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ELŐSZÓ
Márk evangéliumát Márk János írta, aki Pál és Barnabás útitársa volt. 

Barnabás ’cziprusi’ lévén (Apcs 4:36), Márk János nevű rokonának kísé-
retében, Pállal együtt meglátogatta ezt a szigetet.

„Márk anyja megtért a keresztény hitre. Jeruzsálemi háza azóta is 
menedéket nyújtott a tanítványok számára. Tudták, hogy ott mindig 
kedvesen fogadják őket, és nyugodtan meg is pihenhetnek. Az apostolok 
egyik ilyen látogatása alkalmával ajánlkozott fel Márk, hogy elkíséri misz-
szióútjukra Pált és Barnabást. Isten kegyelmi munkája érintette szívét és 
feltámadt benne a vágy, hogy életét teljesen az evangélium szolgálatának 
szentelje.” – AT 111. 

Amikor Márk először utazott el Barnabással és Pállal, úgy érezte, hogy 
az a munka túl sok neki, ezért hazament. Majd amikor később visszatért, 
hogy újra megpróbálja, Pál utasította el, hogy együtt dolgozzanak. Azon-
ban Pál később megváltoztatta véleményét Márkról, mert annyira segítő-
késznek látta, hogy így szólt felőle Timótheusnak: „Márkust magadhoz 
vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.” (2Tim 4:11)

Márk Péterrel is szorosan együttműködött. 1Pt 5:13. Úgy vélik, hogy 
Péter beszámolt tapasztalatairól Márknak, hiszen ő nem volt szemtanúja 
Jézusnak, hanem Péter emlékeit írhatta le. Márk beszámolója az evangé-
liumról sokkal tömörebb, mint a három másik. Márk ily módon kezdi 
elbeszélését: „A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.” 
(Mk 1:1) Rögtön megvallja Jézusba vetett hitét, mint aki az Isten Fia.

„Az emberiség megváltója szerény szülőktől származott – a bűn át-
kozta gonosz világon. Ismeretlenül nőtt fel Názáretben, Galilea kicsiny 
városában. Munkáját szegényen, világi tekintély nélkül kezdte. Nem 
kereste a világ elismerését és dicséretet. A szegények között élt. Teljes 
megjelenésében csupán egy szerény ember volt, kevés baráttal. Isten így 
mutatta be az evangéliumot, homlokegyenest ellenkezőleg, mint ahogyan 
sokan bölcsnek tartanák az evangélium hirdetését a mai korban…

’Isten országa nem külső fitogtatással jön el.’ Isten kegyelmének evan-
géliuma, az önmegtagadás lelkülete, sohasem lehet összhangban a világ 
lelkületével.” – RH January 18, 1906.

Segítsen meg bennünket az Úr, hogy a kegyelem evangéliumának egy 
nagyobb mértékét fogadjuk be szívünkbe és életünkbe, ahogy ezt a ne-
gyedéves leckét tanulni fogjuk!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2020. október 3.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
Központ részére Franciaországba, 
Savigny-sur Orge városban

Franciaország, Belgium és Svájc együttesen 
a 87 milliós lakosságával Nyugat-Európa be-
folyásos területe. A HNA Reformmozgalom 
már több évtizede jelen van Franciaország-
ban. A 2. világháborúban hittestvéreinket a 
Gurs koncentrációs táborába internálták, 
borzalmas körülmények között szenvedtek. 
Isten kegyelméből az üzenet fennmaradt, és 
ma Franciaország Svájccal és Belgiummal kö-
zösen alkotja a HNARM Francia Területet.  

Párizs peremvárosában, Savigny-sur-Orge-ban, van 
a területi központ, melynek épületeit sürgetően bővíteni kellene. 1991-ben 
egy imaház épült a korábban vásárolt ingatlanon a nagylelkű adományok-
nak köszönhetően. Isten segítségével az Ő műve fejlődött a franciák kihí-
vást jelentő ateista és katolikus mentalitása ellenére is, amely az 1260 éves 
üldözés óta fennmaradt. Idézzük fel a Luther utáni néhány évet, amikor a 
népesség fele protestáns lett. Az üldözések miatt viszont a hűségesek vagy 
meghaltak hitükért (kerékbe húzták, póznára kötözték, gályarabságba vit-
ték, bebörtönözték stb) vagy elmentek más befogadóbb országokba, mint 
Svájc, Németország, Hollandia és az Újvilág (USA és Kanada).

  Azonban sokan vannak még megtévesztett őszinte lelkek, akik éhezve 
várják a világosságot, hogy az Úr mellé állhassanak. Ezért kérjük nagylelkű 
anyagi segítségeteket, hogy megvalósíthassuk az igen szükséges bővítést, 
és hogy felkészültebbek lehessünk a lelkek elérésében. 

Sokan segítettek már ebben a törekvésben, akik külföldről vagy nem a 
fővárosból valók. Vannak itt hittestvérek tengerentúli francia területekről, 
Romániából, Brazíliából, Portugáliából, Kongóból, Moldovából és más 
különböző nemzetekből is. Nagy áldás ez a kulturális sokféleség, hiszen 
mélyíti hitünket, megerősít a bibliai alapelvekben. Sokszor nehéz áttörni a 
kulturális hagyományokat, amelyek akadályozhatják az üzenet hirdetését. 
Nem kell-e hirdetni az örökkévaló evangéliumot „a föld lakosainak” „és 
minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek”? Valósítsuk 
meg ezt közösen! 

Előre is köszöni a Francia Terület

LUX.
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551. Tanulmány - JÉZUS KRISZTUS  EVANGÉLIUMÁNAK KEZDETE

JÉZUS KRISZTUS  
EVANGÉLIUMÁNAK KEZDETE

„Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileá-
ba, prédikálván az Isten országának evangéliumát, És mondván: Bétölt 
az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az 
evangéliumban.” (Mk 1:14-15)

„Nem hallatszott fegyvercsörgés, sem a börtönök ajtajainak megnyílása; 
de betegek gyógyultak, az evangélium hirdettetett, emberek lettek felemelve, 
akik tanúskodtak Krisztus missziójáról.” – EÉ 156-157.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 82-85. (A keresztség)

Vasárnap  Szeptember 27.
1. AZ EVANGÉLIUM KEZDETE
a. Hogyan kezdi Márk a Krisztus életéről szóló leírását? Mit ismer fel 

egyből? Mk 1:1.

b. Mi az evangélium? Rm 1:16.

„Ez a teljesen meg nem érdemelt könyörület és jóság. A Krisztus kegyelme 
érdemek nélkül megigazulttá teszi a bűnöst. A megigazulás a bűn teljes bo-
csánata. Amint a bűnös hit által elfogadja Krisztust, máris bocsánatot nyert. 
Krisztus igaz életét tudja be neki az Úr és neki nem szabad kételkednie többé 
Isten megbocsátó kegyelmében.” – TII 170.

„Istennek az ember megváltására szóló tervében nincs hiba. Ha az evangé-
lium nem jelenti mindenki számára az Isten hatalmát az üdvösséghez, az nem 
az evangélium hibája, hanem azt jelenti, hogy az ember nem gyakorolja hitét, 
és a gyakorlatban nem fogadja el Krisztus igazságosságát és kegyelmét… A 
magát hívőnek valló nem tartja személyes Megváltójának az Üdvözítőt, csak 
messziről követi Jézust.” – TDG 18.

2020. október 3.
Szombat

Napnyugta: H 18:18
Ro 18:59

1. Tanulmány

Márk 1:1
A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

Róma 1:16  
Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.
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Hétfő  Szeptember 28.
2. KRISZTUS ELŐHÍRNÖKE
a. Mi volt Keresztelő János munkája? Mk 1:2; Lk 1:17.

„Istennek a világtörténelem minden szakaszán megvoltak a maga eszközei, 
hogy előrevigyék munkáját, melyet az Ő kijelölt útján kell végezni. Kereszte-
lő Jánosra különleges feladat várt. Erre született, az Úr erre jelölte ki: Az Úr 
útjának előkészítésére… Pusztai szolgálata a jövendölés lehető legpontosabb 
beteljesedése volt.” – TII 134.

„Keresztelő Jánosban az Úr egy olyan szolgát hívott el, aki előkészítette az 
Úrnak útját. Rendíthetetlen bizonyságot kellett tennie a bűn megfeddése és 
elutasítása mellett.” – 2Sz 137. 

„A munkánk – Krisztus második eljövetelének hirdetése – hasonló Keresz-
telő Jánoséhoz, Krisztus első adventjének előfutárához. Hirdessük a világnak 
az üzenetet, ’Közel van az Úrnak nagy napja’. ’Készülj Istened elé, oh Izráel.’ 
Dolgozzunk sokkal többet annál, mint amit eddig megtettünk!” – RC 201.
b. Mi volt Keresztelő János üzenete? Ki jött el, hogy meghallgassa? 

Mk 1:3-5.

c. Kihez irányította az embereket János? Miben különbözött János 
munkája az eljövendő Messiásétól? Mk 1:6-8.

