 10:12). Csak
akkor vagyunk biztonságban, ha sohasem önmagunkban, hanem állandóan Krisztusban
bízunk.
Péternek meg kellett látnia saját jellemhibáit, és azt, hogy szüksége van Krisztus erejére és kegyelmére. Az Úr nem óvhatta meg a próbától, de megóvhatta volna a kudarctól. Ha Péter kész elfogadni Krisztus figyelmeztetését, akkor nem felejt el imádkozni.
Félve és reszketve jár, nehogy elbotoljon. Akkor mennyei segítséget kap, és Sátán nem
győzte volna le.
Péter önelégültsége miatt bukott el, és alázatos bűnbánata nyomán állt újra talpra.
Történetéből minden bűnbánó bűnös bátorítást meríthet. Bár Péter súlyosan vétkezett,
Isten nem hagyta el. Krisztus szavai lelkébe vésődtek: „Én imádkoztam érted, hogy el ne
fogyatkozzék a te hited” (Luk 22: 32). A bűntudattól kegyetlenül meggyötört Péternek ez
az ima és Krisztus szerető, szánakozó pillantásának emléke adott reményt. Feltámadása
után Krisztus megemlékezett Péterről, és az angyal által ezt üzente az asszonyoknak:
„Menjetek el, mondjátok meg az Ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen
Galileába; ott meglátjátok Őt”(Mk 16:7). A bűnbocsátó Megváltó elfogadta Péter bűnbánatát.
A Megváltó éppoly szánalommal nyújtja ki kezét minden lélek után, aki a kísértésben elbukott, mint amilyennel Péterhez lehajolt. Sátán különleges cselfogása, hogy az
embert bűnbe viszi, azután tehetetlenségében magára hagyja. A reszkető ember pedig
fél bocsánatot kérni. De miért is kellene félnünk; hiszen Isten ezt mondta: „Fogja meg
erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!” (Ésa 27:5). Az Úr minden segítséget megad, amire erőtlenségünk miatt szükség van. Minden támogatást megkapunk
ahhoz, hogy Krisztushoz forduljunk.
Krisztus odaadta megtört testét, hogy visszavásárolja örökségét, és hogy az embernek újabb próbaidőt adhasson. „Ennekokáért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat,
akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük” (Zsid 7 : 25).
Krisztus Példázatai, 100-109. (A farizeus és a vámszedő imája)
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Makulátlan, tiszta életével, engedelmességével, golgotai kereszthalálával Krisztus közbelépett az elveszett emberért. Most pedig megváltásunk Vezére nemcsak Közbenjáróként könyörög értünk, hanem Győzőként jogot is formál azokra, akikért győzött. Áldozata tökéletes. Közbenjáróként elvégzi maga választotta munkáját, és a tömjénezőt
makulátlan érdemeivel, népének imáival, bűnvallomásával és hálaadásával Isten elé
tartja. Mindez Krisztus igazságának jóillatával száll fel Istenhez. Isten elfogadja az áldozatot, és bocsánatával elfedez minden vétket.
Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem feledkezik el senkiről sem. Nem tudta elviselni, hogy az ember örökre elpusztuljon. Feláldozta érte életét.
Könyörülettel és szánalommal tekint mindazokra, akik ráébrednek arra, hogy önmagukat nem tudják megmenteni.
Krisztus mindenkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. Engesztelő áldozatával a
lelkierő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számára. Ebből az erőforrásból
mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábához, mert szeret minket.
Minden pillantása, minden szava bizalmat ébreszt. Jellemünket akarata szerint formálja.
Sátán egész serege sem győzheti le azt az embert, aki gyermeki hittel Krisztusra bízza
magát. „Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja” (Ésa 40: 29).
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson
minket minden hamisságtól.” Az Úr így szól: ,,Csakhogy ismerd el a te hamisságodat,
hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez.” „És hintek reátok tiszta vizet, hogy
megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak
titeket” (1 Jn 1:9; Jer 3: 13; Ez 36:25).
Ismerjük meg önmagunkat, hogy önismeretünk bűnbánatra késztessen! Csak ezután lelhetünk bocsánatra és békére. A farizeus nem érezte magát bűnösnek; ezért a
Szentlélek nem munkálkodhatott benne. Lelkét önigazultságának páncélja vette körül,
amelyen Isten nyilai - az angyalkéz hegyezte és irányította nyilak - nem tudtak áthatolni.
Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Krisztus azért jött,
hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást, a vakoknak
pedig szemeik megnyílását hirdesse, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat. (Lásd Lk 4
:18. ) De „az egészségeseknek nincs szükségük orvosra” (Lk 5:31). Tudnunk kell, milyen
állapotban vagyunk; különben nem érezzük, hogy szükségünk van Krisztus segítségére.
Tudnunk kell, milyen veszélyben vagyunk; különben nem keresünk oltalmat. Csak akkor
vágyunk gyógyulásra, ha sebeink fájnak.
Az Úr ezt mondja: „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált
aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki
a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy
láss” (Jel 3:17.18). A tűzben megpróbált arany a szeretet által munkálkodó hit. Csak ez
a hit hozhat minket összhangba Istennel. Szorgalmas munkával, de szeretet - krisztusi
szeretet - nélkül, nem lehetünk a mennyei család tagjai.
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Önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit. „Csalárdabb a szív mindennél,
és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jer 17 : 9. ) A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet,
hogy szívünket majd szétveti a gőg felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk: Krisztust kell szemlélnünk. Az ember
azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét
figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és
hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy éppoly
elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha
üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen kegyelmének.
A vámszedő imáját Isten meghallgatta, mert arról tett bizonyságot, hogy nem önmagában, hanem egyedül a Mindenhatóban bízik. Amit önmagában látott, azért csak
szégyenkezhet. Akik Istent keresik, azoknak így kell önmagukat látniuk. Nyomorúságukban hittel - minden magabízást megtagadó hittel - kell megragadniuk a végtelen Isten
hatalmát.
A parancsolatok formai betartása nem foglalhatja el a gyermeki hit és az „én” teljes
megtagadásának helyét. A maga erejével senki sem szabadulhat meg énjétől; csupán
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát. Mondjuk el hát
szívünk mélyéből: Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom odaadni! A szívem a Tied, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni! Ments meg akkor is, ha
ellenállok; ha gyenge vagyok; ha Téged nem tükrözlek! Alakíts, formálj, emelj fel abba a
tiszta, szent légkörbe, ahol szereteted gazdag árja átjárhatja lelkem!
Énünket nemcsak keresztény életünk kezdetén kell megtagadnunk. A menny felé tett
minden lépésünkkor újra és újra meg kell ezt tennünk. Minden jó cselekedetünk rajtunk
kívül álló erő függvénye. Ezért állandóan Isten felé kell fordítanunk szívünket, mélységes, töredelmes bűnbánattal és alázattal. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha énünket
megtagadjuk, és Krisztusra támaszkodunk.
Minél közelebb jutunk Jézushoz, és minél jobban meglátjuk jellemének tisztaságát,
annál inkább érezzük a bűn mérhetetlen rútságát, és annál kevésbé dicsőítjük önmagunkat. Azok, akiket a menny szentnek ismer el, soha nem hivalkodnak jóságukkal. Péter
apostol Krisztus hűséges szolgája lett, és Isten mennyei világossággal és erővel áldotta
meg. Péter tevékenyen részt vett Krisztus egyháza építésében, de sohasem felejtette el
félelmes és szégyenletes kudarcát. Isten megbocsátotta bűnét, de Péter jól tudta, hogy
jellemének gyenge pontján, amely bukását okozta, csak Krisztus erejével győzhetett.
Önmagában semmi dicséretre méltót nem talált.
Egyetlen apostol vagy próféta sem mondta magát bűntelennek. Az Isten közelségében élő emberek, akik inkább feláldozták volna életüket, mintsem tudatosan rosszat
tegyenek, akiket Isten mennyei világossággal és erővel tisztelt meg, megvallották, hogy
lényük bűnös. Nem bíztak a testben. Nem állították, hogy van saját igazságuk, hanem
teljesen Krisztus igaz voltában bíztak. Ez áll mindazokra, akik Krisztust szemlélik.
Krisztus Példázatai, 100-109. (A farizeus és a vámszedő imája)

105

Minél előrébb jutunk a keresztényi életben, annál mélységesebben bánjuk bűneinket. Ezt mondja az Úr azoknak, akiknek megbocsátott, akiket gyermekeinek ismer el: „És
megemlékeztek a ti gonosz útitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és
megutáljátok ti magatokat” (Ez 36: 31). Ezt is mondja: „Megerősítem frigyemet veled,
s megismered, hogy én vagyok az Úr. Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad
többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit
cselekedtél, azt mondja az Úr Isten” (Ez 16:623). Akkor ajkunk nem nyílik öndicsőítésre.
Tudjuk, hogy Krisztus nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek. Az apostol vallomását
tesszük magunkévá: „Tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó.” „Ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által
nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak” (Róm 7:18; Gal 6:14).
Az apostol tapasztalatával összhangban hangzik a parancs: „Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket; mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az
akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:12-13). Isten kijelentése szerint nem kell
félnünk attól, hogy az Úr nem váltja be ígéretét; hogy türelme és könyörülete elfogy.
Inkább attól kell félnünk, hogy akaratunkat Krisztus akaratától függetlenítjük; és attól,
hogy öröklött és melengetett jellemvonásaink rabjai leszünk. „Isten az, aki munkálja
bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” Féljetek attól, hogy az „én”
lelketek és nagy Mesteretek közé áll! Féljetek attól, hogy önfejűségetek miatt meghiúsul
az a szent cél, amit Isten általatok akar megvalósítani! Ne bízzatok saját erőtökben; ne
vegyétek ki kezeteket Krisztus kezéből! Ne járjátok Krisztus jelenléte nélkül az élet útját!
Őrizkedjünk mindattól, ami büszkeséghez és önelégültséghez vezet! Ezért ne hízelegjünk, és ne dicsérgessünk! Azt is utasítsuk vissza, ha nekünk hízelegnek, vagy minket
dicsérgetnek. A hízelgés Sátán műve. Ő éppúgy dolgozik hízelgéssel, mint vádaskodással
és kárhoztatással. Ily módon próbálja pusztulásba sodorni az embert. Sátán eszközei
azok, akik másokat dicsőítenek. Krisztus munkása utasítson el minden dicsőítést! Veszítsük szem elől az „én”-t! Egyedül Krisztust magasztaljuk! Mindenki figyelmét irányítsuk
reá: „aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által” (Jel
1:5). Minden szívből hozzá szálljon a dicséret!
Aki féli az Urat, nem szomorú, nem lehangolt. Csak Krisztus hiánya teszi szomorúvá
az ember arcát, és sóhajokkal teli vándorúttá az életét. Az öntelt, önimádó ember nem
érzi a Krisztussal való élő, személyes kapcsolat szükségességét. Az a szív, amely nem
esett a Sziklára, büszke a maga szentségére. Az emberek tisztelettel övezett vallást akarnak. Szeretnének olyan úton járni, amely elég széles ahhoz, hogy magukkal vihetik saját
tulajdonságaikat. Ónszeretetükkel, a népszerűség és dicsőítés szeretetével kirekesztik
szívükből a Megváltót. Nélküle homály és bánat van. Krisztus pedig - ha szívünkben lakik
- az öröm forrását jelenti. Mindazok, akik Őt befogadják, felfedezik, hogy Isten Igéjének
központi témája: az örvendezés.
„Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét” (Ésa 57:15).
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Mózes akkor látta meg Isten dicsőségét, amikor elrejtőzött a szikla hasadékában.
Krisztus akkor takar be minket átszegezett kezével, amikor elrejtőzünk a megrepesztett
sziklában. Akkor meghalljuk, amit az Úr mond szolgáinak. Nekünk is, mint annak idején Mózesnek, Isten „irgalmas és kegyelmes Isten”-ként nyilatkoztatja ki önmagát, „aki
késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen;
megbocsát hamisságot, vétket és bűnt” (2 Móz 34:17).
A megváltás munkája olyan áldásokban is gyümölcsözik, amelyek erősen próbára
teszik az ember képzelőerejét. „Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek
szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek” (1 Kor 2:9). Amikor a
bűnös Krisztus erejének vonzókörébe jutva, közeledik a felemelt kereszthez, és leborul
az Úr előtt, megújul. Új szívet kap. Új teremtés lesz Krisztus Jézusban. A szentség nem
kíván ennél többet. Isten maga igazítja meg azt, „aki a Jézus hitéből való”. „Akiket pedig
megigazított, azokat meg is dicsőítette” (Róm 3 : 26; 8: 30). A bűn nagyon megalázza és
mélyre süllyeszti az embert, de nagyobb lesz az a dicsőség és felmagasztalás, ahová a
megváltó szeretet emeli. Emberi lények, akik igyekeznek átalakulni Isten képmására, a
menny tárházából olyan csodálatos erőt kapnak, amellyel magasabbra jutnak, mint az
angyalok, akik soha nem buktak el.
„Így szól az Úr, Izrael megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához,
... Látják királyok! és majd fölkelnek, fejedelmek és leborulnak az Úrért, aki hű, Izrael
Szentjéért, aki téged elválasztott” (Ésa 49:7).
„Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.”

<<<vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 133-141. (A TÉKOZLÓ HAZATALÁLT)
Az elveszett juhról, az elveszett pénzdarabról és a tékozló fiúról szóló példázat világosan elénk tárja Isten könyörülő szeretetét a tévelygők iránt. Bár elfordultak Istentől,
mégsem hagyja őket magukra nyomorult állapotukban. Az Úr végtelenül szereti és szánja mindazokat, akiket a ravasz ellenség megkísértett.
A tékozló fiúról szóló példázat bemutatja, hogy az Úr miként bánik azokkal, akik miután megtapasztalták az Atya szeretetét, hagyják, hogy a kísértő rájuk kényszerítse a
maga akaratát.
„Egy embernek vala két fia; és monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a
kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék.”
A kisebbik fiú megunta az atyai ház fegyelmét. Úgy érezte, hogy korlátozza szabadsá-
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gát. Az atya szeretetét és gondoskodását félremagyarázta. Elhatározta, hogy azt csinálja,
ami jólesik.
Az ifjú nem érez semmilyen kötelezettséget, és nem tanúsít semmi hálát atyja iránt.
Atyja vagyonában viszont a fiú jogán akar osztozni. Az örökséget, amely csak atyja halála
után illetné meg, most akarja megkapni. A jelen örömeit hajszolja, mit sem törődve a
jövővel.
Miután megkapta atyai örökségét, elmegy az atyai háztól „messze vidékre”. Most,
amikor bőven van pénze, és azt teheti, amit akar, elhiteti magával, hogy szíve vágya
teljesült. Senki sem mondja: ne tedd, mert ártasz magadnak; vagy tedd ezt, mert ez a
helyes. A rossz társaságban egyre mélyebbre süllyed a bűnben, és eltékozolja „vagyonát,
mivelhogy dobzódva él”.
A Biblia beszél olyan emberekről, akik magukat „bölcseknek vallván, balgatagokká
lettek” (Róm 1:22). Ez történt a példázatbeli ifjúval is. A vagyont, amelyet önzően kikövetelt atyjától, paráznákra fecsérelte. Ifjú élete kincseit elvesztegette. Értékes évei,
értelmi képességeinek frissessége, az ifjúság tiszta, szép álmai, lelki törekvései mind elhamvadtak vágyai tüzében.
Közben súlyos éhínség támadt azon a vidéken, és a fiú nélkülözni kezdett. Elszegődött egy ott lakóhoz, aki elküldte a mezőre, hogy disznókat legeltessen. A zsidók ezt tartották a legalantasabb és legmegalázóbb foglalkozásnak. A szabadságával büszkélkedő
ifjú most rabszolgasorba jut, a legsúlyosabb szolgaságba, mert „saját bűnének köteleivel
kötöztetik meg” (Péld 5:22). Eltűnt a csillogás és hamis ragyogás, amely elkápráztatta, és
érzi bilincseinek súlyát. E sivár, éhség sújtotta vidéken a földön ülve, társtalanul a disznók között szívesen jóllakna az állatok táplálékául szolgáló hulladékkal. Mind eltűntek
mellőle a szerencsés napjaiban körötte nyüzsgő, számlájára evő-ivó vidám cimborák.
Hová lett féktelen jókedve? Lelkiismerete elhallgatott, érzékei eltompultak, és azt hitte,
hogy boldog. Most pedig üres zsebbel, éhesen, megalázottan, erkölcsi terheltséggel,
gyenge és megbízhatatlan akarattal, nemesebb érzékeit látszólag elveszítve, a legnyomorultabb a halandók között.
Milyen találóan rajzolja meg e példázat a bűnös állapotát! A szerető Isten körülveszi
áldásaival, de a bűnös - akit csak vágyainak kielégítése és a vétkes élvezetek érdekelnek - semmit sem kíván jobban, mint Istentől független életet élni. A hálátlan fiúhoz
hasonlóan jogot formál Isten minden áldására, és természetesnek veszi, ha megkapja.
Nem hálás érte, és nem igyekszik szeretettel rászolgálni. Miként Káin, aki Isten színe elől
menekülve keresett magának otthont, miként a „messze vidékre” csatangoló tékozló fiú,
Istenről elfeledkezve keresik a bűnösök a boldogságot. (Róm 1:28).
Bármi is a látszat, minden énközpontú élet elfecsérelt élet. Aki megkísérel Isten nélkül élni, tékozolja javait. Elvesztegeti az értékes éveket, eltékozolja értelmi, érzelmi és
lelki képességeit, és sáfárságának csődje örök életébe kerül. Aki elkülönül Istentől, hogy
önmagának szolgálhasson, az a mammon rabja. Az ember, aki megteremtésekor alkalmas volt az angyalok társaságára, a világ és a test szolgálatába állt. Minden önző ember
ide jut.
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Ha ezt az életformát választottad, tudd meg, hogy arra költesz, ami nem kenyér, és
azért dolgozol, ami nem elégíthet ki! Egyszer majd ráébredsz mélyre süllyedt állapotodra. Magányodban, a messze vidéken nyomorúságodat érezve, kétségbeesve felkiáltasz: „Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből”? (Róm
7:24). A prófétai kijelentés egyetemes igazságot hordoz: „Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz,
mint a hangafa [A héber ‚arór szónak megfelelő arab szó, borókafenyőt jelent, amely a
pusztában tenyésző igénytelen fa] a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem
szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön” (Jer 17:5.6). Isten „felhozza az Ő napját mind gonoszokra, mind a jókra és esőt ád mind az igazaknak, mind a
hamisaknak” (Mt 5:45); de az ember elbújhat a napfény és az eső elől. Mi is - miközben
az Igazság Napja sugárzik és a Kegyelem Esője záporoz - Istentől elkülönülve lakhatunk
„szárazságban ... a sivatagban”.
A szerető Isten még mindig sóvárog a tőle elfordult ember után. Mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házba. A tékozló fiú nyomorult állapotában „magába
szállt”. Megtört az a megtévesztő befolyás, amellyel Sátán fogva tartotta. Meglátta, hogy
szenvedése saját oktalanságának következménye, és így szólt: „Az én atyámnak mily
sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! Fölkelvén elmegyek az én
atyámhoz.” A tékozló fiúnak, bármilyen nyomorult is volt, reménységet adott az a tudat,
hogy atyja szereti. A szeretet vonzotta haza. Isten szeretetének biztos tudata hajtja vis�sza a bűnöst Istenhez. „Az Istennek jósága téged megtérésre indít”(Róm 2:4). Az aranyfonál - az Isten szeretetéből fakadó irgalom és szánalom - minden veszélyben levő lelket
körülölel. Az Úr kijelenti: „Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem
reád az én irgalmasságomat” (Jer 31:3).
A fiú elhatározta, hogy megvallja bűnösségét. Elmegy atyjához, és ezt fogja mondani: „Vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak
hívattassam.” De ezt is hozzáteszi - jelezve, hogy milyen korlátozott fogalmai vannak
atyjáról: „Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy.”
A fiatalember otthagyja a disznónyájat, a moslékot, és hazaindul. A gyengeségtől
remegve, az éhségtől bágyadtan, de szapora léptekkel iparkodik haza. Nincs mivel elrejtenie rongyait, de gyötrelme legyőzi büszkeségét, és siet, hogy szolgai állásért könyörögjön atyánál, ahol egykor fiaként élt.
A vidám, meggondolatlan ifjú, amikor kilépett atyja kapuján, még csak nem is álmodta, hogy milyen fájdalom és sóvárgás mardossa atyja szívét. Amikor féktelen társaival együtt táncolt és dőzsölt, nem gondolt arra az árnyra, amely otthonára borult.
