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ELŐSZÓ

A keresztény oktatás témáját legalább hat alkalommal vizsgáltuk meg 
az elmúlt csaknem 100 év folyamán a Szombati Bibliai Tanulmányok által. 
Amennyiben valakit érdekel, akár tanulóként vagy tanítóként, tanulmá-
nyozhatja őket az internetes archívumban, az 1946, 1952, 1969, 1986, 1990 
és 2008. évi kiadványokban.

A jelenlegi tanulmány nem olyan formában tárgyalja ezt a témát, mint 
ahogyan a múltbeliek. Inkább arra törekszik, hogy megragadja az oktatás 
lényegét napjainkra vonatkozóan, amely elvezet az evangélium hirdetésé-
nek az egész világon való beteljesüléséhez.

Generációk jöttek és múltak el, amióta Jézus ígéretét adta, hogy „ha 
majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz vesz-
lek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14:3) Az evangélium 
hirdetése és a Jézus visszajövetelére való felkészülés előrehalad. Eljön az a 
nap, amikor visszatér és az akkor élő nemzedék lesz az utolsó. 

Az Advent mozgalom kezdete óta reménykednek a hívők, hogy az utol-
só generációhoz fognak tartozni. Azonban az Úr még várakozik. Egyértel-
mű, hogy van még elvégzendő munka a gyülekezetben, és azon kívül is. 
„Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás 
elérkezett.” (Mk 4:29) „Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az Ő jellemét 
tökéletesen tükrözni fogja.” (KP 40)

Az igazi nevelés meghatározása: „Harmonikusan fejleszti a testi-, 
szellemi- és lelki erőket. Előkészíti a tanulót a mostani, és az eljövendő 
világban végzendő szolgálat örömére.” (EÉ 9) Természetesen, mivel ez az 
előkészület még nem fejeződött be mindannyiunk között, komolyan kell 
tanulmányoznunk, hogy megértsük a valódi oktatást.

Több mint egy évszázaddal ezelőtt egy komoly feladatot kapott a 
gyülekezet: „Ma a korábbitól sokkal jobban kell ismernünk az oktatás 
tudományát. Amennyiben elmulasztjuk ezt, akkor nem lesz helyünk Isten 
országában.” (Educator, August 1, 1897)

Figyeljünk erre a feladatra ma, válaszoljunk a felszólításra, és teljesítsük 
az oktatás munkáját az utolsó generációval!

A Generál Konferencia Szombatiskolai Osztálya
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2019. július 6.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
az ukrajnai Egészségügyi Központ részére

Ukrajna egy kelet-európai ország, amelyet 
Oroszország, Fehéroroszország, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Magyarország, Románia, 
Moldova határol, valamint délről és délke-
letről a Fekete-tenger és az Azovi-tenger. 
Ukrajna népessége 42,5 millió, a Krím-
félsziget nélkül. Az ország nagyobb része 
ortodox vallású, valamint görög katolikus. 
Fővárosa és egyben legnépesebb városa Kijev.

A reformáció üzenete 1940-ben kezdődött 
itt. A Hetednap Adventista Mozgalom reformáto-
rai szavaikkal és tetteikkel különböző helyeken tettek 
bizonyságot a hármas angyali üzenet világosságáról. Így ment a munka a 
kommunizmus idejében is. 1990-ben a Szovjetunió felbomlása után Ukraj-
na független lett. Azóta imaházakat építettünk és új területeken kezdtünk 
munkálkodni. 

Mára azonban az emberek érdektelenek lettek a vallásos dolgokkal 
szemben. Az igazság már nem olyan népszerű, mint régebben volt és a 
korábbi módszerek sem oly hatékonyak már. Azonban van egy módszer, 
amely számára mindig nyitva a lehetőség – az egészségügyi misszió munka. 
Az ihletett szavak így írják le: „Terve szerint az egészségügyi misszió mun-
ka egyengesse az utat a jelen megmentő igazság, a harmadik angyal üzenete 
előtt.” „Szanatóriumaink az emberek elérésének eszközei.” (6B 293, 225)

A betegségek, a szenvedés egyre sokasodnak világszerte, így az egész-
ségügyi missziós munkára nagyobb szükség van, mint valaha. Ennek az 
igénynek a kielégítésére 2014-ben lépéseket tettünk egy egészségügyi 
kezelő központ létrehozására. Isten segítségével megvásároltunk egy terü-
letet Kárpátalján, Huszt város közelében, gyönyörű és festői környezetben, 
termálforrások közelében. A telken van egy befejezetlen épület is. Tervünk 
befejezéséhez azonban még további anyagi forrásokra van szükségünk. Or-
szágunkban a gazdasági helyzet nagyon rossz. Hittestvéreink közül sokak-
nak más országokba kell menniük dolgozni megélhetésük érdekében. Ezért 
fordulunk segítségért hittestvéreinkhez szerte a világon, hogy támogassák 
tervünk befejezését. Ily módon segíthet a szükségben lévők kezelésében 
és utat készíthet az evangélium üzenetének hirdetéséhez. Isten áldjon meg 
minden adakozót!

Hittestvéretek a Krisztusban Ukrajnából
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Kijev
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MOLDOVA
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551. Tanulmány - „ELMENVÉN…  TEGYETEK TANÍTVÁNYOKKÁ”

„ELMENVÉN…  
TEGYETEK TANÍTVÁNYOKKÁ”

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesz-
tek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Sama-
riában és a földnek mind végső határáig.” (Apcs1:8)

„Ily hatalmas munkát végez Isten, ha emberek átengedik magukat Lelke 
uralmának.” – AT 34.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 18-23. (A nagy parancs)

Vasárnap  Június 30.
1. TEGYETEK TANÍTVÁNYOKKÁ MINDEN NÉPEKET
a. Milyen megbízatást adott Jézus követői számára? Mt 28:19-20.

„Ez a megbízatás az evangélizációra: Krisztus országának nagy missziós 
okirata. A tanítványok buzgólkodjanak a lelkekért, és a kegyelmi meghívást 
juttassák el mindenkihez. Ne várjanak arra, hogy az emberek hozzájuk jöjje-
nek, hanem menjenek üzenetükkel azokhoz.” – AT 19.
b. Hogyan halad előre munkájuk és meddig ér el? Apcs 1:8.

„Noha népem nem akart hozzám térni, hogy elnyerje az örök életet. Bár 
a papok és főemberek kényük-kedvük szerint bántak el velem, és elvetettek 
engem, mégis még egyszer alkalmat kell nyújtani nekik, hogy elfogadják Isten 
Fiát. Láttátok, hogy mindazokat, akik bűneiket megvallották, szívesen fogad-
tam. Aki hozzám tér, azt el nem taszítom. Reátok ruházom e kegyelmi üzenet 
továbbítását. Zsidóknak, valamint pogányoknak tovább kell azt adnotok. – Iz-
ráelnek először, azután minden népnek és nyelvnek. Az összes hívők egyetlen 
gyülekezetbe tömörüljenek. ” – AT 19.

2019. július 6.
Szombat

Napnyugta: H  20:42
Ro 21:15

1. Tanulmány

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

Apostolok cselekedetei 1:8.  
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
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Hétfő  Július 1.
2. LASSAN TANUL
a. Mennyire nyugtalanította a tanítványokat, ahogyan Jézus többször 

is próbálta előre jelezni nekik letartóztatását és keresztre feszítését? 
Mk 9:31-34; Lk 22:21-24.

„Galileai utazásakor Krisztus újból megpróbálta felkészíteni tanítványait az 
előtte álló eseményekre. Elmondta nekik, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, 
ahol halálra adják, majd feltámad. Ezután azt a különös, komoly kijelentést 
tette, hogy elárulják, ellenségeinek kezére adják. A tanítványok még most sem 
értették meg szavait. Bár nagy bánat árnyéka borult rájuk, a versengés szelleme 
helyet talált szívükben. Azon vitatkoztak maguk között, ki fog nagyobbnak 
számítani az eljövendő országban. Ezt a vetélkedést palástolni akarták Jézus 
előtt, ezért nem mentek szorosan mellette, mint rendesen, hanem mögötte 
maradtak úgy, hogy Ő előttük lépett be Kapernaumba. Jézus olvasott gon-
dolataikban, tanácsolni, oktatni szerette volna őket. Ezért egy csöndes órára 
várt, amikor szívük megnyílik szavai befogadására.” – JÉ 365.

„A tanítványok ragaszkodtak ahhoz a kedvenc elképzelésükhöz, hogy 
Krisztus biztosítja hatalmát a földön, és elfoglalja helyét Dávid trónján. Szív-
ében mindegyik még mindig a legmagasabb hely után vágyakozott ebben 
a földi királyságban. Felbecsülték önmagukat és egymást, és ahelyett, hogy 
testvéreiket tartották volna méltóbbnak az első helyre, magukat helyezték oda 
gondolatban.” – JÉ 549-550.
b. Mennyire érték őket meglepetésként ezek az események? Lk 24:13-22.

„Különös, hogy a tanítványok nem emlékeztek Krisztus szavaira, és nem 
fogták fel, hogy Ő előre megmondta nekik azokat az eseményeket, amelyeknek 
meg kell történniük! Nem fogták fel, hogy jövendölése utolsó részének éppen 
úgy be kellett teljesednie - mint ahogy első része beteljesedett -, vagyis hogy 
a harmadik napon feltámadjon. Krisztusnak erre a jövendölésére a tanítvá-
nyoknak emlékezniük kellett volna. A papok és a főemberek nem felejtették 
ezt el. ’Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűlének a főpapok 
és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondván: Uram emlékezünk, hogy az a hitető 
még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok’ (Mt 27:62-63). A 
tanítványok azonban nem emlékeztek ezekre a szavakra.” – JÉ 702.

Márk 9:31-34.
 31Mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt; de ha megölték, harmadnapra föltámad. 32De ők nem értik vala e mondást, és féltek őt megkérdezni. 33És elméne Kapernaumba. És odahaza megkérdezé őket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton? 34De ők hallgatának, mert egymás között a felett vetekedtek vala az úton, ki a nagyobb?

Lukács 22:21-24.
21 De ímé annak a keze, aki engem elárul, velem van az asztalon. 22 És az embernek Fia jóllehet, elmegy, mint elvégeztetett: de jaj annak az embernek, aki által elárultatik! 23 És ők kezdék egymás között kérdezni, vajjon ki lehet az ő közöttük, aki ezt meg fogja tenni? 24 Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak.

Lukács 24:13-22.
13És ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus. 14És beszélgetének magok közt mindazokról, amik történtek. 15És lőn, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájok menvén, velök együtt megy vala az úton. 16De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. 17Monda pedig nékik: Micsoda szavak ezek, amelyeiket egymással váltotok jártotokban? és miért vagytok szomorú ábrázattal? 18Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, monda néki: Csak te vagy-é jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod minémű dolgok lettek abban e napokon? 19És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: Amelyek esének a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt: 20És mimódon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. 21Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. 22Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának;
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Kedd  Július 2. 
3. EGY MÁSIK TANÍTÓ ÍGÉRETE 
a. Hogyan akarta Jézus folytatni a tanítványok oktatását mennybemene-

tele után? Jn 16:12-13.

b. Hogyan tanít és int bennünket a Szentlélek? Jn 16:8.

„Az igazság tanítása nem használ semmit, ha a Szentlélek nincs jelen se-
gítségével, mert az isteni igazság egyedüli hatásos tanítója a Szentlélek. Csak 
ha a Lélek által kerül a szívbe az igazság, ébred fel a lelkiismeret és változik 
meg az élet. Isten szolgája megteheti, hogy Isten Igéjét szöveg szerint előadja, 
ismerheti minden törvényét és ígéretét – magvetése mégsem lesz eredményes, 
csak akkor, ha ezt a magot a mennyei harmat eleveníti meg. Isten Lelkének 
együttmunkálkodása nélkül sem a nevelés, sem az előnyök – bármilyen na-
gyok legyenek is – nem tudnak világosságot teremteni. Mielőtt az Újszövetség 
könyveit megírták, vagy Krisztus mennybemenetele előtt az első prédikációt 
megtartották volna, az imádkozó tanítványokra kiáradt a Szentlélek. Ellen-
ségeik bizonyították, hogy ’betöltötték Jeruzsálemet tudományukkal’ (Apcs 
5:28).” – ESz 177.
c. Milyen különleges ajándékot ad Isten a maradéknak? Jel 12:17; 19:10. 

Hol találjuk meg ezt az ajándékot ma?

„Felvettem a drága Bibliát, körülraktam néhány kötet bizonyságtétellel a 
gyülekezet számára, melyet Isten adott népének. Tessék, mondtam, majdnem 
minden esetre bennük a válasz. Rámutatnak az elkerülendő bűnökre.…De nem 
sokan vannak köztetek, akik valóban tudnák, mit tartalmaznak a bizonyságtéte-
lek. Nem vagytok jártasak a Bibliában. Ha azzal a kívánsággal tanulmányoztátok 
volna szavát, hogy megüssétek a Biblia mértékét, hogy keresztény tökéletességre 
tegyetek szert, nem lett volna szűkség bizonyságtételekre. De mert elhanyagol-
tátok közelebbről megismerni Isten ihletett könyvét, ezért egyszerű, közvetlen 
bizonyságtételekkel akart elérni titeket. Így hívni fel figyelmeteket az ihletett 
igére, melyeknek nem engedelmeskedtetek. Ezért sürget, hozzátok összhangba 
életeteket az írás tiszta és emelkedett tanításaival.” – 2B 605.

János 16:12-13.
12Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. 13De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

János 16:8.
És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

Jelenések 12:17; 19:10.
(12:17) Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele; (19:10) És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd , ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.



88 Az uTOLsó NEMzEdÉK OKTATÁsA – 2019. július – szeptember 

Szerda  Július 3.
4. A SZENTLÉLEK KIÁRASZTATOTT
a. Hogyan lett megismételve a Szentlélek ígérete? Apcs 1:4-9.

„Jézus az igazság széles területét tárta fel tanítványai előtt. A legnehezebb 
azonban az volt számukra, hogy megkülönböztessék Jézus tanításait a ha-
gyományoktól és az írástudók és farizeusok tudományától.…Földi eszmék, 
ideiglenes dolgok még mindig nagy helyet foglaltak el gondolatvilágukban. 
Nem értették meg Krisztus királyságának a lelki jellegét, bár Krisztus nagyon 
sokszor megmagyarázta ezt nékik. Elméjük összekuszálódott. Nem fogták 
fel azoknak a szentíráshelyeknek a fontosságát, amelyekre Krisztus utalt. 
Krisztus legtöbb tanítása kárba veszettnek látszott velük kapcsolatban, mert 
egyáltalán nem értették meg, hogy mit is akart tudtukra adni. Jézus látta, 
hogy szavai nem ragadták meg értelmüket. Ezért irgalmából megígérte nékik, 
hogy a Szentlélek majd felidézi emlékezetükben ezeket a tanításokat. Krisztus 
kimondatlanul hagyott sok olyan dolgot, amelyeket tanítványai nem tudtak 
volna akkor és ott felfogni. Ezeket is majd a Szentlélek közli velük később. A 
Léleknek kellett megélesíteni elméjüket, hogy értékelhessék és megbecsülhes-
sék a mennyei dolgokat.” – JÉ 577.
b. Mi történt az ígéret megvalósulásakor? Apcs 2:1-4.

„A Jézus által magyarázott íráshelyek most mennyei megvilágításban, 
érthetően és az igazság teljes fényében ragyogtak fel a tanítványok előtt. 
Lehullott szemeikről a lepel, amely eddig akadályozta, hogy meglássák az 
elmúlandónak végét (II. Kor. 3:13); most már teljes világossággal megértették 
Krisztus missziójának célját és országának lényegét. Nagy erővel beszéltek az 
Üdvözítőről, és amikor a megváltási tervet fejtegették a hallgatók előtt, sokan 
felébredtek és meggyőződtek.” – AT 30.

„Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt 
Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélső határáig, és 
mialatt a tanítványok a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása alatt lel-
kek tértek meg.…Minden keresztény felismerte testvérében az isteni szeretet 
és jóindulat megnyilvánulását. Egyetlen cél foglalkoztatta őket; egyetlen vágy 
minden mást háttérbe szorított; egyetlen igyekezetük az volt, hogy Krisztus 
jellemét nyilatkoztassák ki, és országa építésén dolgozzanak.” – AT 33.

Apostolok cselekedetei 1:4-9.
4És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: 5Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva. 6Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek? 7Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett. 8Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. 9És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.

Apostolok cselekedetei 2:1-4.
1És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 2És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. 3És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 4És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.
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Csütörtök  Július 4. 
5. AZ EGÉSZ VILÁGRA
a. Hogyan feddtek meg néhányat az első hívők közül, akik elmulasztottak 

fejlődni az igazságban?  Zsid 5:12.

„Sokan, akiknek tanárnak kellene lenniük, alig tanulták meg a keresztény 
élet ábécéjét. Állandóan tanítóra van szükségük. Nem növekednek a szent-
ségben, a hitben, a reményben, az örömben, a hálában. Krisztus megnyitotta 
az utat – egy végtelen áron – hogy keresztény életet élhessünk.…A Krisz-
tusban való hit által tartotta fenn a nagy apostol útjának következetességét 
és szépségét. Állhatatosan és béketűréssel szenvedte el az ellenszegülést, a 
bántalmazást, az üldözést, a bebörtönzést, ami senki mással csak Krisztussal 
lehetséges. Kötelezettségünk nekünk sem kevesebb, mint az apostolé volt. Sok 
kiváltságunk van és bőségesek a lehetőségeink. Nagy világosság ragyog ránk, 
de sötétséggé változik azok számára, akik elutasítják annak útmutatását.” – 
RH May 30, 1882.
b. Milyen munkát kell még elvégezni és hogyan? Mt 24:14.

„A Mindenható Lelke készteti az emberi szíveket, és mindazok, akik befolyá-
sának engednek, Isten igazsága tanúivá lesznek. Megszentelt életű férfiak és nők 
sok helyen közlik az emberekkel azt a világosságot, amit Krisztus által nyertek. 
Miközben szétárasztják a fénysugarakat, mint tették azok, akik pünkösd napján 
részesültek a Lélek keresztségében: állandóan többet és többet nyernek a Lélek 
erejéből. Ily módon világítja be Isten dicsősége a földet.” – AT 37.

Péntek  Július 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen felelősségre hív engem a Nagy Megbízatás? 
2. Miért volt meglepetés a tanítványok számára Jézus letartóztatása és ke-

resztre feszítése?
3. Mi a Szentlélek szerepe az oktatásban?
4. Hogyan változtak meg az első keresztények a Szentlélek kiáradásakor?
5. Milyen tanításra van szüksége a világnak Krisztus második visszajövetele 

előtt?

Zsidók 5:12. 
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.

Máté 24:14. 
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
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2019. július 13.
Szombat

Napnyugta:  H 20:38
Ro 21:11

AZ OKTATÁS ALAPELVEI
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenki-

nek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.” (Zsol 
111:10)

„Pillanatra se veszítsétek szem elől tanulásotok célját. Azért tanuljatok, 
hogy úgy fejlesszétek és irányítsátok képességeiteket, hogy hasznosabb embe-
rek legyetek és képességeitek határáig éljetek mások áldására.” – 3B 223-224.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 9-14. (Az igazi nevelés forrása és célja)

Vasárnap  Július 7.
1. A BÖLCSESSÉG ÉS TUDÁS FORRÁSA
a. Hol található az igazi bölcsesség? Péld 9:10; Kol 2:2-3.

„Amiképpen a Hold és a csillagok a Nap visszatükröződése miatt fényle-
nek, úgy a világ nagy gondolkodói – amennyiben tanaik igazak – az Igazság 
Napjának sugarait tükrözik vissza. A gondolat minden fénysugara, az értelem 
minden felvillanása a világ Világosságától származik.” – EÉ 9-10.
b. Hogyan ad bölcsességet az Úr a halandóknak? Péld 2:6; Zsol 32:8.

„Ha a kutatás bármelyik vonalán haladunk azzal az őszinte céllal, hogy 
eljussunk az igazságra, érintkezésbe kerülünk azzal a láthatatlan, hatalmas Ér-
telemmel, aki mindenben és mindenek által munkálkodik. Az ember értelme 
kapcsolatba került Isten értelmével; a véges a végtelennel. Az ilyen kapcsolat 
hatása felbecsülhetetlen a testre, az elmére és a lélekre.” – EÉ 10.

2. Tanulmány

Példabeszédek 9:10.
A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.

Kolossé 2:2-3.
2Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, 3Amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.

Példabeszédek 2:6.  
Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik

Zsoltárok 32:8.  
Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.
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Hétfő  Július 8.
2. AZ ISTENI ESZMÉNY 
a. Hogyan hasonlíthatók össze Isten útjai a mi útjainkkal? Ésa 55:8-9. Ho-

gyan mutatkozik ez meg az Isten szerinti oktatásban? 

„Nevelési fogalmaink túl szűk határok között mozognak. Szélesebb látó-
körre, magasztosabb célokra van szükségünk. Az igazi nevelés több egy bizo-
nyos iskolai végzettség megszerzésénél; több a földi életre való felkészülésnél. 
Egész lényünket formálja az emberi lét minden időszakával. Harmonikusan 
fejleszti a testi-, szellemi- és lelki erőket. Előkészíti a tanulót a mostani, és az 
eljövendő világban végzendő szolgálat örömére.” – EÉ 9.
b. Mi a célja a valódi nevelésnek? Ef 3:14-19.

„Isten eszménye magasabb, mint ahova a legszellemesebb emberi gondolat 
elérhet. A kegyesség, az Istenhez való hasonlóság a cél, amit el kell érnünk. 
A tanuló előtt megnyílik az állandó fejlődés ösvénye. Olyan célt kell elérnie, 
olyan színvonalra kell eljutnia, amely magába foglalja mindazt, ami jó, nemes 
és tiszta. Az igazi tudomány minden ágában a lehető leggyorsabban a leg-
messzebbre jut el. Erőfeszítéseit azonban oly célok elérésére irányítja, amelyek 
magasztosabbak a pusztán önző és világi érdekeknél, amennyire az egek ma-
gasabbak a földnél.” – EÉ 14.
c. Mi legyen törekvésünk célja? Jer 9:23-24.

„Fontos és komoly feladat a fiatalok tanítása és nevelése. Legyen a jellem 
helyes fejlődése az elérendő nagyszerű cél, hogy az egyén megfelelően legyen 
felkészítve eleget tenni a jelen élet kötelességeinek, végül pedig bejutni a jövő, 
halhatatlan életre. Az örökkévalóság fogja megmutatni, hogyan végeztük ezt 
a feladatot. Ha a lelkipásztorok és tanítók teljesen átéreznék felelősségüket, 
akkor más állapotok uralkodnának a világon. De mindketten túl szűk látókö-
rűek a szemléletükben és célkitűzéseikben. Nem értik meg, mennyire fontos a 
munkájuk és annak következményei.” – 4B 418.

Ézsaiás 55:8-9.
8Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! 9Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

Efézus 3:14-19.
14Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 15Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, 16Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; 17Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 18A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, 19És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

Jeremiás 9:23-24.
23Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; 24Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.
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Kedd  Július 9.
3. AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT
a. Hogyan lett teremtve az ember? 1Móz 1:27. Milyen lehetőségekkel?

„’Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté’ (1Móz 1:27), és az volt a 
szándéka, hogy minél tovább él az ember, annál tökéletesebben mutassa be az Ő 
képmását, és sugározza vissza dicsőségét. Minden képessége kifejlődhetett; befo-
gadóképessége és életereje növekedhetett. Roppant széles látóhatár tárult szeme 
elé. Dicső terület nyílt meg kutatásai számára. A látható világ titkai– ’a tökéletes 
tudásnak csudái’ (Jób 37:15) – tanulásra késztetnek bennünket. Ádám abban a 
kiváltságban részesült, hogy szemtől szembe, közvetlenül érintkezhetett Teremtő-
jével. Ha hű maradt volna Istenhez, ez a kiváltság örökre az övé maradt volna. Az 
örökkévalóságon át az ismeret új kincseit, a boldogság friss forrásait fedezte volna 
fel, ami által egyre világosabban látta volna Isten bölcsességét, hatalmát és szerete-
tét. Egyre jobban elérte volna teremtésének célját, és egyre jobban visszasugározta 
volna a Teremtő dicsőségét.

Azonban mindezt eljátszotta engedetlenségével. Bűne elrontotta, és majdnem telje-
sen megsemmisítette isteni hasonlóságát. Az ember fizikai ereje meggyengült, szellemi 
képességei lecsökkentek, lelki látása elhomályosult és a halál foglya lett. Az emberiség 
azonban mégsem maradt reménység nélkül. Végtelen szeretetében és kegyelmében 
Isten kigondolta a megváltás tervét, és próbaidőt adott az embernek, hogy helyreállítsa 
benne az Ő képmását, hogy eljusson arra a tökéletességre, amelyre teremtette, hogy elő-
mozdítsa test-, szellemi- és lelki fejlődését, hogy felismerje természetének isteni célját. 
Ez volt a megváltás műve. Ez a nevelés és az élet célja is.” – EÉ 10-11.
b. Milyen vágy töltsön be minden szívet? Zsol 86:11.

„Minden Isten képmására teremtetett emberi lény olyan erővel rendelkezik, amely 
rokon a Teremtőjével - van egyénisége és hatalma, hogy gondolkodjon és cseleked-
jen… az igazi nevelés feladata, hogy kifejlessze ezt az erőt, és ránevelje az ifjúságot 
arra, hogy önállóan gondolkodjon, ne csak más emberek gondolatait adja vissza. 
Ahelyett, hogy arra korlátoznák tanulmányaikat, amit emberek mondtak vagy írtak, 
a tanárok vezessék tanulóikat az igazság forrásához, azokra az óriási területekre, ame-
lyek a természetben és a kinyilatkoztatásban tárulnak eléjük kutatásra…

Az ilyen nevelés több az értelem kiművelésénél. Több a fizikai kiképzésnél. 
Megerősíti a jellemet annyira, hogy tulajdonosai nem áldozzák fel az igazságot és 
becsületességet az önző kívánságok és a világi becsvágy kedvéért. Megerősíti a lel-
ket a Gonosz ellen… Mivel Isten jellemének tökéletességét szemlélik, azért elméjük 
megújul, és lelkük átalakul Isten képmására.” – EÉ 13-14.

1Mózes 1:27.
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

Zsoltárok 86:11.
Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.
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Szerda  Július 10.
4. SZOLGÁLNI MÁSOKÉRT
a. Milyen tapasztalatunk lesz, ha megismerjük Istent? 1Jn 4:16, 19.

„A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltozás alapja 
is. Ez világosan kitűnik abból a törvényből, amit Isten az élet vezérelveként 
nekünk adott. Az első és nagy parancsolat ez: ’Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből’ (Lk 
10:27). A végtelen Mindenhatót teljes szívünkből, teljes elménkből és minden 
erőnkből szeretni: minden erőnk, képességünk teljes kifejlesztését jelenti. Azt 
jelenti, hogy egész lényünkben: testünkben, lelkünkben és elménkben helyre 
kell állítanunk Isten képmását.” – EÉ 11.

„A szeretet átformálja a jellemet, meghatározza az indítékokat, megfékezi 
a szenvedélyeket, legyőzi az ellenségeskedést, megnemesíti az érzelmeket. Ez 
a szeretet – ha ápoljuk lelkünkben – megédesíti az életet és tisztító, nemesítő 
befolyást áraszt szét körülöttünk.” – JVÚ 46.
b. Hogyan befolyásolja a másokkal való kapcsolatainkat Istennek szeretete? 

Jn 13:34.

„Nekünk is az általa tanúsított érdeklődéssel, gyengédséggel és türelemmel 
kell másokkal bánnunk. ’Amint én szerettelek titeket – mondja – úgy szeressé-
tek ti is egymást’ (Jn 13:34). Ha Krisztus bennünk lakik, akkor az Ő önzetlen 
szeretetét tanúsítjuk mindenki iránt, akivel dolgunk van. Amikor együttérzést 
és segítséget igénylő embereket látunk, nem azt kérdezzük: ’Megérdemlik-e?’, 
hanem azt, hogy ’hogyan lehetek hasznukra?’ ” – NOL 106.

„Sátán lángeszű módszereket agyalt ki, hogy beleszője terveit és elveit a 
nevelés rendszerébe, így egyeduralmat gyakorolhasson a gyermekek és fia-
talok gondolatain. Az igazi nevelő kötelessége meghiúsítani mesterkedéseit. 
Ünnepélyes, szent szövetség köt minket Istenhez, hogy neki, ne pedig a világ-
nak neveljük gyermekeinket. Tanítsuk meg őket, hogy ne a világgal fogjanak 
össze, hanem Istent féljék és szeressék, és az ő parancsolatait tartsák meg. Vés-
sük elméjükbe, hogy Teremtőjük a maga képmására alkotta őket, s Krisztus 
mintájára kell alakulniuk. Szenteljük a legkomolyabb figyelmet a nevelésre, 
ami a megváltás ismeretét terjeszti, s az Isten hasonlatosságára neveli az életet 
és jellemet.” – 6B 127.

1János 4:16, 19.
(4:16) És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.(4:19) Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!

János 13:34.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
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Csütörtök  Július 11.
5. EGY TELJES OKTATÁSI TERV
a. Milyen velejárója van Isten tervének? 1Thess 5:23.

b. Hogyan szemlélteti Jézus gyermekkora Isten nevelési tervének teljességét? 
Lk 2:51-52.

c. Hogyan érhetünk el sikert az oktatásban? Rm 12:1-2.

„Az ember testi, lelki és szellemi képességeit Istentől kapta azért, hogy 
azokat helyesen alkalmazva elérhesse a tökéletesség lehető legmagasabb fokát. 
Természetesen egyoldalú, önző képzéssel a tökéletesség nem érhető el. Mert 
Isten jelleme – akinek képére teremtettünk – a szeretet és jóakarat. A tőle 
nyert képességek és tulajdonságok mindegyikét nevének dicsőségére és em-
bertársaink nemesbítésére kell felhasználnunk. És így munkálkodva találjuk 
meg képességeinknek megfelelő – nemes, boldog – feladatot. 

Bárcsak ezeknek a szabályoknak akkora figyelmet szentelnénk, mint 
amekkorát megkövetelnek. Akkor minden bizonnyal a nevelés módszereiben 
alapvető változás állna be… A tanuló pedig nem a másik felülmúlása céljából 
fejlesztené istenadta képességeit, hanem azért, hogy az isteni szándéknak 
megfelelően, hasonlóvá legyen Teremtőjéhez.” – PP 556.

„Az, aki az embert teremtette, gondoskodott annak testi, lelki és szellemi 
fejlődéséről. Ezért a nevelés igazán eredményes volta a Teremtő elgondolásai-
nak hűséges megvalósításától függ ma is.” –PP 556.

Péntek  Július 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hol találhatjuk meg a bölcsesség forrását?
2. Mi a célja az igazi nevelésnek? 
3. Milyen munkának kell végbemenni minden hívőben?
4. Mire tanít bennünket az oktatás a másokért való szolgálatról?
5. Lényünk mely részének van szüksége egy teljes oktatásra?

1Thesszalonika 5:23.
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

Lukács 2:51-52.
51És aláméne velök, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat. 52Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

Róma 12:1-2.
1Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. 2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
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2019. július 20.
Szombat

Napnyugta:  H 20:32
Ro 21:06

AZ OKTATÁS EREDETI MINTÁJA
„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, 

hogy mívelje és őrizze azt.” (1Móz 2:15)
„A világ kezdetén megalapított nevelési rendszer a minta minden kor-

szakban. Ezeknek az elveknek a szemléltetésére az Úr mintaiskolát alapított 
Édenben, ősszüleink otthonában. Az Éden kertje a tanterem, a természet a 
tankönyv, maga a Teremtő a tanító, és ősszüleink voltak a tanulók.” – EÉ 15.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 15-17. (Az édeni iskola)

Vasárnap  Július 14.
1. EGY OTTHON
a. Hogyan nézett ki az első otthon és család? 1Móz 2:8; 1:28.

„Ősszüleink otthonának példaképül kellett szolgálnia gyermekeiknek 
a föld benépesítésekor. Az az otthon, amelyet Isten keze tett széppé, nem 
volt fényűző hely. A büszke ember pompás és drága építményekben talál 
gyönyörűséget és saját keze munkájával kérkedik; Isten azonban egy kertbe 
helyezte Ádámot. Ez a kert volt a lakása. A kék ég volt a boltozata; a pompás 
virágokkal, élő zöld szőnyeggel díszített föld a padlózata, és a gyönyörű fák 
levéldíszes ágai vontak mennyezetet az ágy fölé. Falain a legpompásabb díszek 
függtek – a legnagyobb művész keze munkái. A szent párt körülvevő dolgok 
örökérvényű tanulságul szolgálnak – arra tanítanak, hogy az igazi boldogság 
nem a pompában és fényűzésben található, hanem az Istennel való közös-
ségben, amely teremtett munkáin keresztül ápolható. Ha az ember kevesebb 
figyelmet szentelne a mesterséges dolgoknak, és egyszerűbben élne, sokkal 
jobban megfelelne teremtése mennyei céljának.” – PP 23.

3. Tanulmány

1Mózes 2:8; 1:28.
(2:8) És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.(1:28) És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
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Hétfő Július 15.
2. EGY KERT
a. Milyen elfoglaltságot adott Éden kertje első szüleinknek? 1Móz 2:15. 

Miért ennyire fontos ez számunkra ma? 

„A családok és intézmények tanuljanak meg többet tenni a föld művelése 
és javítása terén. Ha az emberek felismernék a talaj termékeinek értékét, ame-
lyet a föld terem meg a maga idején, akkor szorgalmasabban igyekeznének 
megművelni a földet. Mindenki ismerje fel a gyümölcsösből vagy kertből vett 
gyümölcs és zöldség rendkívüli értékét.” – ÉTT 240.

„Minden anyagi természetű hagyatéknál többet ér, ha gyermekeidnek 
egészséges testet, józan értelmet és nemes jellemet tudsz örökségül adni. Aki 
idejekorán bölcs, az megérti, hogy miben áll az igazán eredményes élet, és 
otthona kiválasztásánál szem előtt tartja az élet legértékesebb dolgait…

Menj messze a városi élet zaklatottságától és kicsapongó életmódjától 
oda, ahol megajándékozhatod gyermekeidet társaságoddal, ahol alkotásain 
keresztül megismertetheted velük Istent, és ahol becsületes, hasznos életre 
nevelheted őket.” – NOL 255.

„A városokban élő szülőkhöz az Úr ezt a figyelmeztető kiáltást küldi: 
Gyűjtsétek házaitokba gyermekeiteket! Gyűjtsétek őket össze, távol azoktól, 
akik semmibe veszik Isten parancsait, akik gonoszságot tanítanak és művel-
nek. Fussatok ki a városokból, amilyen gyorsan csak tudtok!” – MM 310.
b. Mire tanít Isten a kétkezi munkával kapcsolatban? 1Thess 4:11-12.

„Isten a munkát áldásul adta az embernek, hogy elfoglalja értelmét, erő-
sítse testét és fejlessze képességeit. Ádám a szellemi és fizikai tevékenységben 
szent létének egyik legnagyobb örömét találta.” – FLB 232.

„A kétkezi munka éles megfigyelésre és független gondolkodásra nevel; 
helyesen végezve fejleszti a mindennapi bölcsességet, amit józanésznek ne-
vezünk; növeli a tervezés és végrehajtás képességét; erősíti a bátorságot, a 
kitartást, és megtanít a tapintatra és ügyességre.” – EÉ 220.

1Mózes 2:15.
És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

1Thesszalonika 4:11-12.
11És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek; 12Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek.
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Kedd  Július 16.
3. A TANULÁS HELYE
a. Mi volt az egyik tanulság abból, amit az édeni környezet kínált? Zsol 

19:1-3.

„Az élő tanításokat eléjük táró természet könyve az oktatásnak és a gyö-
nyörűségnek kimeríthetetlen forrása. Isten neve tündökölt az erdő minden 
levelén, a hegyek minden kövén, minden ragyogó csillagon, a földön, a 
tengeren és az égen. Az Éden lakói társalogtak mind az élő szerves, mind az 
élettelen, szervetlen teremtéssel– a vizek leviatánjától kezdve a napfényben 
szálló lepkéig – a levelekkel, a virágokkal, a fákkal, minden élő teremtménnyel; 
ellesték mindegyiktől az élet titkát. Az első földi iskola tanulói tanulmányoz-
hatták Isten mennyei dicsőségét, a megszámlálhatatlan világokat rendszeres 
körforgásukban, a felhők lebegését (Jób 37:15), a fény- és a hang-, a nappal- és 
éjszaka titkait.” – EÉ 16.

„Olyan lakás helyett, ahol csak emberi alkotások láthatók, ahol a látott 
és hallott dolgok sokszor bűnös gondolatokat sugallnak, ahol fárasztó és 
nyugtalanító kavargás és zűrzavar van, menj olyan helyre, ahol Isten dolgait 
szemlélheted! Keress lelki nyugalmat a természet szépségében, csendjében és 
békéjében! Nyugtasd szemedet a zöld mezőkön, ligeteken és dombokon! Nézz 
fel a kék égre ott, ahol azt nem homályosítja el a város pora és füstje, szívd 
magadba az égbolt pezsdítő levegőjét!” – NOL 255.
b. Mire tanít bennünket a növények növekedése? Lk 12:27.

„A föld művelése az egyik legjobb foglalatosság, mert tettre kelti az izmo-
kat, pihenteti a gondolkodást. Iskoláinkban legyen a mezőgazdaság tanulása a 
nevelés ábécéje. Ez az első, melybe be kell őket avatni.” – 6B 179.

„Miközben a gyermekek és ifjak ténybeli ismereteket szereznek tanítóiktól 
és a tankönyvekből, engedjétek nekik megtanulni levonni a tanulságokat és 
felismerni maguk számára az igazságot. Amikor kertészkednek, kérdezzétek 
meg őket, mit tanultak a növények gondozásából! Amikor egy szép tájat 
látnak, kérdezzétek meg tőlük, hogy miért ruházta fel Isten az erdőket és 
mezőket oly gyönyörű és változatos színárnyalatokkal? Miért nem színezett 
mindent komor sötétbarnára?… Tanítsátok meg őket arra, hogy észrevegyék 
Isten róluk való gondoskodásának bizonyítékait, amelyek a természetben 
mindenütt megnyilvánulnak. Mert minden dolog csodálatosan alkalmazko-
dik szükségleteinkhez és boldogságunkat szolgálja.” – EÉ 117.

Zsoltárok 19:1-3.
 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. 3Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.

Lukács 12:27.
Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.
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Szerda  Július 17.
4. AZ ISTENTISZTELET HELYE
a. Mit tettek naponta Éden lakói? 1Móz 3:8.er.

„A madarak énekében, a fák susogásában, a tenger zenéjében ma is hall-
hatjuk az Ő hangját, aki Ádámmal beszélgetett Édenben hűvös alkonyatkor. 
Miközben hatalmát szemléljük a természetben, vigaszra lelünk, mert ugyanaz 
az ige, amely mindeneket teremtett, életet szól a léleknek is.” – JÉ 229.

„Gondoskodó szeretetében mennyei Atyánk személyesen végezte nevelé-
sünket. Követei, a szent angyalok gyakran meglátogatták őket, tőlük tanítást 
és tanácsot kaptak. Hűvös alkonykor pedig, amikor a kertben jártak, gyakran 
hallották Isten szavát és szemtől szembe érintkeztek Teremtőjükkel.” – EÉ16.

„Ádám és Éva, a romlatlan, tiszta pár gyönyörködött Éden tájaiban és 
hangjaiban. Isten meghagyta, hogy az ember ’mívelje és őrizze’ a kertet (1Móz 
2:15). Mindennapi munkájuk egészséget és örömet kínált nekik. A boldog pár 
örömmel köszöntötte Teremtőjét, aki hűvös alkonyatkor eljött hozzájuk, és 
közöttük járva beszélgetett velük.” – NOL 182.
b. Mit tanulhatunk meg az Isten által alkotott természetben végzett isten-

tiszteletből? Rm 1:20; Zsol 104:10-24.

„A természet tele van lelki tanítással az emberiség számára. A virágok el-
halnak, de később újból életre kelnek, és ebben a feltámadás leckéjét látjuk. Az 
Istent szeretők újra virágozni fognak a mennyei Édenben.” – 1Sz 271.

„A gyermekeknek olyan tanításokra van szükségük, melyek bátorságot 
adnak nekik, hogy ellenálljanak a gonosznak. Mutassatok rá a természetből a 
természet Istenére, hogy megismerkedjenek Teremtőjükkel!” – Gy 30.

„A szülők vigyék ki gyermekeiket a szabadba, hogy meglássák Istent a 
természetben. Mutassák meg nekik a szirmaikat bontó virágokat, nyiladozó 
bimbókat, dús lombú fákat s a csodálatos zöld mezőket. Tanítsák nekik, hogy 
Isten mindezt hat nap alatt teremtette, s a hetedik napon megnyugodott és 
megszentelte azt. Ily módon a szülők mélyen gyermekeik szívébe véshetik e 
tanításokat, s ha majd a gyermekek a természet dolgait szemlélik, eszükbe jut 
hatalmas Teremtőjük, aki mindezt alkotta.” – Gy 376-377.

1Mózes 3:8. er.
És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala...

Róma 1:20.
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.

Zsoltárok 104:10-24.
10Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között; 11Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat. 12Mellettök lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. 13Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld. 14Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, 15És bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. 16Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak czédrusai, amelyeiket plántált; 17Amelyeken madarak fészkelnek: az eszterág, amelynek a cziprusok a háza. 18A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. 19Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, amely lenyugovását tudja. 20Szerzett setétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai; 21Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelöket. 22Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek; 23Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvéig. 24Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.
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Csütörtök  Július 18.
5. AZ ÁLDÁS CSATORNÁJA
a. Hogyan lehetnek a családok áldás csatornái a világ számára, mint aho-

gyan az Éden folyója volt a kert számára? 1Móz 1:28; 2:10; Mt 22:39.

„A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltozás alapja 
is… A szeretet törvénye arra kötelez bennünket, hogy testünket, lelkünket és 
elménket szenteljük Istennek és embertársainknak. Miközben szolgálatunk 
áldás mások számára, a legnagyobb áldás a magunk számára. Az önzetlenség 
minden igazi nevelés alapja. Az önzetlen szolgálattal tudjuk képességeinket a 
legtökéletesebben kifejleszteni. Alkalmassá válunk a mennyre, mivel a meny-
nyet szívünkbe fogadjuk.” – EÉ 11.
b. Mi a küldetése a keresztény otthonnak? 2Kor 3:2.

„Az otthon misszióterülete túlnő saját határain. A keresztény otthonnak 
példamutatással kell szemléltetnie az igaz és tökéletes életelveket. Ez a példa 
jó hatással van a világra. Az igaz család sokkal nagyobb befolyást gyakorol 
az emberek szívére és életére, mint bármilyen prédikáció. Ha a fiatalok ilyen 
otthonból lépnek ki az életbe, továbbadják azt a leckét, amelyet megtanultak. 
Nemesebb életelveket ismertetnek meg más családokkal, és felemelő befolyást 
árasztanak a társadalomra.” – NOL 245.

„A világnak ma is szüksége van arra, amire ezerkilencszáz évvel ezelőtt 
volt – Krisztus megismerésére.” – NOL 91.

Péntek  Július 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi jellemezte Éden kertjét, mint otthont?
2. Mivel foglalkoztak Éden lakói?
3. Milyen volt Éden oktatási rendszere?
4. Milyen volt Éden, mint istentiszteleti hely?
5. Milyen tanítást ad Éden az otthonról, iskoláról és az imaházról? 

1Mózes 1:28; 2:10.
(1:28) És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.(2:10) Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala.

Máté 22:39.
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

2Korinthus 3:2.
A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember;
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2019. július 27.
Szombat

Napnyugta: H 20:24
Ro 20:59

OKTATÁS AZ ŐSI IZRAELBEN
„Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette 

őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét.” (5Móz 32:10)
„Azok az emberek, akik megőrizték az isteni életelveket, a mezők és dom-

bok közepette laktak. Földművelők és állattenyésztők voltak, és ez a szabad, 
független élet lehetőséget kínált a munkára és elmélkedésre. Istentől tanultak, 
és így tanították gyermekeiket is az Ő műveire és útjaira. Isten ezt a nevelési 
módszert akarta megalapozni Izraelben.” – EÉ 31.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 31-42. (Izrael nevelése)

Vasárnap  Július 21.
1. A PÁTRIÁRKÁK
a. Milyen példát hagyott ránk Ábrahám pátriárka? 1Móz 18:17-19, 12:6-8.

„Régen az apa volt a család ura és papja, és hatalmat gyakorolt gyermekei 
felett akkor is, amikor már nekik is saját családjuk volt. Leszármazottait arra 
tanította, hogy mind vallási, mind világi ügyekben őt tekintsék felettesüknek. 
Ábrahám megpróbálta fenntartani ezt a pátriárkális irányítási rendszert, mert 
ez alkalmas volt Isten ismeretének megőrzésére. Össze kellett tartania a család 
tagjait, hogy megvédje őket az elterjedt és mélyen gyökerező bálványimádás-
tól.” – PP 109.
b. Milyen életmódot folytattak a pátriárkák? Zsid 11:8-10; 1Móz 25:27.

4. Tanulmány

1Mózes 18:17-19; 12:6-8.
(18:17-19)  17És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok? 18Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei. 19Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.(12:6-8)  6És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának azon a földön. 7És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt építe ott az Úrnak; aki megjelent vala néki. 8Onnan azután a hegység felé méne Bétheltől keletre és felüté sátorát: Béthel vala nyugatra, Hái pedig keletre, és ott oltárt építe az Úrnak, és segítségűl hívá az Úr nevét.

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

1Mózes 25:27.
És felnevekedének a gyermekek, és Ézsaú vadászathoz értő mezei ember vala; Jákób pedig szelíd ember, sátorban lakozó.
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Hétfő  Július 22.
2. OKTATÁS A PUSZTÁBAN
a. Hogyan irányította az Úr Izrael oktatását a pusztában? 1Kor 10:1-4; Ésa 

63:9.

„Izrael nevelését maga az Úr irányította. Gondoskodása nem korlátozódott 
csupán vallásos érdekeikre, hanem kiterjedt szellemi, fizikai jólétükre is. Ezek 
is az isteni gondviselés alá tartoztak és ezeket is isteni törvények szabályoz-
ták.” – PP 553.

„Isten a legjobbat akarta nekik még a táplálékkal is, amit számukra adott.  A 
manna, amellyel az Úr táplálta őket a pusztában, olyan hatóanyagokat tartal-
mazott, amelyek előmozdították fizikai, értelmi és erkölcsi erejüket.” – EÉ 36.

„A zsidó nemzet oktatásban részesült a pusztai vándorlásuk alatt. Fizikai 
és szellemi munkát is végeztek. Izmaikat többféle munkához használták fel. 
Isten választott népe pusztai vándorlásának története fel lett jegyezve Isten 
Izraelének érdekében egészen az idők végéig… az Úr nem hagyta el népét 
pusztai vándorlásuk alatt, de közülük sokan elhagyták az Urat. Az Egyip-
tomban végzett iskolák miatt kísértéseknek voltak kitéve, bálványimádásnak, 
erkölcstelenségnek, és mivel az Úr parancsolatait nem tisztelték, ezért az 
Egyiptomot elhagyó majdnem minden felnőtt a pusztába veszett és csak a 
gyermekeik léphettek be Kánaánba.” – RH December 17, 1895.

„Minden, ami csak hozzákapcsolódott a tábor felállításoz, egy iskolapélda 
volt a gyerekek számára. Pontosságra, alaposságra, rendre tanította őket. Akik 
már elég idősek voltak hozzá, meg kellett tanulniuk a sátor felállítását, amely-
ben laktak, és hogy tökéletes rend uralja minden tettüket…Állandó oktatást 
kaptak a mennyei dolgokról. A szülők szüntelen elmagyarázták gyermeke-
iknek, hogy miért kell a pusztában vándorolnia az izraelitáknak, hogy miért 
kapták a törvényt a Sinai hegynél, és hogy amikor elérik az Ígéret földjét, mit 
tegyenek és milyenné váljanak.” – LHU 145. 

„Izraelnek pont arra volt szüksége, amit Isten adott nekik, és nem volt más, 
aki úgy tudott volna velük bánni, mint ahogyan Krisztus kezelte őket a hosszú 
pusztai vándorlásuk egész ideje alatt. Izrael tanítása nem emberi eszközre volt 
hagyva, hanem arra, akinél a végtelen bölcsesség található. Naponta tanulói 
voltak annak, hogy Isten földi egyháza milyen kell legyen.” – 18MR 234.

1Korinthus 10:1-4.
1Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; 2És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben; 3És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; 4És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

Ézsaiás 63:9.
Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.



2222 Az uTOLsó NEMzEdÉK OKTATÁsA – 2019. július – szeptember 

Kedd  Július 23.
3. ISTEN TERVE IZRAELLEL 
a. Mi volt Isten célja azzal, hogy Izraelt Kánaánba telepítette le? 5Móz 4:5-10; 

11:22-24.