„János kijelentette tanítványainak, hogy Jézus a megígért Messiás, a világ 
Üdvözítője. Amikor János munkája befejeződött, arra oktatta tanítványait, 
hogy Jézusra tekintsenek, és mint az isteni nagy Mestert, úgy kövessék. János 
élete a gond és önmegtagadás élete volt. Ő hirdette Krisztus első eljövetelét, 
de nem adatott meg neki, hogy csodáinak szemtanúja legyen, és hogy az álta-
la megnyilvánult hatalomnak örvendhessen. János tudta, hogy neki meg kell 
halni, midőn Jézus, mint tanító fellép. Szavát ritkán hallották másutt, mint a 
pusztában. Visszavonult életet élt. Nem ragaszkodott apja családjához, hogy 
élvezze társaságukat, hanem elhagyta őket abból a célból, hogy betölthesse 
küldetését. Emberek sokasága vonult ki a népes városokból és falvakból a 
pusztába, hogy a csodálatos próféta szavait hallgassák. János a fejszét a fa 
gyökerére vetette. Kárhoztatta a bűnt, nem félt a következményektől és előké-
szítette Isten Bárányának útját.” – TL 123.

Márk 1:2; Lukács 1:17 
Márk 1:2 Amint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, aki megkészíti a te útadat előtted;Lukács 1:17  És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

Márk 1:3-5.
3Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit: 4Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. 5És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.

Márk 1:6-8.
6János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala. 7És prédikála, mondván: Utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam. 8Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.
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Kedd  Szeptember 29. 
3. A MEGVÁLTÓ KERESZTSÉGE
a. Miért ment Jézus Jánoshoz? Mk 1:9.

„Amikor Jézus eljött, hogy megkeresztelkedjen, János olyan jellemtisztasá-
got ismert fel benne, amilyennel még sohasem találkozott… Sohasem került 
kapcsolatba olyan emberi lénnyel, akiből ilyen isteni befolyás áradt volna. 
Mindez összhangban volt azzal a kinyilatkoztatással, amit János a Messiásról 
kapott. Mégis vonakodott Jézus kérését teljesíteni. Hogyan keresztelhetné 
meg ő, a bűnös a Bűntelent? És miért kellene annak – akinek nincs szüksége 
bűnbánatra – alávetnie magát egy olyan szertartásnak, amely a bűnök beval-
lását és eltörlését jelenti?

Amikor Jézus kérte a keresztséget, János visszahúzódott és így kiáltott: 
’Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz énhozzám?’ (Mt 3:14) 
Jézus határozottan, mégis szelíd hatalommal válaszolt. ’Engedj most, mert így 
illik nékünk minden igazságot betöltenünk’ (Mt 3:15). János engedett, elve-
zette a Megváltót a Jordánhoz, és alámerítette.” – JÉ 82-83. 
b. Hogyan mutatkozott meg a Szentlélek és az Atya Isten is Jézus ke-

resztségekor? Mk 1:10.

„Az Úr jelet ígért Jánosnak, hogy megismerje Isten felkentjét. Most, hogy 
Jézus kilépett a folyóból, az ígért jel bekövetkezett; mert látta megnyílni az 
egeket és Isten Lelke ragyogó aranyszínű galamb képében lebegett Krisztus 
feje fölött. Hang hallatszott a mennyből: ’Ez az én szerelmes Fiam, akiben én 
gyönyörködöm.’

A föld a bűn miatt elszakadt a mennytől. Krisztus azonban emberi karjával 
magához öleli a bukott fajt, isteni karjával pedig megragadja a Mindenható 
trónját, így a föld az ég kedvezésében részesül, és az embert Istennel való kö-
zösségre kapcsolja. Krisztusnak az elveszett emberiség érdekében elmondott 
imája utat vágott magának minden árnyékon, amelyet az ősellenfél az ember 
és Isten közé állított. Közvetlen Isten trónjához nyitotta meg az érintkezés 
világos útját. Kitárta a kapukat, az egek megnyíltak és Isten Lelke galamb 
képében körbe repülte Krisztus fejét, közben Isten szava hallatszott. ’Ez az én 
szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm’.” – TII 111.

Márk 1:9 
És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban.

Márk 1:10 
És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot ő reá leszállani;
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Szerda  Szeptember 30.
4. A PUSZTÁBAN
a. Hová ment Jézus a keresztségét követően azonnal? Mk 1:12. Miért? 

„Miért lett megkísértve Krisztus a pusztában a nyilvános szolgálatának 
kezdetén?... Nem önmaga miatt ment oda, hanem miértünk, hogy értünk 
győzzön… Megpróbáltatott és megkísértetett, mint az emberiség képviselője. 
Találkoznia kellett az ellenséggel szemtől-szembe, hogy legyőzze azt, aki a 
világ ura akart lenni…

Megváltónk teljes egészében ellenállt a kísértésnek, így tette lehetővé az 
ember számára, hogy győzhessen.” – TMK 32.

„Jézust Isten Lelke vezette a pusztába, ahol Sátán megkísértette. Krisztus 
nem kereste a kísértést. Azért ment a pusztába, hogy egyedül legyen, és elmél-
kedhessen küldetéséről, munkájáról. Böjtöléssel, imával vértezte fel magát az 
előtte levő, vérrel hintett útra. De Sátán tudta, hogy a Megváltó a pusztába ment, 
és ezt az alkalmat találta a legalkalmasabbnak, hogy megközelítse.” – JÉ 86. 
b. Kivel küzdött Jézus a pusztában? Hogyan segítette meg Isten? 

Mk 1:13.

„Ha nincs meg az elbukás lehetősége, a kísértés nem kísértés. A kísértés 
visszautasításakor az ember erőteljes késztetést érez valamely helytelen csele-
kedetre, és tudván, hogy lehetősége van arra, hit által az Isteni erőbe kapasz-
kodva ellenáll annak. Ezen a tapasztalaton ment keresztül Krisztus” – 3Sz 117. 

c. Milyen segítséget ígért nekünk Isten a nehéz helyzetekre? Zsolt 
91:11; 34:8.

„Isten megparancsolta angyalainak, hogy őrködjenek felettünk: ha őri-
zetük alá helyezzük magunkat, akkor minden veszélyben mellettünk fognak 
állni. Ha tudtunkon kívül abban a veszélyben forgunk, hogy rossz hatással 
vagyunk másokra, az angyalok mellettünk lesznek, jóra késztetnek bennün-
ket, segítenek megtalálni a megfelelő szavakat, és befolyásolják tetteinket. Így 
a környezetünkben élőkre gyakorolt hatásunk csendes és tudtunkon kívüli 
lehet, mégis hatalmas erő nyilvánul meg benne, amely másokat is Krisztushoz 
és a mennyhez vonz.” – ÉÉM október 25.

Márk 1:12 
És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába.

Márk 1:13 
És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.

Zsoltárok 91:11; 34:8 
(91:11) Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.(34:8) Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
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Csütörtök  Október 1.
5. JÁNOS ÜZENETÉNEK BŐVÜLÉSE
a. Milyen üzenetet kezdett el Jézus tanítani, miután János teljesítette 

küldetését? Miért? Mk 1:14-15.

„Az evangéliumi üzenet, melyet maga a Megváltó hozott, a próféciákon 
alapult. Az ’idő’, amelyről azt mondja, betölt, a Gábriel arkangyal által Dániel-
nek megadott időszakot jelenti… ’Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsá-
lem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiásfejedelemig hét hét 
és hatvankét hét van’ (Dán 9:25), hatvankilenc hét, vagy négyszáznyolcvan-
három év. A Jeruzsálem helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó parancsot 
Artaxerxes Longimanus rendelete véglegesítette (Lásd Ezsd 6:14; 7:1.9!), ez 
Kr. e. 457 őszén lépett hatályba. Ettől az időtől számítva négyszáznyolcvanhá-
rom év Kr. u. 27. őszéig tart. A prófécia szerint ennek az időszaknak a Mes-
siásig, a Felkentig kell tartania. Kr. u. 27-ben Jézust keresztségekor felkente 
a Szentlélek, és ezután hamarosan elkezdődött szolgálata. Ekkor hirdette az 
üzenetet: ’Bétölt az idő’ (Mk 1:15).” – JÉ 184-185.

Maga Krisztus volt a szerzője a zsidó istentiszteleti rendnek, ő volt az alapja 
a drága templomnak, amely előképe volt annak, akire minden áldozati szolgá-
lat mutatott. Úgy tűnt, hogy a zsidók félelemmel figyelték Krisztus eljövetelét. 
Az írástudók jól ismerték a törvényt és a próféták kijelentéseit Krisztus eljöve-
teléről, jól ismerték a prófétikus történelemből, hogy eljövetelének ideje és az 
előkészület ideje betelt.” – 3SP 35.

Péntek  Október 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit bocsájt meg Isten nekünk? Mennyire teljes ez a bocsánat?
2. Mi volt Keresztelő János különleges munkája? Mi a mi feladatunk most?
3. Mi történt Jézus keresztségekor? Miért volt ennek nagy jelentősége?
4. Hogyan győzött Krisztus a mi érdekünkben a pusztában? Mit jelent ez?
5. Hogyan értette Jézus, amikor kijelentette, hogy betelt az idő? Milyen időre 

utalt ekkor?