És most, amikor fáradt, nehéz léptekkel halad az úton hazafelé, nem tudja, hogy valaki
figyeli, jön-e már. És amikor még „távol volt”, az atya észreveszi. A szeretet jó megfigyelő. A bűnös évek torzításai sem tudták a fiú kilétét elrejteni atyja elől. „Megesék rajta a
szíve, és odafutván, a nyakába esék”, és csüngött rajta hosszú, meleg öleléssel.
Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Saját válláról
veszi le a díszes köntöst, beborítja vele fia lesoványodott testét, és a fiú elzokogja bűnKrisztus Példázatai, 133-141. (A tékozló hazatalált)
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bánatát: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy
a te fiadnak hívattassam.” Az atya magához szorítja és hazaviszi. A fiúnak nincs alkalma
arra, hogy szolgának ajánlkozzék. Ő az atya gyermeke. Elhalmozzák a ház legértékesebb
dolgaival; a szolgák tisztelik, és szolgálni fogják.
Az atya így szólt a szolgákhoz: „Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és
húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és
együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni.”
Nyughatatlan fiatalságában a tékozló fiú könyörtelennek és szigorúnak tartotta atyját. Milyen másként látja most! Hasonlóan éreznek mindazok, akiket Sátán megtévesztett. Istent keményszívűnek és szigorúnak tartják. Úgy tekintenek Istenre, mint aki keresi, hol találhat kifogást, mikor marasztalhat el valakit, és aki nem hajlandó magához
engedni a bűnöst, ameddig valamilyen jogos ürüggyel megtagadhatja tőle a segítséget.
Törvényét akadálynak tartják, amellyel boldogságukat korlátozza; terhes igának, amelytől szívesen megszabadulnának. Akinek azonban Krisztus szeretete megnyitotta a szemét, az meglátja, hogy Isten könyörülő Isten. Nem tartja zsarnoknak és könyörtelennek,
hanem atyának, aki vágyik magához ölelni bűnbánó fiát. A bűnös a zsoltárossal együtt
kiáltja: „Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt”
(Zsolt 103:13).
A példázatban nem olvassuk, hogy a tékozló fiút gúnyos megjegyzés vagy szemrehányás érte volna bűnei miatt. A fiú érzi, hogy az atya örökre megbocsátotta és elfelejtette
múltját. Isten is ezt mondja a bűnösnek: „Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és
mint felhőt bűneidet” (Ésa 44:22). „Megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé
meg nem emlékezem” (Jer 31:34). „Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a
megbocsátásban.” „Azokban a napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz; a Júda vétkei, de nem találtatnak” (Ésa 55:7; Jer 50:20).
Micsoda ígéret! Isten kész elfogadni a megtérő bűnöst. Vajon te, ‚Kedves Olvasó, a
magad választotta úton jársz-e? Nem távolodtál-e Istentől messzire? A törvényszegés
gyümölcsét akarod-e élvezni, amely - amikor belekóstolsz - füstté és hamuvá lesz? És
most, hogy már nincs semmid, terveid meghiúsultak, reményeid elsorvadtak, magadba
roskadtan és vigasztalanul ülsz? Az a hang, amely már régóta szól szívedhez, de amelyre
eddig nem figyeltél, most tisztán és világosan mondja: „Keljetek fel és menjetek ki, mert
ez nem a nyugalomnak helye; a tisztátalanság miatt, amely elveszít, éspedig borzasztó
veszedelemmel” (Mik 2:10). Térj vissza Atyád házába! Atyád hív: „Térj énhozzám, mert
megváltottalak” (Ésa 44:22).
Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisztustól, amíg
nem javulsz meg, amíg nem vagy elég jó ahhoz, hogy hozzá mehess! Ha addig vársz, akkor soha nem indulsz el. Amikor Sátán szennyes ruhádra mutat, ismételd el a Megváltó
ígéretét: „Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6:37). Mondd az ellenségnek, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől! Dáviddal együtt te is imádkozd:
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„Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet és fehérebb leszek a
hónál” (Zsolt S 1:9).
Kelj fel, és menj el Atyádhoz! Mikor még messze vagy, eléd megy. Ha bűneidet bánva
csak egy lépést is teszel felé, sietve zár karába, mert végtelenül szeret. Meghallja a töredelmes lélek kiáltását. Azt is észreveszi, amikor felébred a vágy szívedben Isten után.
Nincs egyetlen ima - ha dadogva hangzik is -, nincs egyetlen könnycsepp - ha titkon hull
is -, nincs egyetlen őszinte vágy Isten után - ha gyenge is -, amellyel Isten Lelke ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvárgása kifejezésre jut, Krisztus
lelkierőt küld annak az embernek, akinek szívét kegyelme érintette.
Mennyei Atyád elveszi tőled bűnnel szennyezett ruhád. Zakariás példázatba burkolt,
örökszép próféciájában Jósua, az Úr angyala előtt szennyes ruhában álló főpap a bűnöst
ábrázolja. E szavakat az Úr mondja: „Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda
néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged! ...
Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt” (Zak 3:4-5). Isten így
fog téged is felöltöztetni „az üdvnek ruháival”, és betakarni „az igazság palástjával”. „Ha
cserények [Az állatok számára készített hely] között hevertek is: olyanok lesztek, mint a
galambnak szárnyai, amelyeket ezüst borít, vagy mint vitorla-tollai, amelyek színarany
fényűek” (Ésa 61:10; Zsolt 68:14).
Bevisz dísztermébe, és zászló lesz feletted szerelme. (Lásd Énekek 2:4.) „Ha az én
utaimban jársz” - mondja az Úr -, „ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között” (Zak
3:7.) - az Isten trónját körülvevő szent angyalok között.
„Amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.” „Ő
megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az Ő szerelmében, énekléssel örvendez néked”
(Ésa 62:5; Sof 3:17). A menny és a föld az Atyával együtt örvendezve énekli: „Mert ez az
én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott.”
A Megváltó példázatában eddig nincs egy disszonáns hang sem, amely megzavarná
az osztatlan örömet. Most azonban Krisztus másféle lelkületről tesz említést. Amikor
a tékozló fiú hazajött, az idősebb fiú „a mezőn vala: és mikor hazajövén, közelgetett a
házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi
dolog az? Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatá a hízott tulkot,
mivelhogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharaguvék és nem akara bemenni.”
Az idősebb fiú nem osztozott az atya aggodalmában, és nem leste, hogy öccse jön-e már.
Ezért nem osztozik az atya örömében sem, amikor a tévelygő hazatér. Az örvendezés
hallatán semmi örömet nem érez. Egy szolgától megkérdezi, hogy miért ez az ünnepség,
és a válasz felkelti irigységét. Nem megy be, hogy üdvözölje elveszett testvérét. Sérti a
tékozló iránti kedvesség.
Amikor az atya kijön, hogy megintse, a fiú gőgös és gyűlölködő természete megmutatkozik. Azt hangoztatja, hogy élete atyja házában a viszonzatlan szolgálat körforgása,
és ezt most kicsinyeskedve szembeállítja a hazatérő fiú iránti megkülönböztetett bánásmóddal. Ezzel elárulja, hogy szolgálata inkább szolgai, mint gyermeki. Amikor élvezhette
volna atyja közelségét, inkább azon a hasznon járt az esze, amely elővigyázatos életéből
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fakad. Szavai arról árulkodnak, hogy ezért mondott le a bűn örömeiről. Ha pedig az atya
most kisebbik fiát is részesíti ajándékaiban, méltánytalan vele, az idősebbel. Irigyli testvérétől az atya jóindulatát. Világosan kifejezésre juttatja, hogy az atya helyében nem
fogadta volna be a tékozlót. Még testvérének sem ismeri el. Csak hidegen „a te fiad”-nak
mondja.
Az atya szeretettel bánik vele is. „Fiam - mondja -, te mindenkor énvelem vagy, és
mindenem a tiéd!” Hiszen az évek során, amíg öcséd járta a világot, te élvezhetted társaságomat!
A gyermekek mindenben dúslakodtak, ami boldogságot adhat. A fiúnak nem lett
volna szabad felvetni a jutalom és ajándék kérdését. „Mindenem a tiéd!” Neked csak
bíznod kell szeretetemben, és elfogadnod az ajándékot, amelyet oly bőven mérek.
Az egyik fiú egy időre elhagyta családját, és nem vett tudomást az atya szeretetéről.
De most visszatért, és az öröm árja elűzött minden nyugtalanító gondolatot. „Ez a te
testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.”
Ráébredt-e az idősebb fiú arra, hogy milyen kicsinyes és hálátlan? Megértette-e,
hogy jóllehet öccse gonoszul cselekedett, akkor is a testvére? Megbánta-e irigységét és
könyörtelenségét? Krisztus erről hallgatott, mert a történet, amelyről a példázat szól,
még játszódott. Krisztus hallgatóinak kellett eldönteniük, hogy miként végződjék.
Az idősebb fiú a Jézus-korabeli, megtérni nem akaró zsidókat és minden kor farizeusait ábrázolja. A farizeusok megvetik az általuk vámszedőnek vagy bűnösnek tartott embereket. Mivel nem követnek el látványos bűnöket, önigazultak. Krisztus saját érveiket
fordította e gáncsoskodók ellen. Mint a példázatban szereplő idősebb fiú, különleges kiváltságokat kaptak Istentől. Isten családjában a fiú helyére tartottak igényt, de lelkükben
béresek voltak. Nem szeretetből szolgáltak, hanem a jutalom reményében. Szemükben
Isten szigorú gazda volt. Látták, hogy Krisztus felkínálja a vámszedőknek és bűnösöknek
kegyelmi ajándékát ingyen - azt az ajándékot, amelyet a rabbik csak fárasztó munkával
és vezekléssel próbáltak megszerezni -, és megsértődtek. A tékozló hazatérése, amely
örömmel töltötte el az Atya szívét, csak irigységet keltett bennük.
A farizeusokat is olyan meleg szeretettel intette és kérlelte a menny, mint a példázatbeli atya idősebb fiát. „Mindenem a tiéd” - nem mint bér, hanem mint ajándék. Te is
csak úgy kaphatod, mint a tékozló fiú - meg nem érdemelten. Az Atya szeretetből adja.
Az embert önigazultsága nemcsak arra készteti, hogy hamis színben tüntesse fel Istent, hanem arra is, hogy felebarátaival szemben szeretetlen és gáncsoskodó legyen. Az
önző, irigy idősebb fiú leste testvérét, hogy megbírálja minden tettét, és hibáztassa a
legkisebb fogyatékosságért is. Minden tévedését észrevette, minden hibás lépését eltúlozta. Így próbálta igazolni saját engesztelhetetlenségét. Ma sokan ugyanezt teszik. Amikor valaki először veszi fel a harcot a kísértések özöne ellen, ridegen, konokul becsmérlik
és hibáztatják. Isten gyermekeinek mondják magukat, de Sátán szellemében járnak el.
Felebarátaikkal szembeni magatartásuk miatt Isten színétől nem sugározhat rájuk fény.
Sokan kérdezgetik: „Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Isten-
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nek? Égőáldozatokkal menjek-é elébe, esztendős borjúkkal?! Kedvét leli-é az Úr ezernyi
kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban?” Pedig „megjelentette néked, oh ember, mi
légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az
irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel” (Mik 6:18).
A szolgálat, amelyet Isten kedvel, ez: „hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az
igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát
széttépjetek? ... és tested előtt el ne rejtsd magadat” (Ésa 58:6.7). Ha felismered, hogy
bűnös vagy, és tudod, hogy téged is csak mennyei Atyád szeretete mentett meg, akkor
mélységesen szánod a bűnben szenvedőket. Többé nem leszel irigy és gáncsoskodó a
bűnbánat láttán. Amikor az önzés jege leolvad szívedről, éppúgy fogsz érezni, mint Isten;
osztozol az elveszettek megmentésén érzett örömében.
Isten gyermekének mondod magad. Hogy ez az állításod igaz legyen, a „te testvéred”
az, aki „meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.” A legszorosabb kötelékkel fonódik hozzád, mert Isten elismeri őt fiának. Ha nem vállalsz közösséget vele,
akkor csak béres vagy a háziak között, nem pedig gyermek Isten családjában.
Az öröm akkor sem szűnik meg, ha te nem mész üdvözölni elveszett testvéredet! A
hazatérőnek meglesz a helye az Atya mellett és az Atya szolgálatában. Akinek sok bűnét
bocsátotta meg Isten, az nagyon szeret. Te pedig kint maradsz a sötétben. Mert „aki
nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet” (1 Jn 4:8).

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 142-146. (A TERMÉKETLEN FÜGEFA)
Amikor Krisztus az embereket az ítéletre figyelmeztette, mindjárt felkínálta nekik
kegyelmét is. „Az embernek Fia nem azért jött - mondta -, hogy elveszítse az emberek
lelkét, hanem hogy megtartsa”. „Nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy
kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa” (Lk 9: 56; Jn 3 :17). A
terméketlen fügefáról szóló példázat szemlélteti, hogy a Krisztus által felkínált kegyelem
miként viszonyul Isten igazságszolgáltatásához és ítéletéhez.
Krisztus felhívta az emberek figyelmét Isten országának eljövetelére, és erélyesen
megrótta őket tudatlanságukért és közömbösségükért. Az ég színéből, amely jelezte,
hogy milyen idő lesz, tudtak olvasni, de az idők jeleit, amelyek világosan hirdették Krisztus küldetését, nem ismerték fel.
Az emberek akkor is - a mai emberhez hasonlóan - könnyen képzelték azt, hogy a
menny kegyeltjei, és hogy a dorgáló üzenet másnak szól. Jézus hallgatói elmondtak egy
esetet, amely abban az időben nagy izgalmat váltott ki. Poncius Pilátusnak, Júdea helytartójának egyes intézkedéseit a nép sérelmesnek találta. Jeruzsálemben a nép hábor-
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gott, és Pilátus megpróbálta erőszakkal elhallgattatni. Egy alkalommal katonái még a
templom területére is behatoltak, és megöltek néhány galileai zarándokot, akik éppen
áldozatukat mutatták be. A zsidók a csapást Isten büntetésének tartották, és leplezett
örömmel számoltak be Jézusnak erről az erőszakos cselekedetről. Jó dolgunk bizonyítja - gondolták -, hogy sokkal jobbak vagyunk, mint a megölt galileaiak, és ezért Isten is
jobban kedvel minket. Arra számítottak, hogy Jézus is kárhoztatni fogja ezeket az embereket, akik szerintük alaposan rászolgáltak a büntetésre.
Krisztus tanítványai nem merték elmondani, hogyan vélekednek a történtekről, amíg
nem hallották Mesterük véleményét. Jézus már többször megrótta őket, amikor mások
jellemét megbírálták, és véges ítélőképességük szerint törvénykeztek. Mégis elvárták
volna, hogy Krisztus másoknál bűnösebbnek nyilvánítsa ezeket az embereket; és nagyon
meglepődtek válaszán.
A sokaság felé fordulva a Megváltó így szólt: „Gondoljátok-é, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? Nem,
mondom néktek; sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.” Isten azt akarta, hogy e megrázó csapások láttán megalázzák magukat, és megbánják bűneiket. A felhők már tornyosultak, hogy a bosszúállás viharát zúdítsák azokra, akik
nem Krisztusnál kerestek menedéket.
Miközben Jézus a tanítványokkal és a sokasággal beszélt, prófétai szemmel a jövőbe
nézett, és látta Jeruzsálemet ostromgyűrűben. Hallotta a kiválasztott város ellen menetelő ellenség lépteinek zaját, és látta az ostrom alatt elpusztulók ezreit. Sok zsidót
gyilkoltak le a templom udvaraiban áldozatuk bemutatása közben, akárcsak azokat a
galileaiakat. Az egyeseket sújtó csapások Isten figyelmeztető üzenetei voltak az éppoly
bűnös nemzetnek. „Ha meg nem tértek - mondta Jézus -, mindnyájan hasonlóképpen
elvesztek.” Kegyelmi idejük még egy kis ideig tartott. Még volt idejük a békességükhöz
szükséges dolgok megismerésére.
„Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve - folytatta Jézus -; és elméne,
hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála. És monda a vincellérnek: Ímé három
esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja
a földet is hiába?”
Krisztus hallgatói nem érthették félre ezeket a szavakat. Énekében Dávid Egyiptomból kihozott szőlőnek nevezte Izraelt. Ésaiás pedig ezt írta: „A seregek Urának szőlője ...
Izrael háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése” (Ésa 5 :7). Az Úr szőlőjében levő
fügefa azt a nemzedéket ábrázolta, amelyhez a Megváltó eljött, és különös gondviselésével és áldásaival vett körül.
Istennek népével való szándékát és a nép dicsőséges lehetőségeit ezek az örökszép
szavak tárják elénk: „Hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!” (Ésa 61: 3). A haldokló Jákób a Lélek ihletésére ezt mondta kedvenc fiáról:
„Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat,” majd ezt
mondta: „Atyád Istene ... segéljen; a Mindenható ... megáldjon, az ég áldásaival, onnan
felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül” (1 Móz 49:22.25). Így plántálta el Isten is
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Izraelt mint jó szőlőt életadó források mellé. Szőlőskertjét „nagyon kövér hegyen” ültette. „Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé” (Ésa 5:1-2).
„És várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett!” (Ésa 5 : 2). A Krisztus-korabeli nép nagyobb kegyességet mutatott, mint a korábban élő zsidók, de még
kevésbé voltak meg náluk Isten Lelkének drága ajándékai. A jellem értékes gyümölcsei,
amelyek József lényét olyan kedvessé és széppé tették, hiányoztak a zsidó nemzetből.
Isten gyümölcsöt keresett Fia által, de egyet sem talált. Izrael hiába foglalta el a földet. Puszta léte átok volt, mert elfoglalta a szőlőben egy gyümölcstermő fa helyét. Megfosztotta a világot azoktól az áldásoktól, amelyeket Isten szeretett volna adni általuk. A
zsidók hamis színben tüntették fel Istent a népek előtt. Nemcsak hasznavehetetlenek
voltak, de kifejezetten akadályt jelentettek. Vallásos életük nagyon megtévesztő volt.
Inkább rombolt, mint mentett.
A példázatbeli vincellér nem kérdőjelezte meg az ítéletet, amely szerint a fát - ha
gyümölcstelen marad - ki kell vágni. De ismerte a tulajdonos érdekeit, és magáévá tette
őket. Akkor örülne a legjobban, ha a meddő fa fejlődne és gyümölcsöt teremne. Amikor
a gazda elmondta kívánságát, a vincellér így válaszolt: „Hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó.”
A kertész nem hagyja sorsára a mit sem ígérő növényt. Sőt kész még nagyobb gondot
fordítani rá. Megteremti számára a legkedvezőbb körülményeket, és megkülönböztetett
figyelemmel gondozza.
A szőlőskert kertészét éppúgy érdekli a szőlőskert sorsa, mint a gazdáját. Ehhez hasonlóan a Fiú éppúgy szereti a választott népet, mint az Atya. Krisztus kijelentette hallgatóinak, hogy lehetőségeiket kiszélesíti. Azt az erőforrást, amit a szerető Isten nyújthat,
felfakasztja, hogy az igazság fáivá válhassanak, gyümölcsöt teremve a világ áldására.
Jézus nem mondta el a példázatban, mi volt a kertész munkájának eredménye. Itt
félbeszakadt a történet. Befejezése azon a nemzedéken múlott, amely hallotta szavait.
Nekik szólt a komoly figyelmeztetés: „Ha pedig nem, azután vágd ki azt.” Tőlük függött,
hogy elhangzanak-e a visszavonhatatlan szavak. A harag napja közel volt. Az Izraelt sújtó
csapásokkal a szőlőskert könyörületes gazdája előre figyelmeztette őket a gyümölcstelen fa pusztulására.
Az intés eljutott hozzánk is, és nekünk is szól. Vajon te is gyümölcstelen fa vagy-e
az Úr szőlőskertjében? Kimondják-e rád is nemsokára az ítéletet? Mióta kapod az Úr
ajándékait? Mióta figyeli és várja, hogy viszonozd szeretetét? Micsoda megtiszteltetés
számodra, hogy az Úr szőlőjében lehetsz, és élvezheted a kertész éber gondoskodását!
Hányszor remegtette meg szíved az evangélium drága üzenete! Krisztus nevét viseled.
Látszólag egyházának - Krisztus testének - tagja vagy, de nem tudod, mit jelent élő kapcsolatban lenni a szerető Istennel. Élete nem ragyog át a tieden. Jellemének szép vonásai: „a Lélek gyümölcsei” nem láthatók életedben.