„Isten hajdan Izráelt választotta ki, hogy általa kinyilvánítsa jellemét az 
emberiségnek, és hogy a világ üdvforrásává váljék… Már Izráel történelmé-
nek kezdetén ködös homályba veszett az istenismeret, a világ népeinek sok 
bűnös szokása miatt. Egykor ismerték Őt, de ’nem mint Istent dicsőítették, 
sem néki hálákat nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek és 
az ő balgatag szívök megsötétedett.’ (Rm. 1:21) Isten azonban nagy kegyelme 
folytán nem vetett véget életüknek, hanem alkalmat akart nekik adni, hogy 
kiválasztott népe által Vele újból megismerkedjenek. Az áldozati szertartások 
rendszere Krisztust mutatta be és magasztalta fel minden nép előtt, hogy akik 
Reá tekintenek, életet nyerjenek.” – AT 10.

„Isten az ő népét Kánaánba helyezte, hogy az erkölcsi romlás áradatát 
megállítsa, hogy az ne árassza el a világot.” – PP 508.
b. Hogy sikerült a terv végrehajtása? Bír 2:7, 10-12; 1:28.

„Az Úr a maga részéről hűségesen teljesítette Izraelnek tett ígéreteit. Jó-
zsué megtörte a kananeusok hatalmát és felosztotta a földet a törzsek között. 
Csak az maradt hátra, hogy az isteni segítség ígéretében bízva befejezzék az 
ország lakóinak kiűzését. Ezt elmulasztották. Azáltal, hogy a kanaánitákkal 
szövetséget kötöttek, nyíltan megszegték Isten parancsát. Így nem teljesítették 
a feltételeket, amelyekhez ígéretét kötötte, hogy Kanaán birtokába helyezi 
őket.” – PP 507.

„Mindenütt, ahol keresztül vitték Isten nevelési elgondolásait, eredményei 
tanúskodtak annak Szerzőjéről. Sajnos a mennyei tanítást csak kevés helyen 
valósították meg, így az általa kifejlődött jellem is nagyon ritka volt. Isten ter-
ve csak részlegesen és tökéletlenül teljesedett. Hitetlenség és az Úr parancso-
latainak megvetése által az izraeliták olyan kísértéseknek tették ki magukat, 
amelyeknek leküzdésére csak keveseknek volt erejük.” – EÉ 43.

5Mózes 4:5-10; 11:22-24.
(4:5-10)  5Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. 6Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! 7Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk? 8És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?! 9Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeiket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. 10 El ne felejtkezzél a napról, amelyen az Úr előtt, a te Istened előtt állottál a Hóreben, amikor azt mondta nékem az Úr: Gyűjtsd egybe nékem a népet, hogy hallassam véle beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem, minden időben, a míg e földön élnek, és tanítsák meg fiaikat is.(11:22-24)  22Mert ha szorosan megtartjátok mind e parancsolatot, amelyet én parancsolok néktek, hogy a szerint cselekedjetek; ha szeretitek az Urat, a ti Istenteket, ha minden ő útain jártok, és ő hozzá ragaszkodtok: 23Akkor kiűzi az Úr mind azokat a nemzeteket ti előletek, és úrrá lesztek nálatoknál nagyobb és erősebb nemzeteken. 24Minden hely, amelyet lábatok talpa megnyom, tiétek lesz, a pusztától a Libanonig, és a folyóvíztől, az Eufrátes folyóvizétől a nyugoti tengerig lesz a ti határotok.

Bírák 2:7, 10-12; 1:28.
(2:7, 10-12)  7És a nép az Urat szolgálta Józsuénak egész életében, és a véneknek minden napjaiban, akik hosszú ideig éltek Józsué után, akik látták az Úrnak minden dolgait, melyeket cselekedett vala Izráellel.10És az az egész nemzetség gyűjteték az ő atyáihoz, és támadott más nemzetség ő utánok, amely nem ismerte sem az Urat, sem az ő cselekedeteit, melyeket cselekedett Izráellel. 11És gonoszul cselekedtek az Izráel fiai az Úrnak szemei előtt, mert a Baáloknak szolgáltak. 12És elhagyák az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Égyiptom földéből, és más istenek után jártak, a pogány népek istenei közül, akik körülöttük voltak, és azok előtt hajtották meg magukat, és haragra ingerelték az Urat.(1:28) És mikor Izráel megerősödött, adófizetőjévé tette a Kananeust; de elűzni nem űzte el.
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Szerda  Július 24.
4. A PRÓFÉTAISKOLÁK 
a. Mit ismerhetünk meg a feljegyzések alapján a prófétaiskolák milyensé-

géről és működéséről? 1Sám 19:18-20: 2Kir 6:1-7.

„Ezeket az iskolákat Sámuel alapította, hogy gátat vessen az elharapódzott 
erkölcsi romlásnak; s hogy elősegítse az ifjúság, és általa a nemzet szellemi és 
erkölcsi jólétét és felemelkedését. Ezért az iskolákba olyan tanítókat helyezett, 
akik istenfélelemben mindenkor képesek a nép vezetésére és tanácsolására. 
E cél eléréséhez egész seregét gyűjtötte össze az istenfélő, értelmes és tanul-
ni vágyó ifjaknak. Ezeket aztán "próféták fiainak" nevezték. S amíg ők Isten 
társaságában az Igét és a teremtés csodálatos művét tanulmányozták, termé-
szetes képességeik mellé felülről jövő bölcsesség adatott. Tanítóik jártasak 
voltak az igazság minden pontjában és állandó kapcsolatban voltak Istennel. 
Szentlelkének megkülönböztetett áldásaiban részesültek. De istenfélelmük és 
képzettségük folytán a nép bizalmát és megbecsülését is élvezték.” – PP 554.

„A tanulmányok fő témakörei Isten törvénye és a Mózesnak adott utasítá-
sok, a szent történelem, szent zene és költészet voltak. Minden tanulmány fő 
célja Isten akaratának és népe kötelességeinek megismerése volt. A szent tör-
ténelem feljegyzéseiben lehetett Jehova nyomait követni. A múlt eseményei 
szolgáltak a jövőre vonatkozó tanulságul. A mózesi törvényekben olvasható 
előképek és árnyékszolgálatok nagyszerű igazságai előtérbe kerültek és a hit 
megragadta az egész rendszer központi részét, Isten Bárányát, aki azért jön, 
hogy elvegye a világ bűneit.” – FE 97.
b. Milyen fizikai munkát tanult meg Jézus, amikor a Földön járt? Mt 13:55. 

Milyen kétkezi munkát sajátítottak el a prófétaiskolák tanulói?

„Ezen iskolák diákjai, földművesként vagy kézművesként, a saját kezük 
munkájával tartották fenn magukat. Izraelben ezt nem tekintették különösnek 
vagy megalázónak. A társadalom bűnnek tartotta, ha gyermekeket hasznos 
munka ismerete nélkül hagytak felnőni. Isten parancsának engedve minden 
gyermek megtanult valamilyen mesterséget még akkor is, ha szent tisztségre 
kapott elhívást.” – FE 97.

1Sámuel 19:18-20.
18Dávid pedig elfutván, megszabadula; és elment Sámuelhez Rámába, és elbeszélte néki mindazt, amit Saul vele cselekedett. Elméne ezután ő és Sámuel, és Nájóthban tartózkodának. 19És tudtára adák Saulnak, mondván: Ímé Dávid Nájóthban van, Rámában. 20Követeket külde azért Saul, hogy Dávidot fogják meg. Amint azonban meglátták a prófétáknak seregét, akik prófétálának, és Sámuelt, aki ott állott, mint az ő előljárójuk; akkor az Istennek lelke Saul követeire szállott, és azok is prófétálának.

2Királyok 6:1-7.
1És mondának a próféták fiai Elizeusnak: Ímé ez a hely, ahol nálad lakunk, igen szoros nékünk; 2Hadd menjünk el, kérlek, a Jordán mellé, hogy mindenikünk egy-egy fát hozzon onnét, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, amelyben lakjunk. És monda: Menjetek el! 3És monda egy közülök: Nyugodj meg rajta, és jőjj el a te szolgáiddal. És monda: Én is elmegyek. 4És elméne velök. És menének a Jordán mellé, és ott fákat vágtak. 5És történt, hogy mikor egy közülök egy fát levágna, a fejsze beesék a vízbe. Akkor kiálta és monda: Jaj, jaj, édes uram! pedig ezt is kölcsön kértem! 6És monda az Isten embere: Hová esett? És mikor megmutatta néki a helyet, levágott egy fát és utána dobta, és a fejsze feljött a víz színére. 7És monda: Vedd ki. És kinyújtván kezét, kivevé azt.

Máté 13:55.
Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?
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Csütörtök  Július 25.
5. RAGYOGÓ PÉLDÁK
a. Hogyan jutalmazta meg Isten József becsületességét és hitét, miután sok 

szenvedésen ment keresztül? 1Móz 37:28; 41:41-44. Hogyan készült fel?

„A tiszta szívű, szorgalmas és vidám ifjú ébren és állhatatosan vigyázott er-
kölcsi tisztaságára. Hallgatott atyja tanításaira, és örömmel engedelmeskedett 
Istennek. Azok a tulajdonságok, amelyekkel később Egyiptomban kitűnt – 
szelídség, hűség és megbízhatóság – már ekkor megmutatkoztak mindennapi 
életében.” – PP167.
b. Mit tudunk Dániel hátteréről? Hogyan mutatkozott meg Dániel élet-

ében az istenfélő nevelés hatása? Dániel 1:1-6; 6:1-3.

„József és Dániel bölcsek és igazságosak voltak, mindennapi életükben 
tiszta szándékúak és segítőkészek. A bálványimádó nép érdekeinek szolgála-
tában is odaadóan hűségesnek bizonyultak, korai neveltetésük elvei, és Isten, 
akit képviseltek, tették őket ilyenné. Ezeket a férfiakat mind Babilonban, mind 
Egyiptomban az egész nemzet tisztelte, a pogány népek is, és mindenki, akik-
kel érintkeztek, mert Isten jóságát, segítőkészségét és Krisztus szeretetét látták 
bennük…

Ezeket a magasztos igazságokat ma is ki akarja nyilatkoztatni Isten a gyer-
mekek és az ifjak által. József és Dániel élete szemlélteti, hogy mit tesz Isten 
azokért, akik átadják magukat Neki, és teljes szívvel igyekeznek megvalósítani 
az Ő szándékát.” – EÉ 54, 55.

Péntek  Július 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen életmódot választottak a pátriárkák és miért?
2. Miért volt szüksége Izraelnek ilyen széleskörű oktatásra a pusztában?
3. Hogyan hasonlítható össze Isten terve azzal, amit Izrael valójában elért?
4. Melyek voltak a lényeges elemei a prófétaiskolák oktatásának?
5. Hogyan tündökölt Isten oktatási terve némely nemes lélek életében?

1Mózes 37:28; 41:41-44.
(37:28) És menének arra Midiánita kereskedő férfiak, és kivonák és felhozák Józsefet a kútból, és eladák Józsefet az Ismáelitáknak húsz ezüstpénzen: azok pedig elvivék Józsefet Égyiptomba.(41:41-44)  41Monda továbbá a Faraó Józsefnek: Ímé fejedelemmé tettelek az egész Égyiptom földén. 42És levevé a Faraó a maga gyűrűjét kezéről, és adá azt József kezére; és felöltözteté őt drága gyolcs ruhába, és aranylánczot tőn az ő nyakába. 43És meghordoztatá őt az ő második szekerén, és kiáltják vala ő előtte: Térdet hajtsatok! Így tevé őt fejedelemmé az egész Égyiptom földén. 44És monda a Faraó Józsefnek: Én vagyok a Faraó; de te nálad nélkül senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Égyiptom földén.

Dániel 1:1-6; 6:1-3.
(1:1-6)  1Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt. 2És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és vivé azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincsesházába. 3És mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izráel fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat, 4Akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcseségre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában; és tanítsák meg azokat a Káldeusok írására és nyelvére. 5És rendele nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből ő iszik vala, hogy így nevelje őket három esztendeig, és azután álljanak a király előtt. 6Valának pedig ezek között a Júda fiai közül: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás.(6:1-3)  1Tetszék Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé százhúsz tiszttartót, hogy az egész birodalomban legyenek; 2És azok fölé három igazgatót, akik közül egy vala Dániel, hogy a tiszttartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. 3Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tiszttartókat, mivelhogy rendkivüli lélek volt benne, úgy hogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Misszió iskolák részére

Engedelmeskedve Isten parancsának 
–„Elmenvén e széles világra, tanítsatok 
minden népet” – a Hetednap Adventista 
Reformmozgalom igyekszik jól képzett 
munkásokat felkészíteni erre a feladatra. 

A misszióiskola az egyik legfőbb eszköz 
a felkészítéshez. Világszerte létesülnek ilyen 
iskolák, amelyek arra összpontosítanak, hogy 
megtanítsák a fiatalok számára, mi „A jelenvaló 
igazság” és hogy mi a legjobb módszer az igazság bemutatására más lelkek 
számára. 

„Az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés. Isten misszionáriussá hívta 
el minden gyermekét. Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni. 
Neveltetésünknek az legyen a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket 
erre a szolgálatra.” – NOL 275.

Az oktatás ezen módszerének két jelentős előnye is van, hiszen nem 
csak az őszinte és szomjazó lelkek javát szolgálja, hanem a munkás önma-
ga is erősödik és szorosabb kapcsolatba kerül Istennel. 

„Azért alapítottunk iskolákat, hogy megerősítsük az ifjakat az ellen-
ség kísértéseivel szemben. Itt válhatnak alkalmassá arra, hogy hasznosak 
legyenek mind ebben az életben, mind pedig Isten szolgálatában az örök-
kévalóságon át.” – CT 495.

Az Úr hírnöke hozzájárul az ilyen munkához és bátorítja a hívőket, 
hogy ők is csatlakozzanak hozzá, amely Isten előtt szívesen látott szolgálat.

„Az Úr erős, odaszentelt és önfeláldozó férfiakat és fiatal nőket keres, 
akik az élen haladnak, és az iskolapadban töltött rövid időt követően meg-
indulnak előre, felkészülten az üzenet átadására a világnak.” – CT 549.

Szívélyesen arra kérjük hittestvéreinket szerte a világon, hogy nyissák 
meg szívüket ezen igény előtt most szombaton és nagylelkűen támogassák 
Isten művének ezt a hasznos ágát, amikor adakozást gyűjtenek erre a célra.

Előre is köszönjük! Az Úr áldja meg az adományokat és az adakozókat 
egyaránt! 

Hittestvéreitek a GK oktatási osztályáról

2019. augusztus 3.
Szombat
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2019. augusztus 3.
Szombat

Napnyugta: H  20:15
Ro 20:50

5. Tanulmány

A NAGY TANÍTÓ
„És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint 

akinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.” (Mk 1:22) 
„Ilyen Tanítót nem hallott és látott még a világ. Hatalommal beszélt, mégis 

bizalomra indít mindenkit” – 3Sz 124.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 71-81. (Istentől küldött tanító)

Vasárnap Július 28.
1. JÉZUS ELSŐ ÉVEI
a. Hogyan írja le a Biblia Jézus első éveit? Lk 2:40, 52.

„Ő, aki azért jött a mennyből, hogy példaképünk és tanítónk legyen, 
harminc évig volt egy názáreti család tagja. Ezekről az évekről a Biblia csak 
röviden emlékezik meg. Nem vonta nagyszerű csodákkal magára a sokaság 
figyelmét. Nem követték kíváncsi tömegek, nem figyeltek szavaira. Mégis – 
ezekben az években is – végig betöltötte mennyei küldetését. Úgy élt, mint 
közülünk egy; részt vett az otthon életében, alávetette magát szabályainak, 
végezte feladatait, hordozta terheit.” – NOL 243.
b. Miként szolgál példaként a fiatalok számára Jézus szerény ács mestersé-

ge? Mt 13:54-56.

„[Jézusnak] a családban töltött élete példa minden gyermek és fiatal szá-
mára. A Megváltó szegénnyé lett, hogy megtaníthassa: alacsony sorban is 
milyen közel járhatunk Istenhez. Életének az volt a célja, hogy Atyjának az 
élet mindennapi dolgaiban is örömöt szerezzen, tisztelje és dicsőítse Őt. Mun-
kásságát azzal kezdte, hogy megtisztelte a mindennapi kenyérért keményen 
megdolgozó kézműves szerény mesterségét.” – JÉ 53.

Lukács 2:40, 52.
40 A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.52Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

Máté 13:54-56.
54És hazájába érve, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van ebben ez a bölcseség és az erők? 55Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? 56És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?
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Hétfő  Július 29.
2. JÉZUS ÉS KERESZTELŐ JÁNOS ISKOLÁJA
a. Miért vetődött fel a kérdés Jézus iskolázottságáról? Jn 7:15.

„A Megváltó szolgálata során felmerülő kérdés: ’mi módon tudja ez az írá-
sokat, holott nem tanulta?’ (Jn 7:15), nem azt jelenti, hogy Jézus nem tudott 
olvasni, hanem hogy nem tanult a rabbik iskoláiban. Ismereteit úgy szerezte, 
ahogyan mi is megtehetjük. Az Írásokban való alapos jártasságából látható, 
milyen szorgalommal szentelte gyermekéveit Isten szavának tanulmányozá-
sára.” – JÉ 49.

„Műveltségét a menny által kijelölt forrásokból, hasznos munkából, az 
Írások tanulmányozásából, a természetből és az élettapasztalatokból merítette 
- Isten tankönyveiből, amelyek tele vannak tanulsággal mindazok számára, 
akik tettrekészséggel, látó szemmel és értelmes szívvel tanulmányozzák őket.” 
– NOL 278.
b. Miért nem járt Jézus és Keresztelő János sem az akkori iskolákba? 

Mt 15:9.

„Üdvözítőnk senkit sem biztatott, hogy kora rabbi iskoláiba járjon, 
mert az ’azt mondják’ és ’azt mondták’-ok végtelen sora megrontotta volna 
gondolkodásukat. Miért kellene hát elfogadnunk a nagy tudású emberek 
bizonytalan szavait, mikor nagyobb és biztonságosabb bölcsesség áll rendel-
kezésünkre?” – 8B 310.

„Senkit sem tekintettek képzett vallási tanítónak, aki nem járta ki a 
rabbik iskoláját, ezért Jézust és Keresztelő Jánost is tudatlannak tekintették, 
hiszen nem részesültek ebben az oktatásban.” – JÉ 380.
c. Milyen példát adott Keresztelő János életmódjával és tanításaival? 

Mt 3:1-4.

„Ő választotta a lemondást az élet élvezeteiről, a fényűzésről a szigorú 
fegyelem javára. Itt környezete kedvezett az egyszerűség és önmegtagadás 
elsajátításának. Nem zavarta a világ zaja, tanulmányozhatta a természet, a 
kinyilatkoztatások és a Gondviselés leckéit.” – JÉ 75.

János 7:15.
És csodálkozának a zsidók, mondván: Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?!

Máté 15:9.
Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.

Máté 3:1-4.
1Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. 2És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. 3Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. 4Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
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Kedd  Július 30.
3. A TANÍTÓMESTER 
a. Milyen eredménye volt Jézus hegyi beszédének? Mt 7:28-29.

„Jézus nem avatkozott a zsidók közti különféle vitatott kérdésekbe. Az 
Ő feladata az igazság feltárása volt. Szavai fényt árasztottak a pátriárkák és 
próféták tanításaira, a Szentírás új kinyilatkoztatásként hatott az emberekre. 
Hallgatói azelőtt soha nem érzékelték az isteni ige jelentésének ilyen mélysé-
geit.” – JÉ 202.

„Krisztus el akarta távolítani mindazt, ami elhomályosította az igazságot. 
Eljött, hogy félrehúzza azt a leplet, amit a bűn terített a természetre, és hogy 
láthatóvá tegye azt a lelki fényt, amelyet a teremtett dolgoknak kellett sugá-
rozniuk.” – KP 10.
b. Milyen hatással volt a tanítványokra Jézus tanítási módszere? Apcs 

4:13.

„A tanítványokat három és fél évig tanította a világ legnagyobb Tanító-
ja. Személyesen társalgott, érintkezett velük és példaadásával képezte ki 
őket szolgálatukra. Mindennap Vele jártak-keltek, beszélgettek és hallgatták 
vigaszt adó szavait, melyekkel a fáradt és megterhelt embereket üdítette fel. 
Szemtanúi lehettek csodálatos erejének és hatalmának, mellyel a betegeken és 
szenvedőkön segített. Tanított a hegy lejtőjén, mialatt körükben ült. Máskor 
meg a folyó partján, vagy az országúton velük haladva, Isten országának titkait 
tárta fel előttük. Mindenütt fejtegette az üdvtervet, ahol nyitott szíveket talált 
az isteni üzenet befogadására. Más parancsolatot nem adott tanítványainak, 
csupán ennyit mondott: ’Kövessetek engem!’ Magával vitte őket városi és fa-
lusi útjaira, hogy szemtanúi legyenek tanításainak… Szemlélhették Őt az élet 
minden megnyilvánulásában.” – AT 12.

„Amikor kiküldte a tizenkettőt, és később a hetvenet, Isten országát hir-
detni, erősen a lelkükre kötötte, hogy mindazt közöljék másokkal, amit Tőle 
tanultak. Minden ténykedése arra szolgált, hogy valamennyiüket személyes 
munkára nevelje, amely munka, számuk növekedésével bővülni fog, míg vé-
gül a föld legszélső határáig is eljut.” – AT 22.

Máté 7:28-29.
28És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán: 29Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

Apostolok cselekedetei 4:13.
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala.
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Szerda  Július 31.
4. JÉZUS TANÍTÁSI MÓDSZERE
a. Hol tanította Jézus gyakorta hallgatóit? Mt 5:1-2. Hogyan használta fel 

tanításához a környezetet és közismert dolgokat? 

„Jézus minden szívhez utat keresett. A sokféle példázattal nemcsak kü-
lönböző oldalról mutatta be az igazságot, hanem különböző életfelfogású 
hallgatóira is hatást gyakorolt. A mindennapi életüket körülvevő képekkel 
felkeltette érdeklődésüket…

A teremtett dolgokból vett példákkal világossá tette Isten bölcsességét és 
végtelen kegyelmét. A természet dolgai és az élet tapasztalatai által Istenről 
tanította az embert.” – KP 11-12.

„Amikor Jézus a néphez beszélt, tanításai elevenek és érdekesek voltak, 
s a természetből vett találó példázatai által felkeltette és lekötötte hallgatói 
érdeklődését.” – GH 42.

„Amikor az Úr a maga különleges képviselőjévé nevelte Izraelt, a hegyek 
és völgyek között adott nekik otthont. Családi életükben és vallásos szolgála-
tukban állandó kapcsolatba kerültek a természettel és Isten Igéjével. Krisztus 
a tó partján, a hegyoldalon, mezőkön és ligetekben tanította tanítványait, ahol 
láthatták a természetet, amellyel tanításait szemléltette. Miközben Krisztustól 
tanultak, vele együtt munkálkodva hasznosították ismereteiket.” – KP 13.
b. Milyen különleges tanítási módszert alkalmazott gyakran Jézus? Mt 

13:34-35.

„Krisztus példázataiban ugyanaz az elv látható, mint ami földi küldetés-
ében megmutatkozott. Magára vette természetünket, és közöttünk élt, hogy 
megismerhessük isteni jellemét és életét. Az Istenség az emberben tárulkozott 
fel, a láthatatlan dicsőség látható emberi alakban jelent meg. Az ember meg-
ismerkedhetett az ismeretlennel azáltal, amit már ismert. A mennyei dolgok 
földiek útján tárultak fel. Isten emberi alakban nyilatkoztatta ki önmagát. Így 
volt ez Krisztus tanításaiban is: az ismeretlent ismert jelenségekkel, a mennyei 
igazságokat az élet jól ismert dolgaival szemléltette…

Krisztus közérthető dolgok által vezette el hallgatóit a lelkiekhez. Az írott Ige 
igazságait összekapcsolta a természet dolgaival és hallgatói élményeivel.” – KP 9.

Máté 5:1-2.
1Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. 2És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

Máté 13:34-35.
34Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik, 35Hogy beteljék amit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.
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Csütörtök  Augusztus 1.
5. JÉZUS AZ ÍRÁSOKBÓL BESZÉL
a. Hogyan világosította fel Jézus a két tanítványt az emmausi úton? Lk 

24:25-27.

„Krisztus Mózes könyvétől, a bibliai történet alfájától kezdve megmagya-
rázta nekik mindazokat a helyeket a Szentírásból, amelyek Reá vonatkoznak. 
Ha azonnal megismertette volna magát velük, akkor a szívük megelégedett 
lett volna és örömük teljességében nem éheztek volna semmi többre. Az volt a 
szükséges azonban számukra, hogy megértsék az ótestamentumi próféciák és 
előképek Krisztus mellett való tanúbizonyságtételeit. Ezekre kellett hitüknek 
felépülnie. Krisztus nem vitt véghez csodákat, hogy meggyőzze őket. Azt te-
kintette első feladatának, hogy megmagyarázza nekik az Írásokat. Eddig úgy 
tekintettek halálára, mint ami összetörte, megsemmisítette minden remény-
ségüket. Krisztus most megmutatta nekik a próféták könyveiből, hogy éppen 
ez volt a legerősebb kézzelfogható bizonyíték hitük számára.” – JÉ 702-703.
b. Hogyan vonta Jézus a figyelmet állandóan a Szentírásra? Jn 5:39; 17:17; 

Lk 16:31.

„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 em-
berek tanítottak és írtak az Igéről. Tanításaikban nem volt lélekelevenítő erő. 
Krisztus tanításainak és prédikációinak tárgya Isten Igéje volt. A kérdezős-
ködőknek egyszerűen válaszolt: ’Meg van írva.’ ’Mit mond az Írás?’ ’Hogyan 
olvasod?’ ” – KP 20.

Péntek  Augusztus 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mivel töltötte fiatal éveit a földön a legnagyobb Tanító?
2. Járna Jézus vagy Keresztelő János a mai iskolákba? Indokold meg!
3. Miben különbözött Jézus tanítása az akkori népszerű tanítóktól?
4. Milyen módszerekkel tanította és szemléltette az igazságot Jézus?
5. Miért volt létfontosságú Krisztusnak, hogy a tanítványok hitét Isten Igéjére 

alapozza? 

Lukács 24:25-27.
25És ő monda nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, amiket a próféták szóltak! 26Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? 27És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak.

János 5:39; 17:17.
(5:39) Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;(17:17) Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Lukács 16:31.
Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.
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A VALÓDI NEVELÉS ALAPJA
„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete 

az eszesség.” (Péld 9:10)
„Isten Igéje bemutatja az oktatás leghathatósabb eszközeit, vala-

mint a tudás legértékesebb forrását, ami az ember számára elérhető.” 
– RH September 25, 1883.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 121-125. (Szellemi és lelki műveltség)

Vasárnap  Augusztus 4.
1. ISTEN SZAVA HOZZÁD
a. Hogyan szól Isten az emberekhez? Ámós 3:7; 2Pt 1:20-21.

„A Bibliában páratlan nevelő erő rejlik. Az Úr Igéjében az elme a legmé-
lyebb gondolkozásra és a legmagasabb törekvésekre alkalmas tárgyat talál… 
Világosságot vet a régmúltra is, amelybe emberi igyekezettel hiába akarnak 
behatolni…  Az Isten Igéjében alázatos kutatás közben kapcsolatba kerül az 
ember a Magasságossal.” – PP 557.
b. Milyen tulajdonságai vannak a Szentírásnak? 2Tim 3:16; Zsol 12:7-8.

„Isten nem hagyta, hogy Igéje csak az emberek emlékezetében maradjon 
meg és szájról-szájra adják tovább a következő generációknak, valamint ha-
gyományként őrizzék meg. Ha ezt megengedte volna, akkor az ember fokoza-
tosan hozzátett volna az Igéhez… Legyünk hálásak Istennek, hogy írott szavai 
vannak.” – UL 52.

„A Biblia az emberiség tulajdonában levő legtanulságosabb történet, mert 
az örök igazság üde forrásából ered, és tisztaságát isteni kéz vigyázza évszáza-
dok óta.” – PP 557.

2019. augusztus  10.
Szombat

Napnyugta: H  20:04
Ro 20:40

6. Tanulmány

Ámós 3:7.
Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.

Zsoltárok 12:7-8.
7Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. 8Te Uram, tartsd meg őket; őrizd meg őket e nemzetségtől örökké.

2Péter 1:20-21.
20Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. 21Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

2Timóteus 3:16.
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
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Hétfő  Augusztus 5.
2. A BIBLIA MEGÉRTÉSE
a. Mihez hasonlítható a Biblia? Zsol 119:105.

„De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának 
és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok 
nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok 
hitvallásai és határozatai – amelyekből oly sok és sokféle van, mint az általuk 
képviselt egyházakból – külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyí-
téknak egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Mielőtt bármilyen tantételt vagy 
előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr!” – NK 529.
b. Hogyan lehet megérteni az írott Igét? Ésa 28:10; Lk 24:27; Mt 4:4.

„Aki értékeli a Biblia tanításait, nem olvashat el belőle egyetlen szakaszt 
sem anélkül, hogy ne nyerne valamilyen áldásos gondolatot. A Biblia legér-
tékesebb tanításait nem alkalmi vagy összefüggéstelen tanulmányozás által 
nyerjük el. Az igazság magasztos rendszerét a Szentírás nem úgy tárja elénk, 
hogy azt a felületes, gondatlan olvasó is megértheti. Sok kincse mélyen a 
felszín alatt fekszik, azért csak szorgalmas kutatás és állandó erőfeszítés által 
jutunk el odáig. Azokat az igazságokat, amelyek a nagy egészet alkotják, ki 
kell kutatnunk, és össze kell gyűjtenünk, mert ’itt egy kicsi, ott egy kicsi’ 
(Ésa 28:10).” – EÉ 121.

„[William Miller] Igyekezett minden előítéletet félretenni. Nem használt 
semmiféle kommentárt. Csak a lapszéli utalások és a konkordancia segítsé-
gével vetette egybe az igéket. Kutatását rendszeresen és módszeresen végez-
te. Mózes első könyvével kezdte, és minden verset sorban elolvasott, de csak 
olyan tempóban, hogy a számos elolvasott szöveget minden bizonytalanság 
nélkül megértse. Ha valamit nem értett, megkereste azokat az igéket, ame-
lyekben utalást talált a vizsgált kérdésre. Minden szót eredeti jelentésével 
illesztett bele a szöveg mondanivalójába, és ha elképzelése összhangban volt 
minden párhuzamos igehellyel, akkor a probléma megoldódott. Ha tehát 
nehezen érthető szakasszal találkozott, magyarázatot keresett rá a Szentírás 
más részében.” – NK 286-287.

Zsoltárok 119:105.
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

Ézsaiás 28:10.
Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.

Lukács 24:27.
És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak.

Máté 4:4.
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik.
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Kedd  Augusztus 6.
3. A SZENTÍRÁS KUTATÁSA
a. Mit tegyünk a Bibliával folyamatosan? Jn 5:39.

„Az Írás kutatásánál ne törekedj úgy értelmezni kijelentéseit, mintha az 
megegyezne korábban alkotott véleményeddel, hanem tanulóként jöjj, hogy 
megértsd Krisztus hitének alapvető elveit.” – TSz 25.
b. Isten munkásaként, hogyan készülhetünk fel arra, hogy mélyen meg-

értsük szavának értelmét? 1Pt 3:15.

„A Biblia tanulmányozásának szellemi értéke nemcsak az igazság kutatá-
sából és összegyűjtéséből áll. Életre hívja azt az erőfeszítést is, ami szükséges 
ahhoz, hogy a bemutatott tárgyakat felfogjuk és magunkévá tegyük. Ha 
sohasem erőltetjük meg elménket, hogy felfogja a magasztos és mélyreható 
igazságokat, akkor egy idő múlva elveszti a növekedéséhez szükséges erejét. 
Ha elménk csak közönséges dolgokkal foglalkozik, eltörpül és elgyengül. 
Ennek az elfajulásnak kivédésében és a fejlődés serkentésében semmi sem 
vetekedhet Isten Igéjének tanulmányozásával. Mint a szellemi fejlődés esz-
köze, a Biblia hatásosabb, mint bármely más könyv.” – EÉ 122.

„A héber tanulók [Dániel és társai] rövid kérelme Isten nevelése alatt 
gazdag jutalmat nyert. Amíg szorgalmas erőfeszítést tettek az ismeretek el-
sajátítására, az Úr mennyei bölcsességet adott nekik. A nyert ismeretek nagy 
szolgálatot tettek, amikor nehéz helyzetbe kerültek. A menny Úr Istene nem 
fogja pótolni a szellemi és lelki hanyagságból származó hiányosságokat.
Amikor az emberi közvetítők gyakorolják képességeiket a tudás megszerzé-
sére, hogy mély gondolkodású emberekké váljanak, amikor ők, mint Isten 
és az igazság legnagyobb bizonyságtevői győztek a lélek üdvösségét illető 
létfontosságú tantételek vizsgálatának területén, hogy dicsőség szálljon a 
menny Istenének, mint legfőbbnek, akkor még az országgyűlések és tanács-
testületek bírói és királyai is el fogják ismerni, hogy a mennyet és a földet 
teremtő Isten az egyetlen igaz és élő Isten, a kereszténység szerzője, minden 
igazság írója, aki a világ alapjainak lefektetésekor elrendelte a hetedik napi 
szombatot, amikor a hajnalcsillagok együtt énekeltek és Isten minden fia 
örömmel együtt ujjongott.” – FE 374-375.

János 5:39.
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;

1Péter 3:15.
Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
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Szerda  Augusztus 7.
4. ERŐSÖDŐ VILÁGOSSÁG
a. Hogyan folytatja Isten az új világosság feltárását népe előtt? Péld 4:18.

„Ne engedjük, hogy arra a következtetésre jusson valaki: nincs több 
feltárandó igazság… Még sok szétszóródott drágakő van, amit össze kell 
gyűjteni, hogy Isten maradék népének tulajdonává legyen.” – TSz 34.
b. Mit tegyünk a kapott világossággal? 1Thess 5:21.

„Nem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha megfeledkezünk arról az útról, 
amelyen az Úr vezetett minket, és ha elfeledjük tanítását, amelyet elmúlt 
történelmünkben adott.” – LS 196.

„Többen oly kevéssé ismerik Bibliájukat, hogy hitükben meginganak. El-
távolítják a régi útjelzőket, s a tetszetős elméletek, tantételek szelei ide-oda 
hajtják őket.” – Ev 249.

„Az igazság egy pontját se hígítsuk fel. A hetediknapi adventista népet ez 
az igazság tette azzá, ami. Rendelkezésünkre állnak az igazság, tapasztalat és 
kötelesség régi tájékozódási pontjai. Álljunk ki szilárdan elveink védelmé-
ben az egész világ szeme láttára.” – 6B 17.

„Amikor Isten ereje bizonyságot tesz az igazság mellett, akkor az örök-
ké igazság marad. Az Isten világosságának ellentmondó utólagos feltéte-
lezéseknek nincs létalapja… Itt is, ott is jön valaki, olyan új világosságot 
hirdetve, mely ellentmond annak a világosságnak, amit Isten a Szentlélek 
kinyilvánítása által jelentetett meg.” – CW 31-32.
c. Hogyan kell felkészülnünk az evangélium terjesztésére? Zsid 5:11-14.

„Buzgó imával és mély, lelkiismeretes kutatással kell megalapozódnunk, 
megszilárdulnunk, meggyökereződnünk és mozdíthatatlanná válnunk a 
hitben. Így megismerik, hogy nálunk az igazság. Ha így teszünk, akkor nem 
fogjuk elhagyni hitünket a próbában és nehézségben, mint ahogy sokakkal 
megtörtént.” – RH September 4, 1888.

Példabeszédek 4:18.
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább  halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

1Thesszalonika 5:21.
Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!

Zsidók 5:11-14.
11Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. 12Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. 13Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: 14Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.
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Csütörtök  Augusztus 8.
5. EGYÜTT TANULMÁNYOZNI
a. Milyen tanulmányozási légkörreösztönözzünk a szombatiskolán? 2Tim 

2:15.

„Szombatiskoláink cseppet sem maradnak le a Biblia Társulatoktól, 
és az Isten szava igazságai tanításának szent munkájában sokkal többet 
képesek elvégezni, mint amit eddig tettek.” – TSz 9.

„Ha arra vagy elhívva, hogy Isten művének bármely ágában tanító légy, 
akkor arra is el vagy hívva, hogy Krisztus iskolájában tanuló légy. Ha ma-
gadra veszed mások tanításának szent felelősségét, akkor magadra veszed 
azt a kötelességet, hogy az általad tanítani kívánt minden tárgy mélyére 
hatolj. Ha Isten szavából egy tárgyat társz tanítványaid elé a szombatisko-
lában, hited indítékait oly egyszerűekké kell tenned, hogy tanítványaidat 
meggyőzd annak igazságáról. Szorgalmasan kell kutatnod Isten szavát és 
annak bizonyítékait egybe kell vetned az egyháznak küldött üzenetekkel, 
hogy tudd, mi az igazság és képes légy azokat irányítani, akik tőled az 
igazság útját várják.” – TSz 31.

„Azok, akik ráléptek a tanítás munkájának talajára, vagy akiket vala-
milyen felelősségteljes beosztásba hívtak, ne elégedjenek meg más elmék 
kutatási eredményeivel, hanem kutassák az igazságot a maguk számára. 
Ha nem alakítják ki az igazság téma szerinti kutatását, akkor felületesek 
lesznek életükben és szerzett képességeikben… Meg kell vizsgálnod az 
igazságot, melyek elhívésére elvezettek, hogy tudd, azok hibátlanok.” – 
TSz 33.

Péntek  Augusztus 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért volt annyira fontos, hogy Isten Igéjét leírják?
2. Hogyan tanulmányozzunk, hogy megérthessük a Biblia igazságait?
3. Milyen szellemi és lelki előnye van a Biblia mély tanulmányozásának? 
4. Hogyan folytatja tovább Isten népe tanítását?
5. Hogyan tudjuk fejleszteni a gyülekezetben az oktatás körülményeit?

2Timóteus 2:15.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
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TANÍTÓNAK LENNI
„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, 

aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 
(2Tim 2:15)

„A tanítók úgy vigyázzanak tanítványaikra, mint pásztor ügyel a rábízott nyáj-
ra. Úgy törődjenek mindegyikkel, hogy számot kell adjanak róluk.” – CT 65.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 273-279. (Előkészület)

Vasárnap  Augusztus 11.
1. A TANÍTÓ TULAJDONSÁGAI
a. Hova irányítsa a tanító a tanulókat? 1Kor 11:1.

„A tanítóknak sokkal többet kell tenniük tanulóikért annál, mintsem 
könyvek ismeretét átadni. Mint a fiatalok tanítói és vezetői, felelősségük a 
legnagyobb, mert a jellem és az értelem alakításán dolgoznak. Az ilyen mun-
kát végzők legyenek kiegyensúlyozott, harmonikus jelleműek. Viselkedésük 
legyen kifinomult, ruhájuk ízléses és minden szokásukban körültekintőek. 
Valódi keresztényi udvariassággal kell bírniuk, amivel megnyerik mások bi-
zalmát és tiszteletét. A tanítónak olyannak kell lennie, amilyennek tanulóit 
szeretné látni.” – ST March 14, 1900.
b. Milyen legyen a hitélete? 5Móz 10:12.

„Minden oktatónak szüksége van naponkénti tanításra a Nagy Tanítótól, 
és hogy állandóan az Ő irányítása alatt dolgozzon. Lehetetlenség, hogy ponto-
san megértse és elvégezze munkáját, ha csak nem fohászkodik sokat Istenhez. 
Csupán az isteni segítség, és az ő komoly, önmegtagadó igyekezetének össze-
kapcsolásával bízhat abban, hogy bölcsen és jól fogja ellátni feladatát.” – RH 
September 22, 1885.

2019. augusztus 17.
Szombat

Napnyugta: H  19:53
Ro 20:29

7. Tanulmány

1Korinthus 11:1.
Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.

5Mózes 10:12.
Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,
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Hétfő  Augusztus 12.
2. KÉSZEN A TANÍTÁSRA
a. Milyen legyen a tanító hozzáállása a Szentíráshoz? Milyen céllal? 1Pt 2:2.

b. Mit kérjenek Istentől a gyülekezet vezetői? Zsol 145:15. Mit tegyenek 
ezzel? 

„Mivel tudják [akik az Úrra figyelnek], hogy az Úr az ajtó előtt áll, mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy a mennyei lényekkel együtt munkálkodja-
nak a lelkek üdvösségéért. Ezek azok a hűséges és bölcs sáfárok, akik időben 
adják meg a szolgáknak járó bért (Lk 12:42), mert azt az igazságot hirdetik, 
ami a jelen időben a legszükségesebb.” – JÉ 539.

„Isten előtti állapotunk nem attól függ, hogy mennyi világosságot kaptunk, 
hanem hogy a kapottat hogyan használtuk fel. Így azok a pogányok, akik a 
jó utat választják – már amennyire ismerik – kedvezőbb helyzetben vannak, 
mint azok, akik nagyobb világosságot kaptak, és vallják, hogy szolgálják Is-
tent, ám a világosságot semmibe veszik, és mindennapi életük ellentmond 
hitvallásuknak.” – JÉ 191.
c. Milyen példát hagytak ránk a béreabeliek a Szentírás kutatásával kap-

csolatban? Apcs 17:11.

„Jaj, bárcsak a szent dolgokkal szolgálók felébrednének, s akár a nemes 
béreabeliek, naponta kutatnák az Írásokat! Igehirdető testvéreim kérve-kér-
lek, alázatos imával s értelmes szívvel tanulmányozzátok a Szentírást, hogy 
tökéletesebben tudjatok tanítani az élet útjára. Tanácsotok, imáitok, s példá-
tok váljék életre éltető illattá, másképp nem vagytok alkalmasak, hogy az élet 
útját tárjátok az emberek elé.” – 2B 343.

„Férfiak, nők, fiatalok! Isten erkölcsi bátorságot, töretlen céltudatosságot, 
határozottságot, lelkierőt, kitartást, önálló gondolkodást vár el tőletek, mely 
nem egyszerűen átveszi a mások állításait, hanem maga néz utána, mielőtt 
elfogadna, vagy elvetne valamit; mely szemügyre veszi, mérlegeli a bizonyíté-
kokat, s imában az Úr elé viszi azokat.” – 2B 130.

1Péter 2:2.
Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

Zsoltárok 145:15.
Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.

Apostolok cselekedetei 17:11.
Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.
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Kedd  Augusztus 13.
3. SZELLEMI FELKÉSZÜLÉS A TANÍTÁSRA 
a. Mit kérjünk Istentől, ami felkészít bennünket az igazság hirdetésére? 

Kol 1:9; Jak 1:5.

„Egy részét minden napnak fordítsátok az Írás kutatására és az Istennel 
való érintkezésre, akkor lelki erőt nyertek Istentől és növekedtek a kegyelem-
ben. Egyedül Ő tölthet meg benneteket nemes törekvésekkel és változtathatja 
át jellemeteket az isteni képmásra. Közelítsétek meg komoly imában, és akkor 
Ő megtelíti szíveteket magasztos és szent törekvésekkel, mélységes, őszinte 
vággyal a gondolatok tisztasága és világossága után.” – ESz 62.

„Prédikátorok, akik eredményes munkát akarnak végezni lelkek megmen-
tésére, legyenek a Biblia tanulói és az ima emberei! Bűn elhanyagolni Isten 
Igéjének tanulmányozását, mialatt valaki mások tanítására vállalkozik. Aki 
felismeri a lelkek értékét, tudni fogja, hogy túl nagy veszélyben van, ha az 
isteni tudományban való előmenetelét elhanyagolja. Odamenekül az igazság 
várához, ahol bölcsességet, ismeretet és erőt nyerhet Isten munkájának elvég-
zésére. Addig nem nyugszik, amíg felülről fel nem kenettetik.” – ESz 61.
b. Milyen veszéllyel szembesülnek azok, akik nem készültek fel eléggé és 

lelkileg is ingatagok? 2Pt 3:16.

„Néhány leendő prédikátor nem fogja fel teljesen a munka horderejét. 
Téves fogalmaik vannak a prédikátortól megkövetelt képességekről. Azt hi-
szik, elegendő, ha a tudomány és Isten Igéje csekély ismeretével rendelkeznek, 
hogy alkalmasak legyenek a prédikátori tisztségre. Egyesek azok közül, akik 
a korunknak szóló igazságot hirdetik, olyan kevés bibliai ismerettel bírnak, 
hogy nehezükre esik egy szöveget a Szentírásból emlékezetből helyesen idéz-
ni. Ügyetlen viselkedésükkel, tévedéseikkel bűnt követnek el Isten ellen. Elfer-
dítik az Írást, és olyan szövegekre hivatkoznak, amelyek nem is szerepelnek a 
Bibliában.

Egyesek úgy vélik, hogy műveltség vagy az Írás alapos ismerete csekély 
jelentőséggel bír, ha az ember egyébként a Szentlélek birtokában van. Isten 
azonban soha nem adja a Szentlelket a tudatlanság szentesítésére. Megszánja 
és megáldja azokat, akiknek helyzete olyan, hogy lehetetlen megszerezniük a 
képzést – néha leereszkedik, hogy erejével kipótolja gyengeségeiket. Mind-
azonáltal kötelességük, hogy Igéjét kutassák.” – ESz 65-66.

Kolossé 1:9.
Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben,

Jakab 1:5.
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

2Péter 3:16.
Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.
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Szerda  Augusztus 14.
4. ELLENÁLLÁSBA ÜTKÖZVE
a. Mire készüljenek fel az evangéliumot tanítók? Jer 12:5.

„Akik nem szeretnek tanulni, abban a veszélyben vannak, hogy a lelki 
és szellemi növekedésben törpék maradnak. Úgy gondolják, hogy már van 
egy megnyugtató bibliai ismeretük, ezért nem kutatnak, nem ásnak mélyre, 
hogy megszerezhessék az elérhető tudás minden kincsét. A tanulási szokásaik 
fejlesztése helyett, inkább eddigi hajlamaikat erősítik és megelégednek a fel-
színes ismeretekkel, anélkül hogy erőfeszítést fektetnének a felvetődő kérdés 
mély megvizsgálására. Az ilyen felszínes tanulók nem készülnek fel arra, hogy 
a velük vitába állókkal szembeszálljanak. Csak a feltétlen szükséges mértékig 
merülnek bele a témába és takargatják lusta értelmük valódi tudatlanságát.” – 
RH April 6, 1886.

„A Szentlélek feladata elvezetni minden igazságra. Ha szívetekkel, lelketek-
kel és értelmetekkel az élő Isten szaván csüngtök, a közlés útjai nyitva állnak 
előttetek. Az Ő irányítása mellett folytatott mély és buzgó igetanulmányozás 
friss mannával lát el. S a Lélek hathatóssá teszi az Ige gyakorlati megvalósí-
tását is… Akik szívósan igyekeznek ebben az irányban, felövezve értelmüket 
Isten szava megértésének, felkészültek, hogy Isten munkatársai legyenek.” – 
6B 163-164.
b. Milyen lelki tanúságot vonhatunk le abból, hogy Dávid visszautasította 

Saul fegyverzetét Góliáttal szemben? 1Sám 17:39.

„Fiatal emberek kutassák, tanulmányozzák az Írásokat önmaguk számára. 
Ne gondolják, hogy csak a tapasztaltabbakra tartozik az igazság felismerése… 

Ne bízzuk magunkat emberre, hogy helyettünk gondolkozzék. Nem szá-
mít, hogy kicsoda, vagy milyen állást tölt be, senkire se tekintsünk fel, ne 
tartsuk próbakövünknek. Együttesen tanácskozzunk, engedelmeskedjünk 
egymásnak. Ám ugyanakkor használjuk fel istenadta képességeinket, hogy 
megérthessük az igazságot. Közülünk mindenki Istenhez tekintsen fel vilá-
gosságért. Egyénileg fejlesszük ki jellemünket, hogy megállja a próbát Isten-
nek ama napján.” – BL 46.

Jeremiás 12:5.
Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?

1Sámuel 17:39.
Akkor Dávid felköté kardját harczi ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. És monda Dávid Saulnak: Nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam; és leveté azokat Dávid magáról.
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Csütörtök  Augusztus 15.
5. TEDD MAGADÉVÁ
a. Milyen ösztönző példát hagyott hátra számunkra Ezsdrás, az írástudó? 

Ezsd 7:10.

„Lelkészi szolgálatuk teljes bizonysága érdekében, akik mások előtt meg-
nyitják Isten szavát, azok szorgalmasan kutassák a Szentírást. Ne elégedjenek 
meg mások gondolataival, hanem ássanak mélyre, mint az elrejtett kincse-
kért. Miközben teljesen helyénvaló, hogy mások gondolatait felhasználják, ne 
elégedjenek meg azzal, hogy papagáj módjára ismételgetik azokat. Hittestvé-
reim, legyenek saját gondolataitok, tanulmányozással, kutatással gyűjtsétek 
egybe saját érveiteket. Ne mások szellemi és írott munkáját vedd kölcsön és 
tárd elő tanulmányként, hanem használd fel az Istentől kapott teljes szellemi 
képességeidet.” – RH April 6, 1886.

„Ha korán kelnek és takarékoskodnak a percekkel, az igehirdetők időt 
találnának töviről-hegyire tanulmányozni a Szentírást. Legyenek hát szor-
galmasak, és semminek se engedjék, hogy meghiúsítsa céljukat. Hanem 
állhatatosan fordítsanak időt az igetanulmányozására. Azokat az igazságokat 
is sajátítsák el, melyeket mások fárasztó munkával kutattak ki számunkra és 
szorgalmas, szívós igyekezetük gyümölcseként kezükbe adtak. Vannak ige-
hirdetők, akik évekig úgy fáradoztak, úgy hirdették másoknak az igazságot, 
hogy maguk sem jártasak álláspontunk erős pontjaiban. Könyörögve kérem 
az ilyeneket, vessék hátuk mögé a tunyaságot. Szakadatlan átok az nekik. Isten 
elvárja, hogy tegyék minden percüket jóval gyümölcsözővé maguk vagy má-
sok számára. ’Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; 
az Úrnak szolgáljatok.’(Rm 12:11) ’Aki lágyan [lustán] viseli magát az ő dolgá-
ban, testvére annak, aki tönkre tesz.’ (Péld 12:9)” – 2B 500.