Márk 1:14-15 
14Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát, 15És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
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2020. október 10.
Szombat

Napnyugta:  H 18:04
Ro 18:46

EGY ISTENI TANÍTÓ
„Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda neki: Mester, tudjuk, hogy Isten-

től jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, 
hanem ha az Isten van vele.” (Jn 3:2)

„Jézus, az isteni Tanító… Magára vette az emberi természetet abból a 
célból, hogy bemutassa az emberiségnek Isten kegyelmét, szeretetét és jó-
ságát, gondoskodván teremtményei megváltásáról és boldogságáról. Evégett 
halt meg… Naponta bemutatta előttük az emberek számára végzett áldásos 
munkájában az elesett emberiség iránti gyengéd, nagy szeretetét. Szíve a kö-
nyörület kimeríthetetlen forrása volt, melyből a vágyódó szívet az élet vizével 
láthatta el.” – TSzM 108-109.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 284-285 (A hit érintése-részlet); 360-364. (Szolgálat);  

         506-507. (Küzdelem-részlet)

Vasárnap  Október 4.
1. A TANÍTÓ ÉS TANULÓI
a. Hogyan szólították Jézust a tanítványok több alkalommal is? Mk 

4:38; 9:38; 13:1.

b. Miként ismerte el Jézus ezt a megnevezést? Jn 13:13.

c. Milyen célból hagyta jóvá megnevezését? Jn 13:14-15.

„Krisztus világosan kifejezte fensőbbségét, és hogy engedelmességgel tar-
toznak neki. ’Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert 
az vagyok.’ ’Mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus.’ Így fenntartotta a nevéhez 
fűződő méltóságot, mennyei fensőbbséget és hatalmat.” – LHU 37.

2. Tanulmány

Márk 4:38; 9:38; 13:1.
(4:38) Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?(9:38) János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket.(13:1) Mikor pedig a templomból kiméne, monda néki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek!

János 13:13.
Ti engem így hívtok: Mester, és Uram . És jól mondjátok, mert az vagyok.

János 13:14-15.
14Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. 15Mert példát adtam néktek, hogy amiképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek.
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Hétfő  Október 5.
2. A SZÜKSÉGBEN LÉVŐ EMBER TISZTELETET MUTAT 
a. Ki volt Jairus? Hogyan fejezte ki Jézus iránti tiszteletét? Mk 5:22.

„[Jézus] egy darabig a tengerparton maradt, tanított és gyógyított, azután 
betért Lévi-Máté házába, hogy részt vegyen a lakomán a vámszedőkkel. Itt 
talált Rá Jairus, a zsinagóga vezetője.

Ez a zsidó vén nagy bánattal jött Jézushoz, lábához vetette magát.” – JÉ 284. 
b. Miért ment Jairus Jézushoz? Mekkora volt a hite? Mk 5:23.

„Jézus azonnal elindult a főemberrel annak háza felé. Bár a tanítványok 
már oly sok irgalmas cselekedetét látták, mégis meglepte őket, hogy Jézus 
hajlandó engedni az öntelt rabbi kérésének. Csatlakoztak Mesterükhöz, az 
emberek pedig felajzva, várakozón követték őket.” – JÉ 284. 

„Krisztus útban volt Jairus, a zsidó rabbi háza felé. Jairus esdve kérte, hogy 
jöjjön el hozzá, és gyógyítsa meg a leányát. A megtört szívű apa könyörgése: 
’Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon’ (Mk 
5:23) – megindította Krisztus szerető, megértő szívét. Azonnal útnak indult a 
főemberrel.” – NOL 35. 
c. Mi történt, mialatt Jézus késlekedett Jairus házához menni? Hogyan 

szólította meg Jézust a hírvivő? Mk 5:35.

„A főember háza nem volt messze, de Jézus és kísérete lassan haladt, mert 
a tömeg mindenhonnan szorította őket. A késlekedés nyugtalanította az aggó-
dó apát, Jézus még itt is, ott is megállt, hogy könnyítsen egy szenvedőn, vagy 
megvigasztaljon egy megtört szívet.

Még útban voltak, amikor egy küldönc furakodott Jairushoz a tömegben, 
és hírül adta, hogy leánya meghalt, ne fárassza többé fölöslegesen a Mestert. 
E szavakat Jézus is meghallotta. ’Ne félj; – mondotta – csak higgy, és megtar-
tatik’ (Lk 8:50).” – JÉ 284. 

Márk 5:22.
 És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike, névszerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék,

Márk 5:23.
És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.

Márk 5:35.
Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől, mondván: Leányod meghalt; mit fárasztod tovább a Mestert?
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Kedd  Október 6.
3. FELFEDI  ISTENSÉGÉT
a. Kik voltak Jairus otthonában, amikor Jézus megérkezett? Miért? 

Mk 5:37-40.

„Jairus közelebb húzódott a Megváltóhoz, és együtt siettek a főember ott-
honába. A fizetett siratók és síposok már ott voltak, a levegőt betöltötte lármá-
zásuk. A tömeg, a zűrzavar bántotta Jézus lelkét. Így intette csendre őket: ’Mit 
zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.’ Az emberek 
méltatlankodva fogadták az Idegen szavait. Látták a gyermeket a halál karmai 
közt, megvetően nevettek hát Jézuson. Ő megkérte az embereket, hagyják el 
a házat, Maga mellé vette a leány apját és anyját, valamint három tanítványát, 
Pétert, Jakabot és Jánost, és bementek a halott szobájába.” – JÉ 284-285. 
b. Milyen csoda támasztotta alá Krisztus istenségét? Mk 5:41-42.

„Jézus az ágyhoz lépett, kezébe vette a gyermek kezét, és lágyan, az otthon 
meghitt nyelvezetével ejtette ki e szavakat: ’Leányka; néked mondom, kelj föl’ 
(Mk 5:41).

Az élettelen testen azonnal remegés futott végig. Az élet lüktetése visszatért. 
Az ajkak mosolyra nyíltak. A leány nagyra nyitotta szemét, mint álom után, és 
csodálkozva nézte a körülötte álló csoportot. Felkelt, szülei magukhoz ölelték, 
sírtak örömükben.” – JÉ 285. 
c. Milyen más példát találunk még, ahol Jézus hasonló csodát hajtott 

végre? Lk 7:11-17.

„A megváltó életre kelltette a halottat. Az egyik ilyen volt a naini özvegy 
fia. Az emberek a temetőbe vitték, amikor Jézussal találkoztak össze. Ő meg-
fogta a fiatalembert, felemelte és édesanyjának adta élve. A csoport tagjai 
örömkiáltásokkal és Istent dicsőítve mentek haza.” – SJ 79.

Márk 5:37-40.
37És senkinek sem engedé, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. 38És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok síránkozót és jajgatót. 39És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. 40És nevetik vala őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermeknek atyját és anyját és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala.

Márk 5:41-42.
41És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Talitha, kúmi; a mi megmagyarázva azt teszi: Leányka, néked mondom, kelj föl. 42És a leányka azonnal fölkele és jár vala. Mert tizenkét esztendős vala. És nagy csodálkozással csodálkozának.

Lukács 7:11-17.
11És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. 12Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony vala; és a városból nagy sokaság volt ő vele. 13És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj. 14És oda menvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállának. És monda: Ifjú, néked mondom, kelj föl! 15És felüle a megholt, és kezde szólni; és adá őt anyjának. 16És elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az Istent, mondván: Nagy próféta támadt mi köztünk; és: Az Isten megtekintette az ő népét. 17És kiméne ő felőle e hír az egész Júdeába, és a körül való minden tartományba.
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Szerda  Október 7.
4. A SOKASÁG ELISMERI ŐT  
a. Hogyan szólította meg Jézust egy ember a tömegből? Milyen igénnyel 

fordult Jézushoz? Mk 9:17-18.

b. Mit mondott Jézus a hit szükségességéről? Hogyan válaszolt az apa? 
Mk 9:19-24.

„Az apa elmesélte a szenvedések hosszú éveinek történetét, majd, mintha 
már nem tudna többet elviselni, felkiáltott: ’Ha valamit tehetsz, légy segítségül 
nékünk, könyörülvén rajtunk.’ ’Ha valamit tehetsz!’ (Mk 9: 22) Az apa még 
most is megkérdőjelezte Krisztus hatalmát.

Jézus válaszol: ’Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek’ (Mk 9:23). 
Krisztus részéről nem hiányzik az erő, a fiú meggyógyítása az apa hitétől 
függ.” – JÉ 362. 

„A hit köt össze a mennyel, ez ad erőt, hogy megbirkózzunk a sötétség 
erőivel. Krisztusban Isten gondoskodott eszközökről minden bűnös jellemvo-
násunk féken tartására, hogy ellent tudjunk állni bármilyen erős kísértésnek. 
Sokan úgy érzik, nincsen hitük, és ezért távol maradnak Krisztustól. Az ilyen 
gyámoltalanok méltatlanságukban vessék alá magukat az irgalmas Megváltó 
kegyelmének. Ne önmagukra, hanem Krisztusra nézzenek, aki meggyógyítot-
ta a betegeket és kiűzte a démonokat, amikor az emberek között járt, az ma is 
ugyanaz a hatalmas Üdvözítő. A hit Isten igéje által jő. Ragadd meg ígéretét: 
’Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem’ (Jn 6:37). Vesd magad lábához 
és kiáltsd: ’Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek’ (Mk 9:24). 
Ha ezt cselekszed, sohasem veszhetsz el, soha.” – JÉ 362-363. 
c. Hogyan mutatta be Jézus, hogy Ő valóban isteni tanító? Mk 9:25-27.