A terméketlen fa élvezi az esőt, a napfényt és a kertész gondoskodását. A talajból
táplálékot szív. Meddő ágai azonban csak árnyékot vetnek a földre, hogy a termést hozó
Krisztus Példázatai, 142-146. (A terméketlen fügefa)
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növények ne virulhassanak alatta. Hasonlóképpen azok a mennyei ajándékok, amelyekkel Isten téged elhalmoz, sem jelentenek áldást a világnak. Megfosztasz másokat azoktól
a kiváltságoktól, amelyekhez a te hibádból nem juthatnak hozzá.
Látod ugye, ha homályosan is, hogy hiába foglalod a földet! Az irgalmas Isten mégis
meghagyott. Nem néz le ridegen rád. Nem fordul el részvétlenül, és nem engedi, hogy
elpusztulj. Neked kiáltja, mint századokkal ezelőtt Izráelnek: „Miképpen adnálak oda
Efraim, szolgáltatnálak ki Izrael!?... Nem végzem el haragomnak hevét; nem fordulok
vissza Efraim vesztére; mert Isten vagyok én, és nem ember” (Hós 11:8-9). A szánakozó
Megváltó rólad is ezt mondja: Kíméld meg még ebben az évben, amíg körülásom és
megtisztítom!
Milyen fáradhatatlan szeretettel szolgált Krisztus Izraelnek kegyelmi idejük meghos�szabbított időszakában! A kereszten így imádkozott: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert
nem tudják, mit cselekesznek!” (Lk 23 : 34). Mennybemenetele után tanítványai először
Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Ott áradt ki a Szentlélek. Az első keresztény
gyülekezet ott mutatta meg a feltámadt Megváltó hatalmát. István, akinek olyan volt
az arca, „mint egy angyalnak orcája” (Acs 6:15), ott tett bizonyságot, és ott áldozta fel
életét. Mindaz, amit a menny adhatott, reájuk áradt. „Mit kellett volna még tennem szőlőmmel - kérdezte Krisztus -; mit meg nem tettem vele?” (Ésa 5:4). Isten gondoskodása
és értünk végzett munkája nem hagyott alább, sőt fokozódott. Most is mondja: „Én, az
Úr, őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjelnappal megőrzöm azt” (Ésa 27: 3).
„Ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem. ..”
Az a szív, amely hideg marad Isten hívására, olyannyira megkeményedik, hogy végül
már mit sem érez, ha a Szentlélek hatni próbál rá. Ekkor hangzik el ez az ítélet: „Vágd ki
azt; miért foglalja a földet is hiába?”
Isten ma még hív: „Térj vissza hát Izrael az Úrhoz, a te Istenedhez! ... Kigyógyítom
őket hűtlenségükből; szeretem őket ingyen kegyelemből... Olyanná leszek Izraelnek,
mint a harmat. Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon ... Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a
szőlőtő; ... Tőlem származik a te gyümölcsöd!” (Hóseás 14:2-9.)

<<<vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 210-219. (A MENYEGZŐI RUHA)
Nagy horderejű az a tanulság, amelyet a menyegzői ruháról szóló példázatból le kell
vonnunk. A menyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja; a menyegzői ruha pedig azt a jellemet, amelyet a menyegző minden vendégének viselnie
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kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz.
Ez a példázat - akárcsak a nagy vacsoráról szóló - az evangéliumi meghívást és a
zsidók elutasító magatartását illusztrálja, valamint azt az üzenetet, amellyel az irgalmas
Isten a pogányokat meghívja. Csakhogy ebben a példázatban a meghívást visszautasítók
sértőbben viselkednek, és a büntetésük is rettenetesebb. A lakomára szóló meghívást a
király küldi. Olyan valaki, akinek joga van parancsolni. A meghívás nagyon megtisztelő,
de a meghívottak nem értékelik a megtiszteltetést. A király tekintélyét lebecsülik. Míg
a gazda meghívását közömbösen fogadták, a királyéra bántalmazással és gyilkossággal
reagálnak. Szolgáival rosszindulattal és megvetéssel bánnak. Sőt meg is ölik őket.
A gazda látva, hogy meghívását semmibe veszik, kijelentette, hogy a meghívottak
közül senki sem fogja megkóstolni vacsoráját. A királlyal szemben gyűlöletet tanúsítók
azonban büntetésből nemcsak nem élvezhetik a király közelségét és lakomáját, hanem
a király „elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté”.
Mindkét példázatban a lakomán vendégek vannak jelen, de a másodikra a résztvevőknek fel is kell készülniük. A felkészülés elmulasztóit kiutasítják. A király bement,
„hogy megtekintse a vendégeket”, és látott „ott egy embert, akinek nem vala menyegzői
ruhája. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád?
Az pedig hallgata. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit,
és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.”
A lakomára szóló meghívást Krisztus tanítványai közvetítették. Urunk kiküldte a tizenkettőt, majd pedig a hetvenet, hogy hirdessék az Isten országa elközeledtét; hogy
az embereket megtérésre szólítsák; és arra, hogy higgyenek az evangéliumban. De nem
fogadták meg szavukat, és nem jöttek el a lakomára. A király később ezzel az üzenettel
küldte el a szolgákat: „Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva
vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.” Ezt az üzenetet Isten Krisztus keresztrefeszítése után küldte a zsidó népnek, de a zsidók, akik Isten különleges népének tartották magukat, elutasították a Szentlélek erejével kísért üzenetet. Sokan ezt a legnagyobb
megvetéssel tették. Mások pedig bosszúsan fogadták azt a hírt, hogy Isten felkínálja
nekik az üdvösséget, és megbocsátja, hogy megtagadták a dicsőség Urát. Gyűlöletükben
az üzenet meghirdetői ellen fordultak, és „nagy üldözés” támadt (Acs 8 :1 II). Sok férfit
és nőt börtönbe vetettek, és az Úr néhány követét, mint Istvánt és Jakabot is, megölték.
A zsidó nép ezzel végleg elutasította Isten kegyelmét. Ennek következményét Krisztus megjövendölte a példázatban: a király „elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.” A kimondott ítélet Jeruzsálem pusztulásával és a
nép szétszóródásával sújtott le a zsidókra.
A harmadik meghívásban Isten a pogányoknak kínálta fel az evangéliumot. A király
így szólt: „A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.”
A király szolgái kimentek a keresztutakra, és „begyűjték mind, akiket csak találtak
vala, jókat és gonoszokat egyaránt.” Vagyis egy vegyes társaságot. Egyesek közülük nem
tisztelték jobban a vendéglátót, mint a meghívás visszautasítói. Az elsőként meghívotKrisztus Példázatai, 210-219. (A menyegzői ruha)
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tak nem akartak semmilyen földi érdekükről lemondani a királyi lakomáért. A meghívás
elfogadói közül pedig némelyek csak saját előnyüket keresték. A lakmározás kedvéért
jöttek, és nem volt szándékukban megtisztelni a királyt.
Amikor a király bejött, hogy megtekintse a vendégeket, mindenkiről kiderült, hogy
milyen a jelleme. A menyegző minden vendége kapott menyegzői ruhát. Ez a ruha a király ajándéka volt. A vendégek a ruha viselésével a vendéglátó iránti tiszteletüket fejezték ki. Egy ember azonban hétköznapi ruhájában jelent meg. Nem készült fel úgy, ahogy
a király kívánta. A drágán vett öltözéket nem értékelte és nem vette fel. Ezzel megsértette urát. A király „mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád” kérdésére semmit sem tudott válaszolni. Hallgatásával megítélte önmagát. A király ekkor ezt mondta:
„Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre.”
A lakoma vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínálta
vendégségen az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt; azok, akiknek neve bekerült az
élet könyvébe. De nem mindenki igazi tanítvány, aki magát kereszténynek vallja. A végső
megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik, mert amikor eljön, hozza a jutalmat,
hogy megfizessen „mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12). Krisztus tehát
mielőtt eljön, minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a jutalmat.
A vizsgálati ítélet idején az emberiség még a földön él. Mindazok élete, akik hitet
tettek Krisztus mellett, elvonul Isten előtt. Isten a mennyei könyvek alapján megvizsgál
mindenkit, és cselekedeteik szerint eldönti örök sorsukat.
A menyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, foltnélküli jelleme. Az egyház „tiszta és ragyogó fehér gyolcsba” öltözik, amelyen nincs „szeplő,
vagy sömörgözés, vagy valami afféle”. A fehér gyolcs - ahogy a Szentírás mondja - „a
szenteknek igazságos cselekedetei” (Jel 19 : 8; Ef 5 : 27), azaz Krisztus igazsága, hibátlan
jelleme, amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójaként.
Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte
őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen szeretettel ragaszkodtak
mennyei Atyjukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár, Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a
fénypalást lelki öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek,
elszakadtak Istentől, és az őket körülölelő fény eltávozott. Szégyellve mezítelenségüket,
egymáshoz varrt fügefalevelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni.
Isten törvényének áthágói ezt teszik Ádám és Éva engedetlensége óta. Fügefaleveleket varrnak össze, hogy betakarják törvényszegés okozta mezítelenségüket. Maguk
szabta öltözéket viselnek. Saját cselekedeteikkel próbálják bűneiket befedezni és Isten
tetszését elnyerni.
Ez azonban lehetetlen. Az ember nem találhat ki semmi olyat, amivel ártatlanságának
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elvesztett palástját helyettesíthetné. Akik Krisztussal és az angyalokkal együtt ülnek a
Bárány menyegzői vacsoráján, nem viselhetnek fügefalevél-öltözéket, sem köznapi ruhát.
Csak a Krisztus által kínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék
Isten előtt. Ezt az öltözéket - saját igazságának palástját - helyezi Krisztus minden bűnbánó, hívő lélekre. „Azt tanácsolom néked - mondja -, hogy végy tőlem ... fehér ruhákat,
hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága” (Jel 3 :18).
A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték emberi elgondolás
szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet felkínálja
nekünk. „Mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink” (Ésa 64:5). Mindazt, amire
önmagunktól vagyunk képesek, beszennyezi a bűn. Isten Fia azonban „azért jelent meg,
hogy a mi bűneinket elvegye; és Őbenne nincsen bűn.” És mi a bűn? „Törvénytelenség”
(Jn 3 : 5.4). Krisztus azonban engedelmeskedett a törvény minden egyes követelményének. Ezt mondta önmagáról: „Hogy teljesítsem a Te akaratodat; ezt kedvelem, én
Istenem a Te törvényed keblem közepette van” (Zsolt 40:9). Amikor a földön járt, ezt
mondta tanítványainak: „Én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait” (Jn 1 5 :10).
Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden embernek, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk
egyesül az Ő szívével; akaratunk beleolvad az Ő akaratába; lelkünk eggyé lesz az Ő lelkével; gondolatainkat foglyul ejti; és az Ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett
igazságába. Ezután, ha az Úr reánk tekint, nem fügefalevél-öltözetünket látja, sem mezítelenségünket, sem bűntől torzult vonásainkat, hanem a maga igaz voltának palástját,
amely a Jahve törvénye iránti tökéletes engedelmesség.
A király megszemlélte a menyegző vendégeit. Csak azokat látta vendégül, akik felöltve a menyegzői ruhát, engedelmeskedtek kívánságának. Ez vonatkozik az evangéliumi
vendégség vendégeire is. Mindenkinek részt kell vennie a nagy Király szemléjén. A Király
csak azokat fogadja be, akik magukra öltötték Krisztus igazságának palástját.
A megigazultság azt jelenti, hogy helyesen cselekedni. Isten mindenkit cselekedetei
szerint ítél meg. Tetteinkből tűnik ki, hogy milyen a jellemünk. Cselekedeteink mutatják
meg, hogy valódi-e a hitünk.
Nem elég azt hinnünk, hogy Jézus nem csaló, és hogy a Biblia vallása nem ravaszul
kigondolt mese. Van olyan ember is, aki elhiszi ugyan, hogy Jézus neve az egyetlen név,
amely által üdvözülhet, de nem fogadja el Jézust hit által személyes Megváltójaként.
Nem elég elfogadni az igazságot, mint elméletet. Nem elég hitvallást tenni Krisztusról,
és nem elég az, ha nevünk a gyülekezet névsorában szerepel. „Aki az Ő parancsolatait
megtartja, az Őbenne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott.” „Arról tudjuk meg, hogy megismertük
Őt, ha az Ő parancsolatait megtartjuk” (1 Jn 3:24; 2:3). Ez a megtérés igazi bizonyítéka.
Bármit vallunk, nem ér semmit, ha nem teszünk Krisztusról igaz cselekedeteinkkel bizonyságot.
Az igazságnak bele kell ágyazódnia szívünkbe, irányítania kell gondolatainkat, és szabályoznia érzéseinket. Egész jellemünkkel Isten parancsait kell visszatükröznünk. Isten
Krisztus Példázatai, 210-219. (A menyegzői ruha)
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szavának minden jótáját és pontocskáját meg kell valósítanunk köznapi életünkben.
Az isteni természet részesei összhangban élnek az igazság normájával, Isten nagy
mércéjével: a szent törvénnyel. Ez az a norma, amellyel Isten az emberek cselekedeteit
megméri, és jellemüket az ítéletben fémjelzi.
Sokan azt állítják, hogy Krisztus halálával a törvény megszűnt. Ezzel az állításukkal
azonban ellentmondanak annak, amit Krisztus maga mondott: „Ne gondoljátok, hogy
jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére ... Míg az ég és a föld elmúlik, a
törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik” (Mt 5 :17-18). Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy engesztelést szerezzen az ember törvényszegéséért. Ha a törvényt meg lehetett volna változtatni vagy szüntetni, akkor Krisztusnak nem kellett volna
meghalnia. Jézus földi életével megdicsőítette Isten törvényét; halálával pedig megerősítette. Nem azért áldozta fel életét, hogy megszüntesse a törvényt, sem pedig azért,
hogy alacsonyabb normát állítson fel, hanem hogy megőrizze az igazságosságot; hogy
tanúsítsa a törvény változtathatatlanságát; és hogy biztosítsa örökérvényűségét.
Sátán azt állította, hogy az ember képtelen engedelmeskedni Isten parancsolatainak.
Az igaz, hogy saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni. Krisztus azonban eljött emberi alakban, és tökéletes engedelmességével bebizonyította, hogy az emberi az istenivel egyesülve a törvény minden egyes előírásának engedelmeskedni tud.
„Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek” (Jn 1:12). Ez a hatalom nem az emberé. Ez Isten hatalma. Amikor valaki befogadja Krisztust, erőt kap ahhoz, hogy. Krisztus életét élje.
Isten tökéletességet kíván gyermekeitől. Törvénye saját jellemének hasonmása, és
minden jellem mértéke. Ezt a mércét mindenki megismerheti; és megtudhatja, milyen
emberekkel akarja Isten benépesíteni országát. Krisztus földi élete Isten törvényének tökéletes ábrázolása volt. Amikor azok jelleme, akik Isten gyermekeinek vallják magukat,
hasonló lesz Krisztuséhoz, akkor engedelmeskedni fognak Isten parancsolatainak. Az Úr
bízhat bennük, és azok közé sorolhatja őket, akik mennyei családját fogják alkotni. Krisztus igazságának dicsőséges palástjába öltözötten helyük lesz a király lakomáján. Joguk
lesz ahhoz, hogy a vérrel megmosott sokaság közé álljanak.
Az ember, aki nem viselt menyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium
nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igaz bűnbánatot. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne. Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat.
Mégis úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. Hallgatják
az Igét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját.
Sokan, akik magukat kereszténynek nevezik, csupán erkölcsös emberek. Nem fogadják el azt az ajándékot, amellyel bemutathatnák és megdicsőíthetnék Krisztust a világ
előtt. A Szentlélek munkáját nem ismerik. Nem cselekvői az Igének. Szinte nem is tudják
felfogni azokat a mennyei elveket, amelyek megkülönböztetik Krisztus követőit a világ
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fiaitól. Azok, akik Krisztus követőinek vallják magukat, már nem képeznek elkülönült és
különleges népet. A határvonal elmosódott. Követik a világot, a világ életmódját, szokásait, önzését. Az egyház a törvényszegésben átpártolt a világhoz. Pedig a világnak kellene követnie az egyházat a törvény iránti engedelmességben. Az egyház napról napra
formálódik a világ képmására.
Ezek az állítólagos krisztuskövetők azt remélik, hogy Krisztus halála által üdvözülnek,
de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen kegyelem gazdag ajándékait, és megkísérelnek a megigazultság látszata mögé bújni, remélve, hogy elrejthetik
jellemük fogyatékosságait. Ennek a törekvésüknek azonban semmi hasznát nem látják
az ítélet napján.
Krisztus igazsága nem fedez be egyetlen melengetett bűnt sem. Az ember a szívében
is megronthatja a törvényt. Ha nem követ el látható bűnt, a világ előtt nagyon becsületes lehet. De Isten törvénye feltárja a szív titkait is. Isten minden cselekedetet a mögötte
húzódó indítékok alapján ítél meg. Az ítélet csak azokat a tetteket hagyja jóvá, amelyek
összhangban vannak Isten törvényének elveivel.
Az Isten szeretet, és erről a szeretetről a Krisztus által nyújtott ajándékban tett bizonyságot. Amikor „egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3 :16. ), semmit nem tartott vissza azoktól, akiket megvásárolt. Az egész mennyet nekünk adta, ahonnan erőt és ellenálló-képességet meríthetünk,
hogy nagy ellenségünk le ne győzzön bennünket. De Istent a szeretet nem készteti a bűn
elnézésére. Nem nézte el Sátán bűnét. Nem nézte el Ádámét, sem Káinét. Nem fogja
elnézni senki ember fiáét. Nem nézi el a mi bűneinket, és nem fog szemet hunyni a mi
jellemünk fogyatékosságai felett sem. Elvárja, hogy az Ő nevében győzzünk.
Akik nem öltik magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékba kínál, azok visszautasítják azokat a jellemvonásokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik
azt, ami a menyegzői lakomához méltó vendégekké alakíthatná őket.
A példázat szerint a király „mi módon jöttél ide holott nincsen menyegzői ruhád”
kérdésére az ember hallgatott. Így lesz az ítélet napján is. Az emberek most még mentegethetik jellemhibáikat, de azon a napon nem lesz mentségük.
Korunkban a Krisztus nevét viselő egyházak nagyon kiváltságos helyzetben vannak.
Az Úr egyre növekvő fénnyel nyilatkoztatja ki önmagát nekünk. Sokkal előnyösebb a
helyzetünk, mint Isten hajdani népéé volt. Nemcsak abban a fényben járhatunk, amelyet Isten Izraelre sugározott, jóllehet már az is nagy világosság volt, hanem még többet
tudhatunk a Krisztus által nyújtott csodálatos megváltásról. Ami a zsidóknak előkép és
szimbólum volt, az nekünk valóság. Ők az Ószövetség történelmét ismerték csak, mi az
Ót és az Újat is. Annak a Megváltónak az ígérete a mienk, aki eljött; a keresztre feszített
Megváltó ígérete, aki feltámadt, és József széthasadt sírja felett hirdette: „Én vagyok
a feltámadás és az élet!” Krisztusnak és szeretetének megismerése által Isten országa
közénk jött. Krisztusról tanulunk prédikációk útján, és róla hallunk lelki énekekben. Gazdagon megrakott lelki asztal tárul elénk. A végtelen áron megvásárolt menyegzői ruhát
Isten mindenkinek ingyen kínálja. Isten követői hirdetik Krisztus igazságosságát, a hit álKrisztus Példázatai, 210-219. (A menyegzői ruha)
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tali megigazulást, Isten Igéjének végtelenül dicső és becses ígéreteit. Beszélnek a Szentlélek vigasztalásáról is. Elmondják, hogy Krisztus szabad utat nyitott nekünk az Atyához,
és hogy bízhatunk az örök élet ígéretében, amely Isten országában valóra válik. Mit tehetne még Isten értünk, amit a nagy vacsora, a mennyei lakoma ne rejtene magában?!
A szolgáló angyalok ezt mondják a mennyben: a ránk bízott munkát elvégeztük. Vis�szaszorítottuk a gonosz angyalok seregét. Fényt és világosságot hintettünk az emberek lelkébe. Emlékezetükbe idéztük Isten szeretetét, amelyet Jézusban mutatott meg.