Péntek  Augusztus 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mivel legyen egy tanító tisztában, hogy a legjobban elláthassa munkáját? 

Hogyan tudja ezt elérni?
2. Hogyan valósították meg a béreabeliek a „megadjad eledelüket alkalmas 

időben” elvárást? Hogyan tehetjük ezt meg mi is?
3. Milyen szokást kell kifejleszteniük azoknak, akik másokat tanítanak?
4. Miért szükséges a mély tanulmányozás mások tanításához?
5. Hogyan fejleszthetjük tanítói képességünket bármely területen?

Ezsdrás 7:10.
Mert Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izráelben a rendeléseket és ítéleteket.
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NEVELÉSI TANÁCSOK A SZÜLŐKNEK
„Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyerme-

keim az igazságban járnak.” (3Jn 4.)
„Amilyenek a szülők, nagyrészt olyanok lesznek a gyermekek is. A szülők 

fizikai állapotának, természetének és vágyainak, értelmi és erkölcsi hajlamai-
nak mása többé-kevésbé megjelenik gyermekeikben.” – NOL 258.
Javasolt olvasmányok: Gyermeknevelés, 7-13; 77-91. (Az otthoni nevelés fontossága; Az első 

tanítók; Segítőkészség – Takarékosság és gazdálkodás)

Vasárnap  Augusztus 18.
1. GONDOSAN TANÍTANI ŐKET
a. Milyen felelősség van a szülőkön, mint a gyerekek első tanítóján? 5Móz 

6:6-9.

„Isten felszólítja a szülőket, hogy rendeléseit, mint az életre való felkészülés 
alapját, előbb rejtsék saját szívükbe: ’És ez igék, amelyeket e mai napon paran-
csolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és 
szólj ezekről’. (5Móz 6:6-7). Gyermekeinknek érdeklődését csak úgy tudjuk 
felkelteni a Biblia iránt, ha mi magunk is érdeklődünk iránta. Ha azt akarjuk, 
hogy szeressék ezeket a tanulmányokat, nekünk is szívesen kell azokat kutat-
nunk.” – EÉ 185-186.
b. Ki volt fontos eszköz Timótheus hitének megalapozásában? 2Tim 1:5. 

Milyen létfontosságú szerepet játszanak az anyák az oktatás minden 
területén?

„Különösen az anyán nyugszik a felelősség. Ő, aki élete vérével táplálja 
gyermekét és építi fel testi alkatát, olyan hatással van gondolkozására és lelki-
ségére, amellyel formálja értelmi világát és jellemét.” – NOL 258.

2019. augusztus 24.
Szombat

Napnyugta: H  19:40
Ro 20:16

8. Tanulmány

5Mózes 6:6-9.
6És ez ígék, amelyeiket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. 7És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. 8És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. 9És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.

2Timóteus 1:5.
Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
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Hétfő  Augusztus 19.
2. AZ OTTHON ELHELYEZKEDÉSE
a. Ábrahám és Lót példáján keresztül, mit fontoljunk meg otthonunk 

helyszínének kiválasztása előtt? 1Móz 13:11-12.

„Isten azt akarja, hogy amikor otthont választunk, elsősorban azt vegyük 
figyelembe, környezetünk milyen erkölcsi és vallási befolyást fog gyakorolni 
ránk és családunkra…

Ahelyett, hogy ott laknátok, ahol csak az emberek tevékenységét láthat-
játok, ahol a látvány és hang gyakran gonosz gondolatokat sugall, ahol a 
nyugtalanság és zűrzavar fáraszt és nyugtalanná tesz, menjetek oda, ahol csak 
Isten műveit szemlélhetitek. A lélek nyugalmát találjátok meg a természet 
szépségében, csendjében és békéjében… 

Ősszüleink otthonának példaképül kellett szolgálnia gyermekeiknek a föld 
benépesítésekor…A kék ég volt a boltozata; a pompás virágokkal, élő zöld 
szőnyeggel díszített föld a padlózata, és a gyönyörű fák levéldíszes ágai vontak 
mennyezetet az ágy fölé. Falain a legpompásabb díszek függtek – a legnagyobb 
művész keze munkái. A szent párt körülvevő dolgok örök érvényű tanulságul 
szolgálnak – arra tanítanak, hogy az igazi boldogság nem a pompában és 
fényűzésben található, hanem az Istennel való közösségben, amely teremtett 
munkáin keresztül ápolható.” – BO 111-112.
b. Milyen szempont szerint választott helyszínt Keresztelő János a külde-

téséhez? Mt 3:1.

„Keresztelő János, Krisztus előfutára, gyermekkori nevelését szüleitől kap-
ta. Életének nagyobb részét a pusztában töltötte… János úgy döntött, hogy 
elhagyja a városi élet élvezetét és fényűzését a puszta szigorú fegyelmezéséért. 
Itt a környezet kedvezett az egyszerűség és az önmegtagadás szokásának.” – 
BO 113.

„Száz közül egy család sincs, amely testileg, lelkileg és szellemileg épülne a 
városban lakás által.” – CL 13.

„A szülők szerény otthont találhatnak maguknak vidéken művelésre al-
kalmas földdel, ahol gyümölcsösük lehet és zöldséget, kevéske gyümölcsöt 
termelhetnek… Isten segíteni fogja népét, hogy ily otthonra találjon a váro-
sokon kívül.” – MM 310.

1Mózes 13:11-12.
11És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól. 12Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a Jordán- melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig.

Máté 3:1.
Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában.
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Kedd  Augusztus 20.
3. A GYERMEK ELSŐ ISKOLÁJA
a. Kit rendelt Isten, hogy a gyermek első tanára legyen? Péld 1:8.

„A szülőknek kellene gyermekeik egyedüli tanítóinak lenniük, míg csak 
a kicsinyek el nem érik nyolcadik vagy tízedik életévüket. Ahogyan a gyer-
mekek meg tudják érteni, a szülők tárják fel előttük Isten nagyszerű könyvét 
– a természetet. Az anyának kevésbé kell szeretnie a házban lévő mesterséges 
dolgokat és a megjelenésre szolgáló ruhák elkészítését. Találjanak időt inkább 
arra, hogy műveljék magukban és gyermekeikben a szeretetet a nyiladozó 
bimbók és a pompázó virágok iránt. Tereljék gyermekeik figyelmét a sokféle 
színre, a változatos formákra, így ismertessék meg velük Istent, a szépséges 
dolgok teremtőjét, amelyek vonzzák és gyönyörködtetik a gyermekeket. A 
teremtőre terelhetik figyelmüket, felkelthetik ifjú szívükben mennyei Atyjuk 
iránt a szeretetet, aki ennyire szereti őket. A szülők összekapcsolhatják Istent 
minden teremtett dolgaival. A nyolc-tízéves gyermekek egyetlen tantermének 
csak a szabadban kellene lennie, a nyíló virágok és a természet gyönyörű képei 
között. A gyermekek nem egykönnyen felejtik el az ilyen leckéket, melyeket 
a természet kellemes, vonzó és változatos helyein véstek gondolkodásukba.” 
– 3B 137.

„Az Úr bölcsen elrendelte, hogy a család legyen minden nevelési tevékeny-
ség közül a legfontosabb. A gyermek nevelésének a családban kell elkezdőd-
nie. Ez az első iskolája.” – BO 154.
b. Melyik tanács bátorítsa a szülőket, hogy addig oktassák gyermekeiket, 

ameddig csak lehet? Zsol 34:14-15.

„Némely apa és anya annyira közömbös és gondatlan, hogy azt gondolja, 
mindegy, gyermekei egyházi iskolánkba, vagy a világi iskolába járnak. Ezt 
mondják: ’A világban élünk és nem léphetünk ki belőle.’ Szülők, ne feledjétek, 
ha akarjuk, jó kivezető utat találhatunk a világból. Elkerülhetjük, hogy sok 
gonoszságot lássunk, amely sokasodik az utolsó napokban. Nem kell odafi-
gyelnünk az uralkodó gonoszságra és a bűnre.” – BO 343.

„Sem az egyházi, sem az állami iskola nem nyújt olyan lehetőséget a gyer-
mek jellemének helyes megalapozásához, mint az otthon.” – Gy 115.

Példabeszédek 1:8.
Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.

Zsoltárok 34:14-15.
14Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. 15Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
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Szerda  Augusztus 21.
4. A FELELŐSSÉG ÉS SZORGALOM LECKÉI
a. Hogyan neveljék a szülők gyermekeiket, hogy a legjobban felkészítsék 

őket a felelősségteljes felnőtté válásra? Péld 22:6.

„A gyermekeknek éppúgy, mint szüleiknek, fontos feladatuk van a csa-
ládban. Tudatosítani kell bennük, hogy ők is a családi közösség tagjai; olyan 
közösségé, ahol táplálják, ruházzák, szeretik és segítik őket. E sok jótétemény 
viszonzásaképpen hordozniuk kell a család terheinek reájuk eső részét, és 
annyi boldogságot vinni a családba, amennyit csak tudnak.

Minden édesanya tanítsa meg gyermekeit arra, hogy ők is tagjai a család 
közösségének és viselniük kell e közösség felelősségének rájuk eső részét. A 
család minden tagja viselje e felelősséget oly hűséggel, ahogyan a gyülekezet 
tagjai hordozzák gyülekezeti kapcsolatuk felelősségét. 

Legyen tudtukra adva a gyermekeknek, kis megbízatásuk elvégzésével se-
gítenek édesapjuknak és édesanyjuknak. Adjatok nekik kevés feladatot, hogy 
elvégezzék azt nektek, és mondjátok meg, azután játszhatnak.

A gyermekek elméje fogékony, ezért foglalkoztatnunk kell őket, hogy ők is 
hordozzák a gyakorlati élet terheit… Ne engedjük meg, hogy maguk válasz-
szák meg munkájukat. A szülők irányítsák e dolgot.” – BO 240.

„Engedjétek nekik, hogy amiben csak tudnak, segítsenek, és fejezzétek 
ki, hogy nagyra értékelitek segítségüket. Éreztessétek velük, hogy a családi 
közösség tagjai. Tanítsátok őket használni az eszüket, és amennyire csak le-
hetséges, előre tervezve, gyorsan és alaposan végezni munkájukat.” – Gy 83.
b. Melyik jellemtulajdonság fontos a hasznavehetőséghez? Péld 22:29.

„A fiatalság egyik legbiztosabb védelme a hasznos elfoglaltság. Azok a 
gyermekek, akiket szorgalomra neveltek, akiknek minden órájuk hasznos, 
mégis kellemes elfoglaltsággal kitöltött… csökken a veszélye, hogy romlott 
szokásokat alakítsanak ki, vagy rossz társaságba kerüljenek.

A szorgalom és alaposság szeretete kimondhatatlan áldásnak bizonyul a 
fiatalok számára az élet magasabb iskolájában, amelybe be kell majd lépniük, 
ha idősebbek lesznek.” – CT 122-123.

Példabeszédek 22:6.
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

Példabeszédek 22:29.
Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.
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Csütörtök  Augusztus 22.
5. EGY SZENT MUNKA
a. Hogyan írja le a Biblia a családfő szent munkáját? Zsol 128; Ésa 8:18.

„Szülők, olyan felelősséget hordoztok, amit senki más nem vállalhat 
helyettetek. Ameddig éltek, felelősek vagytok Istennek, hogy megőrizzé-
tek utait… Azok a szülők, akik Isten Igéjét választják vezetőjükül, és akik 
felismerik, mennyire tőlük függ gyermekeik jellemének formálása, oly 
példát nyújtanak, melynek követése biztonságos lesz gyermekeik számára.” 
– BO159.

„Ha a lelkész mindent megtesz a gyülekezetért, hűséges, gyengéd inté-
sekkel, türelmes fegyelmezéssel és odaadó imával, hogy lelkeket szabadít-
son meg, de mégsem sikeres, akkor a szülők gyakran őt hibáztatják, amiért 
gyermekeik megtéretlenek maradnak, pedig ez talán az ő hanyagságuk 
következménye. A felelősség a szülők vállán nyugszik. Vállalják-e a munkát, 
amelyet Isten rájuk bízott, elvégzik-e azt hűségesen?” – 5B 361.

„Ne támaszkodj a szombatiskolai tanítókra, hogy elvégezzék helyetted 
gyermekeid nevelésének munkáját aszerint, ahogy ők haladnak. A szomba-
tiskola nagy áldás; segíthet munkádban, de sohasem foglalhatja el helyedet. 
Isten az apára és anyára bízta a felelősséget, hogy gyermekeiket Jézushoz 
vezessék és megtanítsák őket, hogyan imádkozzanak és higgyenek Isten 
Szavában.” – BO 160.

Péntek  Augusztus 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért a szülők tekinthetők a gyermek első tanítójának?
2. Milyen összefüggés van az otthon környezete és a nevelés munkája között?
3. Milyen következményekre számíthatunk, ha a gyermek minden napját távol 

tölti otthonától? 
4. Miként alakíthat egy életre hasznos emberré az otthoni nevelés?
5. Miért esik kísértésbe néhány szülő, hogy saját hibái miatt a gyülekezetet hi-

báztassa?

Zsoltárok 128:1-6.
1Grádicsok éneke. Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár! 2Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. 3Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. 4Ímé, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat! 5Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; 6És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

Ézsaiás 8:18.
Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó seregeknek Urától vagyunk mi! 
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A GYÜLEKEZET ÉS IFJÚSÁGA
„Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (JerSir 3:27)
„Az Úr fiatal férfiakat és nőket hív, lépjenek szolgálatába. A fiatalok fogéko-

nyak, frissek, törekvők és bizakodók. Ha egyszer megízlelték az önfeláldozás 
áldásos voltát, nem elégíti ki őket más, csak ha szüntelenül a nagy Tanítótól 
tanulnak.” – OHC 306.
Javasolt olvasmány: Üzenet az Ifjúságnak, 97-98. (A keresztény nevelés fontossága)

Vasárnap  Augusztus 25.
1. ELSŐ KÖTELESSÉGÜNK
a. Kinek adott Jézus parancsot, hogy legyenek az alázatos hit példái? Mt 

18:1-6.

b. Mit kérdezett Jézus az egyik leglelkesebb tanítványától? Jn 21:15-17.

„Az első munka, amit Krisztus rábízott Péterre a szolgálatra való visszaállí-
tása után, a bárányok legeltetése volt. Olyan munka volt ez, amelynek a végzése 
terén Péter kevés tapasztalattal rendelkezett. Ez a munka nagy gondoskodást 
és gyengédséget, sok türelmet és állhatatosságot követelt. Ez a munka tulajdon-
képpen arra hívta el Pétert, hogy szolgálja azokat, akik még fiatalok voltak a 
hitben; hogy tanítsa a tudatlanokat; hogy magyarázza nekik a szent írásokat és 
oktassa őket a hasznos együttmunkálkodásra Krisztus szolgálatában.” – JÉ 718.

„Ámbár Péter megtagadta Urát, az a szeretet, amellyel Jézus hordozta őt, 
soha nem ingott meg. Éppen ilyen szeretetet kellene éreznie a segédpásztornak 
is a nyáj és a bárányok iránt, amelyeknek a gondozását rábízták.” – JÉ 718-719.
c. Mi lesz a számonkérő kérdés a szülők, oktatók és vezetők részére? Jer 

13:20.

2019. augusztus 31.
Szombat

Napnyugta: H  19:26
Ro 20:04

9. Tanulmány

Máté 18:1-6.
1Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajjon ki nagyobb a mennyeknek országában? 2És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjök állítja vala azt, 3És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába. 4Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. 5És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. 6Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.

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

Jeremiás 13:20.
Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, akik északról jőnek! Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek juhnyája?
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Hétfő  Augusztus 26.
2. A LEGFŐBB MUNKA 
a. Mi a legfontosabb misszió munka, amit végezzünk? Mk 10:13, 14, 16.

„Sokat veszítettünk az igazság ügyében, mert nem szenteltünk figyelmet az 
ifjúság lelki szükségleteinek. Az evangélium szolgái álljanak szoros kapcsolat-
ban gyülekezetük ifjúságával…

Miért nem tekintjük úgy a körünkben levő ifjúságot, mint a legfontosabb 
misszióterületet? A legnagyobb gyengédség, a legalaposabb megfontolás, 
a mennyei bölcsességért mondott legkomolyabb ima szükséges ehhez. Az 
ifjúság Sátán támadásainak különleges célpontja, azonban a barátságosság, 
udvariasság és részvét, amely a Jézus iránti szeretettől túláradó szívből ered, 
megnyeri bizalmukat és megőrzi őket az ellenség tőreitől.” – ESz 129-130.

„A gyülekezet tagjaihoz legközelebb álló munka a fiataljaink iránti ér-
deklődés. Szükségük van a kedvességre, türelemre, gyöngédségre, lépésről 
lépésre, itt egy kicsi ott egy kicsi. Óh, hol vannak Izraelnek atyái és anyái? 
Sok-sok embernek kellene lennie, akik Krisztus kegyelmének sáfárai, akiknek 
a fiatalok iránti érdeklődése, nem csak alkalmi, hanem rendkívüli. Olyannak 
kell lenni, akiknek szívét megérinti a fiatalok szánalomra méltó helyzete, és 
akik megértik, hogy Sátán minden elképzelhető eszközzel törekszik behálózni 
őket.” – CT 41-42.

„Semmi sem fontosabb, mint gyermekeink és fiataljaink oktatása. A gyü-
lekezet ébredjen fel és mutasson ki mély érdeklődést ebben a munkában, úgy 
mint eddig még soha. Sátán és serege eltökélten munkálkodik, hogy a fiata-
lokat a fekete zászlója alá sorakoztassa, amely a veszedelembe és romlásba 
visz.” – CT 165.
b. Hogyan fejezte ki Jézus a gyermekek értékét? Mt 18:2-4.

„Jézus magához szólított egy kisgyermeket, középre állította, majd gyön-
géden átölelte és így szólt: ’Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a 
kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába’ (Mt 
18:3). A kisgyermek szerénységét, önmagával nem gondolását, bízó szeretetét - 
ezeket a vonásokat értékeli a menny. Ezek az igazi nagyság jellemzői.” – JÉ 369.

Márk 10:13,14, 16.
13Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozák. 14Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. 16Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket.

Máté 18:2-4.
2És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjök állítja vala azt, 3És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába. 4Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.
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Kedd  Augusztus 27.
3. A BÁRÁNYOK LEGELTETÉSE
a. Mire kell megtanítani a gyermeket? Zsol 34:12. Hogyan kell ezt meg-

tenni?

„A kicsinyek nevelésére alkalmazzunk különleges képességű embereket. 
A jászlat sokan fel tudják emelni, s a juhokat etetni, de sokkal nehezebb ala-
csonyra rögzíteni a jászlat, és a kisbárányokat táplálni. Ezt kell megtanulni az 
első osztályok tanítóinak.” – 6B 205.

„Hadd mondjam ki, hogy akiknek sohasem volt gyermekük, azok rend-
szerint nem a legmegfelelőbbek arra, hogy bölcsen és megértően bánjanak a 
gyerekekkel és fiatalokkal. Ezek az emberek hajlamosak arra, hogy egyetlen 
szabályt fektessenek le, ami ellen nincs fellebbezés. A tanítók ne feledjék, hogy 
valamikor ők is gyerekek voltak! Szabják tanításukat a gyermekek gondolko-
dásához, érezzenek együtt velük.” – 5B 473.
b. Milyen lelkület szükséges a gyermekek tanításához? 5Móz 11:18-21. 

„Krisztus az apostol megszólításával minden szolgájának mondta: ’Legel-
tesd az én bárányaimat.’ Amikor Jézus arra intette tanítványait, ne vessék meg 
a kicsinyeket sem, Ő minden idők minden tanítványához beszélt. Szeretete és 
a gyermekek iránti gondoskodása értékes példa követői számára. Ha a tanítók 
a szombatiskolában azt a szeretetet érzik, amit nékik kellene adniuk a nyáj 
eme bárányainak, sokkal többet nyerhetnének meg közülük Krisztus nyája 
számára. Minden megfelelő alkalommal ismételjék Jézus szeretetének tör-
ténetét a gyermekeknek. Minden prédikációban legyen egy kis sarok épülé-
sükre. Krisztus szolgájának maradandó barátai lehetnek e kicsinyek és szava, 
’mint az arany alma ezüst tányéron’ (Pél 25:11.) lehet számukra.” – TSz 76.

„A gyermekek irányítása és oktatása a legnemesebb lélekmentő munka, 
melyre bárki vállalkozhat. Szemléltető ábrákkal tegyék a leckéket nagyon vi-
lágossá, hogy a természetről fel, a természet Istenéhez vezessék gondolataikat. 
Azokat alkalmazzuk iskoláinkban, akikben megvan a tapintat és hozzáértés 
e munkára, s a nevelésen keresztül az igazság magvának vetésére.” – 6B 205.
c. Mi lesz az eredménye a lelkiismeretes oktatásnak? Péld 22:6; Jóel 1:3.

Zsoltárok 34:12.
Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!

5Mózes 11:18-21.
18Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között; 19És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz. 20És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra; 21Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, a míg az ég a föld felett lészen.

Példabeszédek 22:6.
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

Jóel 1:3.
Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek.
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Szerda  Augusztus 28.
4. A KERESZTÉNY NEVELÉS A LEGFONTOSABB
a. Milyen munkát végzett Krisztus? Hogyan végezheti ugyanezt a gyüle-

kezet? Ésa 40:11.

„Az ifjúságnak alkalmi figyelmeztetéseknél és esetenkénti bátorító sza-
vaknál többre van szüksége. Fáradságos, imában gazdag, gondos munkát 
igényelnek. Csak az tudja elérni a látszólag nemtörődöm és közömbös fia-
talokat, akinek szíve telve van szeretettel és részvéttel. Nem lehet mindenkin 
egyformán segíteni. Isten mindenkivel temperamentuma és jelleme szerint 
foglalkozik, és nekünk Vele összhangban kell dolgoznunk. Gyakran az olyan 
lelkek, akik mellett közönyösen elhaladunk, mert külsejük szerint ítéljük meg 
őket, a legjobb képességeket hordják magukban a krisztusi szolgálatra, és 
meghálálják majd az értük tett erőfeszítéseket. Többet kell tanulmányozni azt 
a kérdést, hogy miként törődjünk az ifjúsággal – komolyabban imádkozzunk 
a szükséges bölcsességért, ha lelkükkel foglalkozunk.” – ESz 130.
b. Milyen irányelv legyen a fiatalok számára a gyülekezet iskolájában? 

Péld 9:10.

„Nagyon itt az ideje, hogy a szombattartók elkülönítsék gyermekeiket a 
világiak társaságától, s a legeslegjobb tanítók keze alá adják őket, akik a Bibliát 
teszik mindennemű tanulmány alapjává.” – 6B 109.

„Olyan keresztény tanítót kell alkalmazni, mint aki odaszentelt keresztény 
misszionárius, aki oly módon neveli a gyermekeket, hogy misszionáriusok 
legyenek.” – CT 174.

„Sok család oda költözik gyermekeik nevelése kedvéért, ahol nagy isko-
láink vannak. Pedig jobban szolgálhatnák az Urat, ha ott maradnának, ahol 
vannak. Ezzel gyülekezeti iskolák alapítására serkentenék a gyülekezeteket, 
ahol gyermekeik sokoldalú gyakorlati keresztény nevelésben részesülhetné-
nek. Sokkal, de sokkal jobb lenne nekik, gyermekeiknek és Isten ügyének, ha 
ott maradnának a kisebb gyülekezetekben, ahol szükség van a segítségükre, 
mintha oda költöznének, ahol semmi szükség rájuk, s emiatt lelki tunyaságba 
süllyedés kísértésébe esnének.” – 6B 198. 

„Az Úr az egyházi iskolák által szeretne a szülőknek segíteni a gyermek-
nevelésben és felkészítésükben a nehéz, utolsó időkre. Vegye hát kezébe ezt a 
munkát a gyülekezet, és tegye az iskolákat Isten elgondolása szerinti intézmé-
nyekké!” – CT 167.

Ézsaiás 40:11.
Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.

Példabeszédek 9:10.
A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
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Csütörtök  Augusztus 29.
5. FIATALOK SZOLGÁLATBAN
a. Milyen célkitűzése legyen gyülekezeti iskoláinknak fiataljaink számára? 

Ésa 54:13; 3Jn 3-4.

„Azért rendelte el Isten egyházi iskoláinkat, hogy felkészítse a gyermeke-
ket erre a komoly munkára. Itt oktatják őket korunk különleges igazságára és 
a gyakorlati lélekmentésre… Általuk lesz közismert az Úr útja, s minden nép 
közt az ő szabadítása. Hordozza tehát a gyülekezet bárányainak terhét. Neveljék 
és tanítsák a gyerekeket Isten szolgálatára, hiszen ők az Úr öröksége.” – 6B 203.
b. Miért szükséges minél hamarabb bevonni őket a szolgálatba? Préd 

12:3; JerSir 3:27.

„Igen művelt gondolkodású fiatal férfiakra és nőkre van szükség, akik 
képesítettek a legjobb munkát végezni az Úrért. Tettünk ugyan már keveset 
e színvonal eléréséért, de még mindig messze lemaradtunk az Úr tervétől. 
Ha a gyülekezetek és az egyének tisztán kívánnak megállni az ítéleten, akkor 
komolyabb erőfeszítéseket kell tennünk az ifjúság neveléséért. Így jobban elő-
készíthetjük őket a ránk bízott felelősségteljes munka ágazatainak végzésére.

Néhányan megelégednek a legtöbbet ígérő fiatalok alapos nevelésével, pedig 
minden fiatalnak részesülni kell a hasznos életre való nevelésben. Készítsük fel 
őket felelős helyek betöltésére mind a magán, mind a közéletben.” – 6B 206-207.

Péntek  Augusztus 30.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit jelent a nyáj bárányainak legeltetése?
2. Miért kerüli el figyelmünket sokszor a legfontosabb missziómunka?
3. Hogyan tudunk javítani a gyermekekről és fiatalokról való gondoskodá-

sunkon? 
4. Milyen szerepe van az egyházi iskolának az egyházi oktatás munkájában? 
5. Milyen lehetőségek biztosításával tudok segíteni a fiatalok képzésében 

helyi gyülekezeti szinten? 

Ézsaiás 54:13.
És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.

3János 1:3-4.
3Mert felettébb örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, amint te az igazságban jársz. 4Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.

Prédikátor 12:3.
És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket!

Jeremiás siralmai 3:27.
Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.
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Nem elegendő csupán a hit és jóság ahhoz, 
hogy misszionárius legyen az ember ebben a 
világban. Szükség van ismeretre is hozzá. E 
nélkül „elvész az én népem” – mondja Is-
ten. (Hós 4:6) Ezzel a gondolattal jött létre 
2013-ban a Világítótorony Misszionárius 
Biblia Iskola (Scuola Biblica Missionaria IL 
FARO) a Hetednap Adventista Reformmoz-
galom Olaszországi Konferencia oktatási osz-
tálya nyomán. „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 
5:14) bibliavers adta az iskola mottójának gondolatát: „Részesülj világosságban, 
hogy világosság lehess.” Az iskola lehetőséget kínál fiataljainknak és a gyüleke-
zeti tagoknak, hogy ismeretekhez jussanak és többre legyenek képesek önkén-
tes misszionáriusként. 

2013-tól 2016-ig tartott az első ilyen misszióiskola, amelyen több országból 
is részt vettek tanulók, mint például Franciaországból, Olaszországból, Portugá-
liából, Spanyolországból, Bolíviából, Kongóból, Ecuadorból, Peruból és Romá-
niából. Jóllehet legtöbbjük nem volt még megkeresztelve, de mire levizsgáztak, 
csak egy maradt keresztség nélkül. Ma már többféle missziós tevékenységben 
részt vesznek, és sokan felelősséget kaptak a helyi gyülekezeteikben illetve kon-
ferenciánál. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak ezekért az első eredményekért.

Az első iskolai időszak a Poppi gyülekezetben volt, azonban tavaly az egyik 
hittestvér adományozott egy telket az Asti város közeli Bricco Martino telepü-
lésen, hogy misszió iskolai programokhoz vagy gyülekezeti összejövetelekre 
használhassuk. Vidéken van ez a nagy telek, amelyen egy lakóépület is van. 

Az iskola folytatásához az épület felét fel kell újítani, hogy legalább 20-25 
személy befogadására alkalmas legyen, valamint szükség van osztályteremre és 
imateremre is. Az épület teljes rendbehozatalához nincs elegendő anyagi esz-
köze az Olasz Konferenciának, ezért arra kérjük hittestvéreinket és látogatókat, 
hogy támogassák nagylelkűen terveinket. Így valósulhat meg a Világítótorony 
Misszionárius Iskola programjának tervezete, amely az egyetlen olasz nyelvű 
HNARM oktatási intézmény, és így folytatódhat az emberek előkészítése, hogy 
világosság lehessenek ebben a sötét világban, hogy hirdessék az evangéliumot 
és siettessék Urunk és Megváltónk második eljövetelét.

Hittestvéreitek az Olaszországi Konferenciából

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Olaszország számára, a Világítótorony 
Misszionárius Biblia Iskola céljára

2019. szeptember 7.
szombat

OLASZ -
ORSZÁG

Tirrén - tenger

Adriai - tenger
Korzika

Szardínia

Szicília
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A MISSZIÓISKOLA MUNKÁJA
„Bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj.” (Zsol 

32:8)
„A munkások helyesen kiképzett és jól felszerelt serege milyen hamar 

elvihetné a megfeszített, a feltámadott és a nemsokára eljövendő Megváltó 
üzenetét az egész világra!” – EÉ 269.
Javasolt olvasmányok: Üzenet az ifjúságnak, 99-101. (Nevelés az örökkévalóságra; Gyakor-

lati oktatás); Pátriárkák és Próféták, 553-561. (A prófétaiskolák)

Vasárnap  Szeptember 1.
1. A LEGSZÜKSÉGESEBB
a. Mire van a világnak leginkább szüksége ma? Jn 12:32.

„Az ént félre kell tenni, Jézus Krisztust pedig magasztalni és dicsőíteni.” – 
VSS 322. 

„A Kálvária hegyén lévő Krisztust magasztalni kell, hogy a világ láthassa 
Őt. Beszélni kell jóságáról, énekelni szeretetéről. Mutasd ki szíved háláját 
iránta.” – UL 37.
b. Hogyan valósítható meg ez a munka? Péld 23:12; Mt 28:19. 

„Taníts, taníts, hogy felkészüljön egy nép, amely megértette az üzenetet 
és továbbadja azt a világ számára.” – RH February 6, 1908.

„Most, mint soha még, értsük meg a nevelés igazi tudományát. Ha nem 
értjük meg, sohasem lesz helyünk Isten országában.” – 1ÉJE 38.

„Amíg az idő tart, szükség lesz iskolákra.” – CT 417.

2019. szeptember 7.
Szombat

Napnyugta: H 19:13
Ro 19:51

10. Tanulmány

János 12:32.
És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.

Példabeszédek 23:12.
Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.

Máté 28:19.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,



535310. Tanulmány - A MIsszIóIsKOLA MuNKÁJA

Hétfő  Szeptember 2.
2. FIZIKAI KÉPZÉS
a. Hogyan emeli ki Elizeus elhívása, hogy a lelki munka felkészítője a fizi-

kai munka? 1Kir 19:19.

„A gyakorlati munka éles megfigyelésre és független gondolkodásra 
nevel; helyesen végezve fejleszti a mindennapi bölcsességet, amit józan 
észnek nevezünk; növeli a tervezés és végrehajtás képességét; erősíti a 
bátorságot, a kitartást, és megtanít a tapintatra és ügyességre.” – EÉ 220.

„Isten azt akarta, hogy Izraelben mindenkinek legyen otthona és a 
mezőgazdasági munkához elegendő földje. Így gondoskodott a hasznos, 
szorgalmas és önfenntartó élethez szükséges eszközökről és ösztönzés-
ről. Soha semmilyen emberi elgondolás nem múlta felül ezt a tervet.” 
– CT 275.

„Az elmúlt nemzedékeknek kellett volna gondoskodnia a szélesebb 
körű nevelésről. Az iskola mellett legyen mezőgazdasági és ipari osztály. 
A házimunkák számára is tanítót kellene fogadnunk. Naponta fordítsák 
az idő bizonyos részét fizikai munkára, hogy egyformán vegyék igénybe 
a testi és szellemi képességeket. Ha az itt ecsetelt elgondolás szerint ala-
pítottak volna iskolákat, akkor ma nem lenne annyi kiegyensúlyozatlan 
gondolkodású ember.” – 3B 153.

„A föld művelése az egyik legjobb foglalatosság, mert tettre kelti az 
izmokat, pihenteti a gondolkodást. Iskoláinkban legyen a mezőgazdaság 
tanulása a nevelés ábécéje. Ez az első, melybe be kell őket avatni. Nem 
szabad behozott termékekre támaszkodnunk, gabonára, zöldségre, s az 
egészség számára oly fontos gyümölcsre. A könyvtudományok mellett 
oktassuk a fiatalokat fakitermelésre és földművelésre. Állítsunk tanítót 
egy-egy csoport élére…

A mindennapos, rendszeres munka képezze a nevelés egy részét még 
e késői napokban is. Most is jó eredményeket érhetünk el ezzel. Ha kö-
vetjük ezt az elgondolást, a fiataloknak hajlítható lesz a lelkük, élénk 
a gondolkodásuk, s ugyanannyi idő alatt több szellemi munkát tudnak 
elvégezni, mintha kizárólag tanulással foglalkoznának.” – 6B 179-180.

„Vannak, akik lenézik a földművelést. Ne ők tervezzék iskoláinkat, 
mert hátráltatják a helyes fejlődést, mint a múltban is tették.” – 6B 178.

1Királyok 19:19 .
És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt; és Illés hozzá méne, és az ő palástját reá veté.
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Kedd  Szeptember 3.
3. SZELLEMI FEJLŐDÉS
a. Milyen hatással van az emberi értelemre a Biblia tanulmányozása? Zsid 

4:12; 1Pt 1:23.

„Ha a Biblia témaköreit tanulmányozzuk, szöveget szöveggel, lelkieket lel-
kiekkel vetünk össze, akkor növekednek ismereteink. Nézzetek a felszín alá, a 
leggazdagabb kincsek várnak ott az ügyes és szorgalmas tanulóra!” – ÜI 152.

„A Szentírás jó ismerete élesíti a tisztánlátást, és megerősíti a lelket Sátán 
támadásai ellen.” – MYP 262. 

„Értsük meg a Jelenések könyve megdöbbentő igazságait, amelyek után 
többé nem elégszünk meg azzal, hogy elménket léhaságokkal foglalkoztassuk, 
undorral fordulunk el a selejtes irodalomtól és a haszontalan szórakozások-
tól, amelyek erkölcsi züllésbe taszítják a fiatalokat. Akik érintkeznek a Biblia 
költőivel és bölcseivel, akiknek lelkét megrázták a hit és igazság vértanúinak 
dicsőséges cselekedetei, azok e dús mezőkről sokkal tisztultabb szível és emel-
kedettebb lélekkel fognak visszatérni, mint ha a világ legnagyobb tudósainak 
tanításain vagy a világ nagyjainak hőstettein elmélkedtek volna.” – ÜI 148.
b. Az Ige befolyása által, mi az Új Szövetség tapasztalata? Zsid 8:10; Zsol 

37:30-31.

„Az Isten Igéjében alázatos kutatás közben kapcsolatba kerül az ember a 
Magasságossal. Az ilyen tanulmány nem csak kifinomítja és nemesbíti a jelle-
met, hanem elmélyíti, megerősíti a szellemi képességet is.” – PP 557.

„Az a drága hit, amelyre Isten ihlet, erőt ad és nemes jellemet terem. Mi-
közben Isten jóságáról, irgalmáról és szeretetéről elmélkedünk, mindjobban 
megértjük az igazságot, és még inkább vágyunk a szentségre és szívünk és 
gondolatvilágunk tisztaságára. És lelkünket, ha szent gondolatok tiszta légkör-
ében él, átformálja az igekutatás – az Istennel való kapcsolat által. Az igazság 
olyan mérhetetlen és messze ható, olyan mély és széles, hogy az ént szem elől 
veszítjük. Szívünk elcsendesül, és megtanulunk alázatosak, kedvesek lenni és 
szeretni.” – NOL 335-336.

Zsidók 4:12.
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

1Péter 1:23.
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.

Zsidók 8:10.
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

Zsoltárok 37:30-31.
30Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. 31Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.
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Szerda  Szeptember 4.
4. LELKI ERŐ
a. Hogyan segíti mélyebb lelki tapasztalatokhoz misszióiskolánk tanulóit 

a Biblia tanulmányozása? 1Pt 1:23; Ef 5:26.

„Az Ige tanulmányozásának lehetőségével az Úr gazdagon terített asz-
talt állított elénk. Sokan visszautasítják ennek áldásait, nem táplálkoznak 
Isten szavából, amely Őt jelképezi, az Ő testét és vérét, lelkét és életét. Ha 
magunkhoz vesszük az Igét, erősödünk lélekben, növekedünk a kegyelemben 
és az igazság ismeretében. Kialakul és megerősödik az önuralom szokása. A 
gyermekkor gyengeségei – az ingerlékenység, akaratosság, önzés, indulatos 
beszéd és cselekedetek – eltűnnek, s helyükbe a keresztény felnőttkor szép 
tulajdonságai lépnek.” – CT 207.

„Mikor valaki hűségesen felhasználja tehetségét, legyen bármilyen kicsiny, 
a Szentlélek újonnan bemutatja neki Isten dolgait. Isten az ő Szentlelke által 
éltető erővé teszi igéjét. Gyors és erőteljes, mély benyomást gyakorol az el-
mére. Nem az emberi tudásnak vagy inteligenciának köszönhetően, hanem 
azért, mert az isteni hatalom összefog az emberi erővel. S minden dicséret az 
Isten hatalmát hirdeti.” – 8B 55.
b. Mi a célja egy valódi misszionáriusi oktatásnak? 2Pt 3:18.

„A nevelés legfőbb célja, hogy olyan bölcsességet és fegyelmezettséget 
nyújtson, mely a jellem legjobb fejlődését biztosítja, s felkészíti a lelket az örök 
életre. Az örökkévalóságot ne hagyjátok ki terveitekből! A legmagasabb szintű 
nevelés a kereszténység tudományát adja át a gyermekeknek. Gyakorlati isme-
retet nyújt számukra Isten útjairól és módszereiről, s abban a bölcsességben 
részesíti őket, amelyben Jézus részesítette tanítványait, Atyja jelleméről adott 
tanításaiban.” – CT 45-46. 

„Fontos és komoly feladat a fiatalok tanítása és nevelése. Legyen a jellem 
helyes fejlődése az elérendő nagyszerű cél, hogy az egyén megfelelően legyen 
felkészítve eleget tenni a jelen élet kötelességeinek, végül pedig bejutni a jövő, 
halhatatlan életre. Az örökkévalóság fogja megmutatni, hogyan végeztük ezt 
a feladatot.” – 4B 418.

1Péter 1:23.
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.

Efézus 5:26.
Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,

2Péter 3:18.
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
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Csütörtök  Szeptember 5.
5. A SOKOLDALÚ MISSZIONÁRIUS 
a. Mi tatozott Krisztus földi munkájához? Mt 4:23. Hogyan taníthatjuk 

meg ugyanerre a munkára misszionáriusainkat? Miért?

„Ne felejtsük el, hogy az egyik legfontosabb tevékenységünk az egészség-
ügyi misszió. Sose veszítsük szem elől, hogy miért jöttek létre szanatóriuma-
ink – Isten végső munkájának előre viteléért.

Loma Linda ne csak kórház legyen, hanem váljon oktatási központtá. 
Súlyos feladat nehezedik ránk ennek a helynek birtoklásával, hiszen az intéz-
mény részévé kell váljon a jellem képzése is. Iskolát kell létrehoznunk itt, ahol 
orvosi lélekmentő evangélistákat képezhetünk.” – CH 233.

„A Madison iskola nem csupán Szentírás ismeretre tanít, hanem gyakorlati 
képzést nyújt, hogy a tanuló önfenntartó munkásként mehessen lélekmentést 
végezni a hittérítés mezején, melyre elhívatott. Tanuló napjaiban elsajátítja, 
miként építsen egyszerű, erős házat, miként művelje a földet és hogyan lásson 
el egy sérültet. Az egészségügyi missziós munka az egyik legfontosabb feladat, 
amelyet bármely iskola felhasználhat…  

Hamarosan eljön az idő, mikor Isten népe az üldözés miatt sok országba 
szétszóródik. Azok, akik sokoldalú képzésben részesültek, bárhová is kerülnek, 
előnyben lesznek. Az Úr felfedi isteni bölcsességét, hogy népének képességeit 
kiaknázva felhasználja azt az igazság terjesztésének munkájára.” – 5MR 280.

Péntek  szeptember 6.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért annyira fontos a misszionáriusok felkészítése napjainkban, mint bár-

mikor ezelőtt? 
2. Milyen szerepe van a kétkezi munkának az oktatásban?
3. Miért kínálja a Biblia tanulmányozása a legjobb módját az értelmi képessé-

gek fejlődésének?
4. Mit eredményez, ha a tanuló rendszeresen táplálkozik Isten Igéjéből? 
5. Mely képességek tesznek egy misszionáriust sokoldalúvá?

Máté 4:23.
És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
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ELÉRNI AZ EGÉSZ VILÁGOT
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangé-

liumot minden teremtésnek.” (Mk 16:15)
„Az Úr Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy fáradhatatlanul szolgálja az 

ember szükségleteit… Isten azért küldte, hogy az embernek tökéletes gyó-
gyulást hozzon; hogy egészséget, békességet adjon neki, és tökéletessé tegye 
jellemét.” – NOL 13.
Javasolt olvasmány: Evangelizálás, 11-13. (Az üzenet hirdetése)

Vasárnap  Szeptember 8.
1. A TE KÜLDETÉSED
a. Mi volt Krisztus missziója a földön? Jn 18:37. Mire összpontosult mun-

kája, hogy betöltse küldetését? Zsid 12:2.

„Előre látta küldetésének eredményét.” – JÉ 346.
„Mindenkiben a lelket látta, mert a megmentés volt a küldetése.” – ESz 73.
„Minden vágyát teljesen alárendelte küldetésének. Azzal tette dicsővé éle-

tét, hogy mindenben Atyja akarata volt számára az első.” – NOL 14.
b. Mi legyen a mi küldetésünk az életben? Jn 15:12.

„Mikor majd úgy szeretjük ezt a világot, ahogy Krisztus szerette, számunk-
ra akkor fejeződött be Krisztus küldetése. A menny számára akkor vagyunk 
csak alkalmasak, mikor a menny már a szívünkben van.” – JÉ 547.

„A keresztényi jellem akkor éri el tökéletességét, ha a másokon való segítés 
vágya állandóan ott él a hívők lelkében.” – AT 377.

2019. szeptember 14.
Szombat

Napnyugta: H 18:58
Ro 19:37

11. Tanulmány

János 18:37.
Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.

Zsidók 12:2.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

János 15:12.
Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképen én szerettelek titeket.
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Hétfő  Szeptember 9.
2. EGY HELY MINDENKI SZÁMÁRA
a. Milyen jelentősége van egy sötét éjszakában egy világító városnak? 

Mt 5:14.

„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 van-
nak szűkölködők és szomorkodók. A mi feladatunk, hogy könnyítsünk az élet 
terhein, és enyhítsünk nyomorán.” – KP 287, 288.
b. Milyen felszólítást kapott mindenki, mivé kell váljunk? Ésa 43:10. Kikre 

helyeződött az evangélium terjesztésének felelőssége?

„Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik Isten országába.” – JÉ 
445.

„Minden léleknek kiváltsága, hogy élő csatornaként továbbítsa a világnak 
Isten kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát… Az egész 
menny olyan eszközökre vár, akik által az emberek örömét és áldását szolgáló 
szent olaját áraszthatja.” – KP 289.
c. Milyen felelőssége van mindenegyes gyülekezeti tagnak? Mk 13:34.

„Isten munkáját a Földön addig nem lehet bevégezni, amíg gyülekezeteink 
tagsága nem gyülekezik újból munkára, és nem egyesíti erőit a prédikátorok-
kal és a gyülekezeti tisztviselőkkel.” – ESz 218.

„Ahol viszont lehetőség nyílik a megélhetésre, költözzenek oda hitben 
megalapozott családok lélekmentőnek, helységenként egy-két család… Köny-
veinket terjeszthetik, összejöveteleket tarthatnak otthonukban, összeismer-
kedhetnek szomszédjaikkal, s elhívhatják őket összejöveteleikre.” – 8B 245.

„Ébredjenek fel végre a gyülekezeti tagok és tartsák erősen a lelkészek és mun-
kások kezét az ügyérdekeinek előmozdításáért… Ha az ember gyakorolja hitét és 
alázatosan Istennel jár… akkor helytáll kijelölt feladatában.” – RH July 9, 1895.

Máté 5:14.
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.

Ézsaiás 43:10.
Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!

Márk 13:34.
Úgy mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon.
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Kedd  Szeptember 10.
3. EGY ÉLŐ GYÜLEKEZET
a. Mi volt Jézus búcsú utasítása? Mk 16:15.

„Isten arra szólítja a keresztény családokat, hogy menjenek el a föld sötét 
helyeire, és dolgozzanak bölcsen, kitartóan azokért, akiket lelki sötétség vesz 
körül. Csak önfeláldozással lehet ennek a hívásnak eleget tenni. Miközben 
sokan arra várnak, hogy minden akadály eltűnjék útjukból, emberek halnak 
meg remény és Isten nélkül. Földi előnyökért, tudományos ismeretért sokan 
járványtól fertőzött vidékekre merészkednek, és elviselnek nehézségeket és 
nélkülözést. Hol vannak azok, akik készek ugyanezt megtenni azért, hogy 
beszélhessenek másoknak a Megváltóról?” – PK 109.
b. Mire hív bennünket Isten, mit tegyünk most azonnal? Rm 13:11-12.

„Az a gyülekezet, amely dolgozik, gyarapodik is. A tagokat serkenti és 
megerősíti a másokon való segítés.” – ESz 124.

„A Krisztus kegyelmében való növekedésnek egyedüli útja az, hogy önzet-
lenül végezzük Krisztus ránk bízott munkáját, minden tőlünk telhetőt elkö-
vetve, hogy megsegítsük azokat, akik támogatásunkra szorulnak. Gyakorlat 
adja az erőt; tevékenység az élet első feltétele.” – JVÚ 60-61.
c. Hogyan tudjuk siettetni Krisztus második eljövetelét? Mt 24:14.

„Nemcsak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy 
siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. (2Pt 3:12) 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.” – KP 40.

„Ha Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket az ínséget szenve-
dő bel- és külföldi területeken, és így elvégeznék evangéliumi megbízatásukat, 
akkor csakhamar az egész világ meghallaná az intő figyelmeztetést, és az Úr Jé-
zus mielőbb visszajöhetne e földre – hatalommal és nagy dicsőséggel.” – AT 76.

Márk 16:15.
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

Róma 13:11-12.
11Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk. 12Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

Máté 24:14.
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
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Szerda  Szeptember 11.
4. AHOGYAN JÉZUS MUNKÁLKODOTT 
a. Milyen módszereket használt Jézus a másokért való munkálkodásban? 

Mt 9:35-36.

„Csak Krisztus módszerével lehet igazán az emberekhez férkőzni. A Meg-
váltó az emberek közé vegyült. Javukat akarta. Együttérzést tanúsított irántuk, 
megnyerte bizalmukat. Azután így szólt hozzájuk: ’Kövessetek engem!’ ” – 
NOL 91.

„Megkereste őket a nyílt utcán, magánházakban, bárkákon, a zsinagógá-
ban, tópartokon és a menyegzői ünnepségen. Találkozott velük napi foglala-
tosságuk közben, érdeklődést tanúsított világi ügyeik iránt. Elvitte érdeklődé-
sét a háztartásokba, a családok saját otthonukban kerültek isteni jelenlétének 
hatása alá. Erős, személyes együttérzése segítette a szívek megnyerésében.” 
– JÉ 119.

„Hadd lássa a világ, hogy nem foglalnak le önzően saját érdekeink, hanem 
arra vágyunk, hogy másokkal is megoszthassuk áldásainkat és kiváltságain-
kat. Lássák, hogy vallásunk nem tesz közömbössé vagy szőrszálhasogatóvá. 
Mindazok, akik vallják, hogy megtalálták Krisztust, szolgáljanak úgy, aho-
gyan Ő tette az emberek javáért.” – JÉ 120.
b. Ki akart kettesben találkozni Jézussal? Jn 3:2. Hogyan ábrázolja ez a 

látogatás Krisztus szolgálatának nagy részét? 

„Ne várjunk arra, hogy a lelkek hozzánk jöjjenek! Nekünk kell megkeresni 
őket ott, ahol vannak. A szószéki prédikálás a munkának csak a kezdetét je-
lenti. Tömegek vannak, akikhez soha nem jut el az evangélium, ha nem viszik 
el hozzájuk.” – KP 153.