„Jézus a szenvedőhöz fordul, s így szól: ’Te néma és siket lélek, én pa-
rancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!’ (Mk 9:25). Kiáltás 
hallatszik, halálos a küzdelem. Az ördög távozóban mintha áldozata életére 
törne. Azután a fiú mozdulatlanul, látszólag élettelenül fekszik. A sokaság 
suttog: ’Meghalt’ (Mk 9:26). Jézus azonban kézen fogja, felemeli, és teljes tes-
ti-lelki épségében állítja édesapja elé. Apa és fia dicsőítik Szabadítójuk nevét. 
Az emberek ’elálmélkodának mindnyájan az Istennek nagyságos erején’ (Lk 
9:43), mialatt a vereséget szenvedett, megszégyenült írástudók mogorván 
elfordultak.” – JÉ 362. 

Márk 9:17-18.
17És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. 18És ahol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.

Márk 9:19-24.
19Ő pedig felelvén néki, monda: Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. 20És hozzá vivék azt; és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala. 21És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta. 22És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. 23Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. 24A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.

Márk 9:25-27.
25Jézus pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki: Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj! 26És kiáltás és erős szaggatás között kiméne; az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják vala, hogy meghalt. 27Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé; és az fölkele.
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Csütörtök  Október 8.
5. ELLENSÉGEI MEGFÉLEMLENEK
a. Hogyan szólították meg Jézust ellenségei, miközben azt színlelték, 

hogy az Ő követői? Mit kérdeztek Jézustól? Mk 12:13-14.

„A farizeusokat mindig bosszantotta a rómaiak adószedése. Az adófizetést 
Isten törvényével ellentétesnek tartották. Itt volt a lehetőség, hogy tőrbe ejtsék 
Jézust. A kémek hozzá jöttek, és látszólagos őszinteséggel, mintha csak meg akar-
nák tudni kötelességüket, így szóltak: ’Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz 
és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útát igazán tanítod: 
szabad-é nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem?’ (Lk 20:21 22).” – JÉ 506. 
b. Hogyan hiúsította meg Jézus a cselvetésüket? Hogyan reagáltak erre? 

Mk 12:15-17.

„A kémek azt várták, hogy Jézus közvetlenül – vagy így, vagy úgy – vála-
szol kérdésükre… Most zavarba jöttek, legyőzöttnek érezték magukat. Tervük 
szétzilálódott. Olyan sommás választ kaptak kérdésükre, amire nem volt mit 
mondaniuk. 

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

Péntek  Október 9. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Miért volt helyénvaló, hogy Jézust Mesternek szólítsák?
b. Hogyan fejezte ki Jézus iránti tiszteletét egy gőgös rabbi? Miért cselekedett így?
c. Mit tárt fel Jézusról a Jairus lányával történt csoda?
d. Hogyan reagált a család, amikor Jézus kiűzte a fiúból a gonosz lelkeket? Hogyan 

reagáltak az írástudók? Miért?
e. Hogyan ejtette zavarba Jézus a kémeket, akiket azért küldtek, hogy csapdába 

csalják Őt?

Márk 12:13-14.
13És küldének hozzá némelyeket a farizeusok és a Heródes pártiak közül, hogy megfogják őt a beszédben. 14Azok pedig odamenvén, mondának néki: Mester, tudjuk hogy igaz vagy és nem gondolsz senkivel; mert nem tekintesz emberek személyére, hanem igazság szerint tanítod az Istennek útját. Szabad-é a császárnak adót fizetni vagy nem? Fizessünk-é vagy ne fizessünk?

Márk 12:15-17.
15Ő pedig ismervén az ő képmutatásukat, monda nékik: Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy pénzt, hogy lássam. 16Azok pedig hozának. És monda nékik: Kié ez a kép és a felírás? Azok pedig mondának néki: A Császáré. 17És felelvén Jézus, monda nékik: Adjátok meg a mi a Császáré, a Császárnak, és a mi az Istené, az Istennek. És elálmélkodának ő rajta.
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2020. október 17.
Szombat

Napnyugta:  H 17:51
Ro 18:33

CSODÁINAK TANÍTÁSAI
„Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: Bi-

zonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra.” (Jn 6:14)
„Amikor Jézus hatalmas csodáival nyilvánította ki istenségét, amikor be-

tegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, az emberek kérdezgették maguk 
között: ’Nem ez-é a Dávidnak ama Fia?’ (Mt 12:23)… Sokan azonban, akik 
Jézust Dávid Fiának hívták, nem ismerték el istenségét. Nem értették meg, 
hogy Dávid Fia egyúttal Isten Fia is.” – JÉ 513. 
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 276-279. (Hallgass, némulj el-részlet);    

          303-309. (Adjatok nékik ti enni)

Vasárnap  Október 4.
1. SOKAN MEGGYÓGYULTAK
a. Hogyan reagáltak az emberek Jézus gyógyító munkájára? Mk 1:32-33.

„A rabbiktól való félelem miatt a nép nem mert naplemente előtt Jézus-
hoz gyógyulásért menni. Ám utána a házakból, műhelyekből, vásárterekről 
a város lakossága özönlött a szerény lakóház felé, amely Jézust befogadta. A 
betegeket hordágyon hozták; mások mankóra támaszkodva vagy barátaik 
támogatásával támolyogtak a Megváltó elé.

Órákon át jöttek és mentek; mert senki sem tudhatta, hogy vajon másnap 
még körükben találják-e a Gyógyítót. Kapernaum soha azelőtt nem élt meg 
ilyen napot. A levegő tele volt diadalmas hangokkal és felszabadult ujjongással.

Jézus csak az utolsó szenvedő megsegítése után hagyta abba a munkát. 
Késő éjszaka volt, amikor a tömeg eltávozott, és csend borult Simon házá-
ra. A hosszú, mozgalmas nap elmúlt, és Jézus pihenni akart. Mialatt a város 
még mélyen aludt, a Megváltó ’szürkületkor fölkelvén, kiméne, és elméne egy 
puszta helyre és ott imádkozék’ (Mk 1:35).” – NOL 19.

3. Tanulmány

Márk 1:32-33.
32Estefelé pedig, amikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeseket és az ördöngősöket; 33És az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé.
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Hétfő  Október 12.
2. AZ EMBEREK JÉZUSHOZ ÖZÖNLENEK
a. Mi történt, amikor egy másik alkalommal Jézus hajóval érkezett a 

Genezáreti-tóhoz? Mk 6:53-55.

„Eközben Jézus – csupán egynapos távollét után – megérkezett Genezá-
retbe. Amint kiderült, hogy ott kötött ki, az emberek ’azt az egész környéket 
befutván, kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, amerre hall-
ják vala, hogy ő ott van’ (Mk 6:55).” – JÉ 319. 
b. Mennyire voltak elszántak a betegek, hogy láthassák Jézust? Milyen 

jutalmat nyert a hitük? Mk 6:56.

c. Ki gyógyult meg hasonló módon egy másik alkalommal? Mk 5:25-34. 
Milyen tanulságot vonhatunk le a hit ezen példájából?

„Amikor a nő kinyújtott kezével hozzáért Jézus ruhája széléhez, úgy 
gondolta, hogy senki sem fogja észrevenni titkos érintését. Azonban Jézus 
észrevette érintését és gyógyítással válaszolt hitére. A nő azonnal észlelte 
teljes gyógyulását és az Úr Jézus nem hagyhatott figyelmen kívül egy ilyen 
hitet.” – HP 108.

„A Megváltó meg tudta különböztetni a hit érintését a figyelmetlen 
tömeg véletlen lökdösődésétől. Az ilyen hit mellett nem mehetett el szó 
nélkül. A vigasztalás szavait akarta szólni az alázatos nőnek, melyek öröm 
kútforrását jelentik majd számára – ezek a szavak áldást árasztanak köve-
tőire az idők végezetéig.” – JÉ 286. 

„Teljes átadás, tökéletes bizalom és mindenekfelett való szeretet jellem-
zi azt a hitet, mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ez a hit 
szeretet által működik és megtisztítja a lelket. Követői életében Krisztus 
őszinte engedelmességet munkál az Atya parancsolatai iránt. A Krisztussal 
való élő kapcsolat eredménye az Isten és az emberek irányába tanúsított 
szeretet.” – 1Sz 308. 

Márk 6:53-55.
53És átkelve, eljutának a Genezáret földére, és kikötének. 54De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerék őt, 55És azt az egész környéket befutván, kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, a merre hallják vala, hogy ő ott van.

Márk 6:56.
És ahová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letevék a piaczokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, meggyógyulának.

Márk 5:25-34.
25És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala, 26És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, 27Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. 28Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. 29És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. 30Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? 31És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem? 32És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. 33Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán. 34Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.
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Kedd  Október 13.
3. A TANÍTVÁNYOK ELKÜLDÉSE, HOGY SEGÍTETSENEK
a. Milyen tervet hajtott végre Jézus, ahogy munkája gyarapodott? 

Mk 6:7-11.

„Hogy a mű eredményesebb legyen, az Úr kettesével küldte ki tanítványait.” 
– ÉM 170-171.

„Szükséges, hogy ketten dolgozzanak együtt, mert az egyik bátoríthatja 
a másikat, együtt tanácskozhatnak, imádkozhatnak, és kutathatják az Íráso-
kat. Így szélesebb megvilágítást kaphatnak az igazságról: az egyik meglátja 
az igazság egyik pontját, a másik a másik szempontot. És ha tévednének, az 
egyik javíthatja a másik beszédét, magatartását. Így az igazságot nem fogják 
lekicsinyelni szószólóinak tökéletlenségei miatt.” – Ev 50-51.