Krisztus keresztjére irányítottuk figyelmüket. Felfogták, hogy Krisztusnak a bűn miatt
kellett kereszthalált szenvednie, és mélyen megrendültek. Felismerték, hogy milyen lépések vezetnek a megtéréshez. Megérezték az evangélium hatalmát. Isten szeretetének
melege meglágyította szívüket. Meglátták Krisztus jellemének szépségét. Sok embernél
azonban mindez hasztalan volt, mert nem akarnak szokásaikkal felhagyni, és jellemükön
változtatni. Nem akarják levenni földi öltözetüket, hogy Isten rájuk adhassa a mennyei
palástot. A kapzsiság foglyai. Jobban szeretik a világ barátságát, mint Istenüket.
A végső döntés napja ünnepélyes nap lesz. Így írja le János apostol, amit prófétikus
látomásban látott: „Láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete
elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat
és kicsinyeket, állapi az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv
nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a
könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jel 20:11-12).
Az örökkévalóság határán szomorú lesz a visszaemlékezés. Az élet a maga valóságában
mutatkozik meg az emberek előtt. A világ örömei, gazdagsága, megbecsülése nem tűnik
már olyan fontosnak. Felismerik, hogy az igaz életnek, amelyet megvetettek, van csak
értéke. Látni fogják, hogy jellemüket Sátán csaló varázsa alakította. Öltözetük, amelyet
maguk választottak, azt jelzi, hogy az első nagy hitehagyóhoz ragaszkodtak. Látni fogják
döntésük következményeit, és megtudják, mit jelent az Isten parancsolatainak áthágása.
Nem lesz több kegyelemidő, amelyben felkészülhetnénk az örökkévalóságra. Ebben
az életben kell magunkra ölteni Krisztus igazságosságának palástját. Csak most van lehetőségünk arra, hogy jellemünket formáljuk a mennyei otthon számára, amelyet Krisztus
készített parancsolatai engedelmes követőinek.
A kegyelemidő hamar lejár. A vég közel. A figyelmeztetést megkaptuk: „Vigyázzatok
magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap” (Lk 21: 34).
Vigyázzatok, nehogy készületlenül találjon titeket! Vigyázzatok, hogy legyen menyegzői
ruhátok a nagy Király lakomáján!
„Amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.” „Boldog, aki vigyáz,
és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát” (Mt
24:44; Jel 16:15).
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KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 174-182. (ÁTHIDALHATATLAN SZAKADÉK)
ÁTHIDALHATATLAN SZAKADÉK
A gazdagról és Lázárról mondott példázatában Krisztus azt tanítja, hogy az ember
ebben az életben dönti el örök sorsát. E próbaidő alatt Isten mindenkinek felkínálja kegyelmét. De ha az ember a maga kedvteléseivel elvesztegeti az alkalmakat, eljátssza
örök életét, újabb próbaidőt nem kap. Rajta múlik, hogy közte és Isten között áthidalhatatlan szakadék tátong.
Ez a példázat éles határt von az Istentől magát függetlenítő gazdag és az Istenben
bízó szegény között. Krisztus megmutatta, hogy eljön az az idő, amikor a két osztály helyzete megfordul. E világ javait nélkülöző, de Istenben bízó és a szenvedésben béketűrő
szegényeket Isten egy napon azok fölé emeli, akik e világban a legmagasabbra jutottak,
de nem adták át életüket Istennek.
„Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap
dúsan vigadozván: és vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdag
asztaláról.”
A gazdag nem a hamis bíróval ábrázolt osztályba tartozott, aki nyíltan megmondta,
hogy nem törődik sem Istennel, sem emberrel. A gazdag Ábrahám fiának tartotta magát. Nem bántotta a koldust, és nem űzte el, mint akit látni sem kíván. Ha a szegények
e visszataszító képviselőjének enyhíti fájdalmát a palotája kapuján belépő gazdag látványa, ám maradjon ott. Azt azonban önző közönnyel tűrte, hogy testvére szükséget
szenvedjen.
Abban az időben nem voltak kórházak, ahol a betegeket gondozhatták volna. Azoknak a figyelmét, akikre az Úr gazdagságot bízott, felhívták a szenvedőkre és szűkölködőkre, hogy megszánva őket, segítsenek rajtuk. Így volt ez a koldus és gazdag esetében
is. Lázárnak nagy szüksége lett volna e segítségre, mert nem voltak barátai; nem volt
otthona, pénze, sem élelme. De ez a gazdag és rangos ember nap mint nap hagyta, hogy
Lázár szükséget szenvedjen, miközben neki mindene megvolt. Ő enyhítenie felebarátja
szenvedését, csak magával törődött, mint ahogy ma is sokan.
Közvetlen közelünkben emberek éheznek rongyosan, hajléktalanul. Vétkezünk, ha
nem segítünk e szegény szenvedőkön. Olyan terhet veszünk magunkra, amely egyszer
majd rettegéssel tölt el minket. A fösvénység bálványimádásnak számít. Isten szemében
minden önzés bűn.
Isten a gazdagot a tőle kapott vagyon sáfárává tette. Kötelessége lett volna segítséget nyújtani a koldusoknak. Isten megparancsolta: „Szeressed ... az Urat, a te Istenedet
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teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből”, és „szeressed felebarátodat, mint
magadat” (5 Móz 6: 5; 3 Móz 19:18). A gazdag ember zsidó volt, és ismerte Isten parancsát. De azt elfelejtette, hogy számot kell adnia arról, miként használta fel a reá bízott
javakat és képességeket. Az Úr bőségesen hintette reá áldásait, de ő nem Alkotója megdicsőítésére használta őket, hanem önzően a maga dicsőségére. Gazdagsága arányában
kellett volna a kapott ajándékokat az emberiség felemelésére használnia. Ez volt az Úr
parancsa, de a gazdag nem gondolt Isten iránti kötelességére. Kamatra adott kölcsön
pénzt, de abból, amit Istentől kapott, nem adott semmi kamatot. Volt tudása és tehetsége, de nem kamatoztatta. Megfeledkezve arról, hogy számadással tartozik Istennek,
minden képességét az élvezetek oltárán áldozta fel. Mindaz, ami körülfogta - mulatságok körforgása, barátai dicsérete és hízelgése - önző szórakozását szolgálta. Lekötötték a barátok, és elfeledkezett arról, hogy kötelessége lenne Istennel együttműködve
irgalmasságot cselekedni. Volt alkalma Isten Igéjét megismerni, és tanításait gyakorolni,
de szórakozni vágyó barátai, akiknek társaságát kereste, annyira lefoglalták idejét, hogy
elfeledkezett az örökkévalóság Istenéről.
Egyszer azonban megváltozott a két ember helyzete. A nap mint nap türelmesen és
némán szenvedő szegény meghalt, és eltemették. Senki sem siratta meg, de a szenvedésben tanúsított türelmével Krisztusról tett bizonyságot. Kiállta hite próbáját, és amikor meghalt, a példázatban az angyalok elvitték Ábrahám kebelére.
Lázár azokat a szenvedő szegényeket ábrázolja, akik hisznek Krisztusban. Amikor a
trombita megszólal, és mindazok, akik a sírban vannak, Krisztus hangjára előjönnek, ők
is megkapják jutalmukat, mert Krisztusba vetett hitük nem csupán elmélet, hanem valóság volt.
„Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván,
monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ujjának
hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.”
Krisztus ezt a példázatát a nép elképzelésére építette. Hallgatói közül sokan a halál
és feltámadás közötti öntudatos állapot tanát vallották. A Megváltó ismerte nézeteiket,
és példázatát úgy fogalmazta meg, hogy e nézetükre építve, fontos igazságokat véssen
szívükbe. Olyan tükröt tartott hallgatói elé, amelyben a maga valóságában megláthatták, milyen viszonyban vannak Istennel. Saját elképzeléseiket használta fel arra, hogy
megértesse velük e nagyon fontos igazságot: nem a vagyon határozza meg az ember
értékét, mert mindazt, amije van, az Úrtól kapta kölcsön. Ha visszaél ezekkel az ajándékokkal, koldusabb és lesújtottabb lesz a legnyomorultabb, de Istent szerető és benne
bízó embernél.
Krisztus meg akarta értetni hallgatóival, hogy az ember nem tudja halála után üdvösségét biztosítani. „Fiam - válaszolta a példázatban Ábrahám -, emlékezzél meg róla,
hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait: most pedig
ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenekfelett, miköztünk és tiköztetek nagy
közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét tihozzátok általmenni, nem mehetnek,
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sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.” Így ábrázolta Krisztus, hogy milyen reménytelen második próbaidőre várni. Az ember csak ebben az életben készülhet fel az örökkévalóságra.
A gazdag még mindig azt képzelte, hogy ő Ábrahám gyermeke, és a példázat szerint
szorultságában segítségül hívta. „Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam” - esdekelt. Nem
Istenhez imádkozott, hanem Ábrahámhoz, azt tanúsítva, hogy Ábrahámot Isten fölé helyezi, és hogy Ábrahámhoz való viszonyára építi üdvösségét. A lator a kereszten Krisztushoz könyörgött: „Emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a Te országodban!” (Lk 23:42.)
És azonnal választ kapott: „Bizony mondom néked ma (amikor szenvedve, megalázottan
függök a kereszten), hogy velem leszel a paradicsomban.” A gazdag azonban Ábrahámhoz imádkozott, és kérése nem teljesült. Isten csak Krisztust „emelte” „fejedelemmé
és megtartóvá”, „hogy adjon Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.” „Nincsen
senkiben másban üdvösség” (Acs S : 31; 4:12).
A gazdag önző élvezetekkel töltötte életét, és túl későn látta meg, hogy nem készült
fel az örökkévalóságra. Ráébredt oktalanságára. Testvéreire gondolt, akik kedvük szerint
élnek, ahogy egykor ő is, és így könyörgött: „Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el
őt (Lázárt), az én atyámnak házához; mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen
nékik, hogy ők is ide e gyötrelemnek helyére ne jussanak.” De „monda néki Ábrahám:
Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat. Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek! Ő pedig monda néki:
Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak
közül feltámad.”
Amikor a gazdag további bizonyítékért esdekelt testvérei számára, azt a világos választ kapta, hogy e bizonyíték sem győzné meg őket. A gazdag Istent bírálta kérésével.
Mintha ezt mondta volna: ha jobban figyelmeztettél volna, akkor nem lennék itt. Ábrahám pedig a példázat szerint ezt válaszolta: testvéreid elég figyelmeztetést kaptak. Isten
fényt hintett rájuk, de nem akarták meglátni; az igazság feltárult előttük, de nem akarták
meghallani.
„Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a
halottak közül feltámad.” E szavak igazságát a zsidó nép történelme bizonyítja. Krisztus
utolsó és mindent betetőző csodája a négy napja halott bethániai Lázár feltámasztása
volt. A zsidók látták a Megváltó istenségének e csodálatos bizonyítékát, de nem fogadták el. Lázár feltámadt, és bizonyságot tett előttük, de ők megkeményített szívvel fogadtak minden bizonyítékot. Sőt Lázárt még meg is akarták ölni (Jn 12:9-11).
A törvény és a próféták Isten eszközei az emberek megváltására. Krisztus azt mondta, hogy figyeljenek ezekre a bizonyítékokra. Ha nem hallgatnak Isten Igéjére, a halálból
feltámadt tanú bizonyságtevését sem veszik figyelembe.
Azok, akik figyelnek Mózesre és a prófétákra, nem igényelnek nagyobb világosságot
annál, mint amit Isten már adott. De ha az emberek elvetik a világosságot, és nem értékelik alkalmaikat, arra az üzenetre sem hallgatnának, amit egy feltámadt halott hozna
nekik. Még ez a bizonyíték sem győzné meg őket, mert a törvény és a próféták elvetéséKrisztus Példázatai, 174-182. (Áthidalhatatlan szakadék)
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vel annyira megkeményítették szívüket, hogy elvetnek minden világosságot.
A beszélgetés Ábrahám és az egykori gazdag ember között szimbolikus. Azt a tanulságot vonhatjuk le belőle, hogy mindenki elég értelmet kap ahhoz, hogy tudja, mit
kell tennie. Az ember kötelességei arányban állnak alkalmaival és kiváltságaival. Isten
mindenkinek elég világosságot és képességet ad a reá bízott feladat elvégzéséhez. Ha az
ember nem teljesín a kis fénnyel megvilágított kötelességét, akkor a nagyobb fény csak
hűtlenségére világítana rá, és arra, hogy a kapott áldásokkal nem élt. „Aki hű a kevesen,
a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az” (Lk 16:10). Aki nem fogadja
el a Mózes és a próféták útján kapott világosságot, aki valami nagy csodát szeretne látni,
azt a csoda sem győzné meg.
A gazdagról és Lázárról szóló példázat arra világít rá, hogy e két ember által képviselt
embercsoportot miként értékelik a láthatatlan világban. A gazdagság nem bűn, ha valaki
becsületesen jutott hozzá. Isten nem ítéli el a gazdagot gazdagsága miatt. De elmarasztalja akkor, ha a reá bízott anyagiakat önzően használja fel. Sokkal jobb volna, ha pénzével jót tenne, és így Isten trónjánál helyezné el. A halál nem tesz egy olyan embert sem
szegénnyé, aki az örökké tartó gazdagság keresésére szenteli életét. De az az ember, aki
a maga számára gyűjt kincset, semmit sem vihet el belőle a mennybe. Hűtlen sáfárnak
bizonyult. Földi életében jó dolgokat kapott, de elfeledkezett Isten iránti kötelességéről.
Elmulasztott mennyei kincseket gyűjteni.
A példázatbeli gazdagnak, aki olyan előnyös helyzetben volt, kamatoztatnia kellett
volna a kapott ajándékokat, hogy cselekedeteiért még gazdagabb lelki kincseket kapjon az örökkévalóságban. A megváltás célja nemcsak a bűnök eltörlése, hanem az is,
hogy visszaadja az embernek a bűn elkorcsosító hatása nyomán elvesztett lelki ajándékokat. Pénzt nem vihetünk magunkkal az elkövetkezendő életbe. Ott nem lesz szükség
rá. Azokat a jó cselekedeteket azonban, amelyekkel lelkeket mentettünk Krisztusnak,
magunkkal visszük a mennybe. Akik pedig az Úr ajándékait önzőn maguknak használják
fel, támasz nélkül hagyva nincstelen felebarátaikat, és Isten földi műve előbbreviteléért semmit sem tesznek, azok meggyalázzák Alkotójukat. A mennyei könyvekben nevük
mellett ez áll: megrabolták Istent.
A gazdagnak megvolt mindene, ami pénzzel megszerezhető, de nem volt olyan kincse, amellyel tartozását visszafizethette volna Istennek. Úgy élt, mintha minden, ami a
kezében volt, sajátja lett volna. Nem vette figyelembe Isten parancsát, és nem látta meg
a szenvedő szegények szükségét. Isten végső parancsát azonban nem veheti semmibe.
Olyan erővel hangzik, hogy nem tudja megkérdőjelezni, sem elutasítani. Ott kell hagynia
vagyonát, amelynek nem a sáfára többé. Az egykor gazdag ember reménytelen szegénységbe süllyed. Krisztus igazságának palástja, amelyet a mennyei szövőszéken szőttek,
nem fedezheti be. Aki valamikor a legdrágább bíbort, a legfinomabb vásznat viselte,
most mezítelen. Próbaideje lejárt. Semmit nem hozott a világra, semmit sem vihet ki
onnan.
Krisztus fellebbentette a függönyt, és megmutatta ezt a képet a papoknak és főembereknek, az írástudóknak és farizeusoknak. Ti, akik e világ javaiban dúskáltok, de Isten

126

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

dolgaiban nem, gondolkozzatok el ezen a jeleneten! Akit az emberek nagyra becsülnek,
az Isten szemében visszataszító. Krisztus kérdi: „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.)
MIT MONDOTT A PÉLDÁZAT A ZSIDÓ NÉPNEK?
Amikor Krisztus elmondta példázatát a gazdagról és Lázárról, a zsidók között sokan
voltak olyan szánalmas állapotban, mint a gazdag ember. Az Úr javait a maguk önző
céljaira használták, és már-már nekik is szólt az ítélet: „Megmérettél a mérlegen, és
híjával találtattál” (Dán 5:27). A gazdag megkapott minden földi és lelki áldást, de nem
Istennel együttműködve akarta ezeket az áldásokat kamatoztatni, akárcsak a zsidó nép.
Isten megbízta a zsidókat a szent igazság őrzésével. Kegyelmének sáfáraivá tette őket.
Megadott nekik minden lelki és földi előnyt, és megparancsolta nekik, hogy továbbítsák
áldásait. Külön felhívta figyelmüket arra, hogy miként bánjanak megfáradt testvéreikkel,
a közöttük lakó idegennel és szegénnyel. Ne akarjanak mindent a maguk javára fordítani,
hanem emlékezzenek meg a nélkülözőkről, és segítsenek rajtuk! Isten azt ígérte, hogy
szeretetük és irgalmasságuk szerint fogja megáldani őket. Ők azonban a gazdaghoz hasonlóan nem nyújtottak segédkezet, hogy enyhítsenek a szenvedő emberiség földi és
lelki nyomorán. Gőgösen Isten választott és kegyelt népének tartották magukat, de nem
szolgálták és nem imádták Istent. Abban bíztak, hogy Ábrahám leszármazottai. „Ábrahám magva vagyunk” (Jn 8: 33) - mondták büszkén. A válság órájában azonban megmutatkozott, hogy elszakadtak Istentől, és úgy bíztak Ábrahámban, mintha Isten lett volna.
Krisztus szeretett volna fényt hinteni a zsidó nép elsötétült lelkébe. Így szólt hozzájuk: „Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ámde meg
akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte” (Jn 8: 39-40).
Krisztus nem látott semmi érdemet a származásában. Azt tanította, hogy a lelki kapcsolat a vérségi kapcsolat felett áll. A zsidók azt állították, hogy Ábrahámtól származnak.
Mivel azonban nem úgy éltek, mint Ábrahám, azt bizonyították, hogy nem igazi gyermekei. Csak azok Ábrahám igazi leszármazottai, akik Ábrahám lelkületével engedelmeskednek Istennek. Habár a koldus az alsóbbrendűnek tartott osztályhoz tartozott, Krisztus
azok közé sorolta, akiket Ábrahám legközelebbi barátai közé fogadna.
A gazdagot pompa és fényűzés vette körül, de olyan tudatlan volt, hogy Ábrahámot
Istenként tisztelte. Ha értékelte volna magasztos kiváltságait, és hagyta volna, hogy Isten Lelke alakítsa értelmét és szívét, akkor egészen más lett volna a helyzete. Ez arra
a népre is vonatkozik, amelyet a gazdag képviselt. Ha engedelmeskedtek volna Isten
szavának, jövőjük egészen másként alakul. Lelki tisztánlátásról tanúskodtak volna. Isten
megáldotta volna javaikat azért, hogy általuk az egész világ áldásban és az igazság világosságában részesülhessen. Annyira távol álltak azonban az Úr akaratától, hogy egész
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életük rossz irányba haladt. Nem használták Isten sáfáraihoz méltóan, az igazságnak és
az igaz életnek megfelelően a kapott ajándékokat. Nem számoltak az örökkévalósággal,
és hűtlenségük az egész nemzet romlását vonta maga után.
Krisztus tudta, hogy Jeruzsálem pusztulásakor a zsidók emlékezni fognak figyelmeztetésére. Így is történt. Amikor Jeruzsálem nagy bajba jutott, amikor népét éhínség és
egyéb szenvedés sújtotta, megemlékeztek Krisztus szavairól, és megértették a példázatot. Szenvedésük oda vezethető vissza, hogy elmulasztották az Istentől kapott világosságot a világra sugározni.
AZ UTOLSÓ NAPOKBAN
A gazdag ember történetének befejezése e föld történetének záró jeleneteit ábrázolja. A gazdag ember Ábrahám gyermekének mondta magát, de áthidalhatatlan szakadék
- helytelenül formált jelleme - választotta el Ábrahámtól. Ábrahám szolgálta Istent, hittel
és engedelmességgel követve szavát. A gazdag pedig nem törődött sem Istennel, sem a
szenvedő emberiséggel. A közte és Ábrahám között tátongó szakadék az engedetlenség
szakadéka volt. Ma is sokan követik ezt az utat. Jóllehet az egyház tagjai, de megtéretlenek. Lehet, hogy részt vesznek az istentiszteleteken, és éneklik a zsoltárt: „Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!” (Zsolt 42
: 2), de ez nem igaz. Isten szemében olyanok, mint a legnagyobb bűnös. Az izgalmakra
és szórakozásra vágyó, a hivalkodást szerető lélek nem tudja Istent szolgálni. A példázat
gazdag emberéhez hasonlóan nem akar harcolni a test kívánságai ellen. Ki akarja elégíteni vágyait. A bűn légkörét választja. Amikor hirtelen elragadja a halál, azzal a jellemmel
száll sírba, amelyet egész életében a sátáni erőkkel szövetségben formált. A sírban már
nincs lehetősége választani - sem jót, sem rosszat -, mert halála napján „elvesznek az ő
tervei” (Zsolt 146:4; Préd 9:7-8).