„Ezt jórészt személyes munkával kell elérni. Ez volt Krisztus módszere 
is. Munkája főként személyes beszélgetésekből állt. Nagy figyelmet szentelt 
egyetlen emberre is, aki által sokszor ezrekhez jutott el az üzenet.” – KP 153.

„Jézus nem mellőzött egyetlen embert sem; minden emberben értéket 
látott. Gyógyítását mindenkinek felkínálta… Reményt akart ébreszteni a 
legdurvábbak, a legkevésbé ígéretesek szívében is; arra biztatta őket, hogy 
ők is feddhetetlenné és ártatlanná válhatnak, olyan jellemre téve szert, amely 
Isten gyermekeiként hirdetné őket.” – NOL 17.

Máté 9:35-36.
35És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. 36Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.

János 3:2.
Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeiket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
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Csütörtök  Szeptember 12.
5. VILÁGÍTS
a. Mire kér Jézus, mit tegyünk? Mt 5:16.

„Krisztus nem azt mondja követőinek, hogy igyekezzenek világítani; ha-
nem 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 sö-
tétséget. Önkéntelenül is világítotok magatok körül.” – KP 290.

„Mennyei eszközök várják, hogy együtt tevékenykedhessenek az emberi 
eszközökkel, s a világ tudomására hozzák, mivé válhat az ember, mit érhet el 
áldásos légkörével, ha azt a pusztulásra kész lelkekért veti latba. Aki valóban 
megtért, azt olyan mértékben tölti be Isten szeretete, hogy égni fog a vágytól, 
hogy továbbadja az örömet, melyben része van.” – 9B 30.

„Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki énjét megtagadva 
szabad teret enged szívében a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek 
szentelt életet él.” – NOL 103.
b. Milyen hatással van az egyház a világra? Apcs 17:6.

„Ha azok, akik magukat Isten szolgáinak mondják, követik Krisztus példáját, 
és gyakorolják mindennapi életükben a törvény elveit; ha minden tettük arról 
tanúskodik, hogy szeretik Istent mindenekfelett és felebarátjukat, mint önma-
gukat, akkor lesz ereje az egyháznak arra, hogy felrázza a világot.” – KP 235.

Péntek  Szeptember 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan kapcsolódik össze Jézus missziója és a mi küldetésünk?
2. Milyen személyes küldetést kaptam Istentől?
3. Hogyan maradhat egy gyülekezet élő gyülekezet?
4. Milyen módszert használt Jézus az emberek elérésben?
5. Hogyan tudja ragyogtatni világosságát Jézus követője?

Máté 5:16.
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Apostolok cselekedetei 17:6.
Mikor pedig őket nem találák, Jásont és némely atyafiakat vonszolák a város előljárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek;
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EGY ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA TERVEZVE
„Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dol-

got, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.” (Fil 1:6)
„Az, aki Isten szándéka szerint cselekszik, hogy közölje az ifjúsággal Isten 

ismeretét, és jellemét az Ő jellemével való összhangra formálja, magasztos 
és nemes munkát végez. Mikor felébreszti bennük a vágyat, hogy elérjék ezt 
az eszményt, akkor olyan nevelést ad nekik, amely magas, mint a menny, és 
határtalan, mint a világegyetem. Olyan nevelésben részesíti őket, amely a földi 
előkészítő iskolából megadja a képesítést a mennyei iskola magasabb osztályá-
ba.” – EÉ 14.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 297-305. (Az eljövendő világ iskolája)

Vasárnap  Szeptember 15.
1. EGY MAGASZTOSABB CÉL
a. Mit várhatunk az örökkévalóságtól? 1Kor 2:9; Ésa 64:3.

„Isten magasabb eszményképet tűzött gyermekei elé, mint amit a legmaga-
sabb röptű emberi gondolat is elérhetne. ’Legyetek azért ti tökéletesek, miként 
a ti mennyei Atyátok tökéletes’ (Mt 5:48). Ez a parancs egyben ígéret is. A meg-
váltási terv Sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi ki.” – JÉ 255.

„A földön elkezdett nevelés nem fejeződik be ebben az életben. Folyta-
tódik majd az örökkévalóságon át, mindig előbbre jutva, de soha véget nem 
érve. Napról-napra Isten csodálatos munkái nyílnak majd meg új szépségben 
értelmünk előtt, a mindenség teremtésében és fenntartásában pedig csoda-
tevő hatalmának bizonyítékai. A trónról sugárzó fényben szertefoszlanak a 
titkok, lelkünk ámulattal telik meg a soha senki által meg nem értett dolgok 
egyszerűségén.” – 8B 328.

2019. szeptember 21.
Szombat

Napnyugta: H  18:44 
Ro 19:23

12. Tanulmány

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

Ézsaiás 64:3.
Hiszen öröktől fogva nem hallottak és fülökbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki Őt várja.
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Hétfő  Szeptember 16.
2. NÖVEKEDNI AZ ÉLETTAPASZTALOKBAN
a. Mivel jár gyakran keresztényi életünk? Hogyan álljunk hozzá? Miért? 

1Pt 4:12,13.

„Isten gyermekei mindenkor próba alatt állnak a nyomorúság kemencéjé-
ben. Ha kiállják az első próbát, nem szükséges másodszor is átesniük a nyo-
múságon; de ha elbuknak, az Úr újra meg újra elhozza rájuk a próbát, minden 
ízben súlyosabban és erősebben. Így alkalmat alkalom után nyújt nekik, hogy 
kivívják a győzelmet, s ezzel Istenhez hűségesnek bizonyítsák magukat. De ha 
tovább folytatják a lázadást, Isten végül is kénytelen visszavonni tőlük Szent-
lelkét és világosságát.” – TII 86-87.
b. Mit vizsgál meg a tűz próbája? 1Kor 3:9, 10, 12.

„Döntő különbséget jelent, milyen anyagot használunk jellemépítésünk-
nél. Az Úr rég várt napja rövidesen mindenki munkáját próbára teszi. ’Hogy 
kinek-kinek munkája minemű legyen, azt a tűz próbálja meg.’ Amint a tűz 
megmutatja a különbséget az arany, ezüst és drágakövek, másfelől a széna és 
polyva között, úgy az ítélet napja próbára teszi a jellemet, kimutatva a különb-
séget a Krisztus képmására alakított jellem és az önző szív mására alakított 
között. Minden önzés, minden hamis vallás valóságosan tűnik akkor elő. Az 
értéktelen anyag megsemmisül, de az igaz, őszinte, egyszerű, alázatos hit ara-
nya sohasem veszíti értékét. Nem lehet elpusztítani, mert elpusztíthatatlan. 
Egyetlen gonoszsággal töltött óra súlyos veszteségnek fog látszani, másfelől Is-
ten félelme a bölcsesség kezdete lesz. Az önző kielégülés polyvaként elpusztul, 
míg az állhatatos, minden áron megőrzött elv örökre megmarad.” – TII 180.

„A jellem építése a legfontosabb munka. Ez nem egy olyan feladat, ami 
véget ér ebben az életben, hanem majd az eljövendőben. Amit most Krisztus 
érdemei és kegyelme által megteszel, az örökké megmarad. Emiatt a legko-
molyabban kérlek, hogy ne elégedj meg az alacsony színvonallal. ’Tanuljátok 
meg tőlem’ mondja a nagy tanító ’hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és 
nyugalmat találtok a ti lelketeknek.’ A Krisztustól kapott béke soha-soha nem 
jár szomorúsággal.” – TDG 37.

1Péter 4:12,13.
12Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; 13Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.

1Korinthus 3:9,10,12,
9Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 10Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.12Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra;
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Kedd  Szeptember 17.
3. AHOGYAN ISTEN HASZNÁLJA A TÜZET
a. Mit nyilatkoztat ki a tűz? 1Kor 3:13.

„Isten angyalai róják a városok utcáit és feljegyzik az emberek cselekede-
teit. Beírják Isten emlékkönyvébe a hit szavait, a szeretet cselekedeteit, a lélek 
alázatát. Ama napon, amikor minden ember cselekedete vizsgára kerül, hogy 
milyen fajta, Krisztus szerény követőinek tettei elviselik a próbát és elnyerik a 
menny jóváhagyását.” – TII 253.

„A fiatal férfi és nő tekintse úgy a kitűnő jellemet, mint aranynál, ezüstnél, 
részvényeknél értékesebb tőkét. Ezeket nem érintik a vakrémületek, csődök, 
viszont gazdag kamatokat fognak teremni mikor a földi tulajdonokat elsöpri a 
vég…A becsületesség, szilárdság és kitartás oly vonások, melyeket mindenki 
törekedjen komoly lelkiismeretességgel ápolni; hiszen ellenállhatatlan erővel 
ruházza fel birtokosát. Olyan hatalommal, mely erőssé teszi őt a jótettekre, 
erőssé a gonoszsággal való szembeszegülésre, erőssé, hogy elviselje a bajokat.” 
– 4B 655.
b. Hogyan menekült meg Lót és Salamon ’mintegy tűz által’? 1Móz 19:16-17; 

1Kir 11:4.

„Lót Sodomát választotta lakóhelyéül, mert inkább érdekelték őt a múló 
előnyök, mint a családját körülvevő erkölcsi befolyások. Mit is nyert azonban, 
ami erre a világra vonatkozik? Birtoka elpusztult, gyermekeinek egy részét 
elveszítette a gonosz város pusztulásakor, felesége az úton vált sóbálvánnyá, 
és ő maga is ’mintegy tűz által’ menekült meg. De még nem végződött be az 
önző választásával okozott bajok sorozata, mert Sodoma erkölcsi romlottsága 
annyira beleszövődött gyermekei jellemébe, hogy nem tudtak különbséget 
tenni a jó és rossz, a bűn és erény között.” – ÜI 237.

„Salamon megmenekülhetett ’mintegy tűz által’, bűnbánata mégsem tudta 
elfeledtetni helytelenségeit, sem lerombolni a köveket, melyek bűntettei bizo-
nyítékaiul megmaradtak. Gyalázatot hozott Istenre, mert inkább a bűnös testi 
kívánság uralkodását választotta, mintsem hogy az isteni természet részese 
legyen.” – TII 51.

1Korinthus 3:13.
Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.

1Mózes 19:16-17.
16Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül. 17És lőn mikor kivivék őket, monda az egyik: Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne veszsz.

1Királyok 11:4.
És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen istenek után, úgy hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez, amint az ő atyjának, Dávidnak szíve.
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Szerda  Szeptember 18.
4. ÖRÖKÉRVÉNYŰ KÖVETKEZMÉNYEK
a. Milyen hatással van a tűz tanulmányainkra és jövőnkre? 1Kor 3:14-15.

„Az örökkévalóság előttünk van. Minden fejlődés, amit itt szellemileg 
képesek vagyunk elérni, minden kifinomult és felemelt képesség, amit a szo-
ros mennyei kapcsolat által sajátítunk el, velünk együtt ragadtatik az égbe. 
Viszont, ha megakadályozzuk képességeink növekedését lustaságunkkal, és 
lerontjuk talentumaink értékét, amelyek a legmagasabb szintű használatra 
lennének alkalmasak, akkor a múltbeli önképzés elhanyagolása miatt nem 
leszünk megváltva a jobb világ számára, ami egy hatalmas veszteség.

Sokan megmenekülhetnek ’mintegy tűz által’. Haszontalan életük végte-
len veszteséget hozott nekik. Érjünk el ebben az életben mindent, amit csak 
lehetséges Isten segítségével és kegyelmével, tudva azt, hogy ezeket, amiket 
fejlesztettünk, magunkkal vihetjük a mennybe. Oly mértékben dicsőítjük 
majd Atyánkat a mennyben, amennyire megtisztítottuk és tökéletesítettük 
jellemünket itt. ” – 9MR 21.

„Eljutni a következő, eljövendő életbe úgy, hogy elvesztegetjük a fele ké-
pességét annak, mint amennyit odavihetnénk,egy borzalmas gondolat. A pró-
baidő elvesztegetése itt, ahol a mennyei alkalmasságot megszerezhetnénk, oly 
veszteség, ami soha nem lesz pótolható. Az eljövendő élet öröme annyival lesz 
kevesebb, mint amennyivel a mostani életünkben vétkezünk és romboljuk er-
kölcsi erőinket. Azonban bármilyen magasak lehetünk az eljövendő életben, 
sőt még fentebb és fentebb szárnyalhatunk, ha kihasználjuk az Istentől kapott 
előjogokat és arany lehetőségeket.” – TDG 350.
b. Hogyan látszódott meg Dániel és társai életének eredményeiben, hogy 

tanulmányaikat az örökkévaló Sziklára építették? Dn 1:20.

„Az ifjúságnak tanulóvá kellene válnia az eljövendő világra. Azt Isten félel-
me és szeretete által vezérelt ismeretszerzésben való kitartás fokozott képes-
séget ad nekik a jóra ebben az életben. Azok, akik a legjobban kihasználták a 
számukra adott előjogokat, hogy elérjék a legmagasabb evilági tudást, tovább 
fogják vinni azt a jövő életbe. Keresték és megszerezték azt, ami romolhatat-
lan. Az az adottság, hogy az ember megbecsülje, amit ’szem nem látott, fül 
nem hallott, emberi elme meg sem gondolt’, arányos a földi élet talentumainak 
kiművelésével elért képességekkel.” – FE 49.

1Korinthus 3:14-15.
14Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. 15Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.

Dániel 1:20.
És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlök tudakozódék, tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában valának.
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Csütörtök  Szeptember 19.
5. AZ IDŐ HELYREÁLLÍTÁSA
a. Hogyan tudjuk bepótolni az elmulasztott lehetőségeket? Ef 5:16.

„Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem le-
het bepótolni. Egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni. Csak úgy tehetjük 
jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk 
Istennel dicső tervében, a megváltási tervben.” – KP 236.

„Akkor tehetjük a lehető legjobbat embertársainkkal, ha legyőzzük hibá-
inkat és fejlesztjük jellemünket, oly nagyszerűvé és harmonikussá, amennyire 
csak lehet.” – 9MR 21.
b. Mennyi időt kaptunk a jó döntést meghozatalára? Zsid 3:12-15.

„Úgy virrasszunk, munkálkodjunk és imádkozzunk, mintha ez lenne az 
utolsó napunk. Milyen komoly, milyen buzgó is lenne akkor az életünk! Mi-
lyen szorosan követnénk Jézust minden szavunkkal és tettünkkel!” – 5B 146.
c. Hogyan imádkozzunk? Zsol 139: 23-24.

„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!” – KP 106.

Péntek  Szeptember 20.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért jelent csak egy kezdetet az egész életünk folyamán tartó tanulás?  
2. Milyen célt szolgál a próba és nehézség a tanulásban?
3. Hogyan befolyásolják döntéseink hasznavehetőségünket, sőt még örökké-

való sorsunkat is?
4. Mit jelent ’mintegy tűz által’ megmenekülni?
5. Hogyan biztosíthatjuk, hogy a lehető legjobbat tegyük az örökkévalóságra?

Efézus 5:16.
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.

Zsidók 3:12-15.
12Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; 13Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: 14Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. 15E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.

Zsoltárok 139:23-24.
23Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! 24És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!
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A LÉLEK ÍGÉRETE 
„És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy 

hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.” (Jel 18:1)
„Műveltséggel, tehetséggel, ékes beszéddel, öröklött és szerzett képessé-

gekkel, de Isten Lelkének jelenléte nélkül, egy szívet sem tudunk megérinteni, 
és egy bűnöst sem tudunk Krisztusnak megnyerni. De a Lélek ajándékaival 
megáldott és a Krisztussal közösségben élő legszegényebb és legtudatlanabb 
tanítvány is hatni tud az emberek szívére.” – KP 225.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 33-38. (A Lélek adománya)

Vasárnap  Szeptember 22.
1. A KORAI ÉS KÉSŐI ESŐ
a. Milyen jövendölés szólt a Szentlélek kiárasztásáról az első gyülekezet 

idejére? Lk 24:49; Jóel 2:23.

„A korai és késői eső jelképében – ahogyan az eső Keleten a magvetés, 
illetve az aratás időszakában hullott a földre – a héber próféták az isteni ke-
gyelem különleges megnyilatkozásait jövendölték Isten gyülekezete számára.” 
– AT 37.
b. Melyik prófécia fog kétszeresen is teljesedni a végidőben? Mit tegyünk 

ennek ismeretében? Zak 10:1.

„Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját 
lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az 
evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a 
lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak.” – NK 544.

Napnyugta: H 18:30
Ro 19:10

2019. szeptember 28.
Szombat

13. Tanulmány

Lukács 24:49.
És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.

Jóel 2:23.
Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vígadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

Zakariás 10:1.
Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.
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Hétfő  Szeptember 23.
2. A LÉLEK MUNKÁJA AZ OKTATÁSBAN ÉS AZ ÁTALAKULÁSBAN
a. Milyen munkát végez ma a Szentlélek? Jn 16:13.

„A Vigasztalót Jézus ’az igazság Lelkének’ (Jn 16:13) nevezi. A Vigaszta-
ló feladata az, hogy meghatározza és őrizze az igazságot. Mindenekelőtt az 
igazság Lelkeként lakozik szívükben, és így lesz Vigasztalónk. Az igazságban 
vigasztalás és békesség van, de a hamisságban nem találhatunk sem igazi vi-
gasztalást, sem igazi békességet. Sátán hamis elméletek és hagyományok útján 
tesz szert hatalomra elménk felett, és miközben az embereket a tévedések út-
jára vezeti, eltorzítja jellemüket. A Szentlélek a Szentírás útján szól elménkhez, 
és az igazság bélyegét nyomja rá szívünkre. Így tárja fel tévedésünket és űzi ki 
azt lelkünkből. Krisztus az igazság Lelkével, aki Isten szava által munkálkodik, 
von bennünket az Ő választott népét oltalma alá.” – JÉ 577.
b. Milyen változást hoz létre a Lélek a hívőben? 2Thess 2:13.

„Ha az emberek készek arra, hogy a Lélek munkálkodjon bennük, akkor 
egész lényük megszentelődését véghezviszi. A Szentlélek az isteni jellemvoná-
sokat vési be a lélekbe. Hatalma által olyan világossá teszi az élet útját, hogy 
senki sem tévedhet el.” – AT 36.

„Csak azok lesznek képesek ezt az erőt napi szükségletükhöz és tehet-
ségükhöz mérten felhasználni, akik a kegyelmi forrás állandó és újabb 
áldásaiban részesülnek. Ahelyett, hogy az eljövendő időkre várakoznának, 
amely őket csoda által ruházza fel a lelki erő rendkívüli mértékével, adják 
át magukat a léleknyerés munkájának, hogy Isten átformálhassa, és hasznos 
edényekké tegye őket. Naponta megragadnak minden alkalmat a szolgálat-
ra, és ezzel tesznek bizonyságot a Mesterről, bárhol legyenek, akár az otthon 
szerény munkakörében vagy a nyilvánosság előtt…

Ha az evangélium hírnökei megújítják odaszentelési fogadalmukat, az Úr 
napról napra újra megajándékozza őket Lelke megelevenítő és megszentelő 
jelenlétével. Mindennapi kötelességük teljesítését azzal a biztos tudattal 
kezdik meg, hogy a Szentlélek láthatatlan jelenléte teszi őket ’Isten munka-
társaivá’.” – AT 38.

János 16:13.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

2Thesszalonika 2:13.
Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
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Kedd  Szeptember 24.
3. A LÉLEK GYÜMÖLCSE LÁTHATÓ
a. Milyen gyümölcsöt terem Istennek Lelke? Gal 5:22-23. Hogyan? 

„Miközben Jézus vázolta tanítványai számára a Szentlélek feladatát, igye-
kezett eltölteni őket azzal az örömmel és reménységgel, amely az Ő szívét is 
eltöltötte. Ujjongott annak a bőséges segítségnek a következtében, amivel ellátta 
egyházát. Az összes ajándék közül a Szentlélek volt a legmagasabb rendű aján-
dék, Akiért az Atyához népe felemelése érdekében könyörgött. Krisztus azért 
adta nekünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldo-
zata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A gonosz hatalma évszá-
zadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat ennek 
a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének hatalmas erejével 
tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott 
erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének teljességével. A Lélek 
az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója vitt véghez. A Lélek 
az, aki megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni 
természetnek. Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk Lelkét, hogy 
segítségével győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamun-
kat, és hogy az Ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme.” – JÉ 577.

„Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása?… Minden 
keresztény felismerte testvérében az isteni szeretet és jóindulat megnyilvánu-
lását. Egyetlen cél foglalkoztatta őket; egyetlen vágy minden mást háttérbe 
szorított; egyetlen igyekezetük az volt, hogy Krisztus jellemét nyilatkoztassák 
ki, és országa építésén dolgozzanak.” – AT 33.
b. Mit tehet Isten azokért, akik teljesen átadják magukat neki? Ef 5:18.ur.

„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 Krisz-
tus lakozzon. Urunk megparancsolta nekünk: ’Teljesedjetek be Szentlélekkel’ 
(Ef 5:18); ez a parancsolat egyúttal olyan ígéret is, amely önmagában hordja 
beteljesülését. Az Atyának úgy tetszett, hogy ’benne lakozzék az istenségnek 
egész teljessége’, és ’ti őbenne vagytok beteljesedve’ (Kol1:19; 2:10).” – GH 25.

Galata 5:22-23.
22De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 23Az ilyenek ellen nincs törvény.

Efézus 5:18. ur.
...hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel
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Szerda  Szeptember 25.
4. KÉSZEN ÁLLVA
a. Mit tegyünk a késői esőre várakozva? Lk 11:13.

„Az idők folyamán Krisztus nem változtatott búcsúzásakor tett ígéretén, 
hogy követőinek elküldi a Szentlelket. Isten nem korlátozta kegyelme gaz-
dagságának kiáradását a földön, hogy gyermekeire szálljon. Hogy ígéretének 
beteljesedése azonban nem észlelhető olyan mértékben, ahogy lehetne, abban 
keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik annyira, ahogy kellene. Ha min-
den keresztény készséges volna elfogadni, akkor elnyerhetné a Szentlelket. 
Ahol a Szentlélek szükségességét alig veszik figyelembe, ott lelki sivárságot, 
sötétséget, süllyedést és halált láthatunk. Ahol értéktelen dolgok köthetik le a 
figyelmet, ott az isteni erő hiányzik. Az az erő, amely szükséges a gyülekezet 
növekedéséhez és fejlődéséhez; ez az erő hozza az összes többi áldást is, és 
Isten felmérhetetlen bőségben kínálja ezt fel mindnyájunknak.” – AT 34.

„Nem kell aggódnunk a késői eső miatt. Mindössze annyi a feladatunk, hogy 
tartsuk tisztán az edényt, száját felfelé, és legyünk készen a mennyei eső befo-
gadására, szüntelenül imádkozva: ’Hulljon a késői eső edényembe!’ ” – UL 283. 

„Láttam, hogy sokan elmulasztják a szükséges előkészületet és a „felüdü-
lés” és a „késői eső” idejét várják, mely őket alkalmassá tegye, hogy az Úr 
napján megállhassanak, és színe előtt élhessenek… Láttam, hogy nem lehet a 
felüdülés részese, aki nem győzött minden bűn, büszkeség, önzés, világ sze-
retet, hazug szó, vagy cselekedet felett. Jöjjünk azért mind közelebb az Úrhoz 
és kérjük Őt teljes szívünkből, hogy megtehessük mindazon előkészületeket, 
melyek bennünket alkalmasakká tesznek arra, hogy megálljunk az Úr napjá-
nak nagy küzdelmében.” – TL 58.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le Illés esőért való imájából? 1Kir 18:41-44.

„[Illés] Végigtekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét. Be-
vallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, 
hogy imája meghallgatásra talált-e. Amint szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek 
és kevesebbnek látta magát mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. 
Úgy tűnt előtte, hogy ö semmi, és hogy Isten a minden. Amikor elérte ennek 
a pontját, és úgy kapaszkodott Megváltójába, mint egyedüli erejébe és igazsá-
gosságába, a felelet megérkezett.” – RH May 26, 1891.

Lukács 11:13.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.

1Királyok 18:41-44.
41Akkor monda Illés Akhábnak: Eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallszik. 42És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborula a földre, és az ő orczáját az ő két térde közé tevé; 43És monda az ő szolgájának: Menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arrafelé nézett, és monda: Nincsen semmi. És monda Illés: Menj vissza hétszer. 44És lőn hetedúttal, monda a szolga: Ímé egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből. Akkor monda: Menj fel, mondd meg Akhábnak: Fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső.
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Csütörtök  Szeptember 26.
5. A ZÁRÓ JELENET
a. Az oktatás melyik záró munkája van még előttünk? Hab 2:14.

„A harmadik angyal üzenete tehát hangozni fog. Amikor a legnagyobb 
erővel kell azt hirdetni, az Úr alázatos eszközök által fog dolgozni, befolyá-
solva azok értelmét, akik szolgálatára szentelik magukat. A munkásokat in-
kább a Lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit 
és az ima emberei a Lélek indítására szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt 
hirdessék, amit Isten mond nekik. Babilon bűnei közismertté válnak. Hogy 
milyen félelmes következményekkel jár, ha az egyház a polgári hatalmasság 
által kényszeríti ki rendelkezései megtartását; hogy a spiritizmus behatolt az 
egyházba; hogy a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre – ezt mind 
leleplezik. Ezek a súlyos figyelmeztetések fel fogják ébreszteni az embereket. 
Ezrek és ezrek figyelnek fel rájuk; akik soha nem hallottak erről.” – NK 540.

„Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes 
meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A 
magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A misszió-
munkások által terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok embert, aki az 
igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes meg-
értésében és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, 
és az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi 
kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. 
Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel 
szemben sokan az Úr oldalára állnak.” – NK 359.

Péntek  Szeptember 27.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan válik az első keresztény gyülekezet tapasztalata (az 1. Tanulmány 

leírása szerint) különleges jelentőségűvé az utolsó nemzedék számára? 
2. Miért része az igazi oktatásnak a korai és késői eső befogadása?
3. Milyen gyümölcs fejlődik a Lélek munkálkodása nyomán?
4. Hogyan készülhetek elő a késői esőre?
5. Hogyan válik teljessé az egyház oktatói munkája itt a földön?

Habakuk 2:14.
Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképen a folyamok megtöltik a tengert.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, (18-23) A nagy parancs

Krisztus halála a tanítványokat mélységesen elcsüggesztette. Mesterü-
ket a nép elvetette, elítélte és megfeszítette. A papok és főemberek gú-
nyosan jegyezték meg: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtar-
tani. Ha Izráel Királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki.” 
(Mt. 27:42) A tanítványok reményének napja letűnt és sötét éj borult szí-
vükre. Gyakran ismételgették e szavakat: „Pedig mi azt reméltük, hogy ő 
az, aki meg fogja váltani Izráelt.” (Lk. 24:21) Elhagyatottan és bánatosan 
emlékeztek vissza szavaira: „Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a 
száraz fán?” (Lk. 23:31)

Jézus gyakran megkísérelte, hogy feltárja a jövőt a tanítványok előtt, 
de ők túlságosan közömbösek voltak arra, hogy szavai fölött gondolkozza-
nak. Ez okozta, hogy Jézus halála oly váratlanul érte őket; midőn később 
a múltba visszapillantottak, és látták hitetlenségük következményeit, 
nagyon megszomorodtak. Mikor Krisztust felfeszítették, nem hittek fel-
támadásában. Jézus nyíltan hangoztatta, hogy harmadnapon feltámad, 
de gondolataik annyira összezavarodtak, hogy ennek értelmét fel sem 
fogták. A megértés hiánya okozta reményvesztettségüket, mikor halá-
la bekövetkezett. Keserűen csalódtak. Hitük nem tudta áttörni azokat a 
sötét árnyakat, amelyekkel látásukat Sátán elsötétítette. Bizonytalannak 
és titokzatosnak láttak mindent. Mennyi szenvedéstől menekültek volna 
meg, ha hisznek az Üdvözítő szavainak!

A kétségbeeséstől, bánattól és reménytelenségtől sújtva gyülekeztek 
a tanítványok a felházban. Bezárták és eltorlaszolták az ajtókat attól való 
félelmükben, hogy rájuk is ugyanaz a sors vár, mint szeretett Mesterükre. 
Itt történt, hogy az Üdvözítő feltámadása után megjelent nekik.

Még negyven napig időzött Krisztus a földön. Ezalatt előkészítette a 
tanítványokat a reájuk bízott feladatra, és megmagyarázta nekik mindazt, 
amit addig fel nem foghattak. Beszélt a jövendölésekről, melyek eljöve-
telét hirdették; majd arról, hogy a zsidók elvetik Őt; továbbá haláláról. 
Kimutatta, hogy ezen jövendölések minden egyes részlete beteljesedett. 
Felhívta figyelmüket, hogy e jövendölések teljesedésében lássák bizto-
sítékát annak az erőnek, amely további működésüket kíséri. Minderről 
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olvashatjuk: „Akkor megnyilatkoztató az ő elméjüket, hogy értsék az Írá-
sokat. És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisz-
tusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. És prédikáltatni az ő ne-
vében a megértésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között 
Jeruzsálemtől elkezdve”. Még hozzáfűzte: „Ti vagytok pedig ezeknek bi-
zonyságai.” (Lk. 24:45–48)

A tanítványok ama napok alatt, amelyeken Krisztus közöttük tartózko-
dott, sok új tapasztalatot szereztek. Amikor szeretett Mesterük a történ-
teket az írás fényénél megmagyarázta nekik, hitük teljesen megszilárdult 
Benne. Megértek arra, hogy elmondhatták: „Tudom, kinek hittem.” (II. 
Tim. 1:12) Kezdték felismerni munkájuk lényegét, horderejét és kiterje-
dését. Megértették, hogy mi a feladatuk: hirdetni a világnak a rájuk bízott 
igazságokat. Bizonyítaniuk kell a világ előtt Krisztus életének eseményeit, 
halálát és feltámadását, az ezekre vonatkozó jövendöléseket, a megvál-
tási terv csodáit és Jézus bűnbocsátó hatalmát. Hirdetniük kell a béke és 
üdvösség evangéliumát, bűnbánat és Krisztus ereje által.

Krisztus mennybemenetele előtt, kiosztotta tanítványainak megbíza-
tásukat. Tudatta velük, hogy ők végrehajtói akaratának, amellyel a világra 
hagyományozta az örök élet kincseit. Ti voltatok tanúim – így mondta –, 
hogy életemet feláldoztam a világért. Láttátok fáradozásomat Izráelért, 
noha népem nem akart hozzám térni, hogy elnyerje az örök életet. Bár a 
papok és főemberek kényük-kedvük szerint bántak el velem, és elvetet-
tek engem, mégis még egyszer alkalmat kell nyújtani nekik, hogy elfogad-
ják Isten Fiát. Láttátok, hogy mindazokat, akik bűneiket megvallották, szí-
vesen fogadtam. Aki hozzám tér, azt el nem taszítom. Reátok ruházom e 
kegyelmi üzenet továbbítását. Zsidónak, valamint pogánynak tovább kell 
azt adnotok. – Izráelnek először, azután minden népnek és nyelvnek. Az 
összes hívők egyetlen gyülekezetbe tömörüljenek.

Ez a megbízatás az evangélizációra: Krisztus országának nagy misszió-
sokirata. A tanítványok buzgólkodjanak a lelkekért, és a kegyelmi meghí-
vást juttassák el mindenkihez. Ne várjanak arra, hogy az emberek hozzá-
juk jöjjenek, hanem menjenek üzenetükkel azokhoz.

Krisztus nevében végezzék munkájukat. Minden szavuk, minden cse-
lekedetük Krisztus nevére hívja fel a figyelmet. Neve az éltető erő, amely 
által a bűnösök megmenthetők. Hitük Krisztusban, a kegyelem és erő for-
rásában gyökerezzen. Minden kérelmet az Ő nevében tárjanak az Atya 
elé, mert akkor meghallgatja őket Isten. Az Atya, Fiú és Szentlélek ne-
vében kereszteljenek. Krisztus neve legyen jelszavuk, ismertetőjelük és 
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összetartó kötelékük; cselekedeteikre a felhatalmazás és eredményük 
forrása. Országában semmit ne ismerjenek el, amelyen nincs rajta nevé-
nek felirata!

Midőn Krisztus kiküldte tanítványait, hogy minden hívőt gyűjtsenek 
be egyházába, figyelmüket kifejezetten az egyszerűségre hívta fel. Minél 
kevesebb súlyt helyeznek külsőségekre és pompára, annál nagyobb lesz 
befolyásuk a jóra. Olyan egyszerűen beszéljenek, mint Ő beszélt, és igye-
kezzenek a Tőle nyert tanításokat a hallgatók szívébe mélyen bevésni.

Jézus nem biztatta őket könnyű munkával, ellenben megmutatta, 
hogy a gonosz mily szörnyű fegyverekkel száll szembe velük. Küzdeniük 
kell majd „fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétsé-
gének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban 
vannak.” (Ef. 6:12) Ebben a harcban azonban nem lesznek egyedül, mert 
Ő velük van, és ha hittel haladnak előre, a Mindenható pajzsa fedezi be 
őket. Meghagyta nekik, hogy bátran és állhatatosan küzdjenek, mert a 
mennyei seregek Vezetője küzd velük egy sorban, aki hatalmasabb min-
denkinél. Minden intézkedést megtett, hogy feladatukat végrehajthas-
sák és az eredményért vállalta a felelősséget. Amíg szavára hallgatnak, 
és vele egyetértésben dolgoznak, kudarcot nem vallhatnak. Menjetek el 
minden néphez – szólt hozzájuk –, a világ legtávolabbi részeibe is, én ott 
is veletek leszek. Hittel és bizalommal dolgozzatok, mert én nem hagylak 
el benneteket sohasem. Mindenkor veletek leszek, hogy segítsek köteles-
ségeitek teljesítésében. Vezetlek, vigasztallak, megszentellek, támogatlak 
benneteket, hogy olyan szavakat szóljatok, amelyek az emberek figyel-
mét a menny felé irányítják.

Krisztusnak az emberiségért hozott áldozata tökéletes és teljes volt. A 
megváltás feltételét teljesítette. Elvégezte azt a munkát, amelyért a világ-
ra jött. Országát elfoglalta, Sátántól elragadta és mindennek örököse lett. 
Útra készült Isten trónjához, hogy fogadja a mennyei seregek dicsőítését. 
Korlátlan teljhatalommal felruházva, bízta meg tanítványait: „Elmenvén 
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé én ti veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt. 28:19–20)

Mielőtt Jézus eltávozott tanítványaitól, még egyszer közölte velük 
országa lényegét. Emlékezetükbe idézte, amit már évekkel azelőtt erre 
vonatkozólag mondott nekik: hogy nincs szándéka földi birodalmat fel-
állítani e világon. Nem az a rendeltetése, hogy földi uralkodóként üljön 
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Dávid trónján. És amikor tanítványai megkérdezték: „Uram, avagy nem 
ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek?” – így felelt nekik: „Nem 
a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga 
hatalmába helyezett.” (Ap. csel. 1:6–7) Szükségtelen volt, hogy a jövő-
be mélyebb bepillantást nyerjenek, mint amennyit kinyilatkoztatásaival 
nyújtott nekik. Feladatuk az volt, hogy hirdessék az evangélium üzenetét.

Krisztus látható jelenlétét ugyan nélkülözniük kell a tanítványoknak, de 
helyette új erő birtokába jutnak. A Szentlélek árad ki rájuk teljes mérték-
ben, hogy elpecsételje őket munkájukra. Az Üdvözítő így szólt: „És ímé, én 
elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsá-
lem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.” (Lk. 24:29) „János 
ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni 
nem sok nap mulya.” „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő 
reátok és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeá-
ban és Satuáriában és a földnek mind végső határáig.” (Ap. csel. 1:5, 8)

Az Üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés – legyen az bármilyen lo-
gikus – sem lágyít meg kemény szíveket; nem törheti át a világias gon-
dolkodás és önzés kérgét. Tudta, hogy tanítványainak az erőtöbbletet a 
mennyből kell kapniuk. Tudta, hogy az evangélium csak akkor hatásos, ha 
azt forró szívek és beszédes ajkak hirdetik, akiket áthat annak ismerete, 
„aki az út, az igazság és az élet”. A tanítványokra bízott munka fokozott 
teljesítőképességet fog igényelni, mert a gonoszság áradata erősen és ha-
talmasan zúdul ellenük. A sötétség hatalmasságainak buzgó és elszánt 
vezető a parancsnoka; Krisztus követői csak az Istentől nyert Lélek segít-
ségével harcolhatnak az igazságért.

Jézus parancsa szerint a tanítványoknak Jeruzsálemben kellett meg-
kezdeniük a munkát. Ez a város volt színhelye az emberiségért hozott cso-
dálatra méltó nagy áldozatának. Ott járt-kelt mint ember, ott beszélt az 
emberekkel; azonban csak kevesen ismerték fel, hogy milyen közel jött 
a menny a földhöz! Ott ítélték el és feszítették fel. Sokan voltak, akik ti-
tokban hitték, hogy a názáreti Jézus a Messiás; de voltak sokan, akiket a 
papok és főemberek megtévesztettek. Ezeknek kellett hirdetni az evan-
géliumot. Ezeknek még hallaniuk kellett a bűnbánatra szóló felhívást. Fi-
gyelmeztetni kellett őket arra a csodálatos igazságra, hogy csak egyedül 
Krisztus által nyerhetnek bűnbocsánatot. Éppen azon idő alatt prédikál-
tak a tanítványok a legeredményesebben, amíg Jeruzsálem az utolsó he-
tek megrázó eseményeinek hatása alatt állt.

Jézus egész tanítói működése alatt állandóan hangoztatta tanítványai-
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nak, hogy egyesülniük kell Vele abban a munkában, amelynek célja, hogy 
a világot a bűn rabszolgaságából megszabadítsa. Amikor kiküldte a tizen-
kettőt, és később a hetvenet, Isten országát hirdetni, erősen a lelkükre 
kötötte, hogy mindazt közöljék másokkal, amit Tőle tanultak. Minden 
ténykedése arra szolgált, hogy valamennyit személyes munkára nevelje, 
amely munka, számuk növekedésével bővülni fog, míg végül a föld leg-
szélső határáig is eljut. Utoljára arra szólította fel követőit, hogy legyenek 
jó sáfárai az üdv örömüzenetének.

Midőn elérkezett az ideje, hogy Atyjához felszálljon, kivezette a tanít-
ványokat Bethánia felé. Itt megállt, ők pedig köréje sereglettek. És mialatt 
kezét áldást osztóan széttárta, mintha oltalmazó gondviseléséről akarná 
biztosítani őket, lassan kiemelkedett közülük. „És lőn, hogy míg áldá őket, 
tőlük elszakadván, felviteték a mennybe.” (Lk. 24:51)

Miközben a tanítványok fölfelé tekintettek, hogy láthassák a menny 
felé szálló Urukat, ameddig csak lehet, angyalok ujjongó serege fogadta 
Jézust. Ezek kísérték fölfelé, és diadalmasan énekelték: „E földnek orszá-
gai mind énekeljetek Istenhez, zengjetek dicséretet az Úrnak! Aki kezdet-
től fogva az egek egein ül. ...Tegyetek tisztességet Istennek, akinek dicső-
sége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van.” (Zsolt. 68:33–36)

Mialatt a tanítványok még mindig a menny felé tekintettek, „ímé két fér-
fiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit 
álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, ak-
képpen jő el, amiképpen láttátok felmenni a mennybe.” (Ap. csel. 1:10–11)

Krisztus visszajövetelének ígéretét a tanítványoknak mindenkor élén-
ken emlékezetükben kellett tartani. Ez a Jézus, akit láttak felszállni a 
mennybe, ismét el fog jönni, hogy magához vegye mindazokat, akik itt az 
Ő szolgálatára szentelték magukat. Ugyanaz a hang fogja őket üdvözölni a 
mennyek országában, mely ezt mondta nekik: „Ímé, én tiveletek vagyok 
mindennap, a világ végezetéig.”

Miként a jelképesen előrevetített istentiszteleti szertartás szerint a fő-
pap levetette díszes öltözékét, hogy egyszerű papi gyolcsruhában végezze 
a szolgálatot, Krisztus is levetette a királyi öltözetet, és emberi alakot fel-
vévén, áldozatot mutatott be. Ő volt a főpap és az áldozat is egy személy-
ben. Amiként a főpap teljes díszben lépett ki újból a várakozó gyüleke-
zet elé, miután elvégezte szolgálatát a szentek Szentében, akképpen fog 
Krisztus is visszatérni vakító fehér ruhában, „mihez hasonlót a ruhafestő 
e földön nem fehérített.” (Mk. 9:3) Saját dicsőségében és az Atya dicső-
ségében jelenik meg; mennyei seregek kísérik el útján.
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Akkor beteljesedik majd Krisztusnak tanítványaihoz szóló ígérete: „És 
ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz 
veszlek titeket.” (Jn. 14:3) Akik szerették és várták Öt, azokat dicsőséggel, 
tisztességgel és halhatatlansággal koronázza meg. Akkor a megholt igazak 
feltámadnak sírjaikból, és az élő igazakkal elragadtatnak az Úr elé a fel-
hőkbe: „Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem 
előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal 
szózatával és isteni harsonával leszáll az égből; és feltámadnak először, 
akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmara-
dunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe.” (I. 
Thess. 4:15–17) Hallani fogják Jézus hangját, mely kedvesebben hangzik 
bármely zenénél, amit valaha is hallottak, amint mondja: Küzdelmetek 
véget ért. „Jertek én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely 
számotokra készíttetett a világ megalapítása óta!” (Mt. 25:34)

Mily nagy örömmel hallgathatták ezt a tanítványok! Az Úr visszajöve-
telének reménye éltette őket.

<<< vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

ELŐTTED AZ ÉLET, (9-14) Az igazi nevelés forrása és célja

„A Szentnek ismerete az eszesség.”
Nevelési fogalmaink túl szűk határok között mozognak. Szélesebb lá-

tókörre, magasztosabb célokra van szükségünk. Az igazi nevelés több egy 
bizonyos iskolai végzettség megszerzésénél; több a földi életre való fel-
készülésnél. Egész lényünket formálja az emberi lét minden időszakával. 
Harmonikusan fejleszti a testi-, szellemi - és lelki erőket. Előkészíti a tanu-
lót a mostani, és az eljövendő világban végzendő szolgálat örömére.

Az ilyen nevelés forrását a Szentírás a következő szavakkal tárja elénk a 
Végtelen Alkotóra utalva; akikben „van a bölcsességnek és ismeretnek min-
den kincse elrejtve” (Kol 2:3). „...övé a tanács és az értelem” (Jób 12:13).

A világon mindig voltak kitűnő tanulók, nagyon értelmes emberek, 
akik széleskörű tudományos kutatásokat végeztek, akiknek kijelentései 
gondolkodásra serkentették az embereket, és az ismeretek roppant terü-
leteit tárták szemünk elé. Ezeket a férfiakat úgy tisztelték, mint az embe-
riség vezetőit és jótevőit; azonban van Valaki, aki felettük áll. A feljegyzé-
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sek alapján nyomon követhetjük a világ tanítóinak sorát, de a világosság 
már őelőttük is létezett. Amiképpen a Hold és a csillagok a Nap vissza-
tükröződése miatt fénylenek, úgy a világ nagy gondolkodói - amennyiben 
tanaik igazak -, az Igazság Napjának sugarait tükrözik vissza. A gondolat 
minden fénysugara, az értelem minden felvillanása a világ Világosságától 
származik.

Mostanában sokat beszélnek a „magasabb rendű nevelés” mibenlé-
téről és fontosságáról. Az igazi, magasabbrendű nevelést azonban Ő esz-
közli, akinél „van a tanács és erő”, akinek „szájából tudomány és értelem 
származik” (Péld 2:6).

Minden igazi tudomány és valódi fejlődés forrása Isten ismerete. Bár-
merre fordulunk a fizikai-, szellemi- és lelki szférákban, bárhova tekin-
tünk - távol a bűntől - ennek az ismeretnek a kinyilatkoztatását látjuk. 
Ha a kutatás bármelyik vonalán haladunk azzal az őszinte céllal, hogy el-
jussunk az igazságra, érintkezésbe kerülünk azzal a láthatatlan, hatalmas 
Értelemmel, aki mindenben és mindenek által munkálkodik. Az ember 
értelme kapcsolatba került Isten értelmével; a véges a végtelennel. Az 
ilyen kapcsolat hatása felbecsülhetetlen a testre, az elmére és a lélekre.

Erre épül a legmagasabbrendű nevelés, ami Istennek saját nevelési 
módszere. „Ismerd meg Őt most”, (Jób 22:22), ez az üzenete az embe-
riséghez. Az ilyen értelmű nevelést követte emberi fajunk atyja. Amikor 
Ádám bűntelen férfiasságának dicsőségében állt a szent Édenben, Isten 
tanította őt.

A nevelés megértése céljából tekintetbe kell vennünk mind az ember 
természetét, mind Isten célját, amire teremtette az embert. Tekintetbe 
kell vennünk a Gonosz megismerése után az ember állapotában beállott 
változást is és Isten tervét, amely még mindig eléri dicsőséges célját az 
emberi faj nevelésében.

Amikor Ádám kikerült Teremtője kezéből, fizikai-, szellemi- és lelki al-
katában magán viselte Alkotójának képmását. „... Isten az embert az Ő 
képére, Isten képére teremté...” (1Móz 1:27), és az volt a szándéka, hogy 
minél tovább él az ember, annál tökéletesebben mutassa be az Ő kép-
mását, és sugározza vissza dicsőségét. Minden képessége kifejlődhetett; 
befogadóképessége és életereje növekedhetett. Roppant széles látóhatár 
tárult szeme elé. Dicső terület nyílt meg kutatásai számára. A látható világ 
titkai, - „...a tökéletes tudásnak csudái...” (Jób 37:15) - tanulásra kész-
tetnek bennünket. Ádám abban a kiváltságban részesült, hogy szemtől 
szembe, közvetlenül érintkezhetett Teremtőjével. Ha hű maradt volna Is-
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tenhez, ez a kiváltság örökre az övé maradt volna. Az örökkévalóságon 
át az ismeret új kincseit, a boldogság friss forrásait fedezte volna fel, ami 
által egyre világosabban látta volna Isten bölcsességét, hatalmát és sze-
retetét. Egyre jobban elérte volna teremtésének célját, és egyre jobban 
visszasugározta volna a Teremtő dicsőségét.

Azonban mindezt eljátszotta engedetlenségével. Bűne elrontotta, és 
majdnem teljesen megsemmisítette isteni hasonlóságát. Az ember fizikai 
ereje meggyengült, szellemi képességei lecsökkentek, lelki látása elho-
mályosult és a halál foglya lett. Az emberiség azonban mégsem maradt 
reménység nélkül. Végtelen szeretetében és kegyelmében Isten kigondol-
ta a megváltás tervét, és próbaidőt adott az embernek, hogy helyreállítsa 
benne az Ő képmását, hogy eljusson arra a tökéletességre, amelyre te-
remtette, hogy előmozdítsa test-, szellemi- és lelki fejlődését, hogy felis-
merje természetének isteni célját. Ez volt a megváltás műve. Ez a nevelés 
és az élet célja is.

A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltozás alapja 
is. Ez világosan kitűnik abból a törvényből, amit Isten az élet vezérelve-
ként nekünk adott. Az első és nagy parancsolat ez: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes 
elmédből...” (Lk 10:27). A végtelen Mindenhatót teljes szívünkből, teljes 
elménkből és minden erőnkből szeretni: minden erőnk, képességünk tel-
jes kifejlesztését jelenti. Azt jelenti, hogy egész lényünkben: testünkben, 
lelkünkben és elménkben helyre kell állítanunk Isten képmását.

A második parancsolat hasonló az elsőhöz: „Szeresd felebarátodat, 
mint magadat” (Máté 22:39). A szeretet törvénye arra kötelez bennün-
ket, hogy testünket, lelkünket és elménket szenteljük Istennek és ember-
társainknak. Miközben szolgálatunk áldás mások számára, a legnagyobb 
áldás a magunk számára. Az önzetlenség minden igazi nevelés alapja. Az 
önzetlen szolgálattal tudjuk képességeinket a legtökéletesebben kifejlesz-
teni. Alkalmassá válunk a mennyre, mivel a mennyet szívünkbe fogadjuk.

Miután Isten a forrása minden igazi tudománynak, a nevelés legfőbb 
célja, hogy gondolatban Istennek saját magáról adott kinyilatkoztatásá-
val foglalkozzunk. Ádám és Éva az Istennel való közvetlen kapcsolatból 
szerezték ismeretüket és műveiből tanultak Tőle. Eredeti tökéletesség-
ben minden teremtett dolog Isten gondolatának kifejezése volt. Ádám és 
Éva számára a természet tele volt isteni bölcsességgel. Törvényszegése 
azonban megfosztotta az embert attól a lehetőségtől, hogy közvetlenül 
Istentől, vagy műveiből tanuljon. A föld, amelyet a bűn megrontott és be-
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szennyezett, csak halványan tükrözi a Teremtő dicsőségét. Az igaz, hogy 
Isten továbbra is oktat szemléltetéssel. Teremtett művei, nagy könyvének 
„lapjain” még mindig felismerhető keze vonása. A természet most is Te-
remtőjéről beszél. De ezek a kinyilatkoztatások részlegesek és hiányosak. 
Elbukott állapotunkban, elgyengült képességeinkkel, korlátolt látásunk-
kal képtelenek vagyunk azokat helyesen értelmezni, ezért szükségünk 
van egy teljesebb kinyilatkoztatásra, amelyet Ő adott írott Igéjében.