„Ha az igazságot házról házra járva szeretettel és egyszerűen mutatják be, 
az összhangban van azzal az utasítással, melyet Krisztus tanítványainak adott, 
amikor első missziós útjukra küldte el őket. Sokakat elérhetünk az igazsággal, 
ha családi körben mutatjuk azt be egyszerűen, hálaénekekkel és szívből jövő 
imákkal.” – RC 202.
b. Hogyan kapcsolták össze a tanítványok a tanítást és a gyógyítást? 

Mk 6:12-13. Hogyan dolgozzunk mi is hasonló módszerekkel ma? 

„Krisztus, a nagy Orvos-Misszionárius a mi példaképünk… Meggyógyí-
totta a betegeket és prédikálta az evangéliumot. Szolgálatában a gyógyítás és a 
tanítás szorosan összekapcsolódott egymással. Ma sem választhatók szét ezek 
egymástól.” – CH 395-396.

„Krisztus élete és szolgálata a szenvedőkért szétválaszthatatlanul kap-
csolódott egymáshoz. A kapott világosságból tudom, hogy mindig szoros 
kapcsolatnak kell lennie az egészségügyi misszió és az evangélium hirdetése 
között. Szent kötelék köti egybe őket, sohasem szabad szétválasztani ezeket. A 
mennyei elveket el kell fogadnia és gyakorolnia kell azoknak, akik a Megváltó 
nyomdokaiba szeretnének lépni. Példaadásával bemutatta számunkra, hogy 
az egészségügyi misszió munkát ne tegyük az evangélium hirdetése helyébe, 
hanem össze kell kötni vele. A kegyességet tökéletesen szemléltette Krisztus 
azzal, hogy az orvos és a lelkész munkáját egyesítette, szolgált a test és a lélek 
szükségleteinek, gyógyítva a testi betegségeket és szavaival békességet adva a 
szenvedő szívűeknek.” – CH 528.

Márk 6:7-11.
7Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken. 8És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben; 9Hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek. 10És monda nékik: Ahol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, a míg tovább mentek onnét. 11Akik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Bizony mondom néktek: Sodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak.

Márk 6:12-13.
12Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg. 13És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítnak vala.
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Szerda  Október 14.
4. MÉG A TERMÉSZETI ERŐK IS ENGEDNEK 
a. Mi történt, amikor egy kis hajón utaztak a tanítványok Jézussal? 

Mk 4:35-37.

„Csendes, kellemes este volt, nyugalom honolt a tavon. Hirtelen azonban 
sötétség borította be az eget, vad szél söpört le a hegyek katlanjaiból a keleti 
partra, és a tavon szörnyű vihar támadt.

A nap már lement, és az éj sötétje borult a viharos tengerre. A süvítő széltől 
felkorbácsolt hullámok nagy erővel vágódtak a tanítványok hajójának, és el-
nyeléssel fenyegették. A kemény halászok… ereje, jártassága mit sem segített. 
Tehetetlenül vergődtek a vihar szorításában, és elhagyta őket a remény, látván, 
hogy hajójuk megtelik vízzel.” – JÉ 277. 
b. Hol volt Jézus, amikor tombolt a vihar? Hogyan reagált rá? Mk 4:38-40.

„Hirtelen vakító villám szeli át a sötétséget, és meglátják az alvó, fejetlen-
ségtől nem zavartatott Jézust. Ámulattal vegyes kétségbeeséssel kiáltanak fel: 
’Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?’ (Mk 4:38)…

Kiáltásuk felébreszti Jézust. A villám fényében mennyei békét fedeznek 
fel arcán, tekintete elárulja: nem Önmagával törődik, gyöngéden szereti őket. 
Szívből Felé fordulnak így kiáltva: ’Uram, ments meg minket, mert elveszünk’ 
(Mt 8:25).

Soha senki nem ejtette ki ezt úgy, hogy ne talált volna meghallgatásra. Mi-
közben a tanítványok végső erőfeszítéssel megragadják evezőiket, Jézus felkél. 
Ott áll tanítványai körében, miközben a vihar tombol, a hullámok átcsapnak 
felettük, és villám világítja meg arcát. Felemeli kezét – amit oly gyakran tett, 
midőn irgalmasságot cselekedett – és így szól a haragos tengerhez: ’Hallgass, 
némulj el’ (Mk 4: 39).” – JÉ 277. 
c. Hogyan reagáltak a tanítványok erre a csodára? Mk 4:41.

„A vihar megszűnik. A hullámhegyek aláesnek, elcsendesednek. A felhők 
eltakarodnak, előtűnnek a csillagok. A hajó nyugodt tengeren pihen. Ekkor 
Jézus tanítványaihoz fordul, és szomorúan megkérdi: ’Miért vagytok ily félén-
kek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?’ (Mk 4:40)

A tanítványok elnémultak. Még Péter sem próbálta kifejezni a szívét ösz-
szeszorító félelmet.” – JÉ 278.

Márk 4:35-37.
35Azután monda nékik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át a túlsó partra. 36Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy amint a hajóban vala; de más hajók is valának vele. 37Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék.

Márk 4:38-40.
38Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? 39És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. 40És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?

Márk 4:41.
És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?
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Csütörtök  Október 15.
5. JÉZUS GONDOSKODIK SZÜKSÉGLETEINKRŐL
a. Melyik csoda fejezte ki Jézus rokonszenvét testi szükségleteink iránt? 

Mk 6:35-44.

„Aki a békesség és boldogság útjára tanította a népet, éppúgy gondosko-
dott mindennapi, mint lelki szükségleteikről. A nép elfáradt, kimerült. Anyák 
voltak jelen kisbabával karjukon; kisgyermekek kapaszkodtak szoknyájukba. 
Sokan órák óta álltak…

A tanítványok kezén keresztülmenő egyszerű eledel a tanulságok egész 
kincsesháza volt. Maga a táplálék szegényes: hal és árpakenyér, a Galileai ten-
ger körül élő halásznép mindennapi eledele… pusztán az étvágy kielégítéséért 
elkészített étel nem szolgálta volna javukat.” – JÉ 304. 
b. Milyen biztosítékunk van, hogy Isten megadja szükségleteinket? Fili 

4:19.

„Isten ismeri szükségleteinket és meg is tudja adni azokat. Az Úrnak van 
tárháza gyermekei számára és meg tudja adni nekik, amire szükségük van 
bármilyen körülmények között. Akkor miért ne bízhatnánk benne? Drága 
ígéreteket tett gyermekei számára, amelyeket feltételekhez szabott, az elő-
írásaihoz való hűséges engedelmességhez. Ő bármely terhen könnyíteni tud, 
bármely sötétséget eloszlathat, bármely gyengeséget erősséggé változtathat, 
bármely félelmet lenyugtathat, és bármely jó törekvést képes irányítani és 
jóváhagyni.” – TMK 224. 

Péntek  Október 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mikor fejezte be Jézus a napi gyógyító munkáját?
2. Hogyan fog megnyilvánulni a gyógyító hit?
3. Miért hatékonyabb, amikor ketten dolgoznak együtt, mintsem egyedül?
4. Hogyan mutatta meg Jézus a természeti erők feletti uralmát?
5. Miért csak egyszerű eledelt adott a népnek Jézus?

Márk 6:35-44.
35Mikor pedig immár nagy idő vala, hozzámenvén az ő tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idő van: 36Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök. 37Ő pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik? 38Ő pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk. 39És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. 40Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével. 41Ő pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között. 42Evének azért mindnyájan, és megelégedének; 43És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is. 44Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.

Filippi 4:19.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
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2020. október 24.
Szombat

Napnyugta: H 17:39
Ro 18:21

A LÉLEK GYÓGYÍTÁSA
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 

Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” 
(Zsolt 103:2-3)

„A természetet fenntartó erő élteti az embert is. A mi életünket is ugyan-
azok a nagyszerű törvények szabályozzák, amelyek a csillagokat és az ato-
mokat is irányítják. A szívműködést irányító erők, amelyek az élet áramlását 
szabályozzák a testben, annak a hatalmas Intelligenciának a törvényei, akinek 
a lélek felett is fennhatósága van.” – Nev 88.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 214-219. (Megtisztíthatsz engem-részlet)

Vasárnap  Október 18.
1. JÉZUS MEGLÁTJA A SZÜKSÉGBEN LÉVŐT
a. Mi történt, amikor híre ment, hogy Jézus Kapernaumba érkezett? 

Mk 2:1-2. Ki volt a gyógyulni vágyók között? Hogyan közelítette 
meg Jézust? Mk 2:3.

„Ez a gutaütött is teljesen elveszítette a reményt a gyógyulásra. Betegsége 
bűnös életének következménye volt, szenvedését még a lelkifurdalás is súlyos-
bította. Jóval ezelőtt a farizeusokhoz és az orvosokhoz fordult, remélte, hogy 
enyhülést talál lelki gyötrelmeire és testi fájdalmára. Ám azok hűvösen gyó-
gyíthatatlannak nyilvánították, elhagyták – viselje Isten haragját. A farizeusok 
a betegséget úgy tekintették, mint Isten nemtetszésének bizonyítékát, és távol 
tartották magukat a betegektől és szükségben lévőktől. Valójában gyakran ép-
pen azok, akik szentként magasztalták önmagukat, bűnösebbek voltak, mint 
az általuk elítélt szenvedők.