Amikor Isten hangjára a halottak feltámadnak, a gazdag az életében táplált vágyakkal és indulatokkal, vonzalmakkal és ellenérzésekkel lép elő a sírból. Isten nem művel
csodát olyan ember újjáteremtéséért, aki nem akart megújulni, amikor erre minden
lehetősége és adottsága megvolt. Élete során nem gyönyörködött Istenben, és nem talált örömet szolgálatában. Jelleme nincs összhangban Istennel, és nem lenne boldog a
mennyei családban.
Világunkban vannak önelégült emberek. Ezek nem falánkok, nem részegesek, nem
is hitetlenek. Csak egyszerűen önmaguknak akarnak élni, és nem Istennek. Nem gondolnak Istenre, ezért a hitetlenek közé tartoznak. Ha beléphetnének a kapukon Isten
városába, nem lehetne joguk az élet fájához, mert amikor Isten parancsolatai - kötelező
érvényű kívánalmaikkal - eléjük tárultak, akkor ezt mondták: Nem! Ezen a földön nem
szolgálták Istent, ezért nem szolgálnák odaát sem. Nem éreznék jól magukat Isten közelében, és minden helyet kívánatosabbnak tartanának, mint a mennyet.
Krisztustól tanulni annyit jelent, mint felölteni jellemét. Aki azonban nem értékeli és
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nem hasznosítja a földön kapott drága alkalmakat és megszentelő sugallatokat, az nem
tudna részt venni a menny tiszta áhítatában. Jelleme nem alakult át a mennyei minta
szerint. A saját felületességével vájta ki azt a szakadékot, amelyet semmivel nem lehet
áthidalni. Közte és az igazak között hatalmas „közbevetés” tátong.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 262-270. (KI AZ ÉN FELEBARÁTOM?)
„KI AZ ÉN FELEBARÁTOM?”
A zsidók között a „ki az én felebarátom?” kérdés véget nem érő vitát indított el.
A pogányokat és a samaritánusokat illetően semmi kétségük nem volt. A pogány és a
samaritánus idegen és ellenség volt. De hol van a határ saját népüknél és a társadalom
különböző osztályainál?! A papok, a rabbik, a vének ceremóniákat ceremóniákra halmoztak, hogy megtisztítsák magukat. Kit tartsanak ezek az emberek felebarátjuknak?
Ha a tudatlan és felszínes tömeggel érintkeznek - tanították -, sok szenny rakódhat rájuk,
amelyet csak fáradságos munkával lehet eltávolítani. Felebarátjuk-e vajon a „tisztátalan” is?
Erre a kérdésre válaszolt Krisztus az irgalmas samaritánusról szóló példázatában.
Krisztus megmutatta, hogy nem csak az az ember felebarátunk, aki a mi hitünket vallja.
Ebben a kérdésben nincs faj-, szín-, sem osztálykülönbség. Felebarátunk mindenki, akinek szüksége van segítségünkre. Felebarátunk mindenki, akit az ellenség megsebzett és
összezúzott. Mindenki felebarátunk, aki Isten tulajdona.
Az irgalmas samaritánus példázatának elmondására egy törvénytudó kérdése késztette Krisztust. A Megváltó tanított, és „egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” A farizeusok biztatták a
törvénytudót e kérdés felvetésére, mert remélték, hogy Krisztust saját szavaival tőrbe
ejthetik. És türelmetlenül várták válaszát. A Megváltó azonban nem bocsátkozott vitába.
Magától a kérdezőtől akart választ kapni. „A törvényben mi van megírva? - kérdezte -,
mint olvasod?” A zsidók még mindig azzal vádolták Jézust, hogy nem tulajdonít nagy fontosságot a Sínai-hegyen adott törvénynek. De Ő az üdvösség kérdésénél éppen az Isten
parancsolatai megtartását vetette fel. A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a
te felebarátodat, mint magadat.” „Jól feleltél - mondta Krisztus -; ezt cselekedd, és élsz.”
A törvénytudó nem volt megelégedve a farizeusok magatartásával és cselekedeteivel. Tanulmányozta a Szentírást, mert meg akarta ismerni mondanivalóját. Mélységesen
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érdekelte ez a kérdés, és őszintén kérdezte: „Mit cselekedjem?” Válaszában, amelyben
meghatározta a törvény követelményeit, figyelmen kívül hagyta a ceremóniális és rituális előírások tömkelegét. Ezeknek nem tulajdonított fontosságot. Csak azt a két nagy
elvet nevezte meg, amelytől „függ az egész törvény és a próféták” (Mt 22 :40). E válasz
megdicsérése előnyösen befolyásolta a Megváltó ügyét a rabbiknál. Nem ítélhették el
annak szentesítéséért, amit egy törvénytudó is megerősített.
„Ezt cselekedd, és élsz” - mondta Krisztus. Tanításában a törvényt mindig Istentől
származó kerek egészként mutatta be, tanúsítva, hogy lehetetlen megtartani az egyik
előírást, és áthágni a másikat, mert ugyanaz az elv vonul végig az egészen. Az ember
sorsát az egész törvény iránti engedelmessége határozza meg.
Krisztus tudta, hogy senki sem képes a maga erejéből engedelmeskedni a törvénynek. A törvénytudót alaposabb és igényesebb kutatásra akarta késztetni, hogy megtalálja az igazságot. Csak Krisztus erejének és kegyelmének elfogadásával tudjuk megtartani
a törvényt. Csak az engesztelő áldozatba vetett hit teszi képessé az elbukott embert
arra, hogy szeresse Istent teljes szívével, felebarátait pedig úgy, mint saját magát.
A törvénytudó tudatában volt annak, hogy nem tartotta meg sem az első négy parancsolatot, sem pedig a többi hatot. Krisztus fürkésző kérdésének súlya alatt bűnösnek
érezte magát, de bűnei megvallása helyett igazolni próbálta őket. Az igazság elismerése
helyett azt igyekezett bebizonyítani, hogy milyen nehéz a parancsolatokat megtartani.
Azt remélte, hogy ezzel elhárítja az ítéletet, és sikerül igazolnia magát a nép előtt. A
Megváltó szavaiból kitűnt, hogy a törvénytudó kérdésére semmi szükség nem volt, hiszen maga is meg tudta válaszolni. De a törvénytudó egy másik kérdést is feltett: „Ki az
én felebarátom?”
Krisztus most sem engedte magát vitába keverni. A kérdésre egy történettel válaszolt, amely még élénken élt hallgatói emlékezetében: „Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba - mondta -, és rablók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák félholtan.”
A Jeruzsálemből Jerikóba tartó embernek Júdea pusztáján is át kellett haladnia. Az út
kietlen, sziklás, rablók háborgatta hegyszoroson vezetett át, amely gyakran volt erőszakos cselekmények színhelye. A példázatbeli utast itt támadták meg. Minden értékétől
megfosztották, és félholtan az útszélen hagyták. Amint így feküdt, egy pap jött az úton.
Látta a megsebesített, összezúzott, vérében fetrengő embert, de nem segített rajta, hanem „elkerülé”. Ezután megjelent egy lévita. Kíváncsi volt, hogy mi történt; ezért megállt, és megnézte a szenvedőt. Tudta, hogy mit kellene tennie, de az kellemetlen feladat
lett volna. Kívánta, hogy bárcsak ne jött volna arra, és ne látta volna meg a megsebzett
embert. Meggyőzte magát, hogy az ügy nem tartozik rá, és ő is „elkerülé”.
Egy arra elhaladó samaritánus azonban, meglátva a szenvedőt, elvégezte azt a munkát, amire a többiek nem voltak hajlandók. Jóindulattal és kedvesen segített a megsebzett emberen. „Mikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván, bekötözé
annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára,
vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt
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kivévén, adá a gazdának, és monda néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked.” Mind a pap, mind a lévita vallásos embernek tartotta magát. A samaritánus pedig arról tett bizonyságot, hogy igazán megtért.
Neki sem volt kellemesebb az a munka, mint a papnak és a lévitának, de lelkülete és
cselekedete azt bizonyította, hogy a menny a szívében él.
E tanítással Krisztus félreérthetetlenül és meggyőzően bemutatta a törvény elveit, tanúsítva hallgatóinak, hogy elmulasztották megvalósítani ezeket az elveket. Szavai
olyan világosak és súlyosak voltak, hogy a hallgatók nem tudtak akadékoskodni. A törvénytudó a tanításban semmi megbírálhatót nem talált. Krisztussal szembeni előítélete
eloszlott. A nemzetében élő idegenkedést azonban nem győzte le egészen, és ezért nem
tudott név szerint elismeréssel adózni a samaritánusnak. Krisztus kérdésére: „E három
közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók kezébe esett” - így
válaszolt: „Az, aki könyörült rajta.”
„Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is akképpen cselekedjél.” Légy ugyanilyen
kedves, melegszívű a nyomorultakhoz! Ezzel mutatod meg, hogy megtartod az egész
törvényt.
A zsidók és a samaritánusok közötti nagy vallási ellentét az igaz istentiszteletről vallott eltérő nézetükben rejlett. A farizeusok semmi jót nem mondtak a samaritánusokról.
Inkább a legelkeseredettebb átkokat szórták rájuk. Olyan nagy volt az ellenszenv a zsidók
és a samaritánusok között, hogy a samaritánus asszony furcsállta, amikor Krisztus vizet
kért tőle. „Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntőlem - kérdezte -, aki samáriai asszony vagyok?!” „Mert a zsidók - tette hozzá az evangélista - nem barátkoznak a samáriaiakkal”
(Jn 4 : 9). Amikor a zsidók, telve gyilkos gyűlölettel, rátámadtak Krisztusra a templomban, hogy megkövezzék, jobb szavakat nem találtak gyűlöletük kifejezésére: „Nem jól
mondjuk-é mi, hogy te samaritánus vagy, és ördög van benned?” (Jn 8 : 48.) A pap és a
lévita nem végezte el azt a szolgálatot, amelyet az Úr meghagyott nekik. Honfitársukon
egy gyűlölt és megvetett samaritánus segített.
A samaritánus teljesítette a parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint magadat”, tanúsítva, hogy igazabb, mint elítélői. Élete kockáztatásával, testvérként ellátta a megsebzett embert. A samaritánus Krisztust ábrázolja. Megváltónk olyan szeretetet tanúsított
irántunk, amilyenre az ember soha nem lenne képes. Amikor összezúzva haldokoltunk,
megszánt minket. Nem került el, és nem hagyta, hogy tehetetlenül és reménytelenül
elpusztuljunk. Nem maradt ott szent, boldog otthonában, ahol a mennyei sereg szeretetét élvezte. Meglátta súlyos ínségünket. Magáévá tette ügyünket, és azonosult az emberiség érdekeivel. Meghalt, hogy megmentse ellenségeit. Imádkozott gyilkosaiért. Saját
példájára hivatkozva mondja követőinek: „Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást
szeressétek”; „amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 15:17;
15:34).
A pap és a lévita a templomból jöttek, ahol részt vettek az istentiszteleten. A templom szertartásait Isten rendelte el. E szertartások végzése nagy, magasztos és megtisztelő kiváltság volt. A pap és a lévita rangon alulinak tartották, hogy az útszélen heverő,
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ismeretlen szenvedőnek szolgáljanak. Isten áldást akar küldeni általuk egy embertársuknak, de ők elszalasztották ezt a különleges alkalmat.
Ma is sokan követnek el hasonló hibát. Feladataikat két külön csoportba osztják. Az
egyik nagy dolgokból áll, amelyeket Isten törvénye szabályoz. A másik úgynevezett apróságokból, amelyekben nem érvényesítik a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”
parancsot. Hangulatuk dönti el, hogy mit tegyenek. Ezért jellemük eltorzul, és Krisztus
vallását hamis színben tüntetik fel.
Sokan méltóságon alulinak tartják, hogy segítsenek a szenvedő emberen. Érzéketlenül és megvetéssel nézik azokat, akik megrontották lelkük templomát. Mások egyéb
indítékokból mellőzik a szegény. Azt gondolják, hogy valamilyen értékes vállalkozás támogatásával Isten ügyét viszik előre. Úgy érzik, hogy olyan nagyszerű feladatot teljesítenek, amelyet nem lehet a szűkölködők és lesújtottak miatt abbahagyni. Állítólagos nagy
feladatuk végzése közben esetleg még sanyargatják is a szegényeket. Megfosztva őket
jogaiktól, vagy semmibe véve problémáikat, nehéz körülményeket teremtenek számukra. Mindezt jogosnak érzik, hiszen véleményük szerint Krisztus ügyét viszik előbbre.
Sokan elnézik testvéreik vagy felebarátaik mostoha körülményeit anélkül, hogy segítenének rajtuk. Azt gondolják, hogy kereszténységük megvallásával - ridegen és önzőn
is - Krisztust képviselik. Krisztusnak e névleges szolgái valójában nem az Úr munkatársai.
Isten szeretetéről, amelyet sugározniuk kellene, alig-alig kapnak némi fogalmat embertársaik. Miattuk nem indul sok szív hálára Isten iránt, és sok ajakról miattuk nem hangzik
magasztaló ének. Megfosztják Istent a neki járó tisztelettől, és azoktól a lelkektől, akikért
Krisztus meghalt, akiket szeretne bevinni országába, és maga mellett látni az örökkévalóságban.
Isten igazságának alig van hatása a világra, pedig nagy befolyást kellene árasztania
életünk által. Hitvallásból nagyon sok van, de kevés tartalommal. Mondhatjuk, hogy
követjük Krisztust, és állíthatjuk, hogy hiszünk Isten szavának minden igazságában, de
ez nem sokat használ felebarátainknak, ha vallásos meggyőződésünket nem tükrözi
mindennapi életünk. Hitvallásunkkal - ha mégúgy hangoztatjuk is - nem mentünk meg
senkit: sem magunkat, sem embertársainkat, ha nem vagyunk igazán keresztények. A jó
példából minden hitvallásnál több áldást merít a világ.
Önző élettel nem lehet Isten ügyét szolgálni. Isten ügye az elnyomottak és szegények ügye. Krisztus állítólagos követőinek szívéből hiányzik Krisztus együttérző szeretete. Jobban kellene szeretnünk azokat, akikben Krisztus olyan nagy értéket látott, hogy
életét adta üdvösségükért. Ezek a lelkek drágák. Minden áldozatnál felmérhetetlenül
drágábbak. Ha megfeszítjük minden erőnket egy fontosnak ítélt feladat teljesítésére, de
elhanyagoljuk a szűkölködőt, vagy megfosztjuk az idegent jogaitól, szolgálatunkat Isten
nem hagyja jóvá.
A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus természetét emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő, cselekvő alapelv - Krisztus jelenléte életünkben, jellemének megmutatkozása jellemünkben és cselekedeteinkben. Az evangélium
elveit életünk semmilyen területétől sem lehet elvonatkoztatni. A keresztény embernek
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minden élethelyzetében Krisztust kell bemutatnia.
Az istenfélelem alapja a szeretet. Senki sem szeretheti Istent igazán, bármi legyen
is hitvallása, ha nem szereti önzetlenül testvérét. Ez a lelkület nem alakul ki bennünk
pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének szívünkben
kell élnie. Amikor énünk feloldódik Krisztusban, a szeretet akaratlanul is árad belőlünk.
A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra
készteti, hogy másokon segítsen; amikor a menny napfénye szívét betölti, s ez arcáról
is sugárzik.
Lehetetlen, hogy abból a szívből, amely Krisztus lakhelye, hiányozzék a szeretet.
Ha szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket, azokat is szeretjük, akikért Krisztus
meghalt. Nem juthatunk közösségbe Istennel, ha nem ápoljuk a kapcsolatot embertársainkkal, mert benne, aki a világegyetem trónján ül, együtt van mind az isteni, mind az
emberi. Ha közösségre lépünk Krisztussal, a szeretet láncának arany láncszemei egybekapcsolnak embertársainkkal; akkor krisztusi szánalmat és könyörületet tanúsítunk;
akkor nem várjuk meg, amíg a szegényeket és nyomorultakat elénk hozzák; akkor nem
kell a mások fájdalma iránti szánalmat kicsikarni belőlünk, mert olyan természetességgel fogunk szolgálni a nélkülözőknek és szenvedőknek, mint ahogy Krisztus „széjjel járt,
jót tévén” (Acs 10:38).
Ahol szeretet és együttérzés ébred, ahol valaki a másik ember felé fordul, hogy felemelje és áldást hintsen reá, ott Isten Lelke munkálkodik. Tudatlan pogányok, akik nem
ismerik Isten írott törvényét, és nem hallották Krisztus nevét sem, jóindulatot tanúsítanak szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával megvédik őket. Tetteik mennyei befolyásról tanúskodnak. A Szentlélek krisztusi irgalmat plántált e bárdolatlan emberek
szívébe, természetüket és neveltetésüket meghazudtoló rokonszenvre indítva őket. A
„világosság”, amely „eljött volt már a világba”, és „megvilágosít minden embert” (Jn 1:
9), bevilágít lelkükbe, és ez a világosság, ha figyelnek rá, elvezeti őket Isten országába.
Az elesettek felemelésével, a lesújtottak megvigasztalásával a menny megdicsőül.
Ezt a munkát azok végzik, akiknek szívében Krisztus lakik. Krisztus vallása mindig áldást
áraszt. Ahova eljut, mindenütt fény jár a nyomában.
Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer el. Ő az
egész emberiség Alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a teremtés által, valamint
egyek vagyunk a megváltás jogán. Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden ajtaját, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete olyan széles, olyan mély, olyan teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán vonzóköréből azokat a nyomorultakat, akiket a kísértő megtévesztett csalásaival. Isten trónjához
emeli őket; ahhoz a trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez.
Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs rabszolga, sem szabad. Krisztus drága vére
mindenkit eggyé kovácsol. (Lásd Gal 3:28; Ef 2:13.)
A szenvedő emberiség kiáltását minden valláskülönbséget félretéve meg kell hallanunk. Ahol a valláskülönbség keserű érzéseket kelt, személyes szolgálattal sok jót
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tehetünk. A szeretettel végzett szolgálat eloszlatja az előítéletet, és lelkeket nyer meg
Istennek.
Viseljük szívünkön mások fájdalmát, nehézségét, baját! Osztozzunk nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények örömében és gondjában! „Ingyen vettétek - mondja
Krisztus -, ingyen adjátok” (Mt 10: 8). Környezetünkben élnek nyomorult, megpróbált
emberek, akiknek szükségük van megértő szavakra és tettekre. Mindenütt vannak özvegyek, akik segítségre és együttérzésre szorulnak; árvák, akikért Krisztus felelőssé teszi
követőit. Nagyon sokszor érzéketlenül elmegyünk mellettük. Lehet, hogy kopottak, faragatlanok, és látszólag semmi kedves vonás nincs bennük. Akkor is Isten tulajdonai. Áron
vette meg őket, és éppoly értékesek szemében, mint mi. Ők is Isten nagy családjához
tartoznak, és a keresztények Isten sáfáraiként felelősek értük. „Vérüket a te kezedből
kívánom meg” - mondja Isten.
A legnagyobb veszedelem a bűn. A mi feladatunk, hogy megszánjuk a bűnöst, és
segítsünk rajta. De nem lehet mindenkihez egyformán közeledni. Sokan elrejtik lelki éhségüket. Szíves szavakkal és tettekkel nagy segítséget nyújthatunk nekik. Mások nem is
tudnak a saját nyomorukról. Nem ébrednek rá lelkük szörnyű ínségére. Tömegek olyan
mélyre süllyedtek a bűnben, hogy elvesztették az örök valóságok iránti érzéküket. Isten
képmása teljesen megfakult bennük, és aligha tudnak az üdvösségről. Istenben nem
hisznek, emberben nem bíznak. Sokan csak önzetlen jóindulattal közelíthetők meg. Először fizikai szükségleteiket kell kielégíteni. Gondoskodjunk táplálékukról, tisztaságukról
és tisztességes öltözetükről! Ha látják az önzetlen szeretet tanújelét, könnyebben tudnak hinni Krisztus szeretetében.
Sok tévelygő szégyenkezik, és érzi, hogy nem okos dolog az, amit csinál. Saját hibái és
bajai láttán már-már kétségbeesik. Ne kerüljük el őket! Az árral szemben úszót az áramlás teljes erővel visszafelé sodorja. Nyújtsunk segítő kezet neki, miként Krisztus nyúlt
egykor a süllyedő Péter után! Bíztató szavakkal próbáljunk benne hitet és szeretetet
ébreszteni!