A Szentírás az igazság tökéletes zsinórmértéke, ezért a nevelésben a 
legfőbb helyet kell biztosítanunk számára. Ha olyan nevelésben akarunk 
részesülni, amely méltó Isten nevére, akkor meg kell ismernünk Istent és 
a Megváltó Krisztust úgy, ahogyan a Szentírás kinyilatkoztatja.

Minden Isten képmására teremtetett emberi lény olyan erővel rendel-
kezik, amely rokon a Teremtőjével - van egyénisége és hatalma, hogy gon-
dolkodjon és cselekedjen. Azok az emberek, akikben ez az erő kifejlődött, 
felelősséget viselnek, vállalkozásokat vezetnek és befolyásolják jellemün-
ket. Az igazi nevelés feladata, hogy kifejlessze ezt az erőt, és ránevelje az 
ifjúságot arra, hogy önállóan gondolkodjon, ne csak más emberek gon-
dolatait adja vissza. Ahelyett, hogy arra korlátoznák tanulmányaikat, amit 
emberek mondtak vagy írtak, a tanárok vezessék tanulóikat az igazság 
forrásához, azokra az óriási területekre, amelyek a természetben és a ki-
nyilatkoztatásban tárulnak eléjük kutatásra! Lássák meg kötelességüket 
és rendeltetésüket, hogy gondolkodásuk elmélyüljön, tudásuk bővüljön! 
Oktatási intézményeink tanult, de gyenge jellemű emberek helyett erős 
egyéniségeket bocsáthatnak útjukra, akik képesek az önállóan gondol-
kodni és cselekedni, akik nem rabjai, hanem urai a körülményeknek, akik 
széles látókörűek, tisztán gondolkodnak és határozott a meggyőződésük.

Az ilyen nevelés több az értelem kiművelésénél. Több a fizikai kikép-
zésnél. Megerősíti a jellemet annyira, hogy tulajdonosai nem áldozzák 
fel az igazságot és becsületességet az önző kívánságok és a világi becs-
vágy kedvéért. Megerősíti a lelket a Gonosz ellen. Ahelyett, hogy némely 
szenvedélyük elhatalmasodna rajtuk és tönkretenné őket, minden indí-
tékukat és vágyukat alárendelik az igazság nagy alapelvének. Mivel Isten 
jellemének tökéletességét szemlélik, azért elméjük megújul, és lelkük át-
alakul Isten képmására.

Milyen nevelés lehet ennél magasabbrendű? Melyik nevelés lehet 
egyenrangú vele?

„Színaranyért meg nem szerezhető, Ára ezüsttel meg nem fizethető. 
Nem mérhető össze Ofir aranyával, Nem drága oniksszal, sem zafírral, 
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Nem ér fel vele az arany és gyémánt, Aranyedényekért be nem cserélhe-
tő. A bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28:15-18).

Isten eszménye magasabb, mint ahova a legszellemesebb emberi gon-
dolat elérhet. A kegyesség, az Istenhez való hasonlóság a cél, amit el kell 
érnünk. A tanuló előtt megnyílik az állandó fejlődés ösvénye. Olyan célt 
kell elérnie, olyan színvonalra kell eljutnia, amely magába foglalja mind-
azt, ami jó, nemes és tiszta. Az igazi tudomány minden ágában a lehető 
leggyorsabban a legmesszebbre jut el. Erőfeszítéseit azonban oly célok 
elérésére irányítja, amelyek magasztosabbak a pusztán önző és világi ér-
dekeknél, amennyire az egek magasabbak a földnél.

Az, aki Isten szándéka szerint cselekszik, hogy közölje az ifjúsággal Isten 
ismeretét, és jellemét az Ő jellemével való összhangra formálja, magasz-
tos és nemes munkát végez. Mikor felébreszti bennünk a vágyat, hogy el-
érjék ezt az eszményt, akkor olyan nevelést ad nekik, amely magas, mint 
a menny, és határtalan, mint a világegyetem. Olyan nevelésben részesíti 
őket, amely nem fejeződik be a földi előkészítő iskolából megadja a képe-
sítést a mennyei iskola magasabb osztályába.

<<< vissza az 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya

ELŐTTED AZ ÉLET, (15-17) Az édeni iskola

„Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet...” (Péld 3:13).
A világ kezdetén megalapított nevelési rendszer a minta minden kor-

szakban. Ezeknek az elveknek a szemléltetésére az Úr mintaiskolát alapí-
tott Édenben, ősszüleink otthonában. Az Éden kertje a tanterem, a termé-
szet a tankönyv, maga a Teremtő a tanító, és ősszüleink voltak a tanulók.

Az Isten képmására és dicsőségére (1 kor 11:7) teremtett ember ado-
mányai nem voltak méltatlanok magasztos rendeltetéséhez. Testi felépí-
tésük harmonikus és arányos, arcuk szabályos és szép volt. Tekintetük 
egészségtől, az öröm és remény fényétől ragyogott, és külső megjele-
nésükben Teremtőjükhöz hasonlítottak. Ez a hasonlóság nemcsak fizikai 
természetükben nyilvánult meg. Minden szellemi és lelki képességük a 
Teremtő dicsőségét tükrözte vissza. Miután magasztos szellemi és lelki 
ajándékokat nyertek, az Úr Ádámot és Évát csak kevésbé tette kisebbé 
az angyaloknál (Zsid 2:7), hogy ne csak a látható világegyetem csodáit 
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ismerjék fel, hanem megértsék erkölcsi felelősségüket és kötelezettsége-
iket is.

„És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abban 
helyezteté az embert, akit formált vala. És nevele az Úr Isten a földből 
mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kert-
nek közepette...” (1 Móz 2:8-9). Itt a bűntől érintetlen, gyönyörű termé-
szetben kaptak nevelést ősszüleink.

Gondoskodó szeretetében mennyei Atyánk személyesen végezte ne-
velésünket. Követei, a szent angyalok gyakran meglátogatták őket, tőlük 
tanítást és tanácsot kaptak. Hűvös alkonykor pedig, amikor a kertben jár-
tak, gyakran hallották Isten szavát és szemtől szembe érintkeztek Terem-
tőjükkel. Az Úr gondolatai irántunk „békességnek és nem háborúságnak 
gondolatai” voltak (Jer 29:11)

Minden szándéka legfőbb javaik biztosítása volt. Az Úr Ádámra és Évá-
ra bízta a kert gondozását, „...hogymívelje és őrizze azt” (1 Móz 2:15). Ha-
bár bővelkedtek mindenben, amivel a világ Teremtője csak ellátta őket, 
mégsem voltak tétlenek. Az Úr áldásukra szolgáló hasznos foglalkozással 
erősítette testüket, bővítette látókörüket, és fejlesztette jellemüket.

Az élő tanításokat eléjük táró természet könyve az oktatásnak és a 
gyönyörűségnek kimeríthetetlen forrása. Isten neve tündökölt az erdő 
minden levelén, a hegyek minden kövén, minden ragyogó csillagon, a föl-
dön, a tengeren és az égen. Az Éden lakói társalogtak mind az élő szerves, 
mind az élettelen, szervetlen teremtéssel, - a vizek leviatánjától kezdve 
a napfényben szálló lepkéig - a levelekkel, a virágokkal, a fákkal, minden 
élő teremtménnyel; ellesték mindegyiktől az élet titkát. Az első földi is-
kola tanulói tanulmányozhatták Isten mennyei dicsőségét, a megszám-
lálhatatlan világokat rendszeres körforgásukban, a felhők lebegését (Jób 
37:15), a fény- és a hang-, a nappal- és éjszaka titkait.

A világmindenség Alkotója feltárta előttük a természet törvényeinek 
működését és annak az igazságnak magasztos alapelveit, amelyek lelki-
világunkat kormányozzák. Szellemi. és lelki képességeik Isten dicsősége 
ismeretének világosságában (2 Kor 4:6) fejlődtek, és felismerték szent lé-
nyük legmagasztosabb örömeit.

A Teremtője kezéből kikerülő Édenkert és az egész föld is rendkívül 
szép volt. A bűnnek és a halálnak leghalványabb árnyéka sem rontotta 
meg a nagyszerű teremtést. Isten dicsősége elborította az eget és dicsé-
retével megtelt a föld (Habakuk 3:3). Mikor együtt örvendeztek a hajnal-



83ELŐTTED AZ ÉLET, (31-42) IZRAEL NEVELÉSE

csillagok, (angyalok) és Istennek minden fiai vigadoztak (Jób 38:7). Így a 
föld kifejező jelképe volt Annak, aki „nagy irgalmasságú és igazságú” (2 
Móz 34:6). Az Úr a saját képmására alkotott embernek tanulmányozására 
is szánta a földet. Az Édenkert azt példázta, hogy Isten kívánsága szerint 
milyennek kellett lennie az egész földnek. Isten azt akarta, hogy az egész 
föld olyan legyen, mint az Éden kertje. Azt akarta, hogy a szaporodó em-
beriség olyan otthonokat és iskolákat alapítson, amilyeneket Ő adott. Így 
az idők folyamán az egész földet betölthették volna azok az otthonok és 
iskolák, ahol Isten kijelentéseit és műveit tanulmányozzák, és ahol a ta-
nulók a végtelen korszakokon át egyre jobban visszatükrözik az Ő dicső-
ségének fényét.

 <<< vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

ELŐTTED AZ ÉLET, (31-42) Izrael nevelése

„Egymaga vezette őt az Úr...” „...gondja volt reá, őrizte, mint a szeme 
fényét” (5 Móz 32:12.10).

Az Édenben megalapított nevelés rendszere a családra összpontosult. 
Ádám Istennek fia (Lk 3:38) volt, és a Magasságosnak gyermekei Atyjuktól 
nyertek tanítást, a legigazabb értelemben vett családi iskolában.

A nevelés isteni tervében, amely alkalmazkodott az ember bukása utá-
ni állapotához, Krisztus, mint az Atya képviselője Isten és ember közötti 
összekötő kapocsként áll. Ő az emberiség legnagyobb tanítója, aki elren-
delte, hogy férfiak és nők az Ő képviselői legyenek. A család volt az iskola, 
és a szülők a tanítók.

A pátriárkák (ősatyák) napjaiban a családban összpontosuló nevelés 
uralkodott. Az így alapított intézmények számára Isten a legkedvezőbb 
feltételekről gondoskodott a jellem fejlesztése érdekében. Az Ő irányítása 
alatt álló emberek még mindig azt az életformát követték, amit Ő jelölt ki 
kezdetben. Azok, akik eltértek Istentől, városokat építettek maguknak és 
összezsúfolódva éltek, dicsekedtek a fénnyel, a pompával és a gonoszság-
gal, amely a mai városokat is a világ büszkeségévé és átkává teszi. Azok 
az emberek, akik megőrizték az isteni életelveket, a mezők és dombok 
közepette laktak. Földművelők és állattenyésztők voltak, és ez a szabad, 
független élet lehetőséget kínált a munkára és elmélkedésre. Istentől ta-
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nultak, és így tanították gyermekeiket is az Ő műveire és útaira.
Isten ezt a nevelési módszert akarta megalapozni Izraelben. Amikor 

kihozta őket Egyiptomból, az Izraeliták közül csak kevesen készültek fel 
arra, hogy Isten munkatársai legyenek gyermekeik nevelésében. A szü-
lőknek is tanításra és fegyelmezésre volt szükségük. Az élethosszig tartó 
rabszolgaság áldozatai tudatlanok, képzetlenek és alacsony szintűek vol-
tak. Istent nem jól ismerték, és kicsiny volt a hitük. A hamis tanok össze-
zavarták, és a pogánysággal való hosszan tartó kapcsolataik megrontot-
ták őket. Isten magasabb erkölcsi színvonalra akarta őket emelni, azért ki 
akarta nyilatkoztatni magát nekik.

Isten a pusztai vándorok iránti bánásmódjában - amikor bolyongásuk-
ban ki voltak téve éhségnek és szomjúságnak, fáradságnak és a pogány el-
lenségeiktől elszenvedett ínségnek -, a megváltásuk érdekében gyakorolt 
gondviselésnek kinyilatkoztatása által meg akarta őket erősíteni hitükben, 
miközben kijelentette nekik hatalmát, amely szüntelenül javukat szolgálta. 
Miután megtanította őket bízni szeretetében és hatalmában, az volt a szán-
déka, hogy törvényének előírásai által eléjük tárja jellemének zsinórmérté-
két, amelyet kegyelme által el kell érniük az Ő kívánsága szerint.

Az Úr értékes leckékre tanította meg Izraelt a Sinai hegynél. Ez a Ká-
naán öröklésére vonatkozó különleges tanítás volt. A környezet kedvezett 
Isten szándékának végrehajtásához. A Sinai hegy csúcsán, - amely beár-
nyékolta a síkságot, ahol a nép felütötte sátrait - nyugodott a felhőoszlop, 
ez vezette őket utazásukban. Éjjel tűzoszlop biztosította őket az isteni vé-
delemről, és amíg aludtak, a mennyei kenyér csendesen hullott le tábo-
rukra. A mindenütt feltörő óriási, magas sziklák ünnepélyes nagyszerűsé-
gükben örökkévalóságról és fenségről beszéltek. Éreztették az emberrel 
tudatlanságát és gyengeségét annak jelenlétében, „Aki mérlegre tette a 
hegyeket és a halmokat mérlegserpenyőbe” (Ésa 40:12). Isten dicsősé-
gének megnyilvánulása által igyekezett Izrael lelkébe vésni jellemének és 
követelményeinek szentségét és a törvényszegés rendkívüli bűnösségét.

A nép csak lassan tanulta meg a leckét. Egyiptomba való tartózkodá-
suk alatt megszokták az istenség anyagi ábrázolását, és ennek lealacso-
nyító természetéből nehezen tudták felfogni a láthatatlan Isten lényét 
és szellemét. Gyengeségeik iránti könyörületében Isten megajándékozta 
őket jelenlétének jelképével, azért így szólt: „Készítsenek nékem szent 
hajlékot, hogy őközöttök lakozzam” (2 Móz 25:8).

A szent hajlék - az Isten számára való lakhely - készítésénél Mózes uta-
sítást kapott, hogy mindent a mennyei dolgok mintájára csináljon. Isten 
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felhívta őt a hegyre, és kijelentette neki a mennyei dolgokat, így a szent 
sátort és annak felszerelését a megmutatott mennyeiek hasonlóságára 
készítették el.

Isten Izraelnek - akitől azt kívánta, hogy csináljanak neki lakhelyet -, 
kinyilatkoztatta a hegyen, amikor törvényt adott nekik; Sinai hegyén, ami-
kor az Úr elvonult Mózes előtt és kihirdette: „Az Úr, az Úr, irgalmas és 
kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú” 
(2 Móz 34:6).

Azonban az eszmények elérésére önmagunkban erőtlenek voltak. A 
Sínai-hegyi kinyilatkoztatás csak nagy szükségüket és gyámoltalanságukat 
mutatta meg nekik. A következő oktatás: a Szentsátor áldozati szolgálata 
által a bűnbocsánat és a Megváltó által elnyerhető hatalomnak a lecké-
jére tanította meg őket, amelyek által képesek voltak engedelmeskedni 
az életre.

A Szentsátor jelképes célja Krisztus által teljesedett be. A dicsőséges 
épület ragyogó falai a szivárvány színárnyalataiban tükrözték vissza a füg-
gönyökre hímzett kérubokat. A folyton égő tömjén mindent átjáró édes 
illata, a makulátlan fehér ruhába öltözött papok, a belső helynek, a szen-
tek szentének mély titka: a kegyelem trónja felett meghajolva imádkozó 
kérubok között megjelenő Legszentebbnek dicsősége, mind a mennyei-
nek előképe és ábrázolása volt. Isten azt kívánta, hogy népe mindezekből 
olvassa ki szándékát az emberiséggel. Pál apostol a Szentlélek által ugyan-
ezt a célt a következőkben tárja elénk:

„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke 
lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja 
azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti” (1.Kor 
3:16-17).

Nagy kiváltságban és megtiszteltetésben részesült Izrael a Szentsá-
tor elkészítése alkalmával, de nagy volt a felelőssége is. Egy káprázatos 
építményt kellett felállítaniuk a pusztában, és ennek felépítése a legér-
tékesebb anyagokat és a legtökéletesebb művészi ügyességet követelte 
meg egy olyan néptől, amelyik éppen akkor menekült meg az egyipto-
miak rabszolgaságából, így e munka rendkívül nehéznek tűnt számukra. 
Azonban Isten, aki az épület tervét adta, ott állt ígéretének biztosítékával, 
hogy együtt fog működni az építőkkel.

„És szóla az Úr Mózesnek mondván: Ímé, név szerint meghívtam Bé-
saléelt, a Húr fiának Uriának fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem 
őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden 
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mesterséghez. Hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, 
rézből kell csinálni. És foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle 
munkákat végezni. És íméAholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dám nemzet-
ségből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, 
hogy elkészítsék mindazt, amit néked megparancsoltam” (2 Móz 31:1-6).

Milyen kiváló ipariskola volt ez a pusztában, amelynek tanítói Krisztus 
és az angyalok voltak!

A Szentsátor felépítésénél és berendezésénél az egész népnek együtt 
kellett működnie. Kézzel és ésszel kellett dolgozniuk. Nagyon sokféle 
anyagra volt szükség, ezért mindenkit felhívtak, hogy adakozzék, ahogy 
szíve készteti.

Így az Úr megtanította őket arra, hogy együttműködjenek a munkában 
és az adakozásban. Azonkívül együtt kellett munkálkodniuk a lelki épület-
nek, Isten lelki templomának előkészítésében.

Az Egyiptomból való kivonulás kezdetétől fogva tanításokat kaptak 
nevelésük és fegyelmezésük érdekében. Mielőtt elhagyták Egyiptomot, 
ideiglenesen megszervezték a munkát, és a népet csoportokra osztot-
ták fel kijelölt vezetőik alatt. A Sinai hegynél a szervezés munkáját be-
fejezték. A rend, amely oly szembeötlő Istennek minden munkájában, a 
héberek kormányzatában is megnyilvánult. A tekintély és a kormányzás 
központja Isten volt. Mózes, mint Istennek képviselője hajtotta végre a 
törvényeket az Ő nevében. Azután következett a hetvenek tanácsa, majd 
a papok és fejedelmek, az ezredesek, századosok, ötvenedesek és tize-
desek alatt (5 Móz 1:15).

A legalaposabb egészségügyi rendelkezéseket vezették be. Ezeket 
nemcsak úgy parancsolták meg, mint amelyek szükségesek egészségük 
megőrzése érdekében, hanem mint annak feltételét, hogy a Szent Isten 
közöttük időzzön. Mózes isteni tekintéllyel jelentette ki nekik: „Az Úr, a 
te Istened, a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és elődbe 
vesse a te ellenségeidet: legyen azért a te táborod szent...” (5 Móz 23:14).

Az izraeliták nevelése minden életszokásukat magába foglalta. Mind-
az, ami jólétükre vonatkozott, az isteni gondviselés tárgyát képezte, és az 
isteni törvény működési körébe esett. A manna, amellyel az Úr táplálta 
őket a pusztában, olyan hatóanyagokat tartalmazott, amelyek előmozdí-
tották fizikai, értelmi és erkölcsi erejüket. Habár sokan fellázadtak az ét-
rendi korlátozások ellen és vágyakoztak a napok után, amikor így szóltak: 
„...a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel...” 
(2 Móz 16:3), mégis Isten választásának bölcsességét nem lehetett meg-
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cáfolni. Pusztai életük viszontagságai ellenére nem voltak betegesek.
Minden utazásukban az Isten törvényét tartalmazó frigyláda vezette 

őket. Táborozásuk helyét a felhőoszlop leszállása jelezte. Amíg a felhő-
oszlop a Szentsátor felett nyugodott, addig a táborban maradtak; amikor 
felemelkedett, folytatták útjukat. A megállást és az indulást ünnepélyes 
felhívás jelezte. Amikor el akarták indítani a frigyládát, ezt mondta Mó-
zes: „Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid... - És amikor meg-
pihentek, ezt mondta -: Fordulj vissza Uram Izraelnek tízezerszer való ez-
reihez” (4Móz 10:35-36).

A pusztai vándorlás idejéből sok értékes tanítás maradt meg elméjük-
ben az éneklés által. A fáraó seregétől való szabadulásuk alkalmával Izra-
elnek egész serege diadalénekben egyesült. A pusztán és a tengeren át 
messze hangzott örömteljes énekük és a hegyek is visszhangozták dicsé-
retük szavait: „Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő... „ (2Móz 15:21). 
Ezt az éneket gyakran megismételték vándorlásuk alatt, megvidámítva a 
szíveket és felgyújtva zarándoktársaik hitét. A parancsolatokat - melye-
ket a Sinai hegyen kaptak Isten kegyelmének ígéreteivel, és szabadulásuk 
csodálatos művének jelentésével - isteni utasításra énekben fejezték ki és 
zenével kísérték. A nép lépést tartott a zene ütemével, amíg dicséretben 
emelték fel hangjukat.

Így gondolataikat elterelték az út próbáiról és nehézségeiről. Lázongó 
lelkük lecsendesedett és megnyugodott, az igazság alapelvei bevésődtek 
emlékezetükbe és hitük megerősödött. Az összehangolt cselekvés rendre 
és egységre tanította őket, és a népet szorosabb kapcsolatba hozta Isten-
nel és egymással.

Istennek a negyven évig tartó pusztai vándorlás alatt tanúsított bá-
násmódjáról ezt mondta Mózes: „amiképpen megfenyíti az ember az ő 
gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened”, „...hogy megsanyar-
gasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szí-
vedben; vajon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?” (5 Móz 8:5.2).

„Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, 
gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő 
sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain 
emeli őket: Egymaga vezette őt az Úr; idegen Isten nem volt ő vele” (5 
Móz 32:10-12).

„Mert megemlékezett az ő szentséges ígéretéről, amelyet tőn Áb-
rahámnak, az ő szolgájának. Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő 
választottait világossággal. És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a 
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népek fáradságos szerzeményét. Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, 
és törvényeit megőrizzék... (Zsolt 105:42-45).

Isten körülvette Izraelt minden könnyítéssel. Megadott nekik minden 
kiváltságot, hogy saját dicsőségévé és a környező népek áldásává tegye 
őket. Megígérte nekik, hogyha az engedelmesség útján járnak, akkor fel-
jebbvalóvá teszi őket minden nemzetnél, amelyeket teremtett dicséret-
ben, névben és dicsőségben. Így szólt az Úr: „Megérti majd a földnek 
minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled”. A nem-
zetek, amelyek meghallják majd e rendeleteket, így fognak szólni: „Bizony 
bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet” (5 Móz 26:19; 28:10; 4:6).

Az Izraelre bízott törvény kifejezett tanítást nyújtott a nevelésre néz-
ve. Isten a Sinai hegyen kijelentette magát Mózesnek, mint „irgalmas és 
kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú” 
(2 Móz 34:6). A törvényeiben megtestesült alapelvekre, Izrael apáinak és 
anyáinak meg kellett tanítaniuk gyermekeiket. Mózes isteni utasításra ki-
jelentette nekik: „És az igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, 
legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezek-
ről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és 
mikor felkelsz” (5 Móz 6:6-7).

Ezeket a dolgokat nem száraz elméletként kell tanítanunk: Azoknak, 
akik közölni akarják az igazságot másokkal, maguknak is gyakorolniuk kell 
alapelveit. Csak akkor befolyásolhatnak másokat, ha saját életük becsü-
letessége, nemessége és önzetlensége által visszatükrözik Isten jellemét.

Az igazi nevelés nem jelenti a tanítások ráerőltetését az olyan lélekre, 
amelyik nem készséges és nem fogékony. A szellemi erőket fel kell éb-
resztenünk, az érdeklődést fel kell keltenünk! Erre szolgál Isten tanítási 
módszere. Ő, aki az emberi értelmet teremtette és annak törvényeit el-
rendelte, azokkal összhangban gondoskodott fejlődéséről is. Az otthon-
ban és a Szentsátorban a természet és a művészetek által, a munkában 
és ünneplésben, a szent épületben és az emlékkövekben, a módszerek 
és szertartások által, és még számtalan jelkép által adott Isten Izraelnek 
olyan tanításokat, amelyek szemléltették alapelveit és megőrizték cso-
dálatos műveinek emlékezetét. Így amikor kérdéseket tettek fel, a kapott 
tanítás befolyásolta értelmüket és szívüket.

A választott népnek adott nevelési utasításokban nyilvánvalóvá vált, 
hogy az Istenben összpontosuló élet a tökéletes élet. Isten gondoskodott 
minden szükségletükről, és ezeket Ő maga oltotta beléjük. Minden ké-
pességüket, amelyeket Ő adott nekik, igyekszik fejleszteni.
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Isten, aki minden szépség szerzője, maga is szereti a szépet, ezért 
gondoskodott arról, hogy kielégítse gyermekeinek a szép iránti szeretet-
igényét. Gondoskodott társadalmi szükségleteikről is, olyan kedves és 
hasznos társaságokról, akik rokonszenv ápolásával beragyogják és meg-
édesítik életünket.

Izrael ünnepei mint nevelési eszközök fontos helyet töltöttek be. A 
mindennapi életben a család egyúttal iskola és gyülekezet is volt, amely-
ben világi és vallásos vonalon is a szülők voltak a példaképek. Háromszor 
egy évben meghatározott időszakokat jelöltek ki a társas összejövetelre 
és Isten imádására, amelyeket először Silóban majd Jeruzsálemben tar-
tottak. Csak az apáknak és fiaiknak kellett ott megjelenniük, de senki sem 
akarta elmulasztani az ünnepségek alkalmait, azért amennyire csak meg-
tehették, az egész család megjelent. Vendégszeretetüknek részeseiként 
velük voltak az idegenek, a léviták és a szegények is.

A jeruzsálemi utazás egyszerű, patriarkális módja, a tavaszi időszak 
szépségei, a nyárközép gazdagsága vagy az ősz megérett dicsősége kö-
zepette gyönyörűséges volt. Hálaáldozattal jöttek az ősz hajú férfiútól 
a kicsiny gyermekig, hogy találkozzanak Istennel szent hajlékában. Uta-
zásuk közben elbeszélték a gyerekeknek a múlt tapasztalatait, azokat a 
törvényeket, amelyeket minden fiatal és idős ma is szívesen hallgat. Az 
énekek, amelyeket énekeltek, felvidította őket pusztai vándorlásukban. 
Megénekelték Isten parancsolatait.

A természet áldott befolyása és a kedves emberi társaságok olyan 
élményeket adtak, amelyek sok gyermek és ifjú emlékezetében örökre 
megmaradtak. A szertartások, amelyeket a húsvéti szolgálattal kapcso-
latban láthattak Jeruzsálemben, az éjszakai összejövetel, a fölövezett de-
rekú férfiak lábukon saruval, kezükben bottal, a gyors, sietős étkezés, a 
bárány, a kovásztalan kenyér és a keserű füvek, a vérrel való meghintés, a 
halál angyala és a szolgaság országából való nagy kivonulás történetének 
elbeszélése, - mind felserkentették a képzeletet, és hatást gyakoroltak a 
szívekre.

A sátoros ünnep vagy aratási ünnepség, a gyümölcsösből vagy a me-
zőről hozott áldozatokkal, a heti táborozás a leveles színekben társas ösz-
szejövetelekkel, a szent emlékezés szolgálta és a bőkezű vendégszeretet 
Isten munkásai, valamint a szentély lévitái és az Ő gyermekei, az idegenek 
és a szegények iránt, mindenkit Isten iránti hálára indított, aki „megkoro-
názza az évet az Ő jóságával, és akinek ösvényei kövérségtől csepegnek.”

Izraelben évenként egy teljes hónapot töltöttek el áhítattal ily módon. 
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Ez az időszak mentes volt a gondoktól és a munkától, és ezt majdnem 
teljesen a nevelés céljaira szentelték.

Népe örökségének elosztásánál az volt Isten szándéka, hogy megta-
nítsa őket és általuk a következő nemzedékek népét a föld tulajdonjo-
gára vonatkozó helyes alapelvekre. Kánaán földjét elosztották az egész 
nép között a lévitáknak, a Szentsátor szolgáinak kivételével. Egy időre 
rendelkezhettek ugyan vagyonuk felett, de nem cserélhették el gyerme-
keik örökségét. Ha újból képesek voltak rá, jogukban állt mindenkor, hogy 
visszaváltsák a vagyont. Az adósságokat minden hét évben elengedték, 
és az ötvenedik évben, a jubileumi évben minden földbirtok visszaszállt 
eredeti tulajdonosára. Így biztosították minden család tulajdonát, és így 
védekeztek a gazdagság vagy szegénység szélsőségei ellen.

A föld szétosztása által Isten gondoskodott a népről ugyanúgy, mint 
hajdan az Éden lakói számára a fejlődésükhöz legkedvezőbb foglalkozás-
ról: a növény- és állatgondozásról. További gondoskodást szolgált a föld-
művelés munkájának felfüggesztése minden hetedik évben, amikor a föld 
parlagon hevert. Amit magától termett, azt a szegényeknek adták. Így al-
kalmat nyújtottak az elmélyültebb tanulmányokra, a társas összejövete-
lekre, az istentiszteletek tartására és a jótékonyság gyakorlására, amelyet 
oly gyakran kiszorított az élet gondja és munkája.

Ha Isten törvényének alapelveit keresztül vitték volna mai világunk-
ban a birtokok elosztására vonatkozólag, milyen más lenne most az em-
beriség helyzete! Ezek az alapelvek megakadályozhatnák a rettenetes 
gonoszságokat, a szegények elnyomását a gazdagok részéről, és a gaz-
dagok elleni gyűlöletet. Mialatt megakadályozhatná a nagy vagyonok 
felhalmozását, meggátolná azoknak a millióknak a tudatlanságát és le-
alacsonyodását, akiknek rosszul fizetett szolgálatát megkövetelik a ha-
talmas birtokok megszerzése érdekében. Segítséget nyújtana az olyan 
kérdések békés megoldásában, amelyek most forradalommal és véron-
tással fenyegetik a világot.

Minden jövedelmünk tizedének odaszentelése az Úr számára akár 
gyümölcsből, a nyájból, akár az elmének vagy a kéznek munkájából, és 
egy második tized odaszentelése a szegényeknek és más jótékony célok-
ra, elevenen tartották a nép előtt Isten tulajdonjogának elismerését, és 
azt az alkalmat, hogy Isten áldásainak csatornái legyenek. Az izraeliták 
elfogadták a nevelést, hogy kiölnek szívükből minden szűkkeblű önzést, 
és ápolják a bőkezűség nemes vonását.

Az Isten ismerete, a Vele való közösség a tanulmányokban és a munká-
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ban, az ő jelleme hasonlóságának elérése volt Izrael nevelésének forrása, 
eszköze és célja. Ezt a nevelést Isten gyakorolta a szülőkkel, hogy ők vi-
szont tovább adják gyermekeiknek.

<<< vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

ELŐTTED AZ ÉLET, (71-81) Istentől küldött tanító

„Gondoljátok meg azért...” (Zsid 12:3).
„...hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkéva-

lóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Ésa 9:6).
Az Istentől küldött tanító által a menny a legjobbat és a legnagyobbat 

adta az emberiségnek. Krisztust - aki az Örökkévaló legbensőbb szentély-
ében időzött - választotta ki, hogy személyesen jelentse ki az embereknek 
Isten ismeretét.

Krisztus sugározta ki a világosság minden egyes sugarát, amely valaha 
is érte elbukott világunkat. Ő szólt a korszakokon át azok által, akik hir-
dették Isten Igéjét az embereknek. A föld legnemesebb nagyjaiban meg-
nyilvánuló kiválóságok Őt tükrözték vissza. József tisztasága és jóakaratú 
segítőkészsége; Mózes hite, szelídsége és türelme; Elizeus állhatatossága; 
Dániel nemes feddhetetlensége és szilárdsága; Pál apostol buzgósága és 
önfeláldozása. A felsorolt férfiakban megnyilatkozó szellemi és lelki erő, 
és rajtuk kívül mindazok, akik e földön éltek-, csak az Ő dicsőségének hal-
vány visszfényei voltak. Őbenne találták meg a tökéletes eszményképet.

Krisztus azért jött a világra, hogy kinyilvánítsa ezt az eszményt, mint 
az igazi zsinórmértékét, hogy megmutassa, mivé lehet minden ember az-
által, ha emberi természete befogadja az isteni természetet. Eljött, hogy 
megmutassa, hogyan kell tanítani az embereket Isten gyermekeihez illő-
en, hogy miként gyakorolják a földön az igazság alapelveit és hogyan éljék 
a menny életét.

Isten legnagyobb ajándékát adta, hogy kielégítse az ember legégetőbb 
szükségletét. A világosság akkor jelent meg, amikor a világra a legsűrűbb 
sötétség borult. A hamis tanítások régen eltérítették Istentől az emberek 
gondolatait. Az uralkodó nevelési rendszerben az emberi bölcselet elfog-
lalta az isteni kinyilatkoztatás helyét. Az igazság mennyből küldött zsinór-
mértéke helyett az ember saját kigondolásainak mértékegységét fogadta 
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el. Elfordultak az élet világosságától, hogy a saját maguk által gyújtott tűz 
szikráinak fényében járjanak.

Időnként olyan tanítók támadtak, akik az igazság forrásához utasítot-
ták az embereket. De még ezek az erőfeszítések sem hatottak tartósan. A 
gonoszt feltartóztatták ugyan egy rövid időre, de nem tudták megállítani 
lefelé irányuló áradatát. A reformátorok hasonlóak voltak az olyan sötét-
ségben fénylő lámpásokhoz, amelyek kicsik voltak elűzni a sötétséget. „...
az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot...” (Jn 3:19).

Krisztus földre jövetelekor úgy látszott, hogy az emberiség addigi leg-
alacsonyabb szintjén van. A társadalom alapjai meginogtak. Az élet mes-
terkélté és hamissá vált. A zsidók Isten Igéjének erejét nélkülözve érte-
lembénító, lélekölő hagyományokat és kigondolásokat tudtak csupán a 
világnak nyújtani. Istennek „lélekben és igazságban” való imádását kiszo-
rította szertartások vég nélküli körforgása az egész világon. Minden vallá-
si rendszer elvesztette befolyását az emberek elméjére és lelkére. Mivel 
az emberek megundorodtak a mesétől és a hamis tanoktól, igyekeztek 
elfojtani gondolataikat, vagy a hitetlenségbe menekültek. Az örökkévaló-
ságot kihagyták számításaikból, és csak a jelennek éltek.

Miután az Isten dolgait nem ismerték el, az emberi dolgokat is sem-
mibe vették. Az igazság, a tisztelet, a feddhetetlenség, a bizalom és a 
részvét eltűnt a földről. A könyörtelen kapzsiság és féktelen becsvágy ál-
talános bizalmatlanságot szült. A kötelességtudás eszményét, az erőnek 
a gyengék iránti kötelezettsége, az emberi méltóság és az emberi jogok 
eszményeit félredobták mint egy álmot vagy egy mesét. A közönséges 
embereket teherhordó állatoknak tekintették, becsvágyuk eszközeinek és 
lépcsőinek. A gazdagságot és hatalmat, a kényelmet és önzést úgy keres-
ték, mint legfőbb javukat. Testi elfajulás, értelmi kábultság és lelki halál 
jellemezte ezt a korszakot.

Mivel az emberek gonosz szenvedélyei és szándékai száműzték Istent 
gondolataikból, ez a megfeledkezés még hajlamosabbá tette őket a go-
noszra. A bűnszerető emberek Istent saját emberi tulajdonságaikkal ru-
házták fel és ez az elképzelésük megerősítette a bűn hatalmát. Öntetszel-
gésükben odáig jutottak az emberek, hogy Istent olyannak tekintették, 
mint önmagukat; olyan lénynek, akinek célja az öndicsőítés, aki felemeli 
vagy megalázza az embereket aszerint, hogy elősegítik-e vagy akadályoz-
zák-e az Ő szándékait. Az elnyomott osztályok a legfelsőbb Lényt úgy 
tekintették, mint aki csak annyiban különbözik elnyomóiktól, hogy felül-
múlja őket hatalomban. Ezek az eszmék alakították ki a vallás minden for-
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máját. Mindegyik a zsarolás elnyomó rendszere volt. Az imádkozók aján-
dékokkal és szertartásokkal igyekeztek kiengesztelni az Istenséget, hogy 
kegyeit saját önző céljaikra biztosítsák. Az ilyen vallásnak nincs hatalma a 
szíven vagy a lelkiismereten. Ez csak formális körforgás, amely elfáraszt-
ja az embereket, és ha nem hoz hasznot számukra, szabadulni kívánnak 
tőle. Ezáltal a rossz feltartóztathatatlanul erősödik, míg csökken a jó utáni 
vágy. Az emberek elvesztették Istenhez való hasonlóságukat, és annak a 
démoni hatalomnak bélyegét vették fel, amely uralta őket. Az egész világ 
a romlás süllyesztőjébe került.

Az emberiségnek csak az az egy reménye volt, hogy az összeférhetet-
len tömeg és megromlott egyedei közé új kovászt vessenek, hogy ez új 
életerőt hozzon és visszaállítsa Isten ismeretét a világban.

Krisztus ezért jött, hogy visszaállítsa ezt az ismeretet, félretegye a ha-
mis tanokat, amelyek által az állítólagos Istent ismerők hamis színben ál-
lították be Őt. Eljött, hogy kinyilatkoztassa az Ő törvényének természetét, 
és jellemében kinyilvánítsa a szentség szépségét.

Krisztus az örökkévalóság felgyülemlett szeretetével jött el erre a világ-
ra. Miután eltávolította a terheket, amelyek akadályozták Isten törvényét, 
megmutatta, hogy a törvény a szeretet törvénye, Isten jóságának kifeje-
zése. Bemutatta, hogy a törvény elvei iránti engedelmességben rejlik az 
ember boldogsága, és a törvény szilárdsága jelenti az emberi társadalom 
vázát és alapját.

Az önkényes követelmények felállítása helyett Isten azért adta törvé-
nyét, hogy az emberiség védőbástyája és pajzsa lehessen. Mindazoknak, 
akik elfogadják a törvény alapelveit, megőrzi a gonosztól. Az Isten iránti 
hűség magában foglalja az emberek iránti hűséget is. Így a törvény meg-
védi minden ember jogait és egyéniségét, mert a felsőbbrendűt vissza-
tartja az elnyomástól, az alárendeltet pedig az engedetlenségtől. Bizto-
sítja az ember jólétét ebben és az eljövendő világban. Az engedelmesek 
számára ez az örök élet ígérete, mert azokat az alapelveket juttatja kifeje-
zésre, amelyek örökké megmaradnak.

Krisztus eljött és bemutatta az isteni alapelvek értékét, kinyilvánította 
azok erejét az emberiség újjáteremtése érdekében. Eljött, hogy megta-
nítson bennünket ezen alapelvek kifejlesztésére, elsajátítására és alkal-
mazására.

Az akkori kor emberei számára minden dolog értékét a külsőségek ha-
tározták meg. A vallás ereje aláhanyatlott, viszont fényűzésében növeke-
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dett. A kor nevelői igyekeztek tiszteletet parancsolni a külsőséges fitog-
tatásnak és kérkedésnek. Jézus élete mindezek kifejezett ellentéte volt. 
Élete bemutatta azoknak a dolgoknak az értéktelenségét, amelyeket az 
emberek életük legfontosabb céljainak tekintettek. A legegyszerűbb kör-
nyezetben született: egy falusi ember házában. Ismeretlenül élt, kézmű-
vességet folytatott, napi kenyerét megosztva másokkal. Ilyen feltételek 
mellett és ilyen környezetben Jézus azonosította magát a világ ismeretlen 
munkásaival - az isteni nevelés tervét követve. Nem látogatta korának 
iskoláit, melyek a kis dolgokat felnagyították, a nagy dolgokat pedig leki-
csinyelték. Nevelését közvetlenül a mennyben kijelölt forrásokból nyer-
te: a hasznos könyvekből, a természet tanulmányozásából és az élet ta-
pasztalataiból. Ezek Isten tankönyvei, amelyek telve vannak tanításokkal 
mindazok számára, akik készséges kezekkel, látó szemekkel és értelmes 
szívvel fogadják.

„A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve 
bölcsességgel; és Istennek kegyelme vala ő rajta” (Luk 2:40).

Így készült fel küldetésére. Az emberekkel való érintkezésének minden 
pillanatában olyan áldásos befolyást, átformáló hatalmat árasztott, ame-
lyet még soha nem tapasztalt a világ.

Aki át akarja alakítani az embereket, annak meg kell értenie őket. Az 
embereket csak rokonszenv, hit és szeretet által érhetjük el és emelhetjük 
fel. Krisztus, mint Tanítómester áll előttünk. Mindazok közül, akik a földön 
éltek, egyedül Ő ismeri tökéletesen az emberi lelket.

„...nem oly főpapunk...” - tanítómesterünk van, mert a papok tanítók 
is voltak -, „aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki meg-
kísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan... (Zsid 4:15).

„Mert amennyiben szenvedett, Ő maga is megkísértetvén, segíthet 
azokon, akik megkísértetnek...” (Zsid 2:18).

Krisztus egyedül élte át azokat a kísértéseket és szomorúságokat, ame-
lyek az emberiséget érik. Soha más asszonytól született emberre nem tá-
madtak oly heves kísértések, soha senki más nem hordta a világ bűneinek 
és fájdalmainak oly súlyos terhét. Nem élt soha senki más, akinek rokon-
szenve oly széles és gyengéd lett volna. Osztozva az emberiség minden 
tapasztalatában, Ő képes volt együtt érezni minden megkísértett, meg-
terhelt és küzdő emberrel.

Krisztus amit tanított, azt meg is élte. Így szólt tanítványaihoz „...pél-
dát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akkép-
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pen cselekedjetek” (Ján 13:15). „...én megtartottam az én Atyámnak 
parancsolatait...” (Ján 15:10). Krisztus szavait tökéletesen szemléltették 
és támogatták életének dolgai. Sőt mi több: Ő maga volt az, amit taní-
tott. Szava nemcsak élettapasztalatainak, hanem jellemének kifejezése is 
volt. Nemcsak tanította az igazságot, hanem Ő maga volt az igazság, és ez 
adott erőt tanításainak.

Krisztus volt a leghűségesebb feddő. Soha senki sem gyűlölte úgy a 
bűnt és nem ítélte el oly félelem nélkül, mint Ő. Jelenléte önmagában is 
dorgálást jelentett minden valótlan és aljas dolog számára. Tisztaságának 
fényében az emberek önmagukat tisztátalannak, életük célját közönsé-
gesnek és hamisnak látták, mégis vonzotta őket Jézus. Ő, aki teremtette 
az embert, ismerte az emberiség értékét. A gonoszt úgy nyilvánította ki, 
mint azok ellenségét, akiket igyekezett megáldani és megmenteni. Min-
den emberi lényben elbukott állapotában is Isten gyermekét látta, akit 
visszahelyezett isteni rokonságának magasztos kiváltságába.

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a 
világot, hanem hogy megtartassék a világ általa” (Ján 3:17).

Ha Krisztus az emberek szenvedéseire és lesüllyedt állapotára tekin-
tett, ott is látott reményt, ahol csak kétségbeesés és romlás látszott. Ahol 
szükség volt, Ő alkalmat talált arra, hogy felemeljen. A megkísértett és 
vereséget szenvedett lelkekkel találkozva, - akik elveszettnek érezték ma-
gukat és közel voltak a pusztuláshoz - nem kárhoztatta őket, hanem ál-
dást nyújtott számukra. A természet szépsége az Ő üdvözlete az egész 
emberi családnak.

A nagy sokaságra tekintve, amely összegyűlt a hegyibeszéd hallgatá-
sára, egy pillanatra elfelejtette, hogy nem a mennyben van, azért a vilá-
gosság világának meghitt köszöntését használta. Ajkairól áldások áradtak, 
mintha egy régóta lepecsételt kútforrásból fakadtak volna ki. Elfordulva 
a világ becsvágyó, önelégült kegyeltjeitől, kijelentette, hogy azok a bol-
dogok és áldottak, akik bármely nagy szükséget szenvednek, mégis elfo-
gadják az Ő világosságát és szeretetét. A lelki szegények, a szomorúak, az 
üldözöttek felé kinyújtotta karjait e szavakkal: „Jöjjetek énhozzám... én 
megnyugosztlak titeket (Mt 11:28).

Krisztus minden lényben felismerte a végtelen lehetőségeket. Olyan-
nak látta az embereket, amivé lehetnek átváltozva az Ő kegyelme által 
a mi Urunk Istenünk szépségében (Zsolt 90:17). Miután reménységgel 
tekintett reájuk, reménységet sugallt nekik. Kinyilvánította az ember iga-
zi eszményképét, így felébresztette a megszerzése utáni vágyat és hitet. 
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Jelenlétében a megvetett, elbukott lelkek felismerték, hogy mégis embe-
rek, azért vágyódtak arra, hogy méltónak bizonyuljanak megbecsülésre. 
Sok szívben, - amelyek holtnak látszottak minden szent dolog számára - új 
hajtóerőt támasztott. Sok kétségbe esett lélek számára megnyitotta az új 
élet lehetőségét.

Krisztus az emberek szívéhez kapcsolta a szeretet és az odaadás kö-
telékeivel, és ugyanazon kötelékkel kapcsolta őket egymáshoz is. Nála a 
szeretet élet volt, és az élet a szolgálat. Így szólt: Ingyen vettétek, ingyen 
adjátok” (Mt 10:8).

Krisztus nemcsak a kereszten áldozta fel önmagát az emberiségért. „...
széjjeljárt jót tévén... „ (Acs 10:38) és mindennapi tapasztalata volt éle-
tének szétárasztása. Ilyen életet csak egy módon lehet folytatni. Jézus az 
Istentől való függőségben és közösségben élt. A Magasságos titkos helyé-
re, a Mindenható árnyékába akkor és most mások is visszavonulhatnak, 
és egy ideig ott időzhetnek. Ennek eredménye nemes tettekben nyilvánul 
meg. Később azonban hitük kudarcot vall, közösségük megszakad Isten-
nel, és életművük tönkremegy. Jézus élete az állandó bizalom élete volt, 
amelyet az Istennel való folyamatos közösség által tartott fenn. A meny-
nyért és földért végzett szolgálata kudarc és ingadozás nélküli volt.

Mint ember, mindaddig felküldte könyörgéseit Isten trónjához, míg 
embersége mennyei áradattal nem telt meg, és ezáltal összekötötte em-
berségét istenségével. Miután életet nyert Istentől, életet közölt az em-
berekkel.

„Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!” (Ján 7:46). Ez akkor 
is igaz lett volna Krisztusról, ha egyedül a fizika vagy az ész birodalmá-
ban, vagy különféle elméletek és elgondolások tárgyában tanított volna. 
Feltárhatta volna azokat a titkokat, amelyekbe csak évszázados fáradsá-
gos munkája és kutatásai által hatolhattak be az emberek. Tehetett volna 
javaslatokat tudományos vonalon, az idők végéig táplálékot nyújthatott 
volna a gondolatoknak, és serkentette volna a feltalálókat. De nem ezt 
tette. Semmit se szólt a kíváncsiság felébresztésére vagy az önző becsvágy 
felkeltésére. Nem foglalkozott elvont elméletekkel, hanem csak azzal, ami 
lényeges a jellem kifejlesztésére és növeli az ember befogadóképességét.

Krisztus rokonszenve és tanításai magukba foglalták az egész világot. 
Az emberi életben nem fordulhatnak elő sohasem olyan körülmények 
vagy válságok, amelyeket tanításaiban előre ne látott volna, s amelyekre 
alapelvei ne tartalmaznának tanítást. Ő a tanítók Fejedelme, akinek sza-
vai vezetni fogják munkatársait az idők végéig.
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Számára a jelen és a jövő között, a közel és a távol között nem volt 
különbség. Ismerte az egész emberiség szükségleteit. Lelki szemei előtt 
feltárultak az emberi törekvések, a teljesítmények, a kísértések, a küzdel-
mek, a bajok, és a veszedelmek jelenetei. Minden szív, minden otthon, 
minden élvezet, minden törekvés, minden öröm ismert volt előtte.

Nemcsak az egész emberiség érdekében, hanem az egész emberiség-
hez szólt. Szólt a kisgyermekhez élete hajnalán boldogságban, az ifjú só-
várgó, nyugtalan szívéhez, az erejük teljében lévő férfiakhoz, akik a fele-
lősség és gondok terhét hordozták, szólt az elfáradt, gyenge öregekhez; 
üzenete mindenkihez szólt, az emberiség minden gyermekéhez minden 
országban és minden korban.

Tanítása magába foglalta a mulandó és az örökkévaló dolgokat - a lát-
hatatlanokat a láthatókhoz való viszonyukban - a mindennapi élet ese-
ményeit és az eljövendő élet ünnepélyes kérdéseit.

Ennek az életnek dolgait valódiságukban helyezte el, úgy, mint amelyek 
alá vannak rendelve az örök érdekeknek, de nem mellőzve fontosságukat. 
Azt tanította, hogy a menny és a föld összekapcsolódnak, és hogy az isteni 
igazság ismerete jobban előkészít a mindennapi élet kötelességeire.

Számára semmi se volt cél nélküli. A gyermek játékai, a férfi fáradsá-
gos munkája, az élet élvezetei, gondjai és fájdalmai mind egyetlen végcél-
nak voltak eszközei: Isten megnyilatkozásának az emberiség felemelése 
érdekében.