A bénult férfi teljesen magatehetetlen volt, és mivel kilátástalannak ítél-
te, hogy bárhonnan is segítséget kapjon, kétségbeesés lett úrrá rajta. Ekkor 
hallott Jézus csodás munkálkodásáról. Elmondták neki, hogy Krisztus ugyan-
olyan bűnösöket és tehetetleneket gyógyított meg, mint ő, még a leprások is 
megtisztultak. Barátai, akik mindezeket elmondták neki, bátorították: higgye, 
hogy ő is meggyógyulhat, ha Jézushoz viszik. Ám reménysége lelohadt, ami-
kor eszébe jutott, hogyan kezdődött betegsége. Attól félt, hogy a tiszta Orvos 
nem tűrheti meg őt színe előtt.” – JÉ 214-215.

4. Tanulmány

Márk 2:1-2.
1Napok mulva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. 2És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az igét.

Márk 2:3.
És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala.
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Hétfő  Október 19.
2. BARÁTOK SEGÍTIK A BETEGET
a. Mit tettek a beteg barátai látva, hogy a tömeg körbezárja Jézust? Mk 2:4. 

Milyen tanulságokat vonhatunk le elszántságukból? 

„A gutaütött hordozói újból és újból megpróbáltak utat törni a tömegben 
- mindhiába. A beteg kimondhatatlan fájdalommal tekintgetett körül. Ho-
gyan mondhatna le a reményről most, amikor a vágyva vágyott segítség oly 
közel van? Támadt egy ötlete: barátai felvitték a ház tetejére, megbontották 
a tetőt, és leengedték Jézus lábához. A beszélgetés megszakadt: a Megváltó 
a gyászos arcra nézett, látta a rászegeződő esdeklő tekintetet. Megértette a 
helyzetet – Ő vonzotta magához ezt a megzavart, kétkedő lelket. A gutaütött 
még otthonában volt, amikor a Megváltó már meggyőződést ültetett belé. 
Midőn megbánta bűneit, és hitt Jézus gyógyító hatalmában, akkor áldotta 
meg először vágyakozó szívét a Megváltó életadó kegyelme. Jézus figyelte, 
hogyan növekszik a hit első megvillanása azzá a meggyőződéssé, hogy Ő a 
bűnös egyedüli mentsvára. Látta, hogyan lesz a meggyőződés mind erősebb, 
ahogyan e férfi a színe elé törekszik.” – JÉ 216.

„Vágyakozz Isten után – az élő Isten után – mélységes sóvárgással! Krisztus 
élete tanúsítja, hogy mit tehet az ember, ha isteni természet részese lett. Mind-
az, amit Krisztus kapott Istentől, a mienk is lehet. Tehát kérj, és akkor kapsz. 
Jákób állhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával igényeld mindazt, 
amit Isten megígért!” – KP 99.
b. Krisztus melyik példázata mutatja be ezt az erényt? Lk 11:5-10.

„Van amikor azonnal választ kapunk imánkra, és van, amikor türelmesen 
várnunk kell és kitartóan könyörögnünk azért, amit szeretnénk. Ezt mutatja 
be az erőszakosan kenyérért könyörgő barát.’ Ki az közületek, akinek barátja 
van, és ahhoz megy éjfélkor’ stb. Sokkal több tanítás van ebben, mint amit el-
képzelni tudnánk. Kitartóan kell kérni, még ha nem is látjuk azonnal a választ 
imáinkra. ’Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek 
és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki 
keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.’ Lk 11:9-10.” – CH 380.

Márk 2:4.
És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták ama háznak fedelét, ahol Ő vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.

Lukács 11:5-10.
5És monda nékik: Ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret, 6Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie; 7Az pedig onnét belőlről felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked? 8Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell. 9Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 10Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
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Kedd  Október 20.
3. JÉZUS BESZÉDE MEGGYÓGYÍTJA A LELKET
a. Látva ezt a beteget, mit mondott Jézus? Mk 2:5.

„Most a Megváltó szavai zeneként hatoltak a szenvedő fülébe: "Ember, 
megbocsáttattak néked a te bűneid" (Lk 5:20).

A kétségbeesés terhe legördül a beteg lelkéről, a megbocsátás békéje 
nyugszik meg rajta, és árad szét arcán. Eltűnt a testi fájdalom, egész lénye 
átváltozott. A tehetetlen gutaütött meggyógyult, a bűnös vétkező bocsánatban 
részesült.

Őszinte hittel fogadta Jézus szavait, mint az új élet ajándékát. Nem volt 
több kérése, örömtől áthatva, csendben feküdt, túlságosan boldog volt ahhoz, 
hogy megszólaljon. Mennyei fény sugárzott arcáról, és a nép szent tisztelettel 
figyelte a történteket.” – JÉ 216.
b. Hogyan reagáltak ezekre a szavakra az írástudók? Mk 2:6-7.

„Az írástudók nyugtalanul várták, mit szándékozik Jézus tenni ebben az 
esetben. Visszaemlékeztek arra, hogyan fordult hozzájuk ez az ember segítsé-
gért, és ők megtagadták tőle a reményt, az együttérzést. Ám ez még nem volt 
elég, kijelentették, hogy a betegség Isten átka a bűneiért… Észrevették, hogy 
mindenki milyen érdeklődéssel figyeli az eseményeket, és rettenetesen féltek 
befolyásuk elvesztésétől…

Jézus kijelentette, hogy a gutaütött bűnei megbocsáttattak. A farizeusok 
e szavakat istenkáromlásnak fogták fel, és úgy tekintették, mint amit majd 
halált érdemlő bűnként róhatnak fel. Ezt mondták szívükben: ’Káromlásokat 
szól. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?’ (Mk 2:7)” – 
JÉ 216. 217.
c. Hogyan válaszolt Jézus kételkedésükre? Mk 2:8-11.

„Jézus rájuk szegezte tekintetét – mire ők megrettentek, visszahúzódtak – 
és így szólt: ’Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb, ezt 
mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj fel és 
járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a 
bűnöket megbocsátani, – mondta, majd a gutaütötthöz fordult: Kelj fel, vedd 
a te ágyadat, és eredj haza’ (Mt 9:4-6).” – JÉ 217.

Márk 2:5.
Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.

Márk 2:6-7.
6Valának pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívökben így okoskodván: 7Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?

Márk 2:8-11.
8És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? 9Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj? 10Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek: 11Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.
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Szerda  Október 21.
4. ISTEN GYÓGYÍTÁSA, MEGMENTŐ EREJE
a. Hogyan válaszolt a gutaütött Jézus azon parancsára, hogy járjon? 

Mk 2:12.er.

„Ekkor, akit ágyon hoztak Jézushoz, az ifjúság rugalmasságával és erejével 
pattan fel. Az életadó vér áramlik ereiben. Testének minden szerve hirtelen 
működni kezd. Az egészség ragyogása váltja fel a közeledő halál sápadtságát.” 
– JÉ 217.
b. Hogyan reagáltak erre az emberek? Mk 2:12.mr.

„A gutaütött meggyógyítása olyan hatást váltott ki az emberekből, mintha 
megnyílt volna az ég, és kinyilatkoztatta volna a jobb világ dicsőségét. Ahogy 
a meggyógyított férfi áthaladt a sokaságon, minden lépésnél Istent dicsérte, és 
úgy vitte terhét, mintha az pehelykönnyű volna, az emberek hátrálva enged-
tek neki utat, döbbent arccal meredtek rá, és halkan suttogtak egymás között: 
"Csodadolgokat láttunk ma" (Lk 5: 26).

A farizeusoknak a szavuk is elállt a csodálkozástól, és megsemmisítette 
őket vereségük… Zavarba jöttek, megszégyenültek, és elismerték - ha nem is 
vallották be - egy felsőbbrendű lény jelenlétét. Minél nyilvánvalóbb volt, hogy 
Jézusnak hatalma van a földön megbocsátani a bűnöket, annál mélyebben 
ásták bele magukat a hitetlenségbe.” – JÉ 218.
c. Milyen módon végezte Isten a teremtést? Zsolt 148:5; 33:6, 9; 1Móz 

1:3. Mit használ a megváltásban? Hogyan kapcsolódik ez a gutaütött 
esetéhez?

„Nem másra, mint teremtő erőre van szükség a bomló test egészségének 
helyreállításához. Az a hang, amely életre szólította a föld porából teremtett em-
bert, ugyanaz adott életet a haldokló gutaütöttnek is. Ugyanaz az erő, mely életet 
adott a testnek, megújította a szívet is. Ő, aki a teremtéskor ’szólt és meglett’, aki 
’parancsolt és előállott’ (Zsolt 33:9). Az Ő szava adott életet a bűneiben és vétke-
iben holt léleknek is. A test meggyógyítása annak az erőnek a bizonyítéka, mely 
megújította a szívet. Krisztus megparancsolta a gutaütöttnek, hogy keljen fel és 
menjen, ’hogy… megtudjátok – mondta – hogy az ember Fiának van hatalma e 
földön a bűnöket megbocsátani’ (Mk 2:10).” – JÉ 217.

Márk 2:12.er.
Az pedig azonnal fölkele és felvévén nyoszolyáját, kiméne mindenkinek láttára...

Márk 2:12.mr.
... mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet!

Zsoltárok 148:5; 33:6; 9; 1Mózes 1:3.
Zsoltárok 148:5; 33:6; 9 (148:5) Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.(33:6) Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.(33:9) Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.1Mózes 1:3 (1:3) És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
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Csütörtök  Október 22.
5.  MEGBOCSÁTÁS ÁLTALI GYÓGYULÁS
a. Milyen hatással van ránk a bűn? Mire van ezért szükségünk? Zsolt 

38:4; 41:5; Apcs 10:38.

b. Mi jár együtt a fizikai gyógyulással? Zsolt 103:2-3. Milyen tanulságot 
vonhatunk le a gutaütött történetéből?