Lelkileg beteg testvérednek szüksége van rád, mint ahogy te is igényelted a testvéri
szeretetet. Hallania kell olyan ember tapasztalatát, aki éppoly gyönge volt, mint ő most;
aki meg tudja érteni, és segíteni tud rajta. Saját gyengeségünk tudata tegyen készségessé a súlyos bajban sínylődő felebarátunk megsegítésére! Sohase menjünk el egyetlen
szenvedő lélek mellett sem anélkül, hogy ne vigasztalnánk úgy, ahogy Isten vigasztalt
minket!
Krisztussal, az élő Megváltóval való személyes kapcsolat képessé teszi az ember értelmét, szívét és lelkét alacsonyabb rendű lénye legyőzésére. Beszélj a tévelygőnek arról
a mindenható kézről, amely támogatja, Krisztus végtelen jóságáról, amellyel könyörül
rajta! Nem elég azt hinnie, hogy van törvény és korlát, amely nem szánakozik és nem
hallja meg a segélykiáltást. Szüksége van meleg kézszorításra, szerető szívre, amelyben
bízhat. Tartsd ébren benne azt a tudatot, hogy Isten mindig mellette van, és szánó szeretettel figyeli! Hívd fel figyelmét az Atya szívére, amely bánkódik a bűn miatt, az Atya
kezére, amelyet most is felé nyújt, az Atya hangjára, amely ezt mondja: „Fogja meg
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erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!” (Ésa 27:5.)
Ebben a munkában láthatatlan társaid vannak. A menny angyalai álltak a samaritánus mellett is, aki a megsebzett idegent felkarolta. Mennyei angyalok állnak mindazok
mellett, akik embertársaik megsegítésével szolgálnak Istennek. Maga Krisztus is együttműködik veled. Ő a Megváltó. Ha az Ő irányításával munkálkodsz, nagyszerű eredmények tanúja leszel.
E munkában tanúsított odaadásodon nemcsak mások sorsa, hanem a te örök életed is múlik. Krisztus felemeli mindazokat, akik vágynak a vele való közösségre; akik
vágyakoznak eggyé lenni vele, miként Ő is egy az Atyával. Engedi, hogy meglássuk és
érezzük mások szenvedéseit, mert meg akar szabadítani az önzéstől. A maga jellemének vonásait - könyörületét, kedvességét és szeretetét akarja kialakítani bennünk.
Ha engedjük, hogy munkálkodjék szívünkben, iskolájának tanulóiként felkészülünk a
mennyei életre. Ha elutasítjuk, nem tud minket tanítani, és saját döntésünk alapján
örökre elszakadunk tőle.
„Ha parancsolataimat megtartod” - mondja az Úr - „ki- s bejárást engedek néked ez
itt állók (a trónját körülvevő angyalok) között” (Zak 3 : 7). Ha részt veszünk a mennyei lények munkájában a földön, alkalmassá válunk társaságukra a mennyben is. Az üdvösség
örököseinek szolgálatára elküldött „szolgáló lelkek” (Zsid 1:14.), az angyalok köszöntik
a mennyben azt az embert, aki a földön nem azért élt, „hogy néki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon” (Mt 20: 28). Ebben az áldott közösségben - örökké tartó örömünkre
meg fogjuk érteni, hogy mi mindent rejt magában ez a kérdés: „Ki az én felebarátom?”
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GONDOLATOK A HEGYIBESZÉDRŐL, 26-28. (BOLDOGOK AZ IRGALMASOK)
BOLDOGOK AZ IRGALMASOK: MERT ŐK IRGALMASSÁGOT NYERNEK (MT 5:7)
Az emberi szív természeténél fogva rideg, sötét és szeretetlen. Amikor irgalmas és
megbocsátó, ezt nem önmagától teszi, hanem Isten Lelkének befolyása, munkája nyomán. „Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 4:19).
Isten az irgalmasság forrása. Az Ő neve: „irgalmas és kegyelmes” (2Móz 34:6). Nem
úgy bánik velünk, mint ahogy megérdemelnénk; nem kérdezi, méltók vagyunk-e szeretetére, hanem ránk árasztja jóságának gazdagságát. Nem bosszúálló, nem büntetni akar,
hanem megváltani. Gondviselésében megnyilatkozó szigorúsága is az elesettek üdvére
szolgál. Leghőbb vágya, hogy az emberiség szenvedéseit enyhítse, és sebeit gyógyítsa.
Isten előtt egyetlen ember sem bűntelen, Ő azonban el akarja törölni vétkeinket.
Gondolatok a Hegyibeszédről, 26-28. (Boldogok az irgalmasok)
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Az irgalmas emberekben Isten részvétteljes szeretete nyilvánul meg, mert ők az isteni természet részesei. Szívük egy ütemre dobban a végtelen Szeretettel; menteni törekszenek, és nem kárhoztatni. Istennek bennük való lakozása kiapadhatatlan forrássá teszi
őket. Akiben Krisztus lakozik, annak szíve túlárad a jóakarattól.
Ha a szerencsétlenek, a szűkölködők, a bűn és a hitetlenség áldozatai segítséget kérnek, a keresztény nem azt kérdezi: vajon megérdemlike? — hanem, hogyan segíthetek
rajtuk? A legnyomorultabb és legmegvetettebb emberben is olyan lelket lát, akiért Jézus meghalt, s akik érdekében Isten megbízta gyermekeit, hogy a békéltetés szolgálatát
végezzék.
Az irgalmasok azok, akik részvétet éreznek a szegények, a szenvedők és elnyomottak iránt. Jób önmagáról mondja: „Mert megmentém a kiáltozó szegényt és az árvát,
akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét
megörvendeztetém. Az igazságot magamra öltém, és az is magára ölte engem; palást
és süveg gyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme valék és a sántának lába. A
szűkölködőnek én atyjok valék, az ismeretlennek ügyét is jól meghányám-vetém” (Jób
29:12—16).
Sokan vannak, akik számára az élet csak kemény küzdelem. Érzik kiszolgáltatottságukat, nyomorultak, hitetlenek, és nem tudják, hogy kinek és miért is tartoznának hálával?
Ezeket az embereket úgy felüdítené egy barátságos pillantás, egy részvétteljes szó, az
együttérzés kifejezése, miként a friss víz a szomjazót. A baráti segítségnyújtás megkön�nyítené a terhet, amely oly nagy súllyal nehezedik fáradt vállaikra. Az önzetlen szeretet
minden egyes szava és megnyilvánulása Krisztus szeretetének kifejezésre juttatása az
elveszett emberiség iránt.
Az irgalmasok „irgalmasságot nyernek”. „A mással jóltevő ember megkövéredik, és
aki mást felüdít, maga is üdül” (Péld 11:25). A részvétteljes szív édes békét, csendes
megelégedettséget érez, s míg másokkal jót tesz, önmagáról megfeledkezik. Ha Isten
Lelke a szívben lakozik — ami az életünkből egyértelmű kell, hogy legyen —, meglágyítja
a kemény szívet, és együttérzést, gyengédséget ébreszt mások iránt. Ki mint vet, úgy
arat. „Boldog, aki a nyomorultra gondol... Az Úr megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e
földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának” (Zsolt 41:2—3).
Aki életét Istennek ajánlotta fel — az Ő gyermekei szolgálatára —, az kapcsolatba
került vele, aki az egész világ összes javainak tulajdonosa. Életét változhatatlan ígéretek
aranylánca fűzi az Örökkévalóhoz. A szükség és bánat óráiban az Úr nem hagyja magára.
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint
dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Fil 4:19). A végső szükség órájában védelmet talál
az irgalmas ember a részvétteljes Üdvözítő irgalmában: Isten befogadja az örökkévaló
hajlékokba.
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11. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 163-168. (A MEGBOCSÁTÁS MÉRTÉKE)
Péter ezzel a kérdéssel fordult Krisztushoz: „Hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?” A rabbik tanítása szerint a
harmadik vétséget még meg kell bocsátani. Péter azt gondolta, hogy Krisztus tanítását
valósítja meg, ha ezt a számot hétre - a tökéletesség számára - emeli. Krisztus azonban
azt tanította, hogy soha ne fáradjunk el a megbocsátásban. „Nem... hétszer is - mondta
-, hanem még hetvenhétszer is.”
Krisztus ezután bemutatta, milyen lelkület késztet megbocsátásra, és milyen veszélyt
rejt magában az engesztelhetetlenség. Példázatban mondta el, miként bánt egy király
kormányának ügyeit intéző tisztviselőivel. Egyik-másik közülük nagy állami pénzösszegeket kezelt. Amikor a király ellenőrizte, hogy szolgái miként gazdálkodtak a rájuk bízott
összeggel, elé vittek egy embert, aki hatalmas összeggel, tízezer talentummal tartozott
urának. Kifizetni nem tudta, mert nem volt pénze. A kor szokása szerint a király megparancsolta, hogy az adós szolgát és minden vagyonát adják el, hogy fizethessen. A megrémült ember a király lábához borult, és így könyörgött: „Légy türelemmel hozzám, és
mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az
adósságot is elengedé néki.
Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem,
amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki,
mondván: Légy türelemmel hozzám és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő
szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent
megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda
néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél
nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is
könyörültem terajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem
megfizeti mind, amivel tartozik.”
A példázat egyes részeinek nincs semmi lelki mondanivalója. A kép teljessége miatt
volt rájuk szükség. De ne ezek kössék le figyelmünket, hanem a példázatban szemléltetett nagy igazságok!
A király megkegyelmezett az adós szolgának. Ez azt jelképezi, hogy Isten minden
bűnt megbocsáthat. A király, aki megszánva szolgáját elengedte adósságát, Krisztust ábrázolja. Az embert a törvény, amelyet áthágott, elítélte. Az ember önmagát nem tudja
megmenteni. Krisztus ezért istenségére emberi természetet öltött, és eljött erre a világra. Bűntelen életét odaadta a bűnösökért. Feláldozta magát a mi bűneinkért, és minden
léleknek felkínálja ingyen a vérrel megvásárolt kegyelmet. „Az Úrnál van a kegyelem, és
bőséges nála a szabadítás!” (Zsolt 130: 7).
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Ezért kell nekünk is szánalmat tanúsítanunk a többi bűnös iránt. „Ha így szeretett
minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.” „Ingyen vettétek - mondja Krisztus
-, ingyen adjátok” (1 Jn 4:11; Mt 10:8).
A példázatbeli adós halasztásért könyörgött, megígérve, hogy „mindent megfizet”;
és a király visszavonta az ítéletet. Az egész adósságot elengedte. E szolgának nemsokára
alkalma nyílt arra, hogy kövesse gazdája példáját a megbocsátásban. Amikor kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki adósa volt egy kis összeggel. Neki a király elengedte tízezer talentumnyi tartozását. Az ő adósa csak száz dénárral tartozott. De a szolga, akivel
ura olyan irgalmasan bánt, egész másként viselkedett szolgatársával. Adósa ugyanazzal
a kéréssel fordult hozzá, mint az imént ő a királyhoz, de milyen más eredménnyel! Ő,
akinek épp akkor bocsátottak meg, nem volt nagylelkű és könyörületes. Az iránta tanúsított irgalmat nem gyakorolta szolgatársával. Oda sem figyelt, amikor adósa türelmet
kért tőle. Csak a neki járó kis összegen járt az esze. Követelte mindazt, ami véleménye
szerint megillette, és olyan ítéletet hajtott végre, amilyet neki kegyelemből elengedtek.
Ma is hány ilyen ember van! Amikor az adós szolga könyörgött urának, hogy legyen
türelmes, nem is fogta fel, milyen hatalmas összeggel tartozik. Nem is gondolt arra, hogy
képtelen megfizetni. Azt hitte, hogy le tudja törleszteni adósságát. „Légy türelemmel
hozzám - mondta -, és mindent megfizetek néked.” Sokan reménykednek abban, hogy
saját cselekedeteikkel kiérdemlik Isten kegyét. Nem fogják fel, milyen tehetetlenek.
Nem fogadják el Isten kegyelmét ingyen ajándékként, hanem saját jó cselekedeteikben
bíznak. Szívüket nem szomorítja el és nem alázza meg a bűntudat. Ezért másokkal szemben követelőzők és könyörtelenek. Isten ellen elkövetett bűneik úgy aránylanak azokhoz
a bűnökhöz, amelyeket testvérük követett el őellenük, mint a tízezer talentum a száz
dénárhoz - majdnem egymillió az egyhez. Mégis ők azok, akik nem bocsátanak meg.
A példázat szerint a király visszahívta az irgalmatlan adóst, és ezt mondta neki: „Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:
Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem terajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem
megfizeti mind, amivel tartozik.” „Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek
- mondta Jézus -, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeiket.” Aki nem hajlandó megbocsátani, nem reménykedhet abban, hogy Isten neki
megbocsát.
Ne alkalmazzuk azonban tévesen a példázatot! Isten megbocsátása nem azt jelenti,
hogy engedetlenek lehetünk vele szemben. Felebarátaink kötelességei sem csökkennek velünk szemben azzal, hogy megbocsátunk nekik. Krisztus ezt mondta abban az
imában, amelyre tanítványait tanította: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek” (Mt 6:12). Ezen nem azt értette, hogy
ha bocsánatot akarunk bűneinkre kapni, akkor nem szabad igényt tartanunk arra, ami
jár nekünk. Ne juttassuk azonban adósunkat börtönbe! Ne sanyargassuk és ne bántalmazzuk még akkor sem, ha oktalan gazdálkodása miatt nem tud fizetni! A példázat nem
azt tanítja, hogy bátorítsuk lustaságra. Isten Igéje kijelenti, hogy aki nem akar dolgozni,
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az ne is egyék. (Lásd: 2 Thess 3:10.) Az Úr nem kívánja a szorgalmas munkástól, hogy
pénzt adjon azoknak, akik nem akarnak dolgozni. Sokan elfecsérlik idejüket. Nem tesznek semmi erőfeszítést. Mindez szegénységhez és nélkülözéshez vezet. Ha ezektől a hibáktól nem szabadulnak meg, mindaz, amit értük teszünk, annyi mintha kincset raknánk
lyukas zsákba. Van azonban elkerülhetetlen szegénység is. Az elesettek iránt szeretetet
és szánalmat kell tanúsítanunk. Nyújtsuk nekik azt, amit hasonló körülmények között mi
szeretnénk kapni!
Pál apostol szavaival a Szentlélek így int: „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 nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló
dicsőségből, 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 2:1-5).
A bűnt azonban ne vegyük könnyelműen! Az Úr megparancsolja, hogy ne nyugodjunk bele abba, ha testvérünk rosszat tesz. „Ha ... a te atyádfia vétkezik ellened - mondja
-, dorgáld meg őt” (Lk 17:3). Nevezzük nevén a bűnt, és beszéljünk róla nyíltan a vétkezővel!
Timótheusnak adott megbízásában Pál ezt írta a Szentlélek sugallatára: „Állj elő...
alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.”
Titusnak pedig ezt írja: „Van sok engedetlen, hiábavaló beszédű és csaló... annakokáért
fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek” (2 Tim 4: 2; Tit 1: 10-13).
„Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; ha pedig nem hallgat rád, végy magad
mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem
hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő” (Mt 18:15-17).
Urunk arra tanít, hogy a hívők közötti nehézségeket a gyülekezeten belül kell elrendezni. Nem szabad kiteregetni olyan emberek előtt, akik nem félik Istent. Ha egy hívő
ellen a testvére vétkezik, ne forduljon bírósághoz, hanem járja végig a Krisztus által kijelölt utat. Bosszúállás helyett igyekezzék megmenteni testvérét. Isten védi azok érdekeit,
akik szeretik és félik Őt. Bátran rábízhatjuk ügyünket az igazságosan ítélőre.
Nagyon sokszor a sértettet ingerli az ellene újra meg újra vétkező ismételt bűnvallomása, és úgy gondolja, hogy már épp elégszer megbocsátott. A Megváltó azonban világosan megmondta, hogy miként kell a vétkezőkkel bánni: „Ha ... a te atyádfia vétkezik
ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki” (Lk 17: 3). Ne zárkózz el tőle,
mint bizalmadra méltatlantól! Ügyelj „magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is”
(Gal 6:1).
Ha testvéred vétkezik, bocsáss meg neki! Amikor bűnét meg akarja neked vallani, ne
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mondd, hogy nem hiszel alázatosságában, sem bűnvallomása őszinteségében! Mi jogon
ítélkezel fölötte, mintha olvasnál szívében! Isten Igéje ezt mondja: „Ha megtér, bocsáss
meg néki. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer tehozzád tér,
mondván: Megbántam; megbocsáss néki” (Lk 17 : 3-4). És nemcsak hétszer, hanem hetvenszer hétszer is; annyiszor, ahányszor Isten megbocsát neked.
Hiszen mi is Isten ingyen kegyelmének köszönhetünk mindent! Gyermekei vagyunk,
mert kegyelemből szövetségre lépett velünk. A Megváltó kegyelemből váltott meg és
teremtett újjá minket. Kegyelemből tett örököstársaivá. Ismertessük meg ezt a kegyelmet másokkal is!
Ne engedjük, hogy a tévelygők elcsüggedjenek! Ne tűrjünk meg magunkban farizeusi szigort, és ne bántsuk meg testvérünket! Ne adjunk helyet szívünkben a keserű
gúnynak! Beszédünkben még csak nyoma se legyen megvetésnek! Egyetlen szavunkkal, részvétlen magatartásunkkal, gyanakvó, bizalmatlan viselkedésünkkel a pusztulásba sodorhatunk valakit, akinek testvérre, a tapasztaltabb testvér együttérzésére lenne
szüksége. Szorítsuk meg kezét megértő szeretettel, imádkozzunk vele, és Isten gazdag
áldását hinti reánk. Az ima eggyé kovácsol minket egymással és Istennel. Az ima Jézust
társunkká teszi. Új erőt ad a lankadó, tépelődő léleknek, hogy legyőzze a világot, a test
kívánságait és az ördögöt. Az ima elhárítja Sátán támadásait.
Amikor az ember nem az emberi fogyatékosságokat, hanem Jézust szemléli, jelleme
átalakul. Krisztus Lelke munkálkodik szívében, és átformálja Isten képmására. Igyekezzünk Jézust úgy bemutatni, hogy az emberek lelki szemeikkel meglássák „Istennek ama
bárányát, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1: 29). Eközben gondoljunk arra, hogy „aki bűnöst
térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez” (Jak 5 : 20).
„Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok
sem bocsátja meg a ti vétkeiteket” (Mt (6:15). Semmi sem igazolja az engesztelhetetlen lelkületet. Az irgalmatlan ember arról tanúskodik, hogy ő maga nem részesült Isten
megbocsátó kegyelmében. Ha a vétkező tudatában van annak, hogy Isten megbocsátott
neki, szíve együtt dobban a végtelen Szeretet szívével. A bűnös lelkét átjárja Isten könyörülete, és ezzel a könyörülettel fordul mások felé. Az az irgalom és az a szerető gondoskodás, amely Krisztus életében megmutatkozott, látható lesz azokban, akik részesültek
kegyelmében. „Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé” (Róm 8 : 9). Az ilyen
embernek Isten idegen. Az ilyen ember alkalmatlan arra, hogy Istennel együtt legyen az
örökkévalóságban.
Lehet, hogy Isten egyszer már megbocsátott neki, de irgalmatlansága azt bizonyítja,
hogy elfordult Isten megbocsátó szeretetétől. Eltávolodott tőle, és ugyanolyan állapotba került, mint mielőtt Isten megbocsátott neki. Megtagadta bűnbánatát, és bűnei éppúgy terhelik, mintha soha nem bánta volna meg őket.
A példázat nagy tanulsága azonban Isten könyörületének és az ember könyörtelenségének szembeállításában rejlik, és abban, hogy Isten megbocsátó irgalmának mértéke
szerint kell nekünk is megbocsátanunk. „Nem kellett volna-é neked is könyörülnöd a te
szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem terajtad?”
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Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem „amiképpen”
megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet vagy
nem. Ezért mondja Krisztus: „Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen
mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek” (Mt 7:2).

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 183-191. (SZÓ ÉS TETT)
„Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla. Az pedig
felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette
az atya akaratát? Mondának néki: az első.”
A hegyi beszédben Krisztus ezt mondta: „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram!
Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7: 21). Az őszinteséget nem a szavak, hanem a tettek próbálják meg. Krisztus nem azt kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál többet, hanem hogy
„mit cselekesztek másoknál többet” (Mt 5 : 47). E kijelentésének: „Ha tudjátok ezeket,
boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket” (Jn 13 :17) - nagy súlya van. A beszéd nem ér
semmit, ha nem párosul megfelelő cselekedetekkel. A két fiúról szóló példázatból ezt a
tanulságot kell levonni.
Krisztus ezt a példázatot nem sokkal halála előtt - utolsó jeruzsálemi látogatásakor mondta el. Előzőleg kiűzte a vásárlókat és az árusokat a templomból. Isteni hatalommal
szólt az emberekhez. Mentegetőzés és ellenkezés nélkül, ámultan és ijedten engedelmeskedtek parancsának.
A papok és a vének, amikor rémületük alábbhagyott, visszatértek a templomba, és
látták, hogy Krisztus gyógyítja a betegeket és haldoklókat. Hallották az örvendezés hangját és a dicsőítő éneket. Bent a templomban a gyermekek, akik visszanyerték egészségüket, pálmaágakat lengettek és hozsannát énekeltek a Dávid Fiának. A selypítő kicsinyek
is dicsőítették a nagy Gyógyítót. A papoknak és a véneknek azonban ez sem volt elég
előítéletük és féltékenységük leküzdéséhez.
Másnap, amikor Krisztus a templomban tanított, a papok és a vének odamentek
hozzá, és megkérdezték: „Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked ezt
a hatalmat?”
A papok és a vének minden kétséget kizáróan meggyőződhettek Krisztus hatalmáról.
A templom megtisztításakor arcáról mennyei fény sugárzott, amely tekintélyt paran-
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csolt. Nem tudtak ellenállni a szavaiból áradó erőnek. Jézus csodálatos gyógyításaival
is válaszolt kérdésükre. `Hatalmának olyan bizonyítékát adta, amelyet nem lehetett kétségbe vonni. De ők nem ilyen bizonyítékot akartak. A papok és a vének attól féltek, hogy
Jézus Messiásnak kiáltja ki magát. Szerették volna szavait kiforgatni, és a népet ellene
lázítani. Befolyását le akarták rontani, Őt pedig megölni.
Jézus tudta, hogy ha nem ismerik fel benne az Istent, és nem látják meg cselekedeteiből istenségét, nem hiszik el, ha azt mondja, hogy Ő a Krisztus. Válaszával elhárította
azt, amit szerettek volna véghezvinni, és az ítéletet visszafordította rájuk. „Én is kérdek
egy dolgot tőletek - mondta -, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek,
micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan vala? Mennybőlé, vagy emberektől?”
A papok és a főemberek zavarba jöttek. „Tanakodtak vala magukban, mondván: Ha
azt mondjuk: mennyből, azt mondja majd nékünk: Miért nem hittetek tehát néki? Ha
pedig azt mondjuk: emberektől; félünk a sokaságtól; mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak, mondának: Nem tudjuk. Monda nékik Ő is: Én sem
mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.”
„Nem tudjuk”. Ez hazugság volt. Tudatában voltak helyzetüknek, és hazugsággal
akarták fedezni magukat. Keresztelő János bizonyságot tett arról, akinek hatalmát megkérdőjelezték. János Jézusra mutatott, és így szólt: „Ímé az Istennek ama báránya, aki
elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29). János megkeresztelte Jézust, és a keresztség után, miközben Krisztus imádkozott, megnyílt az ég, és Isten Lelke galambként megnyugodott
rajta. A mennyből pedig egy hang hallatszott, amely ezt mondta: „Ez amaz én szerelmes
fiam, akiben én gyönyörködöm” (Mt 3:17).
A papok és a főemberek emlékeztek arra, hogy miként ismételte el János a Messiásra vonatkozó próféciákat. Emlékeztek a Jézus keresztségekor látott jelenetre is, és nem
merték azt mondani, hogy János keresztsége a mennyből való. Ha Jánost prófétának
mondják, mint ahogy hitték is, miként cáfolhatnák meg azt a bizonyságtételét, hogy a
Názáreti Jézus az Isten Fia? A nép miatt pedig nem mondhatták, hogy János keresztsége
emberektől való, mert a nép hitte, hogy János próféta volt. Ezért ezt mondták: „Nem
tudjuk.”
Krisztus ezután mondta el az atyáról és két fiáról szóló példázatát. Amikor az atya
odament az első fiához, és ezt mondta: „Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben”,
a fiú gyorsan válaszolt: „Nem megyek.” Megtagadta az engedelmességet, és gonosz barátok társaságát keresve, belemerült a bűnbe. Később azonban megtért, és engedelmeskedett a parancsnak.
Az atya ugyanezzel a paranccsal ment a másik fiához is: „Eredj fiam, munkálkodjál
ma az én szőlőmben!” Ez a fiú így válaszolt: „Én elmegyek, uram!” De nem ment.
E példázatban az atya Istent ábrázolja, a szőlő pedig az egyházat. A két fiú két embercsoportot jelképez. Az a fiú, aki a „nem megyek” szavakkal megtagadta az engedelmességet, azokat jelképezte, akik nyílt bűnben éltek. Nem mondták, hogy vallásosak, ha-
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nem nyíltan kijelentették, hogy nem hajlandók magukra venni Isten törvényének igáját,
amely korlátokat szab és engedelmességet kíván. Később azonban sokan megtértek közülük, és engedelmeskedtek Isten parancsának. Amikor az evangéliumot meghallották a
Keresztelő János-i üzenetben: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa”
(Mt 3:2) - megtértek, és megvallották bűneiket.
Az a fiú, aki azt mondta, hogy „én elmegyek, uram”, és nem ment, farizeusi jellemről árulkodott. A zsidó vezetők is e fiúhoz hasonlóan, megátalkodottak és önelégültek
voltak. A zsidó nép vallásos élete már csak látszat volt. Amikor Isten a Sínai-hegyen kihirdette a törvényt, az egész nép elkötelezte magát az engedelmességre. Ezt mondták:
„Én elmegyek, uram” - de nem mentek. Amikor Krisztus személyesen jött el, hogy eléjük
tárja a törvény elveit, elutasították. Kora zsidó vezetőinek Krisztus bőséges bizonyítékot
adott tekintélyéről és isteni hatalmáról. Bár meggyőzte őket, mégsem fogadták el bizonyítékait. Krisztus elmondta nekik, hogy azért nem hisznek még most sem, mert nincs
meg bennük az engedelmességre késztető lelkület. Kijelentette: „Erőtelenné tettétek az
Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által ... Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai” (Mt 15:6-9).
Krisztus hallgatói között voltak írástudók és farizeusok, papok és főemberek is. Krisztus, miután elmondta a példázatot a két fiúról, megkérdezte hallgatóit: „E kettő közül
melyik teljesítette az atya akaratát?” A farizeusok önfeledten válaszoltak: „Az első.”
Nem vették észre, hogy elítélték önmagukat. Ezután Krisztus ajkáról hallhatták az ítéletet: „Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az
Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, és nem hittetek néki, a
vámszedők és a parázna nők pedig hittek néki; ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem
tértetek meg, hogy hittetek volna néki.”
Eljött Keresztelő János, és az igazságot prédikálta. Prédikálása meggyőzött és megtérített bűnösöket. Ezek az emberek belépnek a mennyek országába, megelőzve azokat,
akik önigazultan elutasították a komoly intéseket. A vámszedők és paráznák tudatlanok
voltak. E tanult emberek azonban ismerték az igazság útját, de nem akartak az Isten
országába vezető úton haladni. Az igazság, amely az élet illatát hozta nekik, a halál illatává lett számukra. A köztudottan vétkezők önmagukat megvetve elfogadták Jánostól a
keresztséget, de az igazság tanítói képmutatók voltak. Konokságuk nem engedte, hogy
elfogadják az igazságot. Isten Lelke nem tudta meggyőzni őket, mert ellenálltak. Nem
akartak Isten parancsolatainak engedelmeskedni.
Krisztus nem mondta nekik, hogy nem léphetnek be a mennyek országába. Csak
megmutatta, hogy ők maguk teremtették meg azt az akadályt, amely kizárja őket onnan.
Az ajtó még nyitva állt előttük. Még hangzott a hívás. Krisztus nagyon szerette volna, ha
hisznek neki és megtérnek.
Izrael papjai és vénei vallásos szertartásokkal töltötték napjaikat. A ceremóniákat
olyan szentnek tartották, hogy nem is bonyolódtak világi dolgokba. Ezért azt hitték róluk, hogy csak a vallásnak élnek. Szertartásaikat azonban csak a látszat kedvéért végezték, hogy a világ kegyesnek és szent életűnek gondolja őket. Csak színlelték az engedelKrisztus Példázatai, 183-191. (Szó és tett)
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mességet. Valójában nem engedelmeskedtek Istennek. Nem cselekedték az igazságot,
amelynek tanítói voltak.
Krisztus Keresztelő Jánost az egyik legnagyobb prófétának nevezte, és tanúsította
hallgatóinak, hogy elég bizonyítékot kaptak János mennyei követ voltáról. A puszta prédikátora hatalommal szólt. Rendíthetetlenül hirdette üzenetét. Megfeddte a papokat és
főembereket bűneik miatt, és felszólította őket, hogy munkálkodjanak a mennyek országáért. Hangoztatta, hogy az Atya tekintélyét vették semmibe, amikor nem vállalták megbízatásukat. János nem alkudott meg a bűnnel, és sokan megtértek gonoszságukból.
Ha a zsidó vezetők hitvallása őszinte lett volna, akkor elhitték volna János bizonyságtételét, és elfogadták volna Jézust mint Messiást. Életükben azonban nem mutatkoztak
a megtérés és igaz élet gyümölcsei. Éppen azok fognak belépni előttük Isten országába,
akiket lebecsültek.
Az a fiú, aki a példázat szerint ezt mondta: „Én elmegyek, uram” - hűségesnek és
engedelmesnek mutatta magát. Az idő azonban bebizonyította, hogy hitvallása nem volt
őszinte. Nem szerette igazán atyját. A farizeusok is szentségükkel büszkélkedtek, de amikor jött a próba, szentségükből nem látszott semmi. Másoktól - ha érdekeik úgy kívánták - nagyon szigorúan megkövetelték a törvény megtartását. De amikor tőlük kívántak
engedelmességet, ravasz okoskodással bújtak ki az isteni előírások kényszere alól. Róluk
mondta Krisztus: „Az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de
nem cselekszik” (Mt 23:3). Nem szerették igazán Istent, sem az embert. Isten arra szólította őket, hogy legyenek munkatársai a világ áldására. De míg állították, hogy elfogadták a hívást, nem akartak engedelmeskedni. Önmagukban bíztak, és a saját jóságukkal
kérkedtek, de Isten parancsolatait nem teljesítették. Nem voltak hajlandók azt a munkát
végezni, amelyet Isten rájuk bízott, és törvényszegésük miatt az Úr már-már felbontotta
az engedetlen nemzettel kötött szövetségét.
Az önigazultság nem megigazultság; és azoknak, akik ezt nem látják be, viselniük
kell e végzetes tévedés következményeit. Ma sokan állítják, hogy engedelmeskednek
Isten parancsolatainak, de szívükben nincs Isten iránti szeretet, amelyből másoknak
is jutna. Krisztus arra szólítja ezeket az embereket, hogy munkálkodjanak vele a világ
megmentésén, de nekik elég, ha csak mondják: „Én elmegyek, uram.” És nem mennek.
Nem dolgoznak együtt azokkal, akik Istennek szolgálnak. Restek. A megbízhatatlan fiúhoz hasonlóan hazug ígéreteket tesznek Istennek. Az egyház ünnepélyes fogadalmához
csatlakozva megígérik, hogy követik az Igét, és szolgálják Istent, de nem teszik. Szálukkal
mondják, hogy Isten fiai, de életük és jellemük az ellenkezőjét bizonyítja. Nem adják át
akaratukat Istennek. Életük hazugság.
Amíg az engedelmesség nem jár áldozattal, addig úgy tűnik, hogy teljesítik ígéretüket. De amikor önmegtagadást és önfeláldozást követel, amikor fel kellene venniük a
keresztet, akkor visszahúzódnak. Kötelességtudatuk elsorvad, és Isten parancsolatainak
tudatos áthágása szokásukká válik. Fülükkel talán meghallják Isten szavát, de lelkileg
már nem érzékelik. Szívük megkeményedett, lelkiismeretük eltompult.
Ne gondold, hogy Krisztus szolgája vagy, ha nem vagy kifejezetten ellensége! Ez ön-
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ámítás. Ha nem használjuk fel Isten ajándékait, amelyeket azért adott, hogy Őt szolgáljuk velük - legyen az idő, pénz vagy bármi más -, akkor ellene dolgozunk.
A névleges keresztények fásult, álmos tunyaságát Sátán felhasználja, hogy saját seregét erősítse, és a lelkeket a maga oldalára állítsa. Sokan, akik magukat Krisztus követőinek képzelik, jóllehet semmit sem tesznek érte, előnyhöz segítik az ellenséget. Mivel
nem szorgoskodnak a Mesterért, és mivel feladatok elvégezetlenül, szavak kimondatlanul maradnak, Sátán hatalmába kerít olyan lelkeket is, akiket meg lehetett volna nyerni
Krisztusnak.
Krisztus nem tudja a hanyag, tétlen embert megmenteni. Az igazán megtért ember
nem élhet dologtalan, haszontalan életet. A mennybe nem lehet besodródni. A lusta
ember nem léphet be oda. Csak akkor leszünk alkalmasak a mennyek országára, ha erőfeszítéseket teszünk érte, és igazán igyekszünk megismerni törvényeit. Akik nem akarnak Isten munkatársai lenni a földön, azok nem fognak együttműködni vele a mennyben
sem. Veszélyes dolog lenne bevinni őket oda.
A vámszedők és bűnösök helyzete biztatóbb, mint azoké, akik ismerik Isten Igéjét, de
nem akarnak engedelmeskedni parancsainak. Aki belátja, hogy bűnös, és nem leplezi
bűneit; aki tudja, hogy Isten szemében rombolja lelkét, testét és értelmét, megretten
attól a gondolattól, hogy örökre elszakad a mennyek országától. Ráeszmélve betegségére, gyógyulást keres a nagy Orvosnál, aki ezt mondta: „Azt, aki hozzám jő, semmiképpen
ki nem vetem” (Jn 6:37). Az Úr e lelkeket munkásaiként tudja használni szőlőskertjében.
Krisztus nem ítélte el azt a fiút, aki egy ideig nem akart engedelmeskedni atyjának;
de nem is dicsérte meg. Azok, akik az első fiúval együtt megtagadják az engedelmességet, nem érdemelnek elismerést ezért az állásfoglalásukért. Őszinteségük nem tekinthető erénynek. Az igazság által megszentelt őszinteség Krisztus bátor tanújává teszi
az embert. De ahogy a bűnös használja az őszinteséget, az sértő és kihívó. Majdnem
istenkáromlás. Az ember bűnösségén semmit sem szépít az a tény, hogy nem képmutatóskodik. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha azonnal engedelmeskedünk, amikor a
Szentlélek szól a szívünkhöz. Amikor szólít: „Eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben”
- ne utasítsd el! „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket”
(Zsid 4:7). Veszélyes dolog halogatni az engedelmességet. Lehet, hogy soha többé nem
hallod meg a hívást.
Senki se áltassa magát azzal, hogy dédelgetett bűnöket könnyen és hamar el lehet
hagyni. Minden melengetett bűnünk gyengíti jellemünket, és megerősíti rossz szokásainkat. Ennek fizikai, szellemi és erkölcsi romlás a következménye. Megbánhatod a ros�szat, amit elkövettél, és ráléphetsz a helyes útra, de a bűn megszokása és torzító hatása
következtében nehezen tudsz majd különbséget tenni a jó és a rossz között. Kialakult
rossz szokásaiddal Sátán újra és újra megkísért.
Az „eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben” paranccsal Isten minden ember őszinteségét próbára teszi: vajon csak szavakkal, vagy cselekedetekkel is válaszolnak? Minden
tudásukat latba vetve, lelkiismeretesen, önzetlenül dolgoznak-e a szőlőskert Gazdájáért?
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Péter apostol elmondja, hogy milyen munkaterv szerint kell dolgoznunk. „Kegyelem
és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az Ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük Őt, aki saját dicsőségével és tökéletességével
hívott el minket. Így drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy ezek révén isteni természet részeseivé legyetek, és elkerüljétek azt a romlottságot, amely a bűnös kívánság
által uralkodik a világon.
Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok
igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet,
a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet” (2Pt 1:2-7 Új prot. ford.).
Ha lelkiismeretesen ápolod lelked szőlőskertjét, Isten munkatársul vesz maga mellé,
és megbíz azzal, hogy ne csak magadért munkálkodj, hanem másokért is. Bár Krisztus a
szőlőskerten a gyülekezetet érti, de azt nem mondja, hogy csak a gyülekezet tagjait szeressük, és csak értük munkálkodjunk. Az Úr szőlőskertjét ki kell szélesíteni. Az Úr ki akarja terjeszteni szőlőjét az egész világra. Amikor eligazítást és képességeket ad az értékes
palánták gondozásához, nekünk is meg kell tanítanunk rá másokat. Így szélesítjük az Úr
szőlőjét. Isten látni akarja hitünk, szeretetünk és türelmünk jeleit. Figyeli, hogy felhasználjuk-e minden lelki ajándékunkat; igyekszünk-e jól képzett munkások lenni szőlőjében
a földön, hogy beléphessünk országába, abba az édeni otthonba, amelyet Ádámnak és
Évának törvényszegésük miatt el kellett hagyniuk.
Isten atyaként viszonyul népéhez, és atyánkként igényli hűséges szolgálatunkat.
Gondoljuk át Krisztus életét! Az emberiség vezéreként és Atyja szolgájaként példájával
megmutatta, hogy Isten minden gyermekének milyenné kell és lehet is válnia. Isten ma
minden embertől Krisztus engedelmességét kívánja. Krisztus szeretettel, készségesen és
önként szolgálta Atyját. „Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem mondta -, a Te törvényed keblem közepette van” (Zsolt 40:9). Krisztus nem tartott semmilyen áldozatot túl nagynak, semmilyen munkát túl nehéznek annak a feladatnak az
elvégzéséhez, amely jövetelének célja volt. Tizenkét éves korában mondta: „Nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?”
(Lk 2:49). Hallotta a hívást, és vállalta a feladatot. „Az én eledelem az - mondta -, hogy
annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az Ő dolgát elvégezzem” (Jn 4:34).
Nekünk is így kell Istent szolgálnunk. Csak az szolgál, aki az engedelmesség legszentebb mércéje szerint cselekszik. Mindazoknak, akik Isten gyermekei akarnak lenni, tanúsítaniuk kell, hogy munkatársai Istennek, Krisztusnak és a mennyei angyaloknak. Ez
minden lélek próbája. Hűséges szolgáiról mondja az Úr: „Azon a napon, ... amelyet én
szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint ki-ki kedvez a maga fiának, aki
szolgálja őt” (Mal 3 :17).
A gondviselő Isten olyan utakon vezeti az embert, amelyeken próbára teszi, és alkalmat ad jelleme fejlesztésére. Ezt a nagy célt akarja intézkedéseivel elérni. Így lesz
nyilvánvaló, hogy engedelmes-e vagy nem. Nem lehet Isten szeretetét jó cselekede-
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tekkel megvásárolni, de jótetteinkkel bizonyítjuk be, hogy él bennünk ez a szeretet. Ha
akaratunkat alárendeljük Isten akaratának, akkor nem azért szolgálunk, hogy elnyerjük
szeretetét. Ezt a szeretetet ingyen ajándékként kapjuk, és ha szeretjük Istent, örömmel
engedelmeskedünk parancsainak.
A világon ma csak két osztály van, és az ítéletkor is csak két osztály lesz: azoké, akik
áthágták Isten törvényét, és azoké, akik engedelmeskedtek neki Krisztus megmondta,
hogy mi az a próba, amellyel hűségünket vagy hűtlenségünket bizonyítjuk. „Ha engem
szerettek - mondta -, az én parancsolataimat megtartsátok ... Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én
Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak... Aki nem szeret engem, nem
tartja meg az én beszédeimet; és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem
az Atyáé, aki küldött engem.” „Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok
az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és
megmaradok az Ő szeretetében” (Jn 14:15-24; 15:10).