Isten Igéje az Ő ajkairól új erővel és új jelentőséggel felruházva jutott 
az emberek szívébe. Tanításai a teremtés dolgait új megvilágításba he-
lyezték. A természet arculatán újra megnyugodtak azok a ragyogó fény-
sugarak, amelyeket a bűn száműzött. Az életnek minden tényéből és ta-
pasztalatából egyetlen tanítást hozott elő, és azt az emberek elé tárta: az 
Istennel való társas viszony lehetőségét. Így Isten újra a földön lakozott. 
Az emberek tudatában voltak jelenlétének. A világot átölelte az Ő szere-
tete. A menny lejött az emberekhez, akik Krisztusban megismerték Istent, 
és Ő megnyitotta előttük az örökkévalóság tudományát. Így valóban el-
mondhatták:

„Immánuel... velünk az Isten.”
Az Istentől küldött Tanítóban minden igazi nevelési munka megtalálja 

középpontját. Erről a munkáról ma ugyanúgy beszél a Megváltó, mint az 
2000 évvel ezelőtt alapított munkáról:„...én vagyok az Első és az Utolsó”;

„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég” (Jel 1:17, 21:6).
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Ilyen tanítónak a jelenlétében, az isteni nevelésre való alkalmak bir-
tokában milyen balgaság lenne tőlünk, ha Őtőle távol keresnénk a he-
lyes nevelést, azt, hogy bölcsességet nyerjünk távol a Bölcsességtől, és 
igazakká váljunk az igazság megvetése által! Balgaság lenne tőlünk, ha 
a világosságot a Világosság Forrásától távol keresnénk, és ha az életet 
az Élet Forrásától messze eltávolodva akarnánk elnyerni, ha elfordulnánk 
az élő víznek kútforrásától, és repedezett kutakat ásnánk, melyek nem 
tartják a vizet.

Még mindig szól Krisztus meghívása: „... Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én 
hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek 
folyamai ömlenek annak belsejéből” (Ján 7:37-38). „...az a víz, amelyet én 
adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne” (Ján 4:14).

<<< vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

ELŐTTED AZ ÉLET, (121-125) Szellemi és lelki műveltség

„Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg 
a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel” (Péld 24:3-4 új prot. 
ford.).

Isten elrendelt törvénye szerint a test, a lélek és az értelem erőit tö-
rekvéseink által szerezhetjük meg, és azokat a gyakorlat fejleszti ki. Isten 
törvényével összhangban gondoskodott Igéjében a szellemi és lelki fejlő-
dés eszközeiről.

A Biblia mindazokat az alapelveket tartalmazza, amelyeket meg kell 
érteniük az embereknek, hogy alkalmasak legyenek erre és az eljöven-
dő életre. Ezeket az elveket mindenkinek meg kell értenie. Aki értékeli a 
Biblia tanításait, nem olvashat el belőle egyetlen szakaszt sem anélkül, 
hogy ne nyerne valamilyen áldásos gondolatot. A Biblia legértékesebb ta-
nításait nem alkalmi vagy összefüggéstelen tanulmányozás által nyerjük 
el. Az igazság magasztos rendszerét a Szentírás nem úgy tárja elénk, hogy 
azt a felületes, gondatlan olvasó is megértheti. Sok kincse mélyen a fel-
szín alatt fekszik, azért csak szorgalmas kutatás és állandó erőfeszítés által 
jutunk el odáig. Azokat az igazságokat, amelyek a nagy egészet alkotják, 
ki kell kutatnunk, és össze kell gyűjtenünk, mert „...itt egy kicsi, ott egy 
kicsi” (Ésa 28:10).
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Az egyes igazságokat felkutatva és összegyűjtve azt tapasztaljuk, hogy 
azok tökéletesen illenek egymáshoz. Egyik evangélium kiegészíti a mási-
kat, minden jövendölés egy másiknak magyarázata, minden igazság egy 
másik igazságnak kiegészítése. A zsidó istentiszteleti rendszer árnyké-
peit az evangélium világítja meg. Isten szent Igéjében minden alapelv-
nek megvan a maga helye, minden ténynek a maga jelentősége. Egész 
rendszere, célja és annak végrehajtása bizonyságot tesz Alkotójáról. Ezt a 
felépítést a legélesebb emberi elme sem tudja kigondolni és kialakítani, 
csak a Végtelennek értelme.

A Szentírás különböző részeinek kutatása és egymáshoz való viszonyuk 
tanulmányozása megkívánja az ember legmagasabbrendű képességeinek 
legintenzívebb tevékenységét. Senki sem merülhet bele ilyen tanulmá-
nyozásba anélkül, hogy ne fejlesztené szellemi erejét.

A Biblia tanulmányozásának szellemi értéke nemcsak az igazság ku-
tatásából és összegyűjtéséből áll. Életre hívja azt az erőfeszítést is, ami 
szükséges ahhoz, hogy a bemutatott tárgyakat felfogjuk és magunkévá 
tegyük. Ha sohasem erőltetjük meg elménket, hogy felfogja a magasztos 
és mélyreható igazságokat, akkor egy idő múlva elveszti a növekedéséhez 
szükséges erejét. Ha elménk csak közönséges dolgokkal foglalkozik, eltör-
pül és elgyengül. Ennek az elfajulásnak kivédésében és a fejlődés serken-
tésében semmi sem vetekedhet Isten Igéjének tanulmányozásával. Mint 
a szellemi fejlődés eszköze, a Biblia hatásosabb, mint bármely más könyv. 
Témájának fensége, kifejezéseinek méltóságteljes egyszerűsége, jelképes 
beszédének szépsége felüdíti és megnemesíti gondolatainkat, ahogyan 
ezt semmi más nem tudja megtenni. Semmi más nem nyújt olyan szel-
lemi erőt, mint az a törekvésünk, hogy megragadjuk és felfogjuk a kinyi-
latkoztatás magasztos igazságait. Az emberi elme, amely így kapcsolatba 
kerül a Végtelen gondolataival - kitágul és megerősödik.

Még nagyobb a Biblia hatalma lelki természetünk kibontakozásában. 
Az Istennel egyesülő, közösségre teremtett ember csak az ilyen egység-
ben találhatja meg valódi életét és kiteljesedését. Isten arra teremtette az 
embert, hogy Őbenne találja meg legszentebb, legigazibb örömét, ezért 
semmi más nem tudja kielégíteni szívének sóvárgását, lelkének éhségét 
és szomjúságát. Aki őszinte és tanulékony lélekkel tanulmányozza Isten 
Igéjét és igyekszik megérteni igazságait, az kapcsolatba kerül Teremtőjé-
vel; és csak önmagában találhat akadályt fejlődési lehetőségei előtt.

Stílusának és tárgyának széleskörűségében a Biblia valami olyannal 
rendelkezik, ami minden elmét érdekel és minden szívhez szól. Lapjain ta-
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lálhatjuk meg a legrégibb történelmet, a leghívebb életrajzokat, az állam 
kormányzásának helyes alapelveit, a családi élet irányelveit, és ezek nem 
emberi bölcsességből származnak. A legmélyebb bölcseletet; a legfensé-
gesebb, és leglelkesebb költészetet tartalmazza. A Biblia írásai felmérhe-
tetlenül nagyobb értékűek, mint bármely emberi szerző művei; ami azon-
ban a benne található főgondolatot illeti, annak értéke még nagyobb, és 
betölti a végtelen teret. Ennek a gondolatnak a megvilágításában min-
den tárgyának új jelentősége van. A legegyszerűbben kifejezett igazságai 
olyan alapelveket tartalmaznak, amelyek magasak, mint a menny és ma-
gukban foglalják az örökkévalóságot.

A Biblia központi témája, amely körül minden más összpontosul: a 
megváltás terve és Isten képmásának helyreállítása az emberek lelké-
ben. Az Édenben kijelentett ítélet első reményteljes ígéretétől kezdve 
a Jelenések könyvének utolsó dicső bátorító üzenetéig: „És látják az 
ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz” (Jel 22:4). A Biblia minden 
könyvének és szakaszának célja az ember felemelésének és Isten hatal-
mának bemutatása, „...aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által” (1 Kor 15:57).

Aki megragadja ezt a gondolatot, annak értelme előtt az ismeretek 
végtelen türelme tárul fel és kezében tartja a kulcsot, amely megnyitja 
számára Isten Igéjének egész kincstárát.

Erre irányul Urunknak és Üdvözítőnknek a figyelme is. Ez az a tudo-
mány, amelyet a végtelen Értelem kigondolt, s amely behatol az ember 
szándékába. Ez, „mely örök időtől fogva el volt hallgatva” (Róm 16:25); az 
a tudomány, amely a megváltottak tanulmánytárgya lesz az örökkévaló-
ságon át. Ez a legmagasabb tudomány, amelyet az ember felfoghat. Nincs 
hozzá hasonló, amely az értelmet úgy megragadná és amely a lelket úgy 
felemelné.

Az ismeret érdeme: a tudomány hasznos, mivelhogy a bölcsesség éle-
tet ád... (Préd 7:12). Jézus pedig ezt mondta: „ Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus 
Krisztust” (Jn 17:3).

Az a teremtő energia, amely létrehozta a világokat, Isten szavában van. 
Ez az Ige erőt ad; életet teremt. Minden parancsa ígéret, amelyet ha az 
akarat magáévá tesz és a lélek elfogad, akkor a Végtelen életét viszi magá-
val. Átformálja természetünket, és lelkünket Isten képmására újjáteremti.

Az így továbbadott élet hasonló módon él tovább. Így él az ember az-
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zal az „Igével, amely Istennek szájából származik” (Mt 4:4).
Az elme és a lélek abból él, amiből táplálkozik, ezért rajtunk áll, hogy 

eldöntsük mivel táplálkozzék. Mindenkinek hatalmában áll, hogy meg-
válassza érdeklődését, amellyel lefoglalja gondolatait és kialakítja, ki-
fejleszti jellemét. Minden embernek kiváltsága, hogy hozzájuthasson a 
Szentíráshoz, a Bibliához, Isten Igéjéhez. Isten így szól: „Kiálts hozzám és 
megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, 
amelyeket nem tudsz” (Jer 33:3).

Kezében Isten Igéjével, minden emberi lény - bárhová sodorja is sor-
sa - közösségben maradhat Istennel, ha maga is úgy akarja. A Szentírás 
lapjain beszélgetést folytathat az emberiség legnemesebb és legjobb tag-
jaival, és hallgathatja az Örökkévaló szavát, amint szól az emberekhez. Ha 
tanulmányozza és elmélkedik azokról a tárgyakról, „...amikbe angyalok 
vágyakoznak betekinteni” (1 Pét 1:12), akkor közösségben lehet Istennel. 
Követheti a mennyei Tanító lábnyomait, és ugyanúgy hallgathatja szava-
it, mint amikor a hegyen, síkságon vagy a tengeren tanított. E világban 
is mennyei légkörben időzhet, és közölheti a föld megszomorítottjaival 
és megkísértettjeivel a reménység és a szentség utáni vágyakozás gon-
dolatait, ami által ő maga is mindig szorosabb kapcsolatban kerül a Lát-
hatatlannal. Énokhoz hasonlóan - aki Istennel jár - mindig közelebb jut 
az örökkévaló világ küszöbéhez, míg végül a kapuk megnyílnak előtte 
és beléphet oda. Nem érzi majd magát idegennek. Fülébe csendülnek 
láthatatlan földi társai - a szentek - hangjai, akik üdvözölve fogadják őt. 
Ugyanazok a hangok köszöntik majd, amelyeket megismert és megszere-
tett már ezen a földön. Akik Isten Igéje által közösségben éltek a mennyel, 
azok otthonosan fogják érezni magukat a menny társaságában.

<<< vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

ELŐTTED AZ ÉLET, (273-279) Előkészület

„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj...!” (2 Tim 2:15).
A gyermek első tanítója az édesanya. Nevelése legnagyobb részt az 

ő kezében van érzékeny fogékonyságának és leggyorsabb fejlődésének 
idején. Legelőször neki van alkalma arra, hogy formálja jellemét a jóra 
vagy a rosszra. Meg kell értenie alkalmainak felbecsülhetetlen értékét, 
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ezért minden hivatásos tanítónál jobban fel kell őt készíteni arra, hogy 
ezt a kiváltságát a legelőnyösebben használja! Mégis az anyák nevelésre 
fordítják a legkisebb gondot. A legkevesebb rendszeres erőfeszítést teszik 
annak megsegítésére, akinek befolyása a nevelésben a leghatásosabb és 
a legmesszebbmenő.

Azok, akikre a kisgyermek gondozása van bízva, nagyon gyakran tudat-
lanok a gyermek fizikai szükségleteit illetően. Keveset tudnak az egészség 
törvényeiről vagy a fejlődés alapelveiről, nem alkalmasak a szellemi és a 
lelki növekedés előmozdítására. Lehet, hogy képesek az üzletvezetésre 
vagy a társaságban való szereplésre. Talán elismerést érdemlő teljesít-
ményt értek el az irodalomban és a tudományban, de a gyermek neve-
léséhez mindez kevés. Főleg ilyen hiányosságokból eredően, különösen 
testi fejlődésük korai szakaszának elhanyagolása miatt hal meg az embe-
riség oly nagy százalékban csecsemőkorban, és akik elérik az érett kort, 
azok számára is sokszor csak teher az élet.

Az apán és anyán súlyos felelősség nyugszik a gyermek korai és későb-
bi nevelése tekintetében, és mindkét szülő részére sürgető követelmény 
a gondos és alapos tájékozódás! A férfiak és nők, mielőtt magukra ven-
nék az apaság és anyaság feladatát, ismerjék meg, a fizikai fejlődés tör-
vényszerűségeit, az élettant, az egészségtant, a szülés előtti befolyások 
jelentőségét, az öröklés törvényeit, az egészséges ruházkodást, a testgya-
korlást, a betegségek kezelését! Meg kell érteniük a szellemi fejlődés és 
erkölcsi nevelés törvényeit!

A Mindenható olyan fontosnak tartotta a nevelést, hogy egy anya 
kérdésére: „...miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?” (Bir 
13:12), valamint egy apának, aki a megígért gyermek neveléséről akart 
oktatást, a mennyei tróntól odaküldött követ által adott választ.

A nevelés addig nem éri el lehetséges és kötelező célját, amíg teljesen 
fel nem ismerik a szülői szerep fontosságát, és nem képesítik őket szent 
felelősségük betöltésére.

A tanítók kiképzésének szükségességét azonban sokan nem ismerik 
fel, így azt sem, hogy a hangsúly a felkészültségen, a minőségen van. Aki 
méltányolja az ifjúság nevelésével járó felelősséget, az megérti, hogy a 
tudományos és irodalmi jellegű felkészültség egyedül nem elég a tanító-
nak. Mélyebb, alaposabb képesítésre van szüksége, mint amit a könyvek 
tanulmányozása nyújthat. Nemcsak értelmi képességekkel, hanem széles 
látókörrel is kell bírnia; nemcsak nagylelkűnek, hanem nemes szívűnek is 
kell lennie!
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Csak egyedül Isten érti meg tökéletesen az elme szükségleteit, és tudja 
irányítani fejlődését, mert Ő teremtette azt, és Ő alkotta törvényeit. A 
nevelés azon alapelvei jelentik az egyedül biztos vezetőt, amelyeket Ő 
adott. Minden tanító számára nélkülözhetetlen ez alapelvek ismerete és 
elfogadása, mert uralkodó hatalommá kell lenniük saját életükben is.

Gyakorlati életükben nélkülözhetetlen a tapasztalat. Rend, alapos-
ság, pontosság, önuralom, derűs hangulat, kiegyensúlyozott vérmérsék-
let, önfeláldozás, feddhetetlenség, udvariasság lényeges tulajdonságok 
mindnyájunk számára.

Mivel nagyon sok a silány jellemű ember, és oly sok hamisítvány veszi 
körül az ifjúságot, annál szükségesebb, hogy a tanító szavai, eljárásai és 
magatartása azt szemléltessék, ami nemes és igaz. A gyermekek gyorsan 
felfedezik a színlelést vagy egyéb gyengeségeket és hibákat. A tanító nem 
nyerheti el tanítványai tiszteletét más módon, mint hogy saját jellemében 
nyilvánítja ki azokat az alapelveket, amelyekre igyekszik őket megtaníta-
ni. Csak akkor gyakorolhat maradandó befolyást a jóra, ha ő is cselekszi 
azokat a tanítványaival való mindennapi kapcsolatában.

A tanító minden más képesítése, amely hozzájárul sikeréhez, nagy-
mértékben függ fizikai életerejétől.

Felelőssége oly fárasztó, hogy különleges erőfeszítéseket kell tennie 
életerejének és frissességének megőrzéséhez. Gyakran elfárad szíve és 
elméje, ezért majdnem leküzdhetetlen hajlama van a nyomott kedély-
állapotra, a feszültségre vagy ingerlékenységre. Mégis az a kötelessége, 
hogy ne csak ellenálljon az ilyen hangulatoknak, hanem az okokat is ki-
küszöbölje. Szívét tisztának, kedvesnek, bizakodónak és rokonszenvesnek 
kell megőriznie. Azért, hogy mindig szilárd, nyugodt és vidám legyen, 
meg kell őriznie értelmének és idegzetének erejét.

Mivel munkájában a minőség sokkal fontosabb, mint a mennyiség, 
ezért óvakodnia kell a túlmunkától. Ne kíséreljen meg túl sokat vállalni 
saját kötelességein felül, és ne fogadjon el olyan felelősségeket, amelyek 
alkalmatlanná teszik munkájára! Ne merüljön bele se a szórakozásokba, 
se a társasági élvezetekbe, mert ezek nem üdítik fel, hanem inkább kime-
rítik életerejét!

A szabad levegőn való testmozgás és a hasznos munka a test és a lélek 
felüdülésének egyik legjobb eszköze. A tanító példája lelkesíti tanítványa-
it is, hogy érdeklődjenek a fizikai munka iránt és becsüljék is meg azt.

A tanító minden téren lelkiismeretes pontossággal tartsa be az egész-
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ség alapelveit! Ne csak saját használhatósága érdekében tegye ezt, ha-
nem a tanítványaira gyakorolt befolyása érdekében is! Legyen mérték-
letes minden dologban! Legyen példakép étrendjében, ruházatában, 
munkájában és üdülésében egyaránt!

Testi egészsége, és becsületes jelleme mellett szerezzen magas fokú 
irodalmi műveltséget is! Minél több igazi ismerettel rendelkezik a tanító, 
annál jobb munkát tud végezni. A tanteremben nincs helye a felületes 
munkának! Egyetlen olyan tanító sem ér el nagy eredményt, aki megelég-
szik felszínes ismeretekkel.

A tanító használhatósága nem annyira teljesítményének mennyiségé-
től függ, hanem a kitűzött cél színvonalától, amit el akar érni. Az igazi 
tanító nem elégszik meg átlagos gondolatokkal, rest értelemmel, laza 
emlékezőtehetséggel. Állandóan magasabb teljesítményekre és jobb 
módszerekre törekszik. Élete folyamatos növekedés. Az ilyen tanító mun-
kájában elevenség, felüdítő erő van, amely felébreszti és lelkesíti a tanít-
ványokat is.

A tanító legyen alkalmas munkájának végzésére! Az ifjúság kezelé-
séhez rendelkeznie kell bölcsességgel és ügyességgel! Bármely nagyok 
tudományos ismeretei, bármely kiváló képességekkel rendelkezik is, ha 
nem tudja megnyerni tanítványai tiszteletét és bizalmát, erőfeszítései hi-
ábavalóak.

Olyan tanítókra van szükség, aki gyorsan felismernek és jól felhasznál-
nak minden alkalmat a jócselekedetekre, akik az igazi méltóságot lelke-
sedéssel párosítják, akik képesek az irányításra és alkalmasak a tanításra, 
akik tudnak gondolatokat ihletni, szunnyadó erőket felébreszteni, bátor-
ságra buzdítani és életet közvetíteni!

A tanító előnyös tulajdonságai korlátozottak lehetnek egyes területe-
ken. Például nem rendelkezik a megkívánt magas irodalmi képzettséggel. 
Ha igazán szereti munkáját, ha értékeli annak nagyszerűségét és elhatá-
rozza, hogy fejlődni fog, és ezért kész komolyan és kitartóan munkálkod-
ni, akkor felismeri tanítványai szükségleteit. Így rokonszenves, fokozato-
san fejlődő lelkülete által arra ihleti tanulóit, hogy kövessék őt azon az 
úton, amelyen igyekszik őket előre és felfelé vezetni.

A tanító gondjaira bízott gyermekek nagyon különböznek egymás-
tól természetükben, szokásaikban és nevelésükben. A tanító ébressze 
őket felelősségük és lehetőségeik tudatára. Otthon csak kevés gyerme-
ket nevelnek helyesen. Némelyek a család dédelgetett kedvencei. Egész 
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nevelésük felületes. Megengedik nekik, hogy hajlamaikat kövessék, és 
elkerüljék a felelősséget és a teherhordozást. Ezért hiányzik belőlük a 
szilárdság, a kitartás és az önmegtagadás. Ezek a gyermekek gyakran 
minden fegyelmezést szükségtelen korlátnak tekintenek. Másokat el-
csüggesztenek a sok megrovással. Az önkényes korlátozások és a nyers 
bánásmód kifejleszti bennük a makacsságot és a kihívó dacot. Ha ezek 
a torz jellemvonásokat korrigálni akarják, a munkát sok esetben a taní-
tónak kell elvégeznie. A tanító a hibák sikeres kiküszöbölése érdekében 
rokonszenvvel és belátással kezdjen a tanítványaiban megnyilvánuló 
hibák és tévedések okainak feltárásához. Tapintat, ügyesség, türelem 
és szilárdság szükséges ahhoz, hogy mindegyik tanítványnak segítséget 
tudjon nyújtani. Az ingadozót és a kényelemszeretőt az ilyen segítség és 
bátorítás nagyobb igyekezetre serkenti; a csüggedtek számára rokon-
szenvet és megbecsülést jelent, amely felébreszti bizalmukat és így erő-
feszítésekre buzdítja őket.

A tanító semmilyen körülmények között se legyen részrehajló! Ha 
kedves az értelmes, vonzó tanítványához, és bíráló, türelmetlen vagy el-
lenszenves azok iránt, akiknek a legfőbb bátorításra és segítségre lenne 
szükségük, akkor teljesen félreismerte tanítói hivatását. A próbára tevő 
tanítványával való bánásmódja teszi mérlegre igazán jellemét, ekkor de-
rül ki, hogy alkalmas-e valójában tisztségére!

Nagy a felelősségük azoknak, akik vállalják a lelkek vezetését. Az igazi 
szülők olyan megbízást vállalnak, amelytől sohasem szabadulhat meg tel-
jesen. A gyermek életének legelső napjától legutolsó napjáig érzik annak 
a köteléknek erejét, amely szívükhöz láncolja gyermeküket. A gyermek 
szüleinek cselekedetei, szavai, sőt még a tekintete is tovább formálja a 
jóra vagy a rosszra. A tanító osztozik ebben a felelősségben. Ezért szüksé-
ges, hogy állandóan tudatában legyen hivatása szentségének. Tekintetbe 
kell vennie tanítványai legfőbb érdekét egyénenként; azokat a kötelessé-
geket, amelyeket az élet ró majd rájuk; azt a szolgálatot, amelyet az élet 
megkövetel tőlük a szükséges előkészülettel együtt. A tanító mindennapi 
munkájának befolyása tanítványaira és rajtuk keresztül másokra is olyan 
hatás, amely nem szűnik meg áradni és erősödni az idők végéig sem. 
Munkájának gyümölcsével találkoznia kell majd ama nagy napon, amikor 
minden szó és tett Isten elé kerül vizsgálatra.

A tanító, aki tudatában van ennek, nem érzi azt, hogy befejezte volna 
munkáját, amikor a tanrend szerint tanulói egy időre kikerülnek közvetlen 
gondjai alól. Ezután is szívesen fogja viselni a gyermekek és ifjak sorsát. 
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Állandó gondja és törekvése lesz az, hogy biztosítsa számukra teljesítmé-
nyük legmagasabb színvonalát.

Aki felismeri munkája alkalmait és kiváltságait, nem engedi, hogy bár-
mi is akadályozza önképzésében. Nem sajnál semmi fáradságot, hogy el-
érje a legmagasabb célt. Ő maga is törekedni fog mindannak elérésére, 
amit tanítványaitól megkíván.

Minél mélyebb a tanító felelősségérzete és minél komolyabban tö-
rekszik az önképzésre, annál jobban észreveszi és bánja hibáit, amelyek 
gátolják használhatóságát. Amikor szemléli munkája nagyságát és nehé-
zségeit, lehetőségeit, szívében gyakran felkiált: „Ki képes mindezeket el-
végezni?”

Kedves tanító, amikor látod, hogy erőre és vezetésre van szükséged, 
olyanra, amelyet emberi erőforrás nem tud nyújtani, akkor azt ajánlom, 
hogy gondolj Megváltód ígéreteire, aki a te csodálatos tanácsadód!

Ő mondja: „...ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be 
nem zárhat...” (Jel 3:8).

„Kiálts hozzám és megfelelek...” (Jer 33:3). „Bölccsé teszlek és megta-
nítalak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged” (Zsolt 
32:8).

„... Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).
Emlékeztetlek téged a tanítók Fejedelmének szavaira, életére és mód-

szereire! Ő segít a legodaadóbb felkészülésre munkádban. Azt tanácsolom, 
hogy állandóan szemléld Őt! Ő a te igazi eszményképed. Időzz Nála mind-
addig, amíg az isteni Tanító birtokába nem veszi szívedet és életedet!

„... Az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyan-
olyan ábrázatra elváltozunk...” (2 Kor 3:18).

Ez a titka tanítványaid sikerének nevelésének. Tükrözd vissza Őt!

<<< vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

GYERMEKNEVELÉS, (7-9) Az otthoni nevelés fontossága

A nevelés otthon kezdődik — Az otthon a gyermek első iskolája, ahol 
szüleitől mint tanítóitól kell megtanulnia azokat a leckéket, amelyek majd 
egész életén keresztül vezetik őt - a tisztelet, engedelmesség, becsületes-
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ség és önfegyelem leckéit. Az otthon jóra vagy gonoszra nevelő befolyása 
meghatározó erejű. Bár hatása sok tekintetben lassan, fokozatosan érvé-
nyesül, a megfelelő módon eljárva mégis messzeható erőnek bizonyul az 
igazságra való nevelésben. Ha a gyermeket nem irányítják helyesen, az 
Ellenség fogja őt tanítani alattvalói közreműködésével. Mennyire fontos 
tehát az otthon iskolája!

Itt fektetik le az alapokat — A szülők vállán nyugszik a felelősség, hogy 
kicsinyeiknek testi, szellemi és lelki oktatást nyújtsanak. Mindnyájuknak 
legyen komoly szempontja, hogy jól kiegyensúlyozott jellemet alakítsa-
nak ki gyermekeik számára. Ez nem jelentéktelen munka. Ellenkezőleg: 
komoly gondolkodást, imát, nem kevés türelmet és állhatatos erőfeszí-
tést igényel. Megfelelő alapot kell lerakni; erős, szilárd és egyenes vázat, s 
aztán az építési munkálatoknak, a csiszolásnak és tökéletesítésnek napról 
napra mindig előrébb kell haladniuk.

Tagadj meg a gyermektől bármi mást, csak a nevelést ne! — Szülők, ne 
feledjétek, hogy otthonotokban a mennyei otthonra készülnek fel gyer-
mekeitek. Tagadjatok meg tőlük bármi mást inkább, mint a nevelést, amit 
az első években kell megkapniuk. Ne engedjetek meg magatoknak egyet-
len indulatos szót sem! Tanítsátok gyermekeiteket kedvességre, türelem-
re és előzékenységre másokkal szemben. Így készítitek fel őket magasabb 
rendű szolgálatra a vallási dolgokban.

Az otthon legyen előkészítő iskola, ahol a gyermekek és fiatalok al-
kalmassá válhatnak a Mesterért végzett szolgálatra, és arra, hogy Isten 
országának magasabb iskolájához csatlakozzanak.

Nem másodrendű kérdés — Az otthoni nevelést ne tekintsük másod-
rendű kérdésnek. Az első helyet foglalja el, mert az apák és anyák megbí-
zatása gyermekeik elméjének formálása.

Milyen megdöbbentő a példabeszéd: „Ahogy az ág hajlik, úgy görbül 
a fa.” Ez alkalmazható gyermekeink nevelésére is. Szülők, ráeszméltek-e 
arra, hogy gyermekeitek nevelése már legkorábbi éveiktől a ti szent meg-
bízatásotok? Ezeket a fiatal fákat gyengéden kell gondozni, hogy majd 
beültethetők legyenek az Úr kertjébe. Az otthoni nevelést semmi esetre 
sem szabad elhanyagolni, mert akik ezt teszik, vallásos kötelességük tel-
jesítését mulasztják el.

Az otthoni nevelés befolyása — Az otthoni nevelés nagy területet fog-
lal magába. Ábrahámot a hívők atyjának nevezték. Mindazon dolgok kö-
zött, melyek őt az istenfélelem figyelemre méltó példaképévé tették, ott 
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szerepelt, hogy otthonában nagy figyelmet szentelt Isten parancsolatai-
nak, s ápolta családja vallásos életét.

Isten, aki belelát minden otthon életébe, és figyeli, hogy milyen neve-
lést kapnak a gyermekek, ezt mondja: „Én ismerem őt, hogy megparan-
csolja az ő házanépének önmaga után...” (I.Móz. 18:19) Isten megparan-
csolta a zsidóknak, hogy tanítsák meg gyermekeiket az Ő követelményeire, 
és ismertessék meg velük, hogyan bánt népével a történelem folyamán. 
Az otthon és az iskola egy volt. Idegen ajkak helyett a szerető szívű anyák 
és apák adták az utasításokat gyermekeiknek. Az isteni tanításokat ösz-
szekapcsolták az otthoni, mindennapi élet eseményeivel. Ékesszólással és 
áhítattal beszélték el Isten hatalmas és csodálatos tetteit az Ő népe meg-
szabadításában. A Mindenható bölcs előrelátásának nagyszerű igazsága 
és az eljövendő élet reménye nagy hatással voltak a fiatalokra. Megis-
merték az igazat, a jót, a szépet.

A tanításokat ábrákkal és jelképekkel szemléltették, így sokkal erőseb-
ben rögződtek az emlékezetben. Az ilyen eleven ábrázolásokon keresztül 
a gyermeket szinte csecsemőkorától kezdve beavatták a hit rejtélyeibe, 
apái reménységébe, s olyan gondolkodásmódra és előrelátásra tanítot-
ták, amely a látható és érzékelhető dolgok felett eléri a láthatatlant és 
örökkévalót.

Felkészít az iskolára — A tanítók munkáját megelőzi a szülők munkál-
kodása. Az otthoni iskola: az első osztály. Ha a szülők gondosan és imád-
kozva törekednek kötelességük megismerésére és elvégzésére, akkor 
képesek lesznek felkészíteni gyermekeiket, hogy magasabb osztályba lép-
jenek, s elfogadják az utasításokat a tanártól.

Formálja a jellemet — Az otthon olyan iskola lehet, ahol a gyermekek 
egy gyönyörű palota hasonlatosságára formálódnak jellemükben.

Nevelés a názáreti családban — Jézusnak biztos nevelésben volt része 
gyermekkorában. Első tanítója édesanyja volt, az ő ajkairól és a próféták 
tekercseiből ismerte meg a mennyei igazságokat. Egy egyszerű kézmű-
ves otthonában lakott, és hűségesen, derűsen vette ki részét a háztartás 
terheinek hordozásából. Ő, aki egykor a menny parancsnoka volt, most 
készséges szolga, szerető és engedelmes fiú lett. Szakmát tanult és kétke-
zi munkát végzett Józseffel az ácsműhelyben.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz
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8. Tanulmány javasolt olvasmánya

GYERMEKNEVELÉS, (10-13) Az első tanítók

A szülőknek meg kell érteniük felelősségüket — A gyermek első tanítói 
szülei legyenek.

Az apáknak és anyáknak felelősségük tudatára kell döbbenniük, mert 
a világ telve van a fiataloknak állított csapdákkal. Tömegek vonzódnak az 
önző élethez és az érzéki gyönyörökhöz. Nem látják a rejtett veszélyeket 
és annak az ösvénynek a borzalmas végét, mely számukra a boldogság út-
jának látszik. A túlzott étvágy és a szenvedélyek kielégítése által tékozolva 
hasznos erőiket, milliók pusztulnak el a földön, s vesznek el az eljövendő 
világ számára is. A szülők nem feledhetik el, hogy gyermekeiknek meg kell 
küzdeniük ezekkel a kísértésekkel. Már a születés előtt kezdődjék meg a 
felkészülés, amely alkalmassá teszi a gyermeket a sikeres küzdelemre a 
gonosz elleni harcban.

Emberi bölcsességnél többre van szükségük nevelési munkájuk min-
den egyes lépésénél ahhoz, hogy megérthessék, miként nevelhetik gyer-
mekeiket a legmegfelelőbben, annak érdekében, hogy hasznos és boldog 
életet éljenek ezen a földön, és felkészüljenek egy magasabb rendű szol-
gálat nagyobb örömére Isten országában.

A gyermeknevelés Isten tervének fontos része — Isten tervében fontos 
része van a gyermeknevelésnek, hogy általa is bemutassa a keresztény-
ségben rejlő erőt. Ünnepélyes felelősség nyugszik a szülőkön: úgy nevel-
jék gyermekeiket, hogy a világba kikerülve jót, s ne gonoszt cselekedjenek 
azokkal, akikkel kapcsolatba kerülnek.

A szülők a legkisebb mértékben sem vehetik könnyen gyermekeik 
nevelésének munkáját. Sok időt kell szánniuk a kicsik életét szabályozó 
törvények gondos tanulmányozására. Tekintsék elsődleges szempontnak, 
hogy tájékozottá váljanak a nevelés megfelelő módszereit illetően, hogy 
ép testben ép lelket biztosíthassanak gyermekeik számára...

Sajnos, sokan azok közül, akik Krisztus követőinek vallják magukat, 
elhanyagolják otthoni kötelességeiket - nem veszik észre megbízatásuk 
szent voltát, amelyet Isten bízott kezeikre: úgy formálni gyermekeik jel-
lemét, hogy legyen erkölcsi bátorságuk ellenállni a fiatalokat csapdába 
csaló kísértéseknek.

Istennel együttműködve célt érünk — Jézus nem azt kérte az Atyától, 
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hogy tanítványait vegye ki a világból, hanem hogy tartsa meg őket a világ-
ban a gonosztól, az elbukástól, mert kísértésekkel mindenfelé találkoznak 
majd, amerre járnak. Ugyanilyen legyen az apák és anyák gyermekeikért 
mondott imádsága is. De vajon miután szót emeltek értük Istennél, en-
gedhetik-e őket azt tenni, amit csak akarnak? Isten nem tudja megőrizni a 
gonosztól a gyermekeket, ha a szülők nem működnek együtt Vele...

Ha a szülők átérzik, hogy soha, egy pillanatra sem mentesülnek fele-
lősségük alól, hogy Istennek neveljék gyermekeiket, s ha e munkájukat 
hittel végzik és komoly imában, tettekben együttműködnek Istennel, ak-
kor sikerül gyermekeiket a Megváltóhoz vezetni.

Hogyan tekintett felelősségére Erzsébet és Zakariás? — Angyal jött a 
mennyből, s utasítást adott Erzsébetnek és Zakariásnak arra nézve, mi-
ként neveljék és oktassák gyermeküket, s hogyan munkálkodjanak Isten-
nel összhangban a hírnök felkészítésében, aki Krisztus eljövetelét hirdeti 
majd. Hűséges szülőkként együttműködtek az Úrral, hogy János jellemét 
olyanná formálják, amely alkalmassá teszi őt az Isten által kijelölt külde-
tés véghezvitelére.

Öregségükben, csodálatosan született gyermek volt János, akinek kü-
lönleges munkát kell végeznie az Úrért, a szülők tehát okkal gondolhatták, 
hogy Ő majd gondoskodik is sorsáról. Mégsem így okoskodtak, hanem el-
költöztek az ország elhagyatott részébe, ahol fiuk nem volt kitéve annak, 
hogy a városi élet kísértései és csábításai miatt elhagyja a tőlük kapott 
tanácsokat és utasításokat. Kivették részüket a gyermek jellemének for-
málásából, hogy Isten tervei mindenképpen célt érjenek János életében. 
Hivatásukat szentül betöltötték.

Isteni megbízatás — A szülők úgy gondoljanak gyermekeik nevelésére, 
hogy a mennyei család számára készítik fel őket... Neveljék a gyerekeket 
Isten félelmében és szeretetében, mert „a bölcsesség kezdete az Úrnak 
félelme”.

Akik hűségesek Istenhez, képviselik Őt otthonukban, s szent megbíza-
tásként tekintenek gyermekeik nevelésének munkájára, a Mindenható-
ban bízva.

Szülők, keresztény tanítókká képesítve — A szülők nagy jelentőségű 
munkája elhanyagolt. Ébredjetek fel lelki szunnyadásotokból, és értsétek 
meg, hogy az első tanításokat tőletek kell megkapnia a gyermeknek! Nek-
tek kell megtanítanotok kicsinyeiteket Jézus ismeretére. El kell végezne-
tek a munkát, még mielőtt Sátán elszórja magvait szívükben! Jézus hívja 
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a gyermekeket, s nektek kell őket Hozzá vezetni, tanítva a szorgalom, a 
tisztaság és rend szokására. Azt szeretné az Úr, hogy megtanulják a fe-
gyelmet.

A szülőket felelősségre vonják majd, ha nem képezik magukat bölcs, 
megbízható keresztény tanítókká.

Fontos a szülők közötti egység — Az otthon iskolájában a férjnek és 
feleségnek szoros egységben kell dolgoznia. Nagyon gyöngédnek és óva-
tosnak kell lenniük beszédükben, nehogy ajtót nyissanak a kísértéseknek, 
melyeken keresztül Sátán győzelmet győzelem után arathat. Legyenek 
kedvesek és előzékenyek egymással, és viselkedjenek úgy, hogy tisztelni 
tudják egymást. Alakítsanak ki kellemes, üdvös légkört az otthonukban. 
Nem szabad, hogy véleményük különbözzön gyermekeik jelenlétében. A 
keresztény méltóságot mindig meg kell őriznünk.

A gyermekek legfőbb tanítója — A gyermeknevelés munkájában az 
anya álljon mindig a helyzet magaslatán. Bár fontos kötelesség és teher 
hárul az apára is, mégis az anya különleges tanító és társ - mivel szinte 
állandó kapcsolatban van kicsinyeivel zsenge éveikben.

Több mint oktatás — A szülőknek meg kell tanulniuk az Isten iránti 
feltétlen engedelmesség leckéjét, ami az Ő Igéjéből szól hozzájuk. Amint 
ezt megtanulják, képesek lesznek tiszteletre és engedelmességre taní-
tani gyermekeiket szavakban és cselekedetekben. Ez az a munka, amit 
minden otthonban végezni kell. Akik ebben fáradoznak, maguk is fejlődni 
fognak, mert megértik, hogy gyermekeiket csak így nemesíthetik. Ez a 
nevelés sokat jelent, többet puszta oktatásnál.

A félvállról vett munka nem fogadható el — A családért félvállról vég-
zett munkát nem fogadják el a vizsgálati ítéletben. A keresztény szülők-
nek egyesíteniük kell magukban a hitet és a cselekedeteket. Miként Áb-
rahám „megparancsolta az ő házanépének önmaga után” (I.Móz. 18:19), 
úgy kell eljárniuk nekik is családjukban, miután önmaguk számára köte-
lezővé tették Isten parancsolatait. Elénk tárul az a szint, amelyre minden 
szülőnek emelkednie kell: „Az Úrnak útjait megtartsátok!” Minden más 
út pedig nem az Isten országába, hanem a Pusztító seregébe vezet.

Vizsgáljátok meg a feladatot! — Megvizsgálják-e a szülők gyermekeik 
oktatásában és nevelésében végzett munkájukat? Megfontolják vajon, 
hogy kötelességüket azzal a hittel és reménységgel teljesítették-e, amely-
nek eredményeként gyermekeik az öröm koronái lehetnek az Úr eljöve-
telének napján? Úgy munkálkodtak-e gyermekeik jólétéért, hogy Jézus 
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megelégedéssel nézhet le rájuk a mennyből, és az Ő Lelkének ajándé-
ka által megszentelheti erőfeszítéseiket? A ti részetek lehet felkészíteni 
gyermekeiteket arra, hogy a leghasznosabb munkát végezhessék ebben 
az életben, hogy végül részesüljenek az eljövendő dicsőségben.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

GYERMEKNEVELÉS, (77-79) Segítőkészség

Tanítsátok a gyermekeket segítőkészségre! — Az otthon iskolájában 
a gyermekeket tanítsák meg arra, miként kell a mindennapi kötelessé-
geket végezni. Az anya adjon nekik minden napra valami egyszerű fel-
adatot. Nagyobb fáradságot és hosszabb időt igényel ugyan megtanítani 
őket, hogyan csinálják, mint ha maga végezné azt el, de emlékezzen arra, 
hogy jellemük építésében neki kell megalapoznia a segítőkészséget. Ne 
feledjétek, hogy az otthon olyan iskola, ahol az anya a legfőbb tanító! 
Az ő feladata megtanítani gyermekeinek a háztartási kötelességek gyors 
és ügyes elvégzését. Amilyen korán csak lehet, tanulják meg együtt hor-
dozni az otthon terheit. A fiúk és lányok egyaránt, már kisgyermekkortól 
tanuljanak meg egyre nehezebb terheket viselve, értelmesen segíteni a 
háztartási és ház körüli munkákban.

Elnézni a gyermeki tévedéseket — Ezrek nőnek fel otthonukban csak-
nem nélkülözve az oktatást. „Túl sok nehézséget jelent - mondja az anya 
-, inkább megcsinálom magam; ez így csak nehezebb, a gyerek akadályoz 
engem.”

Ezek az anyák megfeledkeznek arról, hogy annak idején nekik is ap-
ránként kellett megtanulniuk mindent! Helytelenül teszik, ha megtagad-
ják gyermekeiktől az oktatást. Tartsátok magatok mellett a gyermekeket, 
engedjétek, hogy kérdezzenek tőletek, és türelmesen válaszolgassatok. 
Lássátok el őket tennivalókkal, és hagyjátok meg nekik az örömet, hogy 
abban a tudatban legyenek, hogy segítettek nektek.

Nem szabad elutasítanotok őket, amikor helyes dolgokat próbál-
nak csinálni! Ha hibáznak, ha baleset történik, és véletlenül valami 
eltörik, ne tegyetek szemrehányást. Egész életük, jövőjük függ attól 
a neveléstől, amit tőletek kapnak gyermekéveikben. Tanítsátok meg 
nekik, hogy testük és elméjük minden képességét használatra kapták, 
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mindannyian Isten tulajdonai, s el vannak kötelezve az Ő szolgálatára! 
Némelyikükkel az Úr már korán közli akaratát. Szülők és tanítók, kezd-
jétek korán tanítani a gyerekeket, hogy ápolják és fejlesszék Istentől 
kapott képességeiket!

Hordozzák a gyermekek is az otthoni terheket! — Tegyétek gyermeke-
itek életét kellemessé, ugyanakkor tanítsátok őket, hogy engedelmesek 
és segítőkészek legyenek, apró terheket hordozva, ugyanúgy, mint ahogy 
ti hordozzátok a nagyobbakat. Neveljétek őket a szorgalom szeretetére, 
így az Ellenség nem fog tért hódítani gondolataikban. Adjatok nekik gon-
dolkodni- vagy tennivalót, mert csak így válhatnak alkalmassá az életre, 
sőt az örök életre is.

Legkorábbi éveiktől arra kell nevelni őket, hogy kivegyék részüket az 
otthoni terhekből. Tanítsátok meg nekik, hogy a kötelezettségek kölcsö-
nösek, s gyorsan és gondosan kell dolgozniuk. Ez a nevelés a legnagyobb 
értékeik egyike lesz az évek múltával.

A család minden tagja legyen tudatában, mit várnak tőle, melyik a rá-
eső rész a munkából, hogy együttműködhessen a többiekkel. A hatéves 
gyermektől a legidősebbig mindenki értse meg, hogy kötelessége részt 
vállalni az élet terheiből.

Örömforrás és tapasztalatszerzés — Milyen fontos, hogy a szülők már 
csecsemőkoruktól helyes nevelést adjanak gyermekeiknek! Tanítsátok 
meg őket, hogy engedelmeskedjenek a parancsolatnak: „Tiszteld apádat 
és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amit az Úr, a te Istened adott 
néked.” (II.Móz. 20:12) Ahogy nőnek és idősebbek lesznek, nagyra ér-
tékelik majd a szülőktől kapott gondoskodást, és örömüket lelik abban, 
hogy segítsenek apjuknak és anyjuknak.

Szépséget lehet találni a legegyszerűbb munkában is — Ha a gyer-
mekek az Úr által kijelölt feladatként tisztelik a mindennapi, ismétlő-
dő kötelességeket, ha iskolának tekintik, ahol megbízható és hatékony 
szolgálatot tanulhatnak, akkor sokkal kellemesebbnek és magasabb 
rendűnek tekintik majd saját munkájukat. Ha minden feladatot úgy vé-
geznek, mintha az Úrnak végeznék, ez a legegyszerűbb szolgálatokat is 
szépséggel veszi körül, és a földi munkásokat összeköti a szent lények-
kel, akik Isten akaratát teljesítik a mennyben. Kijelölt helyünkön ugyan-
olyan hűségesen kell végeznünk kötelességeinket, ahogyan az angyalok 
végzik a magukét.
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Szorgalom (80-83)

Védelem a fiatalok számára — A fiatalság egyik legbiztosabb védelme 
a hasznos elfoglaltság. Azok a gyermekek, akiket szorgalomra neveltek, 
akiknek minden órájuk hasznos, mégis kellemes elfoglaltsággal kitöltött, 
nem fognak sorsuk miatt elégedetlenül zúgolódni, s nem lesz idejük ha-
szontalan ábrándozásra. Annak is csökken a veszélye, hogy romlott szoká-
sokat alakítsanak ki, vagy rossz társaságba kerüljenek.

A szorgalom felbecsülhetetlen érték. Tanítsátok a gyerekeket arra, 
hogy mindig valami hasznosat végezzenek! Az emberi bölcsességnél több 
szükséges ahhoz, hogy a szülők megérthessék, hogyan nevelhetik a lehe-
tő legjobban gyermekeiket, hogy azok itt a földön is hasznos és boldog 
életet élhessenek, s alkalmassá váljanak egy még magasabb szolgálatra 
és még nagyobb boldogságra az eljövendő életben.

Megfelelő feladatokat adni — A gyermekeket arra kell tanítani, hogy 
végezzék el a korukhoz és képességeikhez mért feladatokat. A szülők ser-
kentsék őket, hogy váljanak minél inkább önállóvá. Hamarosan súlyos 
próbák nehezednek az egész földre, ezért jó ily módon arra nevelni őket, 
hogy szembenézhessenek azokkal.

Tanítsátok hasznos tevékenységre, koruknak megfelelő terhek hordo-
zására gyermekeiteket, s meglátjátok, a munka második természetükké 
válik, és nem robotolásnak tekintik majd.

A tétlenség gyümölcse — A szülők nem követhetnek el nagyobb bűnt, 
mint hogy elhanyagolják Istentől kapott felelősségüket gyermekeik neve-
lésében, s hagyják, hogy azok semmittevéssel töltsék idejüket. Az ilyen 
gyerekek hamar megtanulják a haszontalan tétlenséget, és lusta, haszna-
vehetetlen férfiakká és nőkké válnak. Amikor elég idősek lesznek, hogy 
munkába állva eltartsák magukat, úgy gondolkodnak, hogy fizetésüket 
egyaránt megkapják, ha elhenyélik napjukat, vagy ha hűségesen dolgoz-
nak. Ezért aztán munkájukat lustán, lelkiismeretlenül végzik. Ez a különb-
ség az ilyen emberek és azok között, akik megértették, hogy hű sáfárok-
nak kell lenniük. Bármivel is foglalkozzanak, a fiatalok mindig legyenek 
szorgalmas munkások, buzgó lelkűek, mint akik az Úrnak szolgálnak, mert 
aki a kevésen hűtlen, az a sokon is annak bizonyul majd.

Azok a gyerekek, akik otthon megfelelő nevelést kapnak, nem csatan-
golnak az utcán, hogy ott a véletlen nevelje őket - amint ez sokakkal tör-
ténik. Azok a szülők, akik értelmes módon szeretik gyermekeiket, nem 
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engedik, hogy a lustaság szokásával és a házi kötelességek iránti tudat-
lanságban nőjenek fel.

Az idő bölcs felhasználása — Ahol sok a tétlenség, ott Sátán rögtön 
megjelenik kísértéseivel, hogy megmérgezze az életet és a jellemet. Ha a 
fiatalokat nem nevelik hasznos munkára, akkor - nem számít, gazdagok-
e vagy szegények - állandó veszélyben lesznek, mert Sátán talál elfog-
laltságot számukra, saját céljai szerint. Azok a fiatalok, akik nem vágják 
el a Kísértő útját, szilárd elvekkel felvértezve magukat, nem óvják drága 
kincsként az időt sem, mint Istentől rájuk bízott ajándékot, amiről egyszer 
minden emberi lénynek számot kell majd adnia.