„A gutaütött testi-lelki gyógyulásra lelt Krisztusban. A lelki gyógyulást 
fizikai felépülés követte. Nem szabad megfeledkezni erről a tanulságról. Ma 
is ezrek szenvednek testi betegségekben, akik a gutaütötthöz hasonlóan vá-
gyakoznak az üzenetre: ’megbocsáttattak néked a te bűneid’ (Mk 2:9). A bűn 
terhe, nyughatatlan és kielégítetlen vágyai képezik betegségük alapját. Nem 
találhatnak megnyugvást, míg el nem jönnek a lélek Gyógyítójához. Az a 
béke, amelyet egyedül Ő nyújthat, megélénkíti az értelmet, egészséget ad a 
testnek.

Jézus azért jött, ’hogy az ördög munkáit lerontsa’ (1Jn 3:8). ’Őbenne vala 
az élet’ (Jn 1: 4), és Ő így szól: ’Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővöl-
ködjenek’ (Jn 10:10). Ő ’megelevenítő szellem’ (lKor 15:45). Most is ugyan-
olyan életadó ereje van, mint amikor a földön meggyógyította a betegeket, 
megbocsátott a bűnösöknek. Ő ’megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja 
minden betegségedet’ (Zsolt 103:3).” – JÉ 217-218.

Péntek  Október 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan tekintettek a farizeusok a betegekre és szenvedőkre? Mi volt va-

lójában a helyzet?
2. Mikor bánta meg bűneit a gutaütött? Mi kísérte bűnbánatát?
3. Hogyan vette le Jézus ennek az embernek a lelki terhét? Mi lett az ered-

ménye? 
4. Miben hasonlít Isten testi gyógyítása a lélek megújításához?
5. Milyen gyógyulás után áhítozik ma sok ember a világban? 

Zsoltárok 38:4; 41:5; Apostolok cselekedetei 10:38.
Zsoltárok 38:4; 41:5 (38:4) Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.(41:5) Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!Apostolok cselekedetei 10:38  A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.

Zsoltárok 103:2-3.
2Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 3Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
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KRISZTUS FENNHATÓSÁGA
„És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyö-

nyörködöm.” (Mk 1:11)
„Bár a bűnös világ vétkei Krisztusra nehezedtek, és megaláztatás volt az 

számára, hogy ’szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá’ (Fili 2:7) 
lett, de a mennyei hang kijelentette, hogy Ő az Örökkévaló Fia. János mélyen 
megrendült, amikor látta Jézust esdekelve leborulni, és könnyek között kö-
nyörögni az Atya jóváhagyásáért. Amikor Isten dicsősége körülvette Őt, és 
az égi szózat hallatszott, János felismerte, hogy ez az Isten által megígért jel. 
Tudta, hogy a világ Üdvözítőjét keresztelte meg.” – JÉ 84.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 498-505. (A templom ismételt megtisztítása-részlet)

Vasárnap  Október 25.
1. ISTEN IGAZOLJA FIÁT
a. Milyen szavakkal ismerte el Isten a Fiát keresztségekor? Mk 1:11.

„Krisztus Jordán parti imája minden benne hívőt magában foglal. Neked 
is szól az ígéret, hogy az Úr az ő szeretett Fiában elfogad téged. Ragaszkodj 
ehhez rendíthetetlen hittel! Isten mondta: ’Ez az én szerelmes fiam, akiben 
én gyönyörködöm.’ Ez azt jelenti, hogy a sötét homályon, melyet Sátán vetett 
ösvényedre, Krisztus utat tör számodra a mindenható trónjához. Megragadta 
a mindenható hatalmat és ő elfogad téged a szeretett Fiúban.” – LHU 109.

„Krisztusnak az elveszett emberiség érdekében elmondott imája utat vágott 
magának minden homályon, amelyet Sátán az ember és Isten közé állított. 
Közvetlen Isten trónjához nyitotta meg az érintkezés világos útját…

Isten szava válasz volt Krisztus kérésére. A felelet megnyugtatás a bűnös 
ember számára, hogy az ő kérése is meghallgatást fog találni az Atya trónjá-
nál. Akik keresik a Lélek hatalmát és kegyelmét, elnyerik a Szentlelket. Mikor 
Isten elé járulunk, segíteni fog gyengeségeinken.” – OHC 156.

2020. október 31.
Szombat

Napnyugta: H  16:27
Ro 17:10

5. Tanulmány

Márk 1:11.
És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.
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Hétfő  Október 26.
2. KRISZTUS KINYILATKOZTATJA ISTENSÉGÉT
a. Mi történt, amikor Jézus magával vitte három tanítványát egy magas 

hegyre? Mit tettek ők? Mk 9:1-6.

„Miközben [Jézus] alázatosan a sziklás földre borul, hirtelen megnyílik 
az ég, Isten városának aranykapui szélesre tárulnak, és a hegyről leszálló 
szent fényesség beragyogja a Megváltó alakját. Istensége belülről átragyog az 
emberin, és egybeolvad a fentről jövő dicsőséggel. Térdéről felemelkedve ott 
áll Krisztus isteni fenségben. Megszűnt a lelki gyötrelem. Arca most fénylik, 
’mint a nap’, ruhája, ’fehér, mint a fényesség’ (Mt 17:2).

A tanítványok felébrednek, nézik a hegyet beragyogó dicsőség áradatát. 
Félelemmel vegyes ámulattal szemlélik Mesterük sugárzó alakját. Amint sze-
mük hozzászokik a csodás fényhez, látják, hogy Jézus nincs egyedül.” – JÉ 356.
b. Hogyan mutatkozott meg Isten ezen alkalommal? Mk 9:7.

„Amint nézték a dicsfelhőt, amely fényesebb volt a pusztában Izrael törzsei 
előtt járó felhőnél, amint hallották Isten hangját a maga félelmetes fenségében, 
mely megremegtette a hegyet, a tanítványok a földre hullottak.” – JÉ 358-359.
c. Mire figyelmeztette Jézus a tanítványokat, amikor ismét csak ők vol-

tak mellette? Miért? Mk 9:8-9.

„A tanítványoknak a kapott kinyilatkoztatást szívükben kellett megőriz-
niük, nem pedig elbeszélniük mindenfelé. Ha a sokaság tudomására hozzák, 
azzal csak értetlen csodálkozást vagy nevetést váltanak ki. Még a kilenc apos-
tol sem értené meg a jelenést, míg Krisztus fel nem támad a halálból. Milyen 
nehezen értette meg ezt még a három kiváltságos tanítvány is, ez abból is 
látszik, hogy jóllehet Krisztus elmondta, mi áll előtte, mégis azon tanakodtak 
egymás között, mit is jelenthet a halálból való feltámadás. Mégsem kértek 
magyarázatot Jézustól.” – JÉ 360.

Márk 9:1-6.
1Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. 2És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük; 3És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet. 4És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal. 5Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni: csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. 6De nem tudja vala mit beszél, mivelhogy megrémülének.

Márk 9:7.
És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok.

Márk 9:8-9.
8És mikor nagyhirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust. 9Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az embernek Fia a halálból feltámad.
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Kedd  Október 27.
3. NEM IGÉNYELT ISTENI HATALMAT
a. Milyen kérdést tettek fel a papok és írástudók Jézusnak, csakhogy 

tőrbe csalják? Mk 11:27-28.

„A vezetők láthatták a bizonyítékokat, hogy Ő a Messiás. Most elhatároz-
ták, hogy nem kérik hatalmának jeleit, hanem megpróbálnak kikényszeríteni 
belőle valami olyan vallomást vagy kijelentést, aminek alapján elítélhetik…

Azt várták, hogy kijelenti: hatalma Istentől van. Készek voltak meghazud-
tolni egy ilyen állítást.” – JÉ 498.
b. Milyen párbeszéd zajlott le Jézus és az írástudók között? Mk 11:29-33.er.

„A papok látták, hogy olyan dilemmába kerültek, amiből semmilyen 
okoskodás nem húzhatja ki őket. Ha azt mondják, hogy a János keresztsége 
a mennyből való, nyilvánvalóvá válik következetlenségük. Krisztus azt mon-
daná: Miért nem hittetek tehát néki? János bizonyságot tett Krisztusról: ’Ímé 
az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!’ (Jn 1:29). Ha a papok 
elhitték János bizonyságát, hogyan tagadhatták meg Krisztus Messiás-voltát? 
Ha elmondták volna, amit valójában hittek, hogy János szolgálata emberektől 
van, akkor a nép haragjának viharát zúdítják magukra, mert ők prófétának 
tartották Jánost.

A sokaság élénk érdeklődéssel várta a döntést. Tudták: a papok hitvallá-
sukban elfogadták János szolgálatát, és elvárták, hogy minden további nél-
kül Isten küldöttjének ismerjék el őt. Miután a papok titkon tanácskoztak, 
elhatározták, hogy nem járatják le magukat. Képmutatóan tájékozatlanságot 
színlelve így szóltak: ’Nem tudjuk’.” – JÉ 498-499.
c. Elmondta Jézus, hogy milyen hatalomnál fogva cselekszik? Mk 11:33.ur. 

Miért igen vagy miért nem?