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 282-291. (TALÁLKOZÁS A VŐLEGÉNNYEL)
Krisztus az Olajfák hegyén ült tanítványaival. A nap lebukott a hegyek mögött, és az
eget befátyolozták az est árnyai. A hegyről jó kilátás nyílt egy fényesen kivilágított lakóházra, amely valamilyen ünnepség színhelye lehetett. A nyílásokon kiáradó fény és a ház
körül várakozó csapat jelezte, hogy nemsokára megjelenik az esküvői menet. Több keleti
országban a menyegzői ünnepséget este tartják. A vőlegény elmegy a menyasszony elé,
és házába viszi. A násznép fáklyafénynél vonul a menyasszony atyjának házából a vőlegény házába, ahol megvendégelik a meghívottakat. A Krisztus elé táruló képben volt egy
csapat, amely a násznépre várt, hogy közé vegyüljön.
A menyasszony házának közelében tíz fehérruhás fiatal nő ácsorgott. Mindegyiknél
égő lámpa és kis olajoskancsó volt. Izgatottan várták a vőlegényt. De a vőlegény késett.
Egyik óra múlt a másik után. A virrasztók elfáradtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: „Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!” Az alvók felriadtak és talpra ugrottak. Meglátták a fáklyafényes, boldogan zenélő menetet. Hallották a vőlegény és a menyasszony
hangját. A tíz szűzleány megragadta lámpáját. Sietve éleszteni kezdték tüzét, hogy elindulhassanak. De öten elmulasztották kancsójukat olajjal megtölteni. Nem számítottak
ilyen nagy késésre, és nem készültek fel erre az eshetőségre. Szorongva kérték okosabb
társaikat: „Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.” De azok,
akik frissen töltött lámpát tartottak kezükben, már kiürítették kancsójukat. Nem volt
fölösleges olajuk, és így válaszoltak: „Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek;
menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak.”
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Mialatt az árusoknál jártak, a menet elhaladt, és ők lemaradtak. A másik öt leány
égő lámpájával csatlakozott a tömeghez, és a nászkísérettel beléptek a házba. Az ajtó
pedig bezárult. Amikor a bolond szüzek az ünnepség helyére értek, megdöbbenésükre
elutasították őket. A házigazda így szólt: „Nem ismerlek titeket.” És a balga szüzek kint
maradtak a kihalt utcán, a sötét éjszakában.
Amint Krisztus ott ült a vőlegényre váró csapatot figyelve, elmondta tanítványainak
a tíz szűz történetét, a látottakkal illusztrálva azt, amit egyháza át fog élni közvetlen
második eljövetele előtt.
A várakozók két csoportja azt a két csoportot ábrázolja, amely vallja, hogy várja Urát.
Krisztus azért nevezi őket szüzeknek, mert tiszta hitet vallanak. A lámpák Isten Igéjét jelképezik. A zsoltáros ezt mondja: „Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek
világossága” (Zsolt 119:105). Az olaj a Szentlélek szimbóluma. Ugyanaz, mint Zakariás
próféciájában: „Visszatére az angyal, aki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Láték ímé egy
merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és
hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak; és mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak baloldalán. És felelék, és mondám az angyalnak,
aki beszél vala velem, mondván: Mik ezek Uram? ... És felele, és szóla nékem, mondván:
Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem
az én Lelkemmel! azt mondja a seregeknek Ura ... És másodszor is felelék, és mondám
néki: Micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két aranycső mellett vannak, és öntik
magukból az aranyat? ... és mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az
egész föld Ura mellett állnak” (Zak. 4 :1-14).
A két olajfából az aranyolaj aranycsöveken át ömlött a gyertyatartó olajtartójába, és
onnan pedig a szentélyt megvilágító aranylámpákba. Így közvetítik az Isten közelében
levő szent angyalok is a Szentlelket azoknak, akik életüket Istennek szentelik. A két felkent feladata, hogy továbbítsa a menny kegyelmét, mert csak Isten kegyelméből lehet
az Ige lábunk szövétneke és ösvényünk világossága. „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura” (Zak 4:6).
A példázatban mind a tíz szűz kiment a vőlegény elé. Mindegyiknek volt lámpája és
olajosedénye. Egy ideig nem látszott, hogy különbség van köztük. Így van ez a közvetlen
Krisztus második eljövetele előtt élő egyházban is. Tagjai ismerik a Szentírást. Mindnyájan hallották, hogy Krisztus hamar eljön, és hisznek eljövetelében. De mint ahogy a
példázatban történt, úgy van ma is. Várniuk kell, és ez próbára teszi hitüket. Az „Ímhol jő
a vőlegény! Jöjjetek elébe!” kiáltás sok várakozót készületlenül ér. Nincs tartalék olajuk.
Hiányzik életükből a Szentlélek.
Isten Lelke nélkül az Ige ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság - ha nem kíséri
a Szentlélek - nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni szívét. Ha
Isten Lelke nem vési szívünkbe az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át. A Lélek világossága nélkül az ember nem tudja megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései nyomán.
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A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják
az igazságot; szeretik azokat, akik hisznek az igazságban; mégsem vetik alá magukat a
Szentlélek munkájának. Nem estek a Sziklára, Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy
régi természetüket szétzúzza. Akárcsak a köves talajjal ábrázolt hallgatók. Szívesen
hallgatják az Igét, de nem igazodnak elveihez. Az Ige hatása nem tartós. A Szentlélek
csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja új lénnyé, ha az ember
vágyik erre, és hagyja, hogy a Lélek alakítsa. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták
jellemét, nincs közösségük vele. Ezért nem tudnak bízni Istenben, és hinni Igéjében.
Istenszolgálatuk formasággá süllyedt. „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 ajkukra, szívük pedig nyereség után jár”
(Ez 33:31). Pál apostol hangsúlyozza, hogy elsősorban ez a lelkület fogja jellemezni a
Krisztus második eljövetele előtt élőket. Ezt mondja: „Az utolsó napokban nehéz idők
állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, ... inkább a gyönyörnek, mint
Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2 Tim. 3:1-5).
Ezek azok, akik a veszély idején ezt kiáltják: békesség és biztonság. Azzal áltatják magukat, hogy minden rendben van, és nem is álmodnak veszélyről. Amikor a kábulatból
magukhoz térnek, meglátják ínségüket, és másokat kérlelnek, hogy pótolják a hiányt.
De nincs olyan ember, aki a másik lelki hiányosságát pótolni tudná. Isten mindenkinek
ingyen felkínálja kegyelmét. Az evangélium üzenete hangzik: „Aki szomjúhozik, jöjjön el;
és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:17). A jellem azonban nem ruházható
át. Egy ember sem hihet a másik helyett. Egy ember sem adhatja át a másiknak azt a
jellemet, amely a Lélek munkájának gyümölcse. Ha „Noé, Dániel és Jób benne volna (az
országban): élek én, az Úr Isten mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt;
ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg” (Ez 14:20).
A jellem a válságban mutatkozik meg. Amikor az ünnepélyes hang éjfélkor ezt kiáltotta: „Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!” - az alvó szüzek felriadtak, és akkor derült
ki, hogy ki készült fel erre az eseményre. Mindkét csoportot meglepetésszerűen érte
ez a fordulat, de az egyiket felkészülten találta, a másikat pedig nem. Így van ez ma is.
Egy hirtelen és nem várt katasztrófa, amely az embert szemtől szembe állítja a halállal,
megmutatja, hogy igazán hisz-e Isten ígéreteiben, és belekapaszkodik-e kegyelmébe. A
végső nagy próba a kegyelmi idő végén jön, amikor késő lesz a lélek hiányait pótolni.
A tíz szűz most a föld történelmének estéjén virraszt. Mindnyájan kereszténynek
mondják magukat. Mindnek van hivatása, neve, lámpája. Mind azt vallják, hogy Istent
szolgálják. Látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését. De öten készületlenek. Ez
az öt döbbenten és rémülten a menyegzős házon kívül marad.
Az utolsó napon sokan kérnek ilyen szavakkal bebocsátást Krisztus országába. „Te
előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál.” „Uram! Uram! nem a Te nevedben
prófétáltunk-é, és nem a Te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok
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hatalmas dolgot a Te nevedben?” De a válasz ez lesz: „Mondom néktek, nem tudom
honnét valók vagytok ti; távozzatok el éntőlem” (Lk 13:26; Mt 7:22; Lk 13:27). Ebben az
életben nem léptek közösségre Krisztussal, ezért nem ismerik a menny nyelvét, sem örömeit. „Kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke,
amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek
Lelke” (1Kor 2 : 1 11
Soha ember nem hallott e súlyos szavaknál fájóbbat: „Nem ismerlek titeket!” Csak a
Lélekkel való közösség útján juthattatok volna a menyegzői vacsorán örvendező sokaság
közé. De ezt a közösséget nem ápoltátok. Nem vehettek rész ebben a cselekményben!
Fényével szemben vakok lennétek. Zenéje süket fülekre találna nálatok. Az ott szétáradó
szeretet és boldogság nem tudja örömre hangolni a világ által megdermesztett szíveket.
Nem léphettek be a mennybe, mert nem vagytok alkalmasak lakói társaságára!
Nem leszünk készen Urunk fogadására, ha csak az „ímhol jő a Vőlegény „ kiáltásra
próbáljuk üres lámpásainkat megtölteni. Ha itt a földön Krisztus nélkül élünk, nem tudnánk élvezni társaságát a mennyben sem.
A példázatbeli okos szüzek lámpájukhoz tartalék olajat is hoztak. Lámpájuk lángja
fényben égett a várakozás egész ideje alatt, és növelte a vőlegény tiszteletére gyújtott
világosságot. A fény szétáradt a sötétben, és fokozta a világosságot, amely a vőlegény
házához, a menyegzői ünnepséghez vezető útra hullott.
Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A Szentlélek Isten Igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az Ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait.
Krisztus dicsősége fényének - Krisztus jellemének - vissza kell tükröződnie követőiben.
Így dicsőítik meg Istent, és megvilágítják a Vőlegény házához, Isten városához, a Bárány
menyegzői vacsorájához vezető utat.
A vőlegény éjfélkor - a legsötétebb órában - jött. Krisztus is a föld történelmének legsötétebb szakában jön el. A Szentírás Noé és Lót korával szemlélteti azokat az állapotokat, amelyek Isten Fia eljövetele előtt a világban uralkodnak. A Szentírás megjövendöli,
hogy abban az időben Sátán minden hatalmával és „a gonoszságnak minden csalárdságával” (2 Thessz 2 : 9-10) fog dolgozni. Munkájáról félreérthetetlenül árulkodik a rohamosan fokozódó sötétség, az utolsó napok sokféle tévelygése, eretneksége és csalása.
Sátán nemcsak a világot ejti fogságba, de megtéveszti azokat az egyházakat is, amelyek
Jézus Krisztus egyházának vallják magukat. A nagy hitehagyás olyan mélységessé fajul,
mint az éjfél sötétsége; áthatolhatatlanná, mint a szőrzsák. Isten népe számára ez a
próbák éjszakája, a könnyhullatás éjszakája, az igazságért való üldözés éjszakája lesz. De
a sötét éjszakában felragyog Isten világossága.
Isten „a sötétségből világosság”-ot sugároztat (2Kor 4 : 6). Amikor „a föld kietlen
és puszta vala, és setétség vala a mélység színén”, „Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság” (1Móz 1: 2-3). A lelki sötétség
éjszakájában ugyanígy szól Isten: „Legyen világosság!” Népének ezt mondja: „Kelj fel,
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világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt” (Ésa 60:1).
„Ímé, sötétség borítja a földet - mondja a Szentírás -, és éjszaka a népeket, de rajtad
feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik” (Ésa 60:2).
Isten félreismerése sötétségbe borítja a földet. Az ember elfelejti, hogy milyen Isten
jelleme. Félreérti és félremagyarázza. Olyan üzenetet kell hirdetnünk, amelynek fénye
megvilágosít és ereje megment. Isten jellemét be kell mutatnunk. A világ sötétségében
szét kell sugároznunk Isten dicsőségének fényét, jóságának, irgalmának világosságát.
Ezt a munkát így körvonalazza Ésaiás próféta: „Emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városainak: Ímhol Istenetek! Ímé, az Úr
Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Őelőtte”
(Ésa 40:9-10).
A Vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek: „Ímhol Istenetek!” Az irgalmat
hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének
- a szeretetnek - megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját
életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük!
Az Igazság Napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben: az igazságot hirdető
szavakban és szentségről tanúskodó tettekben!
Krisztus, az Atya dicsőségének visszatükröződése eljött a világra e dicsőség fényeként, hogy képviselje Istent az emberek előtt. A Szentírás szava szerint felkente „Őt az
Isten Szentlélekkel és hatalommal,” és „széjjeljárt jót tévén” (Acs 10: 38). Krisztus a názáreti zsinagógában ezt mondta: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes
szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak
kedves esztendejét” (Lk 4:18-19). Ezzel a munkával bízta meg tanítványait is. „Ti vagytok
a világ világossága” - mondta. „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy
lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5 :14-16).
Erről a munkáról beszél Ésaiás próféta, amikor így szól: „Nem az-é (a böjt), hogy az
éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal
a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr
dicsősége követ” (Ésa 58:7-8).
A lelki sötétség éjszakájában tehát Isten dicsősége egyházán át sugárzik, amikor tagjai felemelik a meggörnyedtet, és vigasztalják a gyászolót.
Körülöttünk mindenütt hallatszik a világ jajveszékelése. Mindenhol vannak szűkölködők és szomorkodók. A mi feladatunk, hogy könnyítsünk az élet terhein, és enyhítsünk
nyomorán.
Gyakorlati segítséggel sokkal többet tehetünk, mint puszta prédikálással. Adjunk
ételt az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, és otthont a hajléktalannak! Sőt még többet
kell tennünk! A lélek éhségét csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Ha Krisztus bennünk
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lakik, akkor szívünk tele van mennyei együttérzéssel. A forró krisztusi szeretet lezárt
forrásai felfakadnak.
Isten nemcsak adományokat kér tőlünk a rászorulóknak, hanem derült mosolyt, bíztató szavakat és kedves kézszorítást is. Amikor Krisztus meggyógyította a betegeket, kezét rájuk tette. Mi is hajoljunk közel azokhoz, akiken segíteni akarunk.
Sok ember már nem tud reménykedni. Hozzuk vissza életükbe a napfényt! Sok
elcsüggedt ember van. Bátorítsuk őket! Imádkozzunk értük! Vannak, akik kívánják az
élet kenyerét. Olvassunk nekik Isten Igéjéből! Sokan lelkileg annyira betegek, hogy
földi gyógyír nem segít rajtuk. Orvos nem tudja meggyógyítani őket. Imádkozzunk ezekért a lelkekért! Vigyük őket Jézus elé! Mondjuk nekik, hogy van balzsam Gileádban,
és Orvos is!
A fény áldás, egyetemes áldás, amely árasztja kincseit a hálátlan, gonosz, erkölcstelen világra. Így van ez az Igazság Napjával is. Az egész földet, bármennyire burkolja is a
bűn, a bánat és a fájdalom sötétsége, meg kell világítani az isteni szeretet ismeretének
fényével. Semmilyen hitfelekezettől, semmilyen rendű és rangú embertől vagy társadalmi osztálytól sem szabad elzárni a mennyei tróntól sugárzó fényt.
A reménység és kegyelem üzenetét el kell vinni a föld végső határáig. Kinyújthatja
kezét mindenki, aki akarja, és megragadhatja Isten erejét. Békét köthet vele, és békessége lesz. Nem borítja többé éjféli sötétség a pogányokat. A homály eloszlik az Igazság
Napjának ragyogó fénysugarai előtt. Krisztus legyőzte a pokol hatalmát.
De nincs ember, aki tudna olyat adni, ami neki sincs. Isten művében nem lehet semmi ember kezdeményezte dolog. Senki nem lehet a saját erőfeszítéséből Isten fényhordozója. Az aranyolaj, amelyet a mennyei követek öntöttek az aranycsövekbe, továbbfolyt a templom lámpáiba, és lehetővé tette, hogy állandóan nagy fénnyel égjenek. Az
ember is az állandóan reá áradó isteni szeretet nyomán tud fényt árasztani. Mindazok
szívébe, akik hitben Istennel egyesültek, a szeretet aranyolaja bőven ömlik, hogy jó cselekedetekkel és az Isten iránti igazi, őszinte szolgálattal továbbítsák a fényt.
A Szentlélek magasztos és felmérhetetlen ajándékai a menny minden kincsét magukban foglalják. Nem Istenen múlik, hogy kegyelmének gazdagsága nem árad a föld
lakóira. Ha mindenki meg akarná kapni ezeket az ajándékokat, mindenki beteljesedne
Szentlélekkel.
Minden léleknek kiváltsága, hogy élő csatornaként továbbítsa a világnak Isten kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Krisztus mindennél jobban
vágyik olyan eszközökre, akik megismertetik a világgal Lelkét és jellemét. A világnak pedig mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy emberek bemutassák a Megváltó szeretetét. Az egész menny olyan eszközökre vár, akik által az emberek örömét és áldását
szolgáló szent olajat áraszthatja.
Krisztus mindent megtett azért, hogy egyháza a világ Világosságától fénylő, Immánuel dicsőségét hordozó, átalakult közösség legyen. Azt akarja, hogy minden keresztényt lelki légkör - világosságot és békességet árasztó légkör - vegyen körül. Vágyik
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arra, hogy életünkkel bizonyságot tegyünk a menny öröméről.
A menny szeretetének közvetítésével mutatjuk meg, hogy Isten Lelke bennünk lakik.
A menny gazdagsága odaszentelt emberi eszközök által eljut másokhoz.
Az Igazság Napjának „szárnyai alatt” gyógyulás van (Mal 4-2). Minden igaz tanítvány
továbbítja a fényt, amely éltet, bátorít, segít és gyógyít.
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. Akinek szívében Krisztus az úr, ott
tisztaság van, ott nincs bűn, ott az evangélium programja a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósult. A Megváltó elfogadásával tökéletes béke,
tökéletes szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és
jóillata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte Fiát
Megváltóként a világnak.
Krisztus nem azt mondja követőinek, hogy igyekezzenek világítani; hanem így szól:
„Fényljék a ti világosságtok!” (Mt 5 :16.) Ha Isten kegyelmében részesültetek, fénye bennetek van. Távolítsátok el az akadályokat, és az Úr dicsősége megmutatkozik. Akkor árad
a fény, hogy áttörje és eloszlassa a sötétséget. Önkéntelenül is világíttok magatok körül.
Amikor Krisztus kinyilatkoztatja dicsőségét az ember lénye által, olyan közel hozza a
mennyet az emberekhez, hogy a szentek szentjének szépsége láthatóvá lesz mindazokban, akikben Krisztus lakik. A bennük lakozó Krisztus dicsősége foglyul ejt másokat is. E
kitárulkozás nyomán pedig megtért lelkek magasztaló és hálaadó énekükkel megdicsőítik Istent, aki minden jó ajándék Forrása.
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt”
(Ésa 60:1). A Vőlegény fogadására készülőknek szól ez az üzenet. Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel; a maga dicsőségével és az Atya dicsőségével. Vele jönnek
a szent angyalok. Miközben az egész világot sötétség borítja, Krisztus szentjeinek lakhelyén világosság lesz, és felfogják második eljövetelének első fénysugarát. A makulátlan
tiszta fény az Ő tündöklő lényéből sugárzik, és imádják mindazok, akik szolgálták. Míg a
gonoszok menekülnek közeléből, követői örvendeznek. Jób pátriárka, átfogva tekintetével az időt Krisztus második adventjéig, így szólt: „Akit magam látok meg magamnak;
az én szemeim látják meg, nem más” (Jób 19: 27). Krisztus mindennapi társa és meghitt
barátja hűséges követőinek, akik Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben
élnek. Rajtuk támad fel az Úr dicsősége. Visszatükrözik Isten dicsőségének fényét, amelyet Jézusban látnak. És amikor a Király eljön a maga fenségében, örvendeznek dicsőségének és ragyogásának fényes sugaraiban. Alkalmasak a mennyei lények társaságára,
mert a menny szívükben él.
Felemelt fejjel, az Igazság Napjának rájuk hulló fényes sugaraiban, megváltásuk elérkeztén örvendezve, e szavakkal fogadják a Vőlegényt: „Ímé Istenünk, akit mi vártunk és
aki megtart minket” (Ésa 25:9).

Krisztus Példázatai, 282-291. (Találkozás a vőlegénnyel)
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„És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy
erős mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a
Mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az Ő felesége felkészítette magát ... és monda nékem: Írd meg:
Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.” Ő „uraknak Ura
és királyoknak Királya; és akik vele vannak: „hivatalosak és választottak és hívek.” (Jel
19: 6-9; 17:14).

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
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13. Tanulmány javasolt olvasmánya
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