A gyermekeket meg kell tanítani, hogy idejüket a lehető legjobban 
használják fel, hogy segítsenek szüleiknek, s önállóak legyenek.

Az idő értéke felbecsülhetetlen. Az eltékozolt időt nem lehet többé 
visszanyerni. Kincset talál, aki felhasználja a veszteségbe menő pillana-
tokat.

Legyőzni minden rossz szokást — Isten az Ő Szavában tervet adott a 
gyermeknevelésre nézve, és ezt a tervet a szülőknek követniük kell. Meg 
kell tanítaniuk gyermekeiknek, hogy győzzenek le minden hanyagságot. 
Minden gyermek legyen tudatában, hogy elvégzendő feladata van a vi-
lágban.

A lustaság és tétlenség nem a kereszténység fáján termő gyümölcsök.
A tétlenség nagy átok. Isten nem azért áldotta meg az embert idegek-

kel, szervekkel és izmokkal, hogy azok a mozgás hiánya miatt tönkremen-
jenek, hanem hogy erősödjenek és gyakorlással egészségesek maradja-
nak. A tétlenség és semmittevés nagy szerencsétlenség, az emberiség 
számára mindig is átok volt, és az is marad.

A gyerekek ne legyenek hűtlen sáfárok otthonukban, ne húzzák ki ma-
gukat a kötelességek teljesítése alól. A nehéz munka fejleszti az izmokat, 
s a család jólétét elősegítve a legnagyobb áldás származik belőle.

Miért kell dolgozni? — Anyám tanított meg dolgozni. Gyakran meg-
kérdeztem tőle: „Miért kell mindig olyan sokat dolgoznom, mielőtt ját-
szanék?” így válaszolt: „Ez nevel és szoktat a hasznos munkára, és távol 
tart a rosszalkodástól. Idősebb korodban hálás leszel érte.” Egyik kisleány 
unokám kérdezte: „Miért kell nekem kötnöm? A nagymamák szoktak köt-
ni!” Így feleltem: „És azt tudod-e, hogy a nagymamák azért tudnak kötni, 
mert akkor kezdték tanulni, amikor még kicsi lányok voltak?”

A napirend fontossága — Amennyire csak lehetséges, jó felmérni, mi 
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az, amit a nap folyamán el kell végeznünk. Készítsetek feljegyzést a rátok 
váró különböző feladatokról, és határozzátok meg az elvégzésükre szánt 
időt. Végezzetek mindent teljes alapossággal, gondosan, mégis gyorsan! 
Ha neked egy szobalány teendői jutottak, győződj meg róla, hogy a szo-
bák jól ki vannak-e szellőztetve, és az ágynemű ki van-e téve a napfényre. 
Szabj magadnak meghatározott időt a munkára, és ne állj meg böngész-
getni, ha a szemed elé újságok vagy könyvek kerülnek. Szólj így: „Nem! 
Csak ennyi és ennyi időm van ezt a munkát elvégezni, és be kell fejeznem 
az adott időpontra!”

Akik természetükből fakadóan lassú mozgásúak, azoknak szükséges, 
hogy serénnyé, gyorssá, energikussá váljanak, emlékezve Pál apostol 
szavaira: „Nem lusták a dologban, buzgók lélekben, az Úrnak szolgálva.” 
(Rm. 12:11)

Ha az jutott részedül, hogy az ételt készítsd el, gondosan számítsd ki, 
mennyi idő szükséges hozzá, és szép rendben, időben tedd az asztalra. Ha 
öt perccel hamarabb készül el, az sokkal dicséretesebb, mint ha öt perccel 
később. Ám ha mozgásod lassú, akkor munkád elhúzódik. Mindenkinek, 
aki lassú, kötelessége megújulni és eredményesebbé válni! Aki akarja, le 
tudja győzni a piszmogás szokását. A mosogatásnál is lehet óvatosnak s 
egyben gyorsnak lenni, csak gyakorolni kell, mert a gyakorlat teszi a mes-
tert, s a kezek megtanulnak fürgébben mozogni.

Váltogassátok a fizikai és a szellemi munkát! — Amikor gyermeke-
ket küldtek családunkhoz, hogy ellátást adjunk nekik, s ők azt mondták: 
„Anyukám nem akarja, hogy én mossak magamra”, én azt feleltem: „Nos, 
rendben, de számoljunk fel emiatt fél dollárral többet a szállásodért?” „Ó 
nem, anyukám nem akar többet fizetni miattam.” „Hát akkor - mondtam 
-, fölkelhetsz reggel, és megcsinálhatod. Isten sem akarja, hogy tőlünk 
várd el magad helyett! Amikor édesanyád reggel fölkel, hogy ételt készít-
sen, amíg te az ágyban fekszel, ezt kellene mondanod: Anya, ezután mi 
hordozzuk ezeket a terheket!” Hagyjátok azokat az ágyban pihenni reg-
gel, akiknek már őszül a hajuk!

Vajon miért nincs ez így? Hol van a baj? A szülőknél, akik hagyják 
gyermekeiket anélkül felnőni, hogy terheket hordoznának otthonukban. 
Amikor iskolába kerülnek, ott ezt mondják: „Anyukám nem akarja, hogy 
dolgozzak.” Az ilyen anyák buták. Megmérgezik gyermekeiket, majd így 
küldik őket iskolába, s ott tovább mérgeznek másokat... A munka a lehető 
legjobb fegyelmezés, amit kaphatnak. Ez nekik sem jelent nagyobb meg-
terhelést, mint anyjuknak. Váltogassátok a fizikai munkát a szellemivel, és 
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a gondolkodásuk sokkal jobban fog fejlődni!
Módszereket kitalálni — A szülők találjanak ki módszereket és eszkö-

zöket, hogy gyermekeiket lefoglalják. Kaphat a gyermek egy kis darab, 
megművelésre váró földet, így neki is lesz valamije, amiből majd szabad 
elhatározással adakozhat.

Engedjétek nekik, hogy amiben csak tudnak, segítsenek, és fejezzétek 
ki, hogy nagyra értékelitek segítségüket. Éreztessétek velük, hogy a csa-
ládi közösség tagjai. Tanítsátok őket használni az eszüket, és amennyire 
csak lehetséges, előre tervezve, gyorsan és alaposan végezni munkájukat. 
Tanítsátok őket arra is, hogy serények és határozottak legyenek, úgy taka-
rékoskodva az idővel, hogy egyetlen perc se vesszen el.

A munka nemes dolog — Tanítsuk a kicsinyeket arra, hogy segítsenek 
nekünk már akkor, amikor kezük még kicsi és erejük gyenge. Véssük elmé-
jükbe, hogy a munka nemes, a menny által az ember számára rendelt do-
log, és Isten Ádámnak is ezt parancsolta az Édenben, mint az értelem és 
a test egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen eszközét. Tanítsuk meg 
nekik, hogy az igazi örömök a szorgalmas munkavégzésből következnek.

Igyekezet és kitartás (84-85)

Megelégedettség a feladat elvégzésében — A gyerekek gyakran fog-
nak hozzá lelkesedéssel egy munkához, de elfáradva vagy belezavarodva 
szeretnének változtatni és valami újat kezdeni. Ha többféle dologba kezd-
ve, egy kis csalódás miatt abbahagyják a munkát, akkor egyik feladatról 
a másikra ugrálva végül semmit sem fejeznek be tökéletesen. A szülők 
ne engedjék, hogy gyermekeiket a változtatgatás kedvtelése vezesse. Ne 
foglalják le magukat annyira, hogy ne maradjon idejük türelmesen fe-
gyelmezni és irányítani a fejlődő kis embert. Néhány bátorító szó, időben 
nyújtott támogatás átsegítheti őket a nehézségeken és az elkedvetlene-
désen, s ha látják az elvégzett munka eredményét, elégedettségük még 
nagyobb erőfeszítésekre sarkallja őket.

Sok gyermek csügged el a bátorító szavak és egy kis segítség híján, 
s így egyik dologról a másikra tér át. Ezt a szomorú fogyatékosságukat 
aztán továbbviszik későbbi életükbe, mivel nem tanulták meg, hogy ki-
tartóak legyenek a csüggesztő körülmények között is. Sajnos sokak egész 
élete sikertelenségbe torkollik amiatt, hogy fiatalon nem részesültek he-
lyes fegyelmezésben. A gyermek- és ifjúkorban kapott nevelés, a fiatalkori 
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hatások meghatározzák felnőttkori pályafutásukat, és vallásos tapasztala-
tuk neveltetésüknek megfelelő bélyeget visel magán.

A tétlenség megszokása kihat a későbbi életre — Az elkényeztetett 
gyermekek, akik elvárják, hogy mindig kiszolgálják őket, csalódottak és 
kedvetlenek lesznek, ha követeléseik nem teljesülnek. Ugyanez a beállí-
tottság lesz majd látható egész későbbi életük folyamán - gyámoltalanok, 
mások segítségére szorulók lesznek, elvárva, hogy mindig kedvezzenek 
és engedjenek nekik. Még felnőttkorukban is, ha ellenállást tapasztalnak, 
sértve érzik magukat, azt gondolják, hogy visszaélés történt velük, s így 
gyötrődnek végig életútjukon, nehezen hordozva saját terheiket, gyakran 
zúgolódva és bosszankodva, mert semmi sem felel meg nekik.

Az alaposság és gyorsaság szokásának fejlesztése — Az anyától a gyer-
mekek tanuljanak gondosságot, alaposságot és gyorsaságot, s váljanak 
ezek szokásaikká. Ha megengedjük, hogy akár egy-két órát is eltöltsenek 
olyan munkával, amit fél óra alatt is el lehet végezni, ez nem más, mint 
hogy hagyjuk kialakulni a lassúság és késlekedés szokását. A szorgalom és 
alaposság szeretete kimondhatatlan áldásnak bizonyul a fiatalok számára 
az élet magasabb iskolájában, amelybe be kell majd lépniük, ha időseb-
bek lesznek.

Tanács - különösen lányoknak — Van egy másik hiba, ami sok nehézsé-
get és bajt okozott nekem: némely lánynak az a rossz szokása, hogy nyel-
vük állandóan pereg, a drága időt érdemtelen dolgokról való fecsegés-
sel töltik, s míg a beszélgetésre figyelnek, munkájuk vontatottan halad. 
Ezeket a dolgokat sokan semmiségnek nézik, említésre sem méltónak, s 
ezzel becsapják magukat. A részletek nagyon is lényegesek, mert fontos 
kapcsolatban állnak az egésszel. Isten nem figyelmetlen az apróságokat 
illetően sem, amelyek által az emberiség jólétéért munkálkodik.

A kis dolgok jelentősége — Soha ne becsüljük le a kis dolgok jelen-
tőségét, mert ezek szerzik az élethez szükséges valódi fegyelmet, s ezek 
által alakul a lélek vagy krisztusi, vagy ördögi hasonlatosságra. Isten segít 
nekünk ápolni szokásainkat a gondolkodásban, beszédben és tettekben, 
hogy bizonyítsuk mindenkinek: Jézussal voltunk és tőle tanultunk.

A győzelmek mint lépcsőfokok — Tanítsátok a gyermekeket és fiata-
lokat arra, hogy minden hiba, minden tévedés, minden nehézség árán 
kivívott győzelem egy-egy lépcsőfokká váljék a jobb és magasabb rendű 
dolgok felé vezető emelkedőn.
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Önmegtagadás, önzetlenség és figyelmesség (86-88)

Tanítások, melyekre minden otthonban szükség van — Minden otthon-
ban tanítani kellene az önmegtagadás leckéit. Apák és anyák, tanítsátok 
gyermekeiteket takarékosságra! Ösztönözzétek őket arra, hogy takarítsák 
meg fillérjeiket a missziómunkára. Krisztus a mi példaképünk. Szegénnyé 
lett értünk, hogy mi az Ő szegénysége által gazdagok lehessünk (II. Kor. 
8:9). Azt tanította, hogy egynek kell lennünk a szeretetben. Munkálkod-
nunk kell, ahogyan Ő munkálkodott, áldozatokat hoznunk, ahogyan Ő tet-
te, s úgy szeretnünk, mint Isten gyermekei.

Tanuljátok meg az önmegtagadást, és tanítsátok meg azt gyermekei-
teknek is. Mindenre, ami önmegtagadás által megmenthető, szükség van 
az elvégzésre váró műben. Enyhíteni kell a szenvedést, ruházni a mezíte-
leneket, táplálni az éhezőket, s a napjainknak szóló igazságot el kell juttat-
ni azokhoz, akik még nem hallották.

Váljék szokássá az áldozathozatal — Példamutatással és elvek tanítá-
sa által neveljetek önmegtagadásra, takarékosságra, nagylelkűségre és 
önállóságra. Aki igaz jellemmel rendelkezik, képes megbirkózni a nehé-
zségekkel, s követni fogja az „Így szól az Úr!” kijelentést. Az emberek vo-
nakodnak megérteni Isten iránti kötelességüket mindaddig, amíg Krisztus 
iskolájában meg nem tanulják hordozni az Ő szabályozó, engedelmesség-
re késztető igáját. Az igazság terjesztésének és intézmények alapításának 
munkájában az első lépés az áldozathozatal. Ez nélkülözhetetlen része 
a nevelésnek is. Az önfeláldozásnak mindannyiunk szokásává kell válnia, 
akik jellemünk épülését munkáljuk, és olyan épületet szeretnénk, amely 
„nem kézzel csinált, hanem örökkévaló a mennyben” (II.Kor. 5:1).

„Lemondásdoboz” — Neveljük a gyermekeket önmegtagadásra. Egy-
szer, amikor beszédet tartottam Nashville-ben, az Úr világosságot adott 
nekem ebben a dologban. Nagy erővel villant fel előttem, hogy minden 
otthonban kellene tartani egy „lemondásdobozt”, amelybe a gyerekek 
beledobálhatják a pénzt, melyet egyébként édességekre és más fölösle-
ges dolgokra költöttek volna...

Meglátjátok, hogy ha ezekbe a dobozokba teszik megtakarított pénzü-
ket, nagy áldásban lesz részük... A család minden tagjának - a legöregebb-
től a legfiatalabbig - önmegtagadást kell gyakorolnia.

A gyerekek ne legyenek a középpontban! — A kettőtől négyéves korú 
gyermekekben ne tápláljuk azt a gondolkodást, hogy mindent meg kell 
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kapniuk, amit kérnek. A szülők tanítsák meg őket az önmegtagadás lecké-
ire, és soha ne viselkedjenek úgy velük, hogy azt képzeljék, ők vannak a 
középpontban és minden körülöttük forog.

Sok gyermek önző hajlamokat örököl szüleitől, ám a szülőknek arra kell 
törekedniük, hogy természetükből eltávolítsanak minden ilyen gonosz 
hajlamot. Jézus sokszor dorgálta azokat, akik önzők voltak és kívánságaik 
kielégítésének éltek. A szülők figyeljék gyermekeik első önző megnyilvá-
nulásait akár viselkedésükben, akár más gyermekekkel való érintkezésük 
közben, hogy megfékezhessék és gyökerestől kiirthassák ezeket a voná-
sokat jellemükből.

Némely szülő túl sok időt és figyelmet fordít gyermekei szórakozta-
tására, pedig inkább arra kell tanítani őket, hogy hasznosan foglalják le 
magukat, saját ügyességüket és leleményességüket gyakorolják. Így meg-
tanulnak megelégedni az egészen egyszerű örömökkel is. Legyenek arra 
tanítva, hogy bátran elviseljék kis csalódásaikat és próbáikat. Ahelyett, 
hogy felhívnánk a figyelmet minden csekély fájdalomra vagy bántódásra, 
tereljük el figyelmüket; tanítsuk őket arra, hogy tegyék túl magukat a kis 
bosszúságokon, kellemetlenségeken.

Az önzetlen lelkület szépsége — Minden gyemekben ápolni és gon-
dozni kell az önzetlenség lelkületét, amely - tudtán kívül - szépséget, ked-
vességet kölcsönöz neki. Ez az egyik leglényegesebb tulajdonság.

Tanulmányozzátok, hogyan taníthatjátok a gyermekeket arra, hogy 
előzékenyek legyenek másokkal. A fiatalok korán szokjanak hozzá az en-
gedelmességhez, önmegtagadáshoz, és ahhoz hogy tekintettel legyenek 
másokra. Meg kell tanulniuk megfékezni a hirtelen indulatokat, a szen-
vedélyes szavakat, s mindig kedvesnek kell lenniük, udvariasságot és ön-
uralmat gyakorolva.

Micsoda gondossággal kell a szülőknek nevelniük gyermekeiket, hogy 
ellensúlyozzanak és semlegesítsenek minden önző hajlamot! Szakadatla-
nul azon kell fáradozniuk, hogy gyermekeiket arra befolyásolják: legyenek 
figyelmesek másokkal, s tanuljanak meg szolgálatokat végezni szüleiknek, 
akik mindent megtesznek értük.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz
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8. Tanulmány javasolt olvasmánya

GYERMEKNEVELÉS, (89-91) Takarékosság és gazdálkodás

Felszámolni a tékozlást — Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy 
Isten jogot formál mindenre, ami birtokukban van, és hogy ezt a jogot 
soha semmi nem érvénytelenítheti. Mindenük, amijük van, csak rájuk lett 
bízva, hogy bizonyossá váljék, vajon engedelmesek lesznek-e. — A pénz 
szükséges kincs. Ne pazaroljuk olyanokra, akik nem szorulnak rá! Valaki-
nek szüksége van önkéntes adományaidra... Ha vannak tékozló szokásaid, 
irtsd ki azokat életedből, amilyen hamar csak lehetséges! Ha ezt nem te-
szed meg, az örök életedet veszíted el miatta. A takarékosság, szorgalom 
és józanság szokásai már ezen a földön áldásnak bizonyulnak, s gazdag 
hozományt jelentenek számodra és gyermekeid számára is.

Takarékosságra nevelni a gyermekeket — Világosság adatott az Úrtól 
arra nézve, hogy legyünk gondosak, s ne fecséreljük drága időnket és pén-
zünket meggondolatlanul. Sok minden van, ami vágyainkat kielégítené, 
de vigyáznunk s védekeznünk kell az ellen, hogy szükségtelen dolgokra 
költsük a pénzt. Ha városainkban elszántan előre akarjuk vinni Isten mű-
vét, nagyarányú anyagi befektetésre lesz szükség. Mindenkinek megvan 
a maga része, hogy tegyen valamit az Úr munkájában. A szülők oktassák 
gyermekeiket takarékosságra, hogy a nyáj fiatalabb tagjai is megtanulják 
megosztani a felelősséget Isten ügyének támogatásában.

A szeretetet ne költekezéssel fejezzük ki! — Gyakoroljatok takarékos-
ságot otthonotokban! Tegyétek félre bálványaitokat és mondjatok le önző 
örömeitekről! Kérlek benneteket, ne merüljetek bele otthonotok szépít-
getésébe, mert ez Isten pénze, és egyszer számon kéri tőletek! Szülők, 
Krisztusért kérlek, ne használjátok az Úr pénzét gyermekeitek vágyainak 
kielégítésére! Ne tanítsátok őket a kérkedés és divat hajhászására azért, 
hogy tekintélyt szerezzenek a világban...

Gyermekeitek nevelésében vigyázzatok, nehogy azt képzeljék, hogy az 
irántuk való szeretetet tékozlásuk, fitogtatási vágyuk, büszkeségük kielé-
gítésével kell megmutatnotok. Nem annak van most az ideje, hogy azt 
találgassuk, mibe fektessük pénzünket. Találékonyságotokat terjesszétek 
ki arra, hogy észrevegyétek, hogyan tudnátok takarékoskodni!

Krisztus tanításai a takarékosságról — Tanítás rejlik számunkra az öt-
ezer ember megvendégelésében, amely különösen azokra az időkre szól, 
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amikor nehéz körülmények közé kerülünk és szigorú takarékosság gyakor-
lására kényszerülünk. Miközben csodáját véghezvitte és az éhes tömeget 
táplálékhoz juttatta, Krisztus figyelme arra is kiterjedt, hogy a maradék ne 
vesszen kárba.

Így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek fel a megmaradt darabokat, hogy 
semmi ne vesszen el.” Bár a menny minden kincse az övé, s minden az Ő 
parancsnoksága alatt áll, nem szenvedhette, hogy akár csak egy morzsa 
is kárba vesszen.

Ne dobjatok el semmi használhatót! — Ne dobjatok el semmi használ-
hatót! Ez bölcsességet, előrelátást, és állandó gondosságot követel. Meg-
mutatták nekem, hogy sok család azért szenved hiányt az alapvető élet-
szükségletek terén, mert képtelenek a takarékosságra a kicsi dolgokban.

Akik sohasem tanultak takarékosságot — Sok még az elvégzendő 
munka Isten művében, de sajnos az emberek, akik magas állásokat tölt-
hetnének be és sokat tehetnének a Mesterért, nem ütik meg a mértéket, 
mert nem tanultak takarékosságot. Amikor munkába léptek, akkor sem 
szabták igényeiket a bevételükhöz, s így tékozló szokásaik bizonyították 
használhatatlanságukat.

Hogyan tanítsunk a pénz helyes használatára? — Minden gyermek 
és fiatal tanulja meg, hogy ne csupán a képzeletbeli nehézségeket oldja 
meg, hanem vezessen pontos elszámolást saját bevételeiről és kiadásai-
ról. Tanulják meg a pénz használatát a gyakorlatban is. Akár szüleik látják 
el őket, akár saját keresetük van, válasszák ki és vegyék meg maguk a 
ruháikat, könyveiket és egyéb szükségleteiket, s vezessenek elszámolást 
kiadásaikról - ez a lehető legjobb módja annak, hogy megismerjék a pénz 
értékét és használatát.

A számlavezetés hasznossága — A gyerekek már egészen fiatal kor-
ban megtanulhatnak írni, olvasni, számolni és saját elszámolást vezetni, 
s ezekben az ismeretekben fejlődve, lépésről lépésre haladhatnak egyre 
előrébb.

Tanítsátok meg a gyerekeket az elszámolás vezetésére, mert ez teszi 
alkalmassá őket a későbbiekben arra, hogy pontosak legyenek. A tékozló 
fiúból lesz a tékozló férfi. A hiú, önző, csak magával törődő lányból ugyan-
ilyen tulajdonságokkal rendelkező asszony válik. Ne feledjük, hogy vannak 
körülöttünk más fiatalok is, akikért felelősek vagyunk, s ha gyermekeinket 
helyes szokásokra oktatjuk, általuk másokat is befolyásolhatunk.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz
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9 . Tanulmány javasolt olvasmánya

ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK, (97-98) A keresztény nevelés fontossága

Isten megköveteli az értelmi képességek fejlesztését. Azt kívánja, hogy 
szolgái értelmesebbek legyenek és jobb ítélőképességgel rendelkezze-
nek, mint a világ fiai. Akik gondtalanok és közönyösek az iránt, hogy minél 
képzettebb munkások legyenek, nem szolgálnak Isten tetszésére. Az Úr 
azt kívánja, hogy szeressük Őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden 
erőnkből és minden tehetségünkkel. Ez arra kötelez, hogy értelmünket 
és minden tehetségünket továbbfejlesszük, hogy teljesen megismerjük 
és szeressük Teremtőnket.

Ha Isten Lelkének befolyása alá helyezzük magunkat, minél alaposab-
ban képezzük elménket, annál hatásosabb eszközzé lehetünk Isten szol-
gálatában. A tanulatlan, de magát Istennek szentelt ember, aki vágyódik 
arra, hogy mások áldására legyen, kiváló munkát végezhet az Úr szolgá-
latában. Azonban azok, akik hasonlóan áldozatkész lelkülettel bírnak, de 
alapos kiképzésben részesülhettek, még sokkal nagyobb mérvű munkát 
végezhetnek Krisztusért, mert kedvezőbb helyzetben vannak.

FELKÉSZÜLÉS A MAGASABB RENDŰ SZOLGÁLATRA
Az Úr azt kívánja, hogy lehetőség szerint mindenki a legjobb kiképzés-

ben részesüljön, azzal a céllal, hogy ismereteinket másokhoz eljuttassuk. 
Senki sem tudhatja, hol és mikor kell bizonyságot tennie Istenről. Meny-
nyei Atyánk látja, mivé fejlődhet valaki, aki teljesen átadja magát Őneki. 
Olyan lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amelyeket gyenge hitünk-
kel fel sem tudunk fogni. Tudásunkat annyira kell gyarapítanunk, hogy 
szükség esetén az ige igazságait a legmagasabb földi méltóságok előtt is 
képviselhessük, Isten nevének dicsőségére. Ne mulasszunk el egyetlen 
alkalmat sem, hogy értelmileg mindjobban felkészülhessünk Isten szol-
gálatára.

SOKOLDALÚ KIKÉPZÉS
A nevelésre rászoruló ifjúság szilárd elhatározással kezdjen dolgozni, 

hogy elérje célját. Ne várakozzatok a kínálkozó alkalomra, keressétek ti az 
alkalmat! Ragadjatok meg minden lehetőséget! Tanuljatok meg a pénz-
zel gazdálkodni. Ne adjátok ki fölöslegesen ínyencségekre és élvezetek-
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re. Határozzátok el, hogy olyan hasznos és alkalmas eszközökké kívántok 
lenni, amilyet Isten elvár. Minden vállalkozásotokban hűségesen és ala-
posan dolgozzatok. Ragadjatok meg minden elérhető eszközt tudásotok 
gyarapítására, értelmetek fejlesztésére. A könyvekből vett tananyagokat 
párosítsátok hasznos kézi munkával, s hűségesen kitartva, vigyázva és 
imádkozva, jussatok el a felülről való bölcsességre. Ez nyújt részetekre 
mindent átfogó nevelést. Ily módon jellemetek jó irányba fejlődhet, s má-
sokat is a szentség és egyenesség útjára vezethettek.

Önmagunk nevelése terén sokkal többet végezhetnénk, ha figyelnénk 
és meglátnánk az alkalmakat és kiváltságainkat. Az igazi nevelés sokkal 
többet jelent, mint ami az iskolában megszerezhető. Ne hanyagoljuk el 
a tudományokkal való foglalkozást, azonban sokkal magasabb szintű ki-
képzésre tehetünk szert az Istennel való élő összeköttetés által. Minden 
tanuló vegye elő Bibliáját, s lépjen élő kapcsolatba a legnagyobb Tanító-
val. Képezzük és fegyelmezzük az értelmet, hogy megküzdhessen a nehéz 
problémákkal az isteni igazságok kutatásában.

TUDÁS ÉS ÖNFEGYELEM
Akik éhezik a tudást és az ismeretet, és azt, hogy embertársaik áldá-

sára lehessenek, azok valóban áldásban fognak részesülni. Isten igéjének 
tanulmányozása képességeiket komoly tevékenységre serkenti. Az elme 
mindjobban erősödik és alkalmasabbá válik a különféle feladatok elvég-
zésére.

Akik Isten munkatársai akarnak lenni, azoknak önuralomra kell szert 
tenniük. Ezzel többet fognak elérni, mint a szónoki képességekkel vagy a 
legfényesebb tehetségekkel.

FELELJ MEG SZÜLEID VÁRAKOZÁSÁNAK!
A legjobb és a legbiztosabb igazat cselekedni, mivel ez a helyes. Akarsz-

e most komolyan gondolkozni ezen? A helyes, igaz cselekedetek alapját 
a jó gondolatok képezik. Határozd el magadban, hogy megfelelsz szüleid 
várakozásának, és hűségesen törekedve igyekszel előbbre jutni. Mutasd 
meg nekik, hogy megteszed a tőled telhetőt, hogy a neveltetésedre fordí-
tott áldozatok ne vesszenek kárba. Legyen elhatározott szándékod, hogy 
együtt munkálkodsz szüleiddel és tanítóiddal, és igyekszel elérni a tudás 
és a jellem legmagasabb szintjét. Határozd el, hogy nem okozol csaló-
dást azoknak, akik szeretnek téged és bíznak benned. Férfihoz méltó az 
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igazságnak megfelelően élni, és Jézus segítségedre lesz abban, hogy igaz 
életet élj, ha magad is erre töreksze

<<< vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK, (99-101) Nevelés az örökkévalóságra; Gya-
korlati oktatás

NEVELÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA

János apostol a következőket írta: „Írtam néktek, ifjak, mert erősek 
vagytok és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a go-
noszt.” (I. János 2:14) Pál pedig arra intette munkatársát, hogy szólítsa 
fel az ifjúságot a józanságra (Titus 2:6). Emelkedjetek fel lélekben, hogy 
hasonlóak legyetek Dánielhez, az Úr hűséges és állhatatos szolgájához! 
Fontoljátok meg minden lépeseteket, útjaitokat, mert a hely, amelyen áll-
tok, szent hely, és az Úr angyalai vannak körülöttetek.

Nagyon helyénvaló, ha szükségét érzed annak, hogy a nevelés létrájá-
nak legmagasabb fokára kell feljutnod. A bölcselet és a történelem fon-
tos tantárgyak ugyan, de minden idő- és pénzáldozat kárba vész, ha nem 
használod fel képességeidet Isten dicsőítésére és az emberiség javára. A 
tudományok, ismeretek értéktelenek, ha nem szolgálnak lépcsőfokul szá-
modra az említett magasabb célok megvalósítása érdekében.

Az a nevelés, amely nem ad tartós, az örök életre szóló tudást, teljesen 
céltalan. Ha nem a menny és az eljövendő örök élet lebeg szemed előtt, 
ismereteidnek nincs tartós értékük. De ha Jézus a tanítómestered – nem-
csak a hétnek egy napján, hanem mindennap és minden órában –, akkor 
tanulmányaid közepette elégedetten fog rád tekinteni.

GYAKORLATI OKTATÁS

A rendszeresen végzett, hasznos munka az evangéliumi terv része. 
A nagy Tanítómester a felhőoszlopból adott utasítást Izraelnek, hogy 
minden ifjú sajátítson el valamilyen hasznos munkát. Ezért volt szokás a 
zsidóknál – mind a gazdagoknál, mind a szegényeknél –, hogy fiaikat és 
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leányaikat valamely mesterségre taníttassák ki, hogy szükség esetén ne 
legyenek másokra utalva, hanem képesek legyenek fenntartani magukat. 
Elméleti képzést is kaptak, de mesterséget is kellett tanulniuk. Ezt nevelé-
si rendszerük elengedhetetlen részének tartották.

Kiegyensúlyozott nevelés
Ma is, miként Izraelben tették, minden ifjút a gyakorlati élet köteles-

ségeire kellene nevelni. Mindenkinek el kellene sajátítani valamilyen kéz-
műipart, amellyel biztosíthatja megélhetését. Ez nemcsak azért fontos, 
mert szükség esetén segítséget nyújt az élet fenntartásához, hanem fő-
ként azon hatása miatt, amelyet a testi, lelki és erkölcsi fejlődésre gya-
korol. Még ha biztos volna is benne valaki, hogy sohasem kell a létfenn-
tartás érdekében keze munkájára szorulnia, mégis meg kell tanulnia és 
gyakorolnia kell a munkavégzést. A testi munka nélkül senkinek sem lehet 
egészséges testalkata és jó egészsége, s a helyesen szabályozott fizikai 
munka fegyelmező ereje szintén igen lényeges az értelmi képességek fej-
lődése és a nemes jellem kialakulása szempontjából.

Azok a fiatalok, akik tudásukat csak könyvekből merítették, de a gya-
korlati munkát elhanyagolták, semmiképp sem állíthatják, hogy megfe-
lelő, mindenre kiterjedő nevelésben részesültek. Energiájuk, amelyet 
munkára kellett volna fordítaniuk, kihasználatlanul hevert. A nevelés nem 
kizárólag az elme csiszolásából áll. Az ifjúság nevelésének a testi munka is 
lényeges része. A nevelés igen fontos mozzanatát hanyagoljuk el, ha gyer-
mekeinket nem tanítjuk meg a hasznos munkák végzésére. Ennek nem 
volna szabad kimaradnia az ifjúság neveléséből.

Alapos és átfogó nevelést az ember egész lényének összmunkája 
nyújthat. Fordítsa minden tanuló a nap bizonyos részét valamely hasz-
nos, tevékeny munkára. Így megszokja a szorgalmat és növeli önbecsülé-
sét. Egyúttal megvédi a semmittevés, restség hatásaként mutatkozó rossz 
szokásoktól. Ez mindenben megegyezik a nevelés eredeti céljával, mert 
ha szorgalmas tevékenységre és tisztaságra buzdítják a fiatalokat, akkor 
ők ezáltal összhangba jutnak Teremtőjükkel.

A hasznos munka áldása
Az egészség szempontjából legnagyobb áldást nem az olyan mozgás-

ból nyerjük, amelyet szórakozás céljából vagy csupán a testedzés kedvé-
ért végzünk. A szabad levegőn tartózkodásnak és az izmok foglalkoztatá-
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sának megvan ugyan a haszna, de ha ezt az energiamennyiséget hasznos 
munka végzésére fordítjuk, akkor ennek áldása is nagyobb. Az elégedett-
ség érzése hat át bennünket, s az ilyen tevékenység velejárója, hogy érez-
zük hasznosságunkat, és a kötelességteljesítés jóleső érzése megnyugtat-
ja lelkiismeretünket.

Tanulóinknak sokoldalú képzettséggel kell kilépniük az életbe, hogy ha 
saját erejükből kell megélniük, felhasználhassák tudásukat, olyan tudást, 
amelyet megkövetel az élet. A szorgalmas tanulás igen fontos, de ugyan-
ilyen lényeges a szorgalmas, kemény munka is. Azonban nem fontos a 
szórakozás, a játék. A testi erők szórakozásra való felhasználása nem ked-
vező az értelem, a szellemi egyensúly fenntartása szempontjából. Isten 
áldása kísérné a fiatalokat, ha Krisztus szolgálatára szentelnék azt az időt, 
amelyet olyan testgyakorlatokra fordítanak, melyeket fokról fokra végül 
is túlzásba visznek.

A gyakorlati élet fegyelmét, amely testi és szellemi munkából tevődik 
össze, megszépíti az a tudat, hogy mind a test, mind a lélek képes lesz 
egyre jobban végezni a munkát, amelyet Isten jelölt ki az ember számára. 
Minél tökéletesebben érti meg az ifjúság, miképpen kell a gyakorlati élet 
kötelességeinek eleget tennie, annál nagyobb lesz az örömük, ha ember-
társaik hasznára lehetnek. Az értelmes munkára nevelt elme mind széle-
sebb látókörűvé lesz, s a gyakorlat és a fegyelem egyre alkalmasabbá teszi 
az embert a hasznos munka végzésére, mert megszerezte azt a lényeges 
tudást, amely által mások áldására lehet.

Krisztus életében nem találok egyetlen példát sem, amely azt mutat-
ná, hogy valaha is szórakozással és mulatozással töltötte volna idejét. 
Ő volt a jelenlegi és az eljövendő élet legnagyobb tanítója, s nem látok 
egyetlen esetet sem az életében, amikor tanítványait arra vezette volna, 
hogy puszta szórakozásból végezzenek testgyakorlatokat.

Tanuljatok meg főzni!
A fiatal férfiak éppúgy, mint a nők, tanuljanak meg gazdaságosan főzni, 

éspedig húsételek nélkül is. Ne biztassák őket olyan ételek elkészítésére, 
amelyek bármilyen kis mértékben is húsféléket tartalmaznak, mert ez in-
kább az egyiptomi sötétségre és tudatlanságra utal, mint az egészségügyi 
reformok hűséges végrehajtására, tisztaságának megőrzésére.

Különösen a nőknek kell megtanulniuk jól főzni. Avagy a lányok nevelé-
sének melyik területe fontosabb ennél? Bármilyen körülmények közé ke-
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rüljön is az életben, a főzés az a tudomány, amelyet mindig felhasználhat.

A misszióterületeken.
A gyakorlati élet tudományának és kötelességeinek elsajátítása teszi 

alkalmassá a fiatalokat arra, hogy az iskolából kikerülve idegen országok-
ba mehessenek. Ezek a fiatalok megtarthatják teljes függetlenségüket a 
bennszülöttekkel szemben, mert érteni fognak a főzéshez, mosáshoz és 
házépítéshez. Példájuk által jó befolyást gyakorolhatnak, s megmutat-
hatják, hogy képesek a tudatlanokat nevelni, s jobb munkamódszerekkel 
jobb eredményeket elérni. Ezek az ifjak bizonyítják, hogy a misszionári-
usok kitűnő nevelők, tanítómesterei a hasznos munkának. És bárhová 
menjenek is, mindaz a tudás, amelyet elsajátítottak, teret nyit előttük és 
megfelelő körülményeket biztosít majd számukra.

<<< vissza a 10. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, (553-561) A prófétaiskolák

Izrael nevelését maga az Úr irányította. Gondoskodása nem korlátozó-
dott csupán vallásos érdekeikre, hanem kiterjedt szellemi, fizikai jólétük-
re is. Ezek is az isteni gondviselés alá tartoztak és ezeket is isteni törvé-
nyek szabályozták.

Megparancsolta a hébereknek, hogy gyermekeiket az Úr minden tör-
vényére tanítsák meg, és beszéljék el nekik, mit tett atyáikért. Ez a szülők-
nek kiváltképp kötelessége volt, olyan kötelessége, amelyet senkire sem 
ruházhattak át. Mert nem idegen ajkaknak kellett Isten e nagy dolgaira 
tanítani a gyermekeket, hanem a szülőknek, akik őket a legjobban sze-
rették. A mindennapi élet minden mozzanatába Isten gondolatát kellett 
beleszőniük. Isten hatalmas cselekedeteit amelyekkel népét megszabadí-
totta - és az eljövendő Megváltóra vonatkozó kegyelmes ígéreteit szinte 
naponta tanulmányozni kellett az izraelita családokban. Hogy az oktatás 
a szívekbe jól bevésődjék, képeket és hasonlatokat alkalmaztak. Így vés-
ték az ifjúság szívébe a határtalan isteni gondviselés és az eljövendő élet 
igéit. Megtanították őket, hogy a természetben és az Igében egyaránt Is-
tent keressék. A csillagok milliója, a faóriások, a rét virágai, a büszkén 
égbe meredő bércek és a csobogó kis patak is a Teremtőről beszélt. Az 
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áldozatok bemutatása, a szentély szolgálata és a próféták beszédei Isten 
megkülönböztetett megnyilatkozásai voltak számukra.

Ilyen nevelésben részesült Mózes is szüleinek szerény góseni hajléká-
ban; így nevelte a hűséges Anna is gyermekét, Sámuelt; Dávid a bethle-
hemi dombvidéken ugyancsak ilyen isteni szabályok szerint nőtt fel; és 
Dániel, mielőtt rabsága elválasztotta szüleitől, ugyanilyen oktatásban ré-
szesült. De ilyenek voltak Krisztus gyermekévei is Názáretben; s az isten-
félő ifjú, Timótheus is, aki nagyanyja Lois, és édesanyja, Eunika ajkairól 
tanulta a Szentírás igazságait (2Tim 1:5; 3:15).

Az ifjúság továbbképzéséről a prófétaiskolák gondoskodtak. Ha egy 
ifjú behatóbban kívánta tanulmányozni Isten szavát és vágyakozott fent-
ről jövő mennyei bölcsesség után, hogy később Izrael tanítója lehessen, a 
prófétaiskolák nyitva álltak előtte. Ezeket az iskolákat Sámuel alapította, 
hogy gátat vessen az elharapódzott erkölcsi romlásnak; s hogy elősegítse 
az ifjúság, és általa a nemzet szellemi és erkölcsi jólétét és felemelke-
dését. Ezért az iskolákba olyan tanítókat helyezett, akik istenfélelemben 
mindenkor képesek a nép vezetésére és tanácsolására. E cél eléréséhez 
egész seregét gyűjtötte össze az istenfélő, értelmes és tanulni vágyó ifjak-
nak. Ezeket aztán „próféták fiainak” nevezték. S amíg ők Isten társaságá-
ban az Igét és a teremtés csodálatos művét tanulmányozták, természetes 
képességeik mellé felülről jövő bölcsesség adatott. Tanítóik jártasak vol-
tak az igazság minden pontjában és állandó kapcsolatban voltak Istennel. 
Szentlelkének megkülönböztetett áldásaiban részesültek. De istenfélel-
mük és képzettségük folytán a nép bizalmát és megbecsülését is élvezték.

Sámuel idejében két ilyen iskola volt Izraelben. Az egyik Rámában, a 
próféta otthonában, a másik pedig Kirjáth-Jeárimban, ahol akkor a frigy-
ládát őrizték. De később még több iskolát is alapítottak.

A tanulók földműveléssel vagy kézművességgel keresték meg kenyerü-
ket. Mert Izraelben nem tartották a munkát megalázónak, még csak kü-
lönösnek sem. Ellenkezőleg, bűnnek tartották felnevelni a gyermekeket 
valamilyen hasznos foglalkozás nélkül. Egyébként Isten rendelte el úgy, 
hogy a gyermekek - még a szent tisztség betöltésére készülők is, - vala-
milyen foglalkozást tanuljanak. A vallásoktatók nagy része is kétkezi mun-
kával tartotta fenn magát. Még az apostolok idejében sem vetették meg 
Pált és Akvilát, akik sátorszövéssel gondoskodtak megélhetésükről.

A prófétaiskolák főtantárgya Isten törvénye volt. Emellett a mózesi 
szabályokat és a szent történelmet tanulták, továbbá a szent zenét és köl-
tészetet. A tanítás módja igen különbözött a mai teológia tanítás módsze-



130 10. TANuLMÁNY JAVAsOLT OLVAsMÁNYA 

rétől, amelyek végzős hallgatói kevesebb ige- és istenismerettel bírnak, 
mint belépésükkor. Ezek a régi iskolák a legelső és legnagyobb cél Isten 
akaratának és az ember Isten iránti kötelességének tanulmányozása volt. 
A régi szent történetekben Isten nyomait keresték. Megmagyarázták a 
hasonlatok példázta nagy igazságokat, és hitben elfogadták az egész ha-
sonlatrendszer lényegét - Isten Bárányát - aki elveszi a világ bűneit.

Az ima lelkületét kiváltképpen ápolták. De a tanulókat nem csak arra 
tanították, hogy az imádkozás kötelesség, hanem arra is, hogy miképp 
imádkozzanak, hogyan közeledjenek Teremtőjükhöz; miképpen tegyenek 
bizonyságot hitükről; hogyan értsék meg a Lélek szavát és hogyan telje-
sítsék annak utasításait. A megszentelt értelem állandóan „régit és újat” 
hozott elő számukra az Úr kincstárából és Isten Lelke a prófétálásban és 
szent énekben nyilatkozott meg.

A zene külön, szent célt szolgált. Feladata volt, hogy az emberek gon-
dolatait tiszta, nemes és felemelő dolgokra irányítsa és hogy a lelkekben 
Isten iránti hálát és tiszteletet ébresszen. Mennyire különbözik az ősi 
szokás és alkalmazás attól, amit ma a zene szolgál. Hányan használják 
fel zenei képességüket a maguk és nem Isten dicsőítésére! A meggon-
dolatlanokat a zene szeretete sokszor olyan helyek látogatására csábítja, 
amelyek felkeresése Isten gyermekeinek tilos, mert ott összekeverednek 
azokkal, akik e világot szeretik. És így az, ami helyesen alkalmazva áldások 
forrása lehetne, Sátán leghathatósabb eszközévé válik, hogy az emberek 
gondolatait az örökkévaló dolgoktól elvonja.

A zene a mennyei hajlékokban folyó istentiszteletnek egy részét alkot-
ja. Törekednünk kell azért arra, hogy dicsénekeinkben, menynyire csak 
lehet, megközelítsük a mennyei karok harmóniáját. A nevelésben a hang 
helyes képzése igen fontos tényező, s ezért azt nem szabad elhanyagol-
nunk. Mert az ének éppen úgy szerves része az istentiszteletnek, mint az 
ima. Az emberi szívnek át kell éreznie az ének szent üzenetét, hogy helye-
sen tudja azt tolmácsolni.

Milyen nagy különbség van az Isten prófétáinak iskolái és a ma taninté-
zetei között! És milyen kevés iskola van ma, amelyet nem a világ elvárásai 
és szokásai uralnak! A legtöbb helyen, sajnálatos módon még a nevelésre 
alkalmas korlátozások és az értelmes fegyelem is hiányzik. Az Isten Igéje 
felőli tájékozatlanság pedig megdöbbentő, még a magukat kereszténynek 
valló népek között is. Mert az erkölcs- és vallásnevelésben felületes be-
széd és üres érzelgősség viszi a főszerepet. Az isteni igazság és kegyelem 
ismeretét, a biztos jutalmat hozó becsületesség szentségét és szépségét, 
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a bűn megvetendő voltának és szomorú következményeinek gondolatát 
azonban nem vésik az ifjúság lelkébe. Ehelyett a rossz társaság az ifjúsá-
got a gonoszság, a tékozlás és kicsapongás útjaira vezeti.

Nincs meg minden a héberek régi iskoláiban, amit a mai nevelők is ered-
ményesen alkalmazhatnának? Az, aki az embert teremtette, gondoskodott 
annak testi, lelki és szellemi fejlődéséről. Ezért a nevelés igazán eredmé-
nyes volta a Teremtő elgondolásainak hűséges megvalósításától függ ma is.

A nevelés célja; visszaállítani Isten képét a lélekben. Mert kezdetben 
Isten az embert a saját képére teremtette. Felruházta nemes tulajdonsá-
gokkal, lelkivilága kiegyensúlyozott és lényének minden erői harmoniku-
sak voltak. Isten e pompás ajándékait azonban összezilálta a bűnbeesés. 
A bűn elhalványította Isten képét az emberben, sőt majdnem megsem-
misítette azt. A megváltási tervet az Úr éppen azért adta, hogy ezt a képet 
helyreállítsa, és kegyelemidőt adjon az embernek. Az emberi élet alap-
vető célja azóta az, hogy visszakerüljön a tökéletességnek arra a fokára, 
amelyen a teremtéskor állt. Ez a cél minden mást megelőz. A szülők és a 
tanítók kötelesek az ifjúság nevelésében ezt az isteni célt elősegíteni, és 
ha ezt teszik, „Isten munkatársai” lesznek (1Kor 3:9).

Az ember testi, lelki és szellemi képességeit Istentől kapta azért, hogy 
azokat helyesen alkalmazva elérhesse a tökéletesség lehető legmagasabb 
fokát. Természetesen egyoldalú, önző képzéssel a tökéletesség nem ér-
hető el. Mert Isten jelleme - akinek képére teremtettünk - a szeretet és 
jóakarat. A tőle nyert képességek és tulajdonságok mindegyikét nevének 
dicsőségére és embertársaink nemesbítésére kell felhasználnunk. És így 
munkálkodva találjuk meg képességeinknek megfelelő - nemes, boldog - 
feladatot.

Bárcsak ezeknek a szabályoknak akkora figyelmet szentelnénk, mint 
amekkorát megkövetelnek. Akkor minden bizonnyal a nevelés módszere-
iben alapvető változás állna be. A tanítók az ifjúság büszkeségére és önző 
törekvésére építve, a versengés és a féltékenykedés szellemét lobbantják 
lángra ahelyett, hogy a lelkekbe jóságot, szeretet és igazságot csöpögtet-
ve vágyat ébresztenének az igazi kiválóságra. A tanuló pedig nem a má-
sik felülmúlása céljából fejlesztené istenadta képességeit, hanem azért, 
hogy az isteni szándéknak megfelelően, hasonlóvá legyen Teremtőjéhez. 
Akkor a földi mérce - és a már magában is mélyen az igazi cél alatt álló 
önfelmagasztalásra való törekvés helyett - gondolataik a Teremtőre tere-
lődnének, hogy őt megismerjék és hozzá hasonlóvá legyenek.

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az 
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eszesség” (Péld 9:10). A földi élet legnagyobb feladata a jellemképzés, és 
Isten ismerete az alapja minden igazi nevelésnek. Az értelem fokozása és 
a jellemnek a tudással való egyidejű fejlesztése legyen a tanító munkája. 
Isten törvénye az ő jellemének visszatükröződése. Azért mondja a zsol-
táros: „[...] minden parancsolatod igaz”. És ismét: „A te határozataidból 
leszek értelmes” (Zsolt 119:172, 104). Isten megmutatta magát nekünk 
Igéjében és a teremtés csodás művében. Ismeretünket Istenről a Lelke 
által ihletett könyvből és a természet könyvéből kell megszereznünk.

Az értelem törvénye, hogy fokozatosan ahhoz a tárgyhoz alkalmaz-
kodik, amelynél hosszabb ideig időzik. Ha csupán közönséges dolgokkal 
foglalkozunk: elsatnyul, elgyengül. Ha soha sincs alkalma a nehéz gon-
dokkal megbirkózni, egy idő után elveszíti fejlődőképességét. A Bibliában 
páratlan nevelő erő rejlik. Az Úr Igéjében az elme a legmélyebb gondol-
kozásra és a legmagasabb törekvésekre alkalmas tárgyat talál. A Biblia 
az emberiség tulajdonában levő legtanulságosabb történet, mert az örök 
igazság üde forrásából ered, és tisztaságát isteni kéz vigyázza évszázadok 
óta. Világosságot vet a régmúltra is, amelybe emberi igyekezettel hiába 
akarnak behatolni. Isten szavában szemlélhetjük a földet teremtő és a 
mennyboltot kiterjesztő hatalmat is. Az emberi faj hamisítatlan, emberi 
előítélettel vagy büszkeséggel el nem ferdített történelmét csak benne ta-
lálhatjuk. Olyan mű ez, amely igazán jelenti meg a dolgokat. Megtaláljuk 
benne a föld legnagyobb embereinek harcait, legyőzetéseit és győzelmeit 
is, és fényt derít létünk kötelességeire és rendeltetésünk nagy kérdésé-
re. A látható világot, a láthatatlantól elválasztó függönyt fellebbenti és 
megláthatjuk benne a jó és a gonosz küzdelmét, kezdve a bűn első meg-
jelenésétől egészen az igazság végső diadaláig. És ez nem más, mint Isten 
jellemének kinyilatkoztatása. Az Isten Igéjében alázatos kutatás közben 
kapcsolatba kerül az ember a Magasságossal. Az ilyen tanulmány nem 
csak kifinomítja és nemesbíti a jellemet, hanem elmélyíti, megerősíti a 
szellemi képességet is.