„Írástudók, papok, főemberek – mindenki elnémult. Szándékaik meg-
hiúsultak, csalódottan, összeráncolt homlokkal álltak ott, nem mertek több 
kérdést feltenni Krisztusnak. Gyávaságukkal, határozatlanságukkal nagymér-
tékben eljátszották a nép megbecsülését. Az emberek körülöttük álltak, és 
jólesően nézték, hogy ezek a büszke, önigazult férfiak vereséget szenvedtek.” 
– JÉ 499.

Márk 11:27-28.
27És ismét Jeruzsálembe menének. Mikor pedig ő a templomban körüljára, hozzámennek vala a főpapok és az írástudók és a vének. 28És mondának néki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd?

Márk 11:29-33. er.
29Jézus pedig felelvén, monda nékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, és feleljetek meg nékem, akkor megmondom néktek, hogy miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket: 30A János keresztsége mennyből vala-é, vagy emberektől? feleljetek nékem. 31Azok pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Ha azt mondjuk: Mennyből, azt fogja mondani: Miért nem hittetek tehát néki? 32Ha pedig azt mondjuk: Emberektől, - félnek vala a néptől. Mert mindenki azt tartja vala Jánosról, hogy valóban próféta vala. 33Felelvén tehát, mondának Jézusnak: Nem tudjuk...

Márk 11:33.ur.
...Jézus is felelvén, monda nékik: Én sem mondom meg néktek, miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket.



2828 MÁRK EVANGÉLIUMÁNAK TANíTÁSAI – 2020. október - december 

Szerda  Október 28.
4. A HATALOM ALAPJA
a. Milyen utasítást adtak ki a farizeusok a tisztviselőknek, mivel nem 

tetszett nekik Jézus tevékenysége? Mi lett az eredménye? Jn 7:44.

b. Miért nem tettek eleget ennek a tisztviselők? Jn 7:45-46.

„A Jézushoz küldött tisztviselők azzal a hírrel jöttek vissza, hogy soha nem 
szólt úgy ember, mint Ő. Ennek az volt az oka, hogy soha ember nem élt úgy, 
mint Ő. Ha másként élt volna, mint ahogy élt, nem tudott volna úgy beszélni, 
ahogy beszélt. Szavaiban meggyőző erő volt, mert szeretettel és együttérzéssel, 
jó akarattal és igazsággal teli, szent és tiszta szívből fakadtak. A szavakon túl 
is van ékesszólás – a tiszta, igaz keresztény csendes, következetes életében.” – 
GW92 244.
c. Milyen volt Jézus tanítása más tanítókéhoz képest? Mk 1:22. Miért? 

Mt 23:1-3.

„Jézus élte is, amit tanított. ’Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én 
cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek’ – mondta. ’én megtartottam 
az én Atyámnak parancsolatait’ (Jn 13:15; 15:10). Krisztus tehát az életével 
tökéletesen példázta és alátámasztotta tanítását. Sőt mi több, Ő maga is olyan 
volt, amilyen a tanítása. Szavai nem csak élettapasztalatának, de jellemének is 
kifejezői voltak. Nem csak tanította az igazságot, de Ő maga volt az igazság. 
Ez volt az, ami erőt adott tanításának.” – Nev 70.

„Krisztus nem elvont elméletekkel foglalkozott, hanem olyanokkal, ame-
lyek nélkülözhetetlenek a jellem fejlődéséhez, és fogékonyabbá teszik az em-
bert Isten megismerésére, alkalmasabbá a jó cselekedetekre. Az életvezetésről 
és az embert az örökkévalósággal összekapcsoló igazságokról beszélt.

Ahelyett, hogy arra utasította volna hallgatóit, hogy emberi elméleteket 
sajátítsanak el Istenről, arra ösztönözte őket, hogy Őt magát szemléljék te-
remtett műveiben, Igéjében és gondviselő tetteiben. Arra törekedett, hogy 
elméjüket a végtelen Isten gondolataival kapcsolja össze… Soha senkinek a 
szavaiban nem volt még ekkora erő, ami gondolatokat ébresztett volna, lelke-
sedést szított volna, ugyanakkor felélesztette volna az emberek testi, értelmi és 
lelki képességeit.” – LHU 177.

János 7:44.
Némelyek pedig közűlök akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét.

János 7:45-46.
45Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt? 46Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!

Márk 1:22.
És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.

Máté 23:1-3.
 1Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, 2Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek: 3Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.
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Csütörtök  Október 29.
5. JÉZUS A SZEGLETKŐ
a. Milyen szavakat idézett Jézus Dávidtól? Miként mutatta be Jézus a 

hatalmát, mint szegletkőt? Zsolt 118:22-23; Mk 12:10-11.

„Krisztus az egész zsidó vallás és a megváltási terv szegletköve volt. Ezt az 
alapkövet vetették most el a zsidó építők, Izrael papjai és vezetői. A Megváltó 
felhívta figyelmüket a próféciákra, hogy lássák, milyen veszélybe kerültek. 
Minden rendelkezésére álló eszközzel világossá akarta tenni számukra, mire 
készülnek.” – JÉ 502.
b. Mi bizonyítja, hogy Jézus a szegletkő? Ésa 28:16; 5Móz 32:4; 1Sám 2:2.

„Isten végtelen bölcsességgel választotta ki az alapkövet, és maga fektette azt 
le. Erős alapnak nevezi. Az egész világ ráhelyezheti terheit, bánatát, mindent 
elbír. Tökéletes biztonsággal építhetnek rá. Krisztus a ’próbakő’. Sohasem okoz 
csalódást azoknak, akik bíznak Benne. Ő minden próbát kiállt. Elhordozta 
Ádám bűnének terhét, utódainak vétkét, és felettébb győztesként került ki a 
gonoszság erőivel vívott küzdelemből. Elhordozta a terhet, melyet a megtérő 
bűnösök Reá vetettek. Krisztusban enyhülést talál a vétkes szív. Ő az erős alap. 
Aki Reá támaszkodik, az tökéletes biztonságban nyugszik.” – JÉ 503-504.

Péntek  Október 30.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit jelent számodra az a válasz, amit Isten mondott Jézus imájára a 

Jordánnál?
2. Mit látott és hallott a három tanítvány, amikor Krisztussal a hegyen voltak?
3. Hogyan válaszolt Jézus, amikor kérdőre vonták, hogy milyen hatalom által 

tanít? Miért?
4. Mi adott ilyen hatalmat az Ő beszédének? Mi a helyzet velünk ilyen 

tekintetben?
5. Mire figyelmeztetett Jézus még, amikor a szegletkőről szólt? Miért tette ezt?

Zsoltárok 118:22-23; Márk 12:10-11 
Zsoltárok 118:22-23 22A kő amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett! 23Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!Márk 12:10-11  10Ezt az írást sem olvastátok-é? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. 11Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.

Ésaiás 28:16; 5Mózes 32:4; 1Sámuel 2:2.
Ésaiás 28:16 Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!5Mózes 32:4 Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!1Sámuel 2:2 Senki sincs olyan szent, mint az Úr, Sőt rajtad kivül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
imaház részére Montreálban

Kanada a világ második legnagyobb területű 
országa, amely 9 984 670 km2. Lakossága jelen-
leg körülbelül 37 millió. A G7 országai között 
Kanadában a legmagasabb a demográfiai nö-
vekedés. Alkotmányos monarchiája van a tíz 
tartományból és három területi föderációból 
álló országnak. Történelme miatt két hivata-
los nyelve van – az angol, amelyet a legtöbb 
kanadai beszél, és a francia, amelyet a lakosság 
20%-a beszéli anyanyelvként. A legtöbb francia 
anyanyelvű Quebec tartományban él. A tartomány 
kormányzata Quebec városban ülésezik, de a gazdasági 
központ Montreál, amely a második legnagyobb francia nyelvet beszélő város 
a világon, a maga 4 milliós lakosával. 

A nyelvi nehézségek folyamán az evangélium hirdetése leginkább ango-
lul haladt. 2002-től különböző protestáns egyházaktól bérlünk imaházat, 
ahol a szombati szolgálatokat folytatjuk angol és francia nyelven. Továbbá 
tartunk még főzőtanfolyamokat, bibliai tanulmányokat, kiadványokat oszto-
gatunk, valamint egészségügyi előadásokkal és személyes bizonyságtevéssel 
próbáljuk elérni az embereket. Az Úr megáldotta erőfeszítéseinket. Híveink 
erősek a hitben és új lelkek léptek a közösségbe. Sok látogató rendszeresen 
jár gyülekezetünkbe és némelyek keresztségre készülnek. Gyülekezetünkben 
nagy az etnikai, kulturális és nyelvi különbözőség. Kínából, Kolumbiából, 
Franciaországból, Haitiről, Jamaicából és az Egyesült Államokból érkeztek 
tagjaink, és természetesen kanadaiak is vannak közöttünk.

Jelenlegi legnagyobb szükségletünk egy imaház, amely központként is 
szolgálna a francia nyelvű evangélium hirdetésében Quebec tartományban 
és azon túl is. A helybeli gyülekezeti tagok már sokat adományoztak és össze-
gyűjtöttek egy bizonyos összeget, de még mindig messze vagyunk attól, hogy 
elegendő legyen az épületre. Imádkozunk, hogy az Úr indítsa meg szíveteket 
és lelketeket ismerve szükséghelyzetünket, és hogy milyen nagy lehetőség 