A Bibliának megelevenítő hatása van az élet minden területén, mert a 
nemzet és társadalom jólétének szegletkövét mutatja meg. Olyan szabá-
lyok ezek, amelyek építik a társadalmat, oltalmazzák a családot, s ame-
lyeknek hiányában nem érhet el az ember ebben az életben sem társa-
dalmi hasznosságot, sem megbecsülést, sem igaz boldogságot: az örök 
életet pedig nélkülük még remélni sem lehet! Nincs a földnek olyan kér-
dése, az emberi életnek olyan problémája, amelyre a Biblia ne adná meg 
a feleletet. Isten Igéjének tanulmányozása és annak követése nagyobb 
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elmékkel, tündöklőbb tehetségekkel örvendeztetné meg a világot, mint 
amilyeneket az emberi filozófia adhatott. Ilyen előkészület mellett bővöl-
ködnénk olyan jellemszilárd emberekben, akik dicsőségére lennének az 
Istennek és áldására a világnak.

Az embernek a tudományok kutatása által is istenismeretre kell jut-
nia. Mert hiszen a valódi tudomány nem más, mint a Teremtő kézjegye 
az anyagi világon. A kutatások mindig újabb tanúbizonyságát adják Isten 
bölcsességének és hatalmának. A természet könyve és az írott Ige helyes 
megértése egyaránt Istennel ismertet meg bennünket, mert mindkettő 
azokra a bölcs és jóságos törvényekre oktat, amelyek által cselekszik az 
Úr.

A tanulót rá kell vezetni arra, hogy a Teremtőt minden alkotásában 
felismerje. A tanítóknak példát kell venni a legnagyobb Tanítóról, aki az 
ember számára ismerős természetből vett képekkel egyszerűsítette le 
tanításait, hogy azokat mélyebben hallgatói szívébe véshesse. A lombok 
sűrűjében csicsergő madárka, a völgyben meghúzódó virágok, az óriási 
fák, a termékeny föld, a felszökkenő gabona, az égre aranysugarakat hintő 
lenyugvó nap, mind-mind az ő segédeszközei voltak. A Teremtő látható 
világát úgy összekötötte az általa mondott igével, hogy ahányszor a hall-
gató ezeket a dolgokat látta, mindannyiszor megelevenedett az ezekkel 
kapcsolatos tanítás.

Az Igében található isteni pecsét látható a magas hegyeken, a gyümöl-
csöző völgyeken, a széles és mély óceánon. A természet a Teremtő sze-
retetéről beszél. A menny és a föld megszámlálhatatlan jelével kapcsolt 
minket magához. A világ nem csupa nyomorból és fájdalomból áll. „Isten 
a szeretet” - ez a szó áll minden fakadó bimbón, minden virágszirmon és 
minden fűszálon. Jóllehet, a föld tövist és bogáncskórót is terem a bűn 
miatt, de hiszen virágzik a bogáncskóró is, a rózsák pedig eltakarják a tövi-
seket! A természetben minden azt bizonyítja, hogy szerető, gyengéd atya 
az Isten, és boldoggá akarja tenni gyermekeit. És ha megparancsol vagy 
megtilt valamit, nem azért teszi, hogy hatalmát fitogtassa, hanem min-
denkor az ember érdekében teszi, sosem kívánja, hogy az ember feladjon 
valamit, ami javára van.

A társadalom egyes osztályai azt hangoztatják, hogy a vallásosság nem 
szolgálja az ember földi jólétét. Ez azonban a leggonoszabb tévedések 
egyike. A Szentírás azt mondja: „Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen 
megelégedve tölti az éjet, gonosszal nem illettetik” (Péld 19:23). És is-
mét: „Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót 
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láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd be-
szédtől. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd 
azt”. A bölcsességnek beszédei „[...] életök ezek azoknak, akik megnyerik, 
és egész testöknek egészség” (Zsolt 34:13-15; Péld 4:22).

Az igazi vallás összhangba hozza az embert Isten természeti, szel-
lemi és erkölcsi törvényével és önuralomra, lelki nyugalomra és mér-
tékletességre tanítja őt. Az igazi vallás nemesíti a lelket, kifinomítja az 
ízlést és megszenteli ítéleteinket. A lelket a mennyei tisztaság része-
sévé teszi. A hit, hogy Isten szeret és gondot visel rólunk, megkönnyíti 
a bajt és szenvedést és örömteli megelégedéssel tölt el jólétben és 
szükségben egyaránt. A mennyből jövő világosság közvetlenül hat az 
egészségre, meghosszabbítja az életet, és így az Úr minden áldását 
jobban élvezhetjük. Az igazi vallás a boldogságnak soha ki nem apadó 
forrását nyitja meg az ember számára, és sokkal jobbat nyújt, mint 
amit ő keres. Az ember a legnagyobb igazságtalanságot akkor követi el 
önmaga ellen, amikor ellenkezik Isten akaratával. Mert a Teremtő által 
tiltott utakon nincsen igazi boldogság; ő tudja mi a jó gyermekeinek és 
minden terve a javunkra van. Az engedetlenség útja nyomorba, vesze-
delembe visz, de „az ő útai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: 
békesség” (Péld 3:17).

Az akkori héber iskolák testi és vallásos nevelése hasznos lenne ma 
is. Az effajta nevelést manapság nem becsülik meg. A test és a lélek szo-
ros kapcsolatban van egymással, ezért, hogy erkölcsi és szellemi tökélyt 
érhessünk el, a testi egészségünkre vonatkozó törvényeket is figyelem-
be kell vennünk. Erős és harmonikus jellem eléréséhez mind a szellemi, 
mind a testi erőnket edzeni és fejleszteni kell. Melyik tanulmány lehetne 
fontosabb az ifjúság számára, mint az ami az Isten által ránk bízott csodá-
latos szervezettel és törvénnyel, - melyek által egészségben tartathatjuk 
azt, - foglalkozik.

Mint Izrael napjaiban, úgy ma is oktatni kellene minden ifjút a gya-
korlati élet kötelességeire. Mindenkinek valamilyen mesterséget kellene 
tanulnia, hogy szükség esetén azzal tarthassa fenn magát. Ezzel mindenki 
biztosítaná magát az élet veszélyeivel szemben; a testi mozgás pedig elő-
nyére van úgy a testi, szellemi, mint az erkölcsi fejlődésnek. Még akkor 
is, ha valaki biztos benne, hogy nem szorul majd fizikai munkára, kell, 
hogy mestersége legyen. Arányos testalkathoz és maradandó egészség-
hez jutni testi mozgás nélkül egyenesen lehetetlen. Az erős és aktív lélek, 
valamint a nemes jellem elérésének nem kevésbé fontos tényezője a fe-
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gyelem és a rendszeres munka.
Minden tanulónak fizikai munkával kellene töltenie a nap egy ré-

szét. Így megszokná ifjú korában a szorgalmat, önbizalma növekedne és 
megmenekülne olyan lealacsonyító szokástól, amely gyakran a henyélés 
következménye. Ez minden, ami az elsődleges nevelési cél eléréséhez 
szükséges, mivel azáltal, hogy szorgalomra, tisztaságra és erkölcsösségre 
tanítunk, összhangba jutunk a Teremtővel.

Tanítsuk az ifjúságot teremtésünk célját megérteni, Istent dicsőíteni, 
és mások hasznára élni! Ismertessük meg velük Isten irántuk táplált sze-
retetét, de ismertessük meg azt a magasztos elhívatást is, amelyre a földi 
élet iskolájában elő kell készülniük. Láttassuk meg velük azt a reájuk vára-
kozó magas méltóságot, hogy Isten gyermekeivé lehetnek. Ha ezt tesszük, 
ezren és ezren fordulnak majd el utálattal az önzés útjairól és azoktól a 
léha szórakozásoktól, amelyeket eddig kerestek. Így nevelve sok ifjú meg-
tanulná gyűlölni és elkerülni a bűnt; nem csupán jutalom reményében 
vagy a büntetéstől való félelem miatt, hanem, mert felfedeznék a bűnben 
rejlő rútságot, amely megfosztja őket istenadta erőiktől, és amely foltot 
ejt az Istenhez hasonlatos képmásukon.

Isten nem korlátozza az ifjúság törekvéseit. Nem akarja, hogy eltöröl-
tessenek azok a jellemtulajdonságok, amelyek az ember munkáját ered-
ményessé, megbecsültté teszik. De figyelmüket azokra a dolgokra irá-
nyítja, amelyek annyival magasabbak az önző ideiglenes törekvéseknél, 
amennyivel magasabb az ég a földnél. A földön így megkezdett nevelés 
folytatódik majd az eljövendő életben. Ott Istennek a teremtés művében 
és a világegyetem fenntartásában megnyilvánuló hatalma, és megváltást 
szerző mélységes szeretetének tanulmányozása minden nap új szépsé-
gekben tárul elénk. Amint az Írás mondja: „Amiket szem nem látott, fül 
nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített 
az őt szeretőknek” (1Kor 2:9). Isten jelenlétének egy-egy fényjelét ebben 
az életben is felfoghatjuk már, s megízlelhetjük a menny örömét is; de a 
tökéletes öröm és boldogság csak az eljövendő életben vár reánk. És ott 
az örökkévaló élet rávezet majd arra, milyen magas rendeltetése van az 
embernek, akiben visszaállíttatott az Isten képe.

<<< vissza az 10. tanulmányhoz
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11. Tanulmány javasolt olvasmánya

 EVANGÉLIZÁLÁS, (11-13) Az üzenet hirdetése

Krisztus parancsa: Tanítsatok! — Jézus Krisztus utolsó, tanítványaihoz 
intézett szavai így hangoztak: „Ímé én tiveletek vagyok minden napon, a 
világ végezetéig.” „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden né-
peket…” (Mt 28:19–20). Menjetek el a Föld végső határáig, s bárhová 
mentek is – az Úr elkísér benneteket.

Ez a megbízatás nekünk is szól. — Parancsot kaptunk, hogy mint Jézus 
Krisztus hírnökei induljunk el tanítani, oktassunk férfiakat és nőket, hívjuk 
fel figyelmüket az élet Igéjére. És nekünk is szól Krisztus állandó jelenlé-
tének ígérete. Bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk, bármilyen 
próbákat kell elszenvednünk, állandóan bízhatunk a kegyelmes ígéret-
ben: „Ímé én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.”

Krisztus élő, erőteljes üzenete. — Tanítványainak adott megbízásá-
ban Krisztus nemcsak vázolta munkájukat, hanem üzenetet is adott ne-
kik. Rájuk bízta, hogy tanítsák az embereket, „hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam néktek”. A tanítványoknak azt kellett tanítaniuk, 
amit Krisztus tanított, s ehhez nemcsak az tartozik, amit személyesen 
mondott, hanem mindaz, amit az Ószövetség minden prófétája és ta-
nítója által kijelentett. Ebből az emberi tanítást is kizárta. A krisztusi 
tanításban nincs helye a hagyománynak, emberi elméleteknek és kö-
vetkeztetéseknek, vagy egyházi törvényhozásnak. Ez a parancs nem 
tartalmaz egyházi tekintélyek által hozott törvényeket. Krisztus szolgái 
ezekből mit sem tanítsanak. „A törvényt és a prófétákat”, saját szavait 
és cselekedeteit – ezeket a kincseket bízta a tanítványokra, hogy a világ-
nak továbbadják.

Az evangéliumot nem élettelen elméletként kell feltárnunk, hanem 
élő hatóerőként, amely átalakítja az életet. Isten azt kívánja, hogy kegyel-
mének részesei, hatalmának tanúbizonyságai legyünk.

Jézus a gyülekezetre bízta üzenetét. — A világ történelmének záró je-
lenetei közepette élünk. Tudatára kell ébrednünk, mekkora a felelőssé-
günk, hiszen ismerjük az igazságot. E világ végideje elérkezett, s ennek 
megértése Krisztus minden tanítványát arra készteti, hogy minden tulaj-
donát és egész lényét teljesen odaszentelje Istenének…

Az a súlyos kötelezettség hárul reánk, hogy figyelmeztessük a világot a 
közelgő végzetére. Minden irányból, távolról és közelről segélykérések ér-
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keznek hozzánk. A munkáját hűségesen, odaadóan végző gyülekezetnek 
kell az üzenetet a világhoz eljuttatnia: „Jöjjetek az evangélium lakomájá-
ra; a vacsora kész, jöjjetek… Koronát, halhatatlan koronát nyerhettek. A 
mennyek országát kell elnyernetek. A bűneiben elvesző világot kell meg-
világítanunk. Az elvesztett drágagyöngyöt kell megtalálnunk. Az elveszett 
juhot biztonságban vissza kell vezetni a nyájhoz. Ki akar csatlakozni, hogy 
megkeressük? Ki akar világosságot árasztani ott, ahol emberek a tévely-
gés sötétségében tapogatódznak?

A jelen válsága. — Éreznünk kell a felelősséget, hogy feszült komoly-
sággal munkálkodjunk: Istennek időszerű igazságát másokhoz eljuttassuk. 
Nem lehetünk eléggé komolyak…

Itt az ideje, hogy az utolsó figyelmeztetés elhangozzék. Az igazság fel-
tárása rendkívüli hatalmat jelent napjainkban; de meddig tarthat? Csak 
rövid ideig. Ha volt valaha válság, akkor éppen most van.

Mindenki most dönt örök sorsa felett. Szükséges, hogy az emberek 
ráébredjenek az idők ünnepélyességére, amikor az emberiség kegyelmi 
ideje lejár. Határozott erőfeszítések szükségesek, hogy az időszerű üze-
netet tisztán tárjuk az emberek elé. A harmadik angyal nagy hatalommal 
hirdeti üzenetét.

Tényleges feladatunk: az evangelizálás. — Az Írások feltárása ember-
társaink előtt, felebarátaink figyelmeztetése arról, ami e világra követke-
zik – ez töltse ki mindinkább Isten szolgáinak idejét.

Az üzenet sürget! — Mint nép alázzuk meg szívünket mélyen Isten 
előtt, könyörögjünk hanyagságunk miatt bocsánatáért, mert az evangéli-
umi megbízatásnak nem tettünk eleget. Néhány helyen nagy központokat 
létesítettünk, ellenben több fontos városba nem jutottunk el. Kezdjünk 
tehát kiszabott munkánkhoz, hirdessük az üzenetet, amely az embereket 
a veszélyük tudatára ébreszti. Ha minden adventista elvégezte volna ki-
szabott munkáját, híveink száma ma sokkal nagyobb volna.

Felhívás komoly munkára. — Ha a lelkészeink tudatában volnának an-
nak, hogy e Föld lakói milyen hamar felsorakoznak Isten ítélőszéke elé, 
hogy számot adjanak e testben elkövetett dolgaikért: milyen komolyan 
munkálkodnának Istennel együtt, hogy az igazságot feltárják! Milyen 
komolyan törekednének arra, hogy embereket az igazság elfogadására 
bírjanak. Milyen fáradhatatlanul dolgoznának, hogy előbbre vigyék Isten 
ügyét e Földön, hirdetve szóban és cselekedetben, hogy „minden testnek 
vége elérkezett”.
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Az utolsó napok zűrzavarában. — Jézus Krisztus szavai nekünk szólnak, 
akik e Föld történelmének záró szakaszában élünk. „Mikor pedig ezek kez-
denek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközel-
gett a ti váltságtok” (Lk 21:28). A nemzetek nyugtalanok. Kétségbeejtő 
idők álltak be. A tenger hullámai zúgnak, zajongnak, az emberek elhalnak 
a félelem miatt és azoknak a várása miatt, amik e Föld kerekségére követ-
keznek: de azok, akik hisznek Isten Fiában, hallani fogják szavát a vihar 
közepette is: „Én vagyok, ne féljetek…” Látjuk, hogy a világ gonoszságban 
és hitehagyásban vesztegel. Az Isten Tízparancsolata elleni lázadás majd-
nem egyetemleges. A mindenütt uralkodó izgalom, sürgés-forgás és zavar 
közepette kell munkánkat e Földön bevégezni.

Zászlónk kitűzése sötét helyeken. — Sátánnak nagy serege van: Isten 
népének pedig el kell jutnia az egész világra. A föld sötét helyein fel kell 
állítania az igazság zászlaját; minden erejét megfeszítve kell Sátán orszá-
gát lerombolnia.

A legmagasztosabb, legnagyobb mű. — Az Úr kívánsága, hogy az üze-
net terjesztése, feltárása legyen e világon napjainkban a legfőbb, legna-
gyobb mű.

Gyorsabb előretörés. — Országunkban és külföldön a jelenvaló iga-
zság ügyének gyorsabban kell előretörnie, mint eddig. Ha népünk hitben 
tör előre, s mindent megtesz, amit megtehet, hogy a munkát megkezd-
je Krisztus nyomdokain haladva, akkor út nyílik előtte. Ha olyan tetterőt 
nyilvánít, amely a siker eléréséhez szükséges, olyan hitet, amely bátran 
engedelmeskedik Isten parancsának, akkor gazdag jutalmat arat. Olyan 
messze és olyan gyorsan kell haladniuk, ahogyan csak lehetséges, s eltö-
kéltséggel kell végezniük mindazt, amit az Úr tenniük rendelt. Eréllyel s 
komoly rendíthetetlen hittel kell bízniuk… A világnak hallania kell az intő 
üzenetet.

<<< vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya

ELŐTTED AZ ÉLET, (297-305) Az eljövendő világ iskolája

Az eljövendő világ iskolája
„És látjátok az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz” (Jel 22:4).
A menny is egy iskola. Tanulmányozásának területe a világegyetem; 
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tanítója a Mindenható. Ennek az iskolának egyik ágát az Édenben alapí-
totta az Úr, és a megváltás tervének befejezése után újra tovább folytat-
ják majd a tanulást az Édenben.

„... Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embereknek szíve meg 
se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek” (2 Kor 2:9). Ezeket a 
dolgokat csak Isten Igéjéből ismerhetjük meg, de az Ige is csak részleges 
kinyilatkoztatást tud nyújtani.

Pátmosz prófétája így írja le az eljövendő világ iskolájának helyét:
„Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt 

vala... És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Is-
tentől szálla alá a mennyből, elkészítve mint egy férje számára felékesí-
tett mennyasszony” (Jel 21:1-2).

És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak 
benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke 
a Bárány (Jel 21:23).

A kezdetben alapított édeni iskola és az eljövendő világ iskolája kö-
zött peregnek le világunk hosszú történelmének eseményei, az emberi-
ség törvényszegésének, szenvedéseinek, az isteni áldozatnak, a halál és a 
bűn feletti győzelemnek történetei. Az első édeni iskolának nem minden 
jellegzetességét találjuk majd meg az eljövendő élet iskolájában. A jó és 
gonosz tudásának fája többé nem nyújt alkalmat a kísértésre. Ott nem 
lesz kísértő, és így nem lesz lehetőség a gonosz követésére. Minden jel-
lem kiállotta már a Gonosz próbáját, már senki sem lesz fogékony a rossz 
hatalma iránt.

Krisztus így szól: „... A győzedelmesnek enni adok és élet fájáról, amely 
az Isten paradicsomának közepette van” (Jel 2:7). Édenben az élet fájáról 
való evés feltételes volt, és végül visszavonták. Az eljövendő élet ajándé-
kai azonban feltétel nélküliek és örökkévalóak.

A próféta szemléli „...az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó 
vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jövén ki... 
És a folyóvizen innen és túl életnek fája...” (Jel 22:1-2). „...és a halál nem 
lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak” (Jel 21:4).

„És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom 
vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre” (Ésa 60:21).

Isten visszaállítja színe elé az embert, mint kezdetben, és újra Ő fogja 
tanítani: „...hadd ismerje meg népem az én nevemet... Hogy én vagyok, 
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aki mondom: Ímé, itt vagyok! (Ésa 52:6).
„... Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az 

ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök” (Jel 21:3).
„... Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő 

ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az 
Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomá-
ban... Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap 
nem tűz rájok, sem semmi hőség: Mert a Bárány, aki a királyiszéknek kö-
zepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltö-
röl Isten az ő szemeikről minden könnyet” (Jel 7:14-17).

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; 
most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, 
amint én is megismertettem” (1 Kor 13:12).

És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz (Jel 22:4).
Akkor eltűnik majd a fátyol, amely most elhomályosítja látásunkat, és 

szemünk meglátja a szépségnek azt a világát, amelyből most csak hal-
vány fénysugarakat fogunk fel a mikroszkóppal. Amikor majd szemléljük a 
menny dicsőségét, amelyet most távolról vizsgálgatnak a teleszkópokon 
át, amikor eltűnik a bűn rozsdája, és az egész föld az Úrnak, a mi Istenünk-
nek szépségében jelenik meg, akkor óriási terület nyílik meg kutatásaink 
számára! Ott a tudományok ismerője olvashatja majd a teremtés jelenté-
seit, és a gonosz törvényének semmi emlékeztetőjét sem fogja látni. Hall-
gathatja a természet hangjának csodálatos zenéjét, és nem hall jajszót, 
és a szomorúság töredékét se látja sehol. Minden teremtett dolgon csak 
egyetlen kézírást fedezhet fel. A végtelen nagy világegyetemben szem-
lélheti „Isten nevének nagybetűs kézírását és a földön, a tengeren és az 
égen a gonosz egyetlen jelét sem láthatja.

Ott édeni életet fogunk élni a kertekben és a réteken. „Házakat építe-
nek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. 
Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más 
egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és ke-
zeik munkáját elhasználják választottaim” (Ésa 65:21-22).

„... Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így 
szól az Úr” (Ésa 65:25). Az ember visszanyeri elvesztett királyságát, és a 
nála alacsonyabbrendű állatok újra elismerik uralmát. A vadállat szelíd 
lesz, a félénk pedig bizakodó.

Ott a tanuló előtt a végtelen láthatár és a kimondhatatlan gazdagság 
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tárul fel. Itt, ezen a földön a tanuló Isten Igéjének kedvező magaslatairól a 
történelem rendkívül nagy területét foghatja át, és némi ismeretet nyer-
het az emberi események folyását kormányozó alapelvek felől. Látása 
azonban most még homályos, és ismeretei közel sem teljesek.

Amíg nem állhat az örökkévalóság fényében, addig nem lát tisztán 
semmit. Akkor megnyílik értelme előtt a nagy küzdelem folyamata, amely 
már az idők kezdete előtt megindult, és csak akkor fejeződik be, amikor 
az idő megszűnik. Feltárul előtte a bűn történetének kezdete, a végzetes 
csalás ravasz munkálkodása; az igazság útja, mely nem tért le egyenes 
ösvényéről, hanem szembeszállt a tévelygéssel és legyőzte azt. Akkor fél-
rehúzzák a függönyt, amely a látható világot elzárja a láthatatlantól, és 
csodálatos dolgok fognak megnyilatkozni.

Amíg Isten gondviselését nem látjuk meg az örökkévalóság fényében, 
addig nem értjük meg, mivel tartozunk angyalainak gondoskodásáért és 
közbelépéséért. A mennyei lények tevékenyen részt vettek az emberek 
ügyeiben. A villám fényéhez hasonló ragyogó ruhákban jelentek meg, 
vagy vándornak öltözve érkeztek az emberekhez, és elfogadták otthonuk 
vendégszeretetét. Gyakran működtek vezetőként olyan utasok számára, 
akiket szállás nélkül ért az éj; meghiúsították a pusztító szándékát és el-
fordították a gonosz csapását.

Habár a föld uralkodói nem tudják: tanácskozásaikon gyakran angya-
lok szóltak. Az emberek saját szemeikkel látták őket és füleik hallották 
felhívásukat. A tanácstermekben és törvényszékeken mennyei küldöt-
tek védték az üldözöttek és elnyomottak ügyét. Keresztülhúzták az el-
lenség számításait, feltartóztatták a gonoszt, amely kárt és szenvedést 
okozott volna Isten gyermekeinek. Mindezek feltárulnak a mennyei is-
kola tanulói előtt.

Minden megváltott saját életéből érti majd meg az angyalok szolgála-
tát. Milyen csodálatos élmény lesz az, amikor beszélgetést folytathatnak 
azzal az angyallal, aki őrzőjük volt korábbi éveiktől kezdve. Aki vigyázott 
lépéseikre és befedezte fejüket a veszedelem napján, velük volt a halál 
árnyékának völgyében, megjelölte nyugvóhelyüket, és aki először üdvö-
zölte őket a feltámadás hajnalán! Megtudhatják tőle az isteni közbelépés 
történetét egyéni életükben, és a mennyei együttműködés szerepét az 
emberiségért végzett minden munkájában.

Az élet minden rejtélye megoldódik akkor. Ahol a mi szemünk csak zűr-
zavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket érzékelt, ott csodálatos, 
minden felett győztes megvalósított célt, mennyei harmóniát látunk majd.
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Ott mindazok - akik önzetlen lelkülettel munkálkodtak - szemlélni fog-
ják munkájuk eredményét. Meglátják minden helyes alapelv és nemes 
tett kibontakozását, amiből itt alig látunk valamit. A világ legnemesebb 
munkáinak eredményeiből mily kevés láttatik meg ebben az életben a 
cselekvő előtt! Mily sokan dolgoznak önzetlenül és fáradhatatlanul azo-
kért, akik távol vannak tőlük, és akiket nem is ismernek! A szülők és ta-
nítók lefekszenek utolsó, mély álmukba. Életük, munkájuk látszólag hiá-
bavaló volt. Nem tudják, hogy hűségük az áldás olyan forrását nyitotta 
meg, amely sohasem apad el. Csak hitben látják, hogy gyermekeik, akiket 
felneveltek, áldássá és befolyásuk ezerszeresen megismétlődik. Sok mun-
kás az erő, a reménység és a bátorítás üzenetét küldi szét a világba; oly 
szavakat, amelyek megnyugvást jelentenek a vágyakozó szíveknek min-
den országban. Ők azonban magányosan, az ismeretlenség homályában 
munkálkodva csak keveset tudnak fáradozásaik eredményeiről. Így lelki 
ajándékokat nyernek, terheket hordoznak, és elvégzik a munkát. Az em-
berek elvetik a magot, amelyből sírjuk felett mások aratják le az áldott 
termést. Fákat ültetnek, hogy mások ehessék meg gyümölcsét. Itt ezen a 
földön megelégszenek azzal, ha azt tudják, hogy mozgásba hozták a jóra 
indító tényezőket; az eljövendő világon azonban meglátják majd mind-
ezek hatását és ellenhatását.

A mennyben jelentést vezetnek mindazokról a lelki ajándékokról, 
amelyeket Isten azért adott, hogy az embereket önzetlen erőfeszítésekre 
indítsa. A mennyei iskola tanulmányainak egyik tárgya és jutalma az lesz, 
hogy nyomon követhetjük azt a széles területet, amelyet besugároztunk 
Isten igazságával. Szemlélhetjük azokat, akik erőfeszítéseink által emel-
kedtek fel és nemesedtek meg, és megláthatjuk életük alakulásában az 
igazság kibontakozását.

Akkor majd mindent olyan tökéletesen fogunk ismerni, ahogyan Isten 
ismer bennünket. Ott az a szeretet és rokonszenv, amelyet Isten ültetett 
belénk, megtalálja majd gyakorlásának legigazibb terét. A szent lényekkel 
való tiszta, a szent angyalokkal és minden korszak hűséges gyermekeivel 
való harmonikus társas élet és az a szent közösség, amely összeköti az 
egész mennyei és földi családot, mind hozzátartozik majd az eljövendő 
világ áldott tapasztalataihoz.

Ott olyan ének és zene hangzik fel, amilyent Istentől kapott látomásai-
kon kívül halandó fül nem hallott és emberi elme el nem gondolt.

„... Éneklik: minden forrásaim te benned vannak” (Zsolt 87:7). „Ők felemelik 
szavokat, ujjongnak, az Úr nagyságáért rivalgnak a tenger felől” (Ésa 24:14).
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Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és 
pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úr-
nak kertje, öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava! 
(Ésa 51:3).

Ott minden erő kifejlődik, minden képesség kibontakozik. A legnagy-
szerűbb vállalkozásokat viszik véghez, a legmagasztosabb törekvéseket is 
megvalósítják, és a legszentebb vágyakat is elérik. Mégis új magasságok 
emelkednek előttük, amelyeket mindig felülmúlnak; új csodákat szemlél-
hetnek, új igazságokat érthetnek meg, és új célok váltják ki testi, lelki és 
szellemi erőik tevékenységét.

Az egész világegyetem kincsei feltárulnak majd Isten gyermekei előtt 
tanulmányozásra. Kimondhatatlan gyönyörűséggel hatolunk majd be az 
el nem bukott lények örömébe és bölcsességébe. Meglátjuk azokat a kin-
cseket, amelyeket a korszakokon át Isten keze munkáinak szemlélése által 
elnyertünk. És az örökkévalóság tovatűnő évei még dicsőbb kinyilatkoz-
tatásokat hoznak. Isten ajándékainak kiárasztása az örökkévalóságon át 
rendkívül bőséges lesz, feljebb, mint kérjük vagy elgondoljuk (Ef 3:20).

„... Ő szolgái szolgálnak néki” (Jel 23:3). A földi élet a mennyei élet kez-
dete. Az igazi földi nevelés bevezetés a menny alapelveibe. Itteni életünk 
kiképzés az ottani életre. Amik most vagyunk jellemben és szent szolgá-
latban, az biztos előrevetített árnyéka annak, amivé leszünk.

„... Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon...” (Mt 20:28). Krisztus földi munkáját - a tanítást, pász-
torolást - a mennyben is végezni fogja, és a Krisztussal való együttműkö-
désért jutalmunk az a nagyobb hatalom és kiváltság lesz, hogy az eljöven-
dő világban is együttmunkálkodhatunk Vele.

„... Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok” (Ésa 
43:12). Krisztus tanúi leszünk az örökkévalóságban is.

Miért engedte meg Isten a nagy küzdelem folytatását a korszako-
kon át? Miért nem rövidítette meg Sátán életét lázadása kitörésekor? 
Ez azért történt, hogy a világegyetem meggyőződhessen Isten igazsá-
gosságáról a Gonosszal való bánásmódja által. A megváltás tervében 
vannak olyan magasságok és mélységek, amelyeket az örökkévalóság-
ban se tudunk kimeríteni sohasem; oly csodák, amelyekbe az angya-
lok is vágyakoznak betekinteni. Az összes teremtett lények közül csak 
a megváltottak ismerték meg személyes tapasztalatuk által a bűnnel 
való tényleges küzdelmet. Együttmunkálkodtak Krisztussal, beléptek 
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a Krisztus szenvedéseivel való közösségbe, amiben még az angyalok 
sem részesülhettek. Vajon nem rendelkeznek-e majd olyan bizonyság-
tétellel a megváltás tudományában, amely értékes lesz az el nem bu-
kott lények számára?

Sőt, már e földi életre érvényes; hogy „... Megismertettessék most a 
mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Is-
tennek sokféle bölcsessége” (Ef 3:10). „És együtt feltámasztott és együtt 
ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a követke-
zendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jó-
ságából a Krisztus Jézusban” (Ef 2:6-7).

„Az Úr... hajlékában mindene azt mondja: dicső!” (Zsolt 29:9), és azok 
az énekek, amelyeket a megváltottak énekelnek majd - tapasztalataik 
énekei - kinyilatkoztatják Isten dicsőségét; „... Nagyok és csodálatosak 
a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh 
szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? 
mert csak egyedül vagy szent...” (Jel 15:3-4).

Földi életünkben - habár a bűn ezt korlátozza - a legnagyobb öröm 
és a legmagasabb nevelés a szolgálatban van. Jövendő állapotunkban is, 
amikor a bűnös emberiség által emelt akadályok már nem lesznek, a leg-
nagyobb örömünk a szolgálatban lesz. Amikor bizonyságot teszünk, újból 
megismerjük azt, hogy mi „...eme titok dicsőségének gazdagsága... hogy 
a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége” (Kol 1:27).

„... Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha 
nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, 
amint van” (1 Ján 3:2).

Akkor Megváltónk szemlélni fogja az Ő jutalmát munkájának ered-
ményében. Krisztus abban a nagy sokaságban, amelyet egyetlen ember 
sem képes megszámolni - „...titeket... az ő dicsősége elé állíthat feddhe-
tetlenségben nagy örömmel” (Júd 24). Ő, aki vérével megváltott és életé-
nek példája által tanított minket - „...lelke szenvedése folytán látni fog, és 
megelégszik...” (Ésa 53:11).

<<< vissza a 12. tanulmányhoz
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13. Tanulmány javasolt olvasmánya

APOSTOLOK TÖRTÉNETE, (33-38) A Lélek adománya

Amikor Jézus tanítványainak a Szentlelket megígérte, tanítói működé-
sének befejezéséhez közeledett. Ott állt a kereszt árnyékában, teljesen 
tudatában a bűnteher súlyosságának, amit neki, mint bűnhordozónak 
kellett viselnie. Mielőtt azonban feláldozta magát, kioktatta tanítványait 
a legfontosabb, legtökéletesebb adomány felől, amelyet követőinek adni 
akart. Olyan adományról, mely kegyelmének határtalan segélyforrását 
tárja fel előttük. „És én kérem az Atyát és más Vigasztalót ád néktek, hogy 
veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét, akit a világ be 
nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri fel őt; de ti ismeritek 
őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn. 14:16–17) Az Üdvözítő 
ezzel utalt a jövőre, amikor eljő a Szentlélek, mint földi képviselője, és 
hatalmas munkát végez. Annak a sok rossznak és gonoszságnak, amely 
évszázadokon át halmozódott fel, az ember ezentúl a Szentlélek isteni 
ereje által álljon ellen.

Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt 
Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélső határáig, 
és mialatt a tanítványok a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása 
alatt lelkek tértek meg. Mindenfelől özönlöttek a hívők a gyülekezetbe. A 
hűtlenek újból megtértek. A bűnösök egyesültek a hívőkkel és keresték a 
drágagyöngyöt. Az evangélium sok elkeseredett ellenségéből védelmező-
jévé vált. A prófécia beteljesedett: „Olyan lesz köztük a legalábbvaló, mint 
Dávid; a Dávid háza pedig... mint az Úrnak angyala.” (Zak. 12:8) Minden 
keresztény felismerte testvérében az isteni szeretet és jóindulat megnyil-
vánulását. Egyetlen cél foglalkoztatta őket; egyetlen vágy minden mást 
háttérbe szorított; egyetlen igyekezetük az volt, hogy Krisztus jellemét 
nyilatkoztassák ki, és országa építésén dolgozzanak.

„És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltá-
madásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.” (Ap. csel. 4:33) Műkö-
désük folytán kiváló férfiak is csatlakoztak a gyülekezethez, akik az igazság 
elfogadása után életüket arra szentelték, hogy másoknak is elvigyék azt 
a reményt, amely szívüket békével és örömmel töltötte meg. Fenyegeté-
sek sem tudták visszatartani vagy megfélemlíteni őket. Az Úr szólt általuk, 
és miközben egyik helyről a másikra mentek, hirdették az evangéliumot a 
szegényeknek. Az isteni kegyelem csodái váltak valóra mindenfelé.
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Ily hatalmas munkát végez Isten, ha emberek átengedik magukat Lelke 
uralmának.

A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus 
kijelentette, hogy Lelkének szent befolyásában követői a világ végezeté-
ig részesülnek. Kezdve pünkösd napjától mind a mai napig, el is küldte 
a Vigasztalót mindazoknak, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, 
eljött a Szentlélek mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél 
szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és 
erőteljesebben tettek bizonyságot Megváltójuk szeretetéről és megmen-
tő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú 
évszázadai alatt a Lélek segítségét nagymértékben élvezték, jelként és 
csodaként álltak a világ előtt. Angyalok és emberek előtt bizonyították be 
a megváltó szeretet átformáló hatalmát.

Mindazáltal azok sem mentesültek a további támadásoktól és kísér-
tésektől, akik pünkösdkor erőt nyertek a magasságból. Ha bizonyságot 
tettek az igazságról és jogosságról, az igazság ellensége több ízben tá-
madt ellenük, hogy megfossza őket keresztényi tapasztalataiktól. Kényte-
lenek voltak istenadta erejükkel felvértezve, még fokozottabb küzdelmet 
vívni, hogy elérjék az érett férfiúságot a Jézus Krisztusban. Naponta kö-
nyörögtek újabb kegyelemért, hogy mind közelebb és közelebb jussanak 
a tökéletességhez. A Szentlélek befolyása alatt még a leggyengébbek is 
megtanulták, hitük gyakorlása közben, hogy a rájuk bízott képességeket 
növeljék. Így egyszersmind megszentelődtek, megtisztultak és nemes-
bültek. Miután alázatosan engedelmeskedtek a Szentlélek befolyásának, 
részt nyertek az Istenség teljességéből és átformálódtak Isten képmására.

Az idők folyamán Krisztus nem változtatott búcsúzásakor tett ígére-
tén, hogy követőinek elküldi a Szentlelket. Isten nem korlátozta kegyelme 
gazdagságának kiáradását a földön, hogy gyermekeire szálljon. Hogy ígé-
retének beteljesedése azonban nem észlelhető olyan mértékben, ahogy 
lehetne, abban keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik annyira, ahogy 
kellene. Ha minden keresztény készséges volna elfogadni, akkor elnyer-
hetné a Szentlelket. Ahol a Szentlélek szükségességét alig veszik figye-
lembe, ott lelki sivárságot, sötétséget, süllyedést és halált láthatunk. Ahol 
értéktelen dolgok köthetik le a figyelmet, ott az isteni erő hiányzik. Az 
az erő, amely szükséges a gyülekezet növekedéséhez és fejlődéséhez; ez 
az erő hozza az összes többi áldást is, és Isten felmérhetetlen bőségben 
kínálja ezt fel mindnyájunknak.

Ha tehát a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és 
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szomjúhozzuk a Lélek adományát? Miért nem beszélünk erről, és miért 
nem tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Az Úr készségesebben 
adja Szentlelkét azoknak, akik Neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják 
gyermekeiknek ajándékaikat. Krisztus minden munkása naponta könyö-
rögjön Istenhez a Lélek keresztségéért. A keresztény munkások gyűljenek 
össze csoportokba; kérjenek segítséget és mennyei bölcsességet a helyes 
tervezésre és kivitelezésre egyaránt. Különösen azt kérjék Istentől, hogy 
kiválasztott követeit részesítse a lelki munka mezején a Lélek csodálatos 
keresztségében. A Lélek megnyilvánuló ereje Isten munkásai életében oly 
hatalmasan támogatná az igazság hirdetését, ahogy azt a világ minden 
tisztelete és dicsősége együttvéve sem adhatja meg.

Bárhol legyen is az Istennek szentelt életű munkás, ott van vele a 
Szentlélek is. A tanítványoknak tett ígéret nekünk is szól. A Vigasztaló ép-
pen annyira a miénk, ahogy az övék volt. A Szentlélek adja azt az erőt, 
amely a gyötrődő és küszködő lelkeket megtartja, úgy a világ gyűlölete, 
mint saját gyengeségeik és hibáik felismerése közepette. Amikor bánat és 
szenvedés a részünk, amikor jövőnk sötétnek és nyugtalanítónak látszik, 
vagy elhagyatottnak és gyámoltalannak érezzük magunkat, akkor a Szent-
lélek, hitben elmondott imáinkra, megvigasztalja szívünket.

Nem döntő bizonyítéka kereszténységünknek, ha rendkívüli körülmé-
nyek között mutatunk nagy lelkesedést. A megszentelődés és szent élet 
nem elragadtatásból áll, hanem azt jelenti, hogy akaratunkat teljesen Is-
tennek adjuk át. Jelenti, hogy élünk Isten minden Igéjével, amely az Ő 
szájából származik. Jelenti, hogy Benne bízunk minden kísértésben, úgy 
a sötét, mint a fényes napokban is. Jelenti, hogy hitben járunk minden 
körülmények között, rendíthetetlen bizalommal támaszkodunk Reá, és 
megnyugszunk szeretetében.

Nem szükséges magyaráznunk a Szentlélek mibenlétét. Jézus azt 
mondja, Ő a vigasztaló, „az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik.” 
Világosan kijelenti továbbá, hogy a Szentlélek, miközben az embereket 
minden igazságra elvezeti, „nem őmagától szól”. (Jn. 15:26; 16:13)

A Szentlélek lényege: titok. Emberek nem fejthetik meg, mert Isten 
nem nyilatkoztatta ki előttük. Kutatásra hajlamos elmék összehozhatnak 
biblia-szövegeket, és alapul vehetik emberi magyarázataikhoz, de az ilyen 
nézetek elfogadása nem fejlesztheti a gyülekezetet. Olyan titkokat illető-
leg, amelyek az emberi értelmet meghaladják, hallgatni – arany.

Jézus a Szentlélek hivatását ezekkel a szavakkal vázolja: „És az, amikor 
eljő, megfeddi (oktatja) a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (Jn. 
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16:8) A Szentlélek meggyőz a bűnről. Ha a bűnös átadja magát a Lélek 
megelevenítő befolyásának, akkor megtérésre jut, és felismeri az isteni 
követelmények iránti engedelmesség fontosságát.

A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szent-
lélek kinyilatkoztatja Isten Bárányát, aki hordozza a világ bűneit. „Az 
enyémből vesz és megjelenti néktek” – mondotta Jézus. „Az mindenre 
megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondot-
tam néktek.” (Jn. 16: 14; 14:26)

A Szentlelket Isten adta megújító erőként, hogy hathatóssá tegye a 
Megváltó halála által szerzett üdvösséget. Igyekszik az emberek figyel-
mét állandóan arra a nagy áldozatra irányítani, amelyet Krisztus hozott a 
golgotai kereszten. Bemutatja Isten szeretetét a világ előtt, és a bűneiről 
meggyőzött lélek számára hozzáférhetővé teszi a Szentírás értékeit.

Miután a Szentlélek meggyőzte az embert bűneiről, az életszentség és 
igazság színvonalát feltárta előtte, elvonja szeretetét e világ dolgaitól, és 
betölti lelkét a szentség utáni vággyal. „Az elvezérel majd titeket minden 
igazságra” (Jn. 16:13) – jelentette ki az Üdvözítő. Ha az emberek készek 
arra, hogy a Lélek munkálkodjék bennük, akkor egész lényük megszentelő-
dését véghezviszi. A Szentlélek az isteni jellemvonásokat vési be a lélekbe. 
Hatalma által oly világossá teszi az élet útját, hogy senki sem tévedhet el.

Isten a Szentlélek segítségével már ősidőktől kezdve tevékenykedett 
emberi eszközei által, hogy szándékát megvalósítsa a bukott emberiség-
gel. Ez megnyilvánult a pátriárkák életében. Mózes napjaiban gyüleke-
zetének is „jó lelkét adta, hogy őket oktatná.” (Neh. 9:20) Az apostoli 
korszakban is hatalmasan működött Isten a Szentlélek erejével gyüleke-
zetéért. Ugyanaz az erő adott hitet és bátorságot Kálebnek és Józsuénak, 
amely az ősatyákat megerősítette; és ez tette eredményessé az apostoli 
gyülekezet munkáját. Támasza volt minden időben Isten hűséges gyer-
mekeinek. A Szentlélek ereje által készítettek utat a valdensek a sötét kor-
szakok alatt, a reformáció számára. Ugyanez az erő koronázta eredmény-
nyel azon nemes férfiak és nők fáradozásait, akik a mai misszióállomások 
felállításának útját egyengették, és tették lehetővé a Biblia lefordítását 
valamennyi nemzet nyelvére és tájszólásaira.

Isten még ma is egyházát használja fel szándékának kinyilatkoztatására 
e földön. A kereszt hírnökei ma városról városra, országról országra járnak 
és előkészítik Krisztus újra jövetelének útját. Hirdetik, hogy Isten törvé-
nye: az élet zsinórmértéke. A Mindenható Lelke készteti az emberi szí-
veket, és mindazok, akik befolyásának engednek, Isten igazsága tanúivá 
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lesznek. Megszentelt életű férfiak és nők sok helyen közlik az emberekkel 
azt a világosságot, amit Krisztus által nyertek. Miközben szétárasztják a 
fénysugarakat, mint tették azok, akik pünkösd napján részesültek a Lélek 
keresztségében: állandóan többet és többet nyernek a Lélek erejéből. Ily 
módon világítja be Isten dicsősége a földet.

Másrészt pedig egyes emberek ahelyett, hogy bölcsen kihasználnák 
a jelenben kínálkozó alkalmakat, ölbe tett kézzel várják a lelki felüdülés 
rendkívüli idejét, amely hatványozottan fokozná a mások felvilágosításá-
ra szolgáló képességüket. Elhanyagolják jelenlegi kötelességüket és ki-
váltságukat, fényük csak pislákol, miközben olyan időkre várnak, amikor 
minden fáradság nélkül nyerhetnek rendkívüli áldást, amely átformálja és 
szolgálatra alkalmassá teszi őket.

A végidőben, amikor Isten műve a földön befejezéshez közeledik, a 
szent életű hívők komoly fáradozásait a Szentlélek hatalma az isteni ke-
gyelem rendkívüli jeleivel kíséri majd. A korai és késői eső jelképében – 
ahogyan az eső Keleten a magvetés, illetve az aratás időszakában hullott 
a földre – a héber próféták az isteni kegyelem különleges megnyilatkozá-
sait jövendölték Isten gyülekezete számára. A Lélek kiárasztása az aposto-
lok napjaiban a korai esőt jelképezte, amely dicső eredményeket érlelt. A 
Lélek jelenléte az igaz egyházban az idők végezetéig érezhető lesz.

A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígér-
te Isten, amely megelőzi a világ aratásának befejezését, előkészíti a gyü-
lekezetet Jézus eljövetelére. Az írás a Léleknek eme kiárasztását a késői 
eső hullásához hasonlítja; és ezért az erőtöbbletért könyörögjenek a ke-
resztények az aratás Urához „a késői eső idején”. Erre „az Úr villámlást 
szerez, és záporesőt ad nékik”. „Elküldi nektek az esőt, a korai és késői 
esőt.” (Zak. 10:1; Elberfeldi ford.) (Jóel 2:23; Zürichi ford.)

Ha azonban Isten egyháza tagjainak jelenleg nincs élő összekötteté-
sük a lelki növekedés forrásával, akkor nem lesznek felkészülve az aratás 
idejére. Ha nem tartják lámpájukat feldíszítve és égve, akkor a rendkívüli 
szükség idején nem részesülnek a kegyelem nagyobb mértékében.

Csak azok lesznek képesek ezt az erőt napi szükségletükhöz és tehet-
ségükhöz mérten felhasználni, akik a kegyelmi forrás állandó és újabb ál-
dásaiban részesülnek. Ahelyett, hogy az eljövendő időkre várakoznának, 
amely őket csoda által ruházza fel a lelki erő rendkívüli mértékével, ad-
ják át magukat a léleknyerés munkájának, hogy Isten átformálhassa, és 
hasznos edényekké tegye őket. Naponta megragadnak minden alkalmat 
a szolgálatra, és ezzel tesznek bizonyságot a Mesterről, bárhol legyenek, 
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akár az otthon szerény munkakörében vagy a nyilvánosság előtt.
A felszentelt munkás csodálatos vigasza az a tudat, hogy földi életében 

még Krisztus is naponként kérte Atyjától a szükséges kegyelmet, és csak 
az Atyával töltött együttlét után ment másokat áldani és erősíteni. Nézd, 
miként borul térdre Isten Fia imában Atyja előtt! Bár Isten Fia, mégis 
imával erősíti hitét, és a mennyel való érintkezésből merít erőt, hogy el-
lenállhasson a gonosznak, és segíthessen az emberek ínségén. Mint idő-
sebb testvérünk, ismeri azok szükségletét, akik gyengeségük ellenére – a 
bűnnel és kísértésekkel telt világban élve – égnek a vágytól, hogy Neki 
szolgálhassanak. Tudja, hogy azok a követek, akiket szétküld, gyenge és 
tévelygő emberek; azonban mindenkinek, aki teljesen átadja magát, iste-
ni segítségét ígéri. Példája bizonyítja, hogy a mélységes hitből fakadó ko-
moly és állhatatos könyörgés, valamint művéhez való teljes ragaszkodás 
és odaadás, megszerzi a Szentlélek segítségét minden ember részére, a 
bűnnel vívott harcában.

Isten előkészít minden munkást, aki Krisztus példáját követi, hogy be-
fogadja és felhasználja azt az erőt, melyet Isten megígért egyházának a 
föld aratásának megérlelésére. Ha az evangélium hírnökei megújítják 
odaszentelési fogadalmukat, az Úr napról napra újra megajándékozza 
őket Lelke megelevenítő és megszentelő jelenlétével. Mindennapi köte-
lességük teljesítését azzal a biztos tudattal kezdik meg, hogy a Szentlélek 
láthatatlan jelenléte teszi őket „Isten munkatársaivá”.

<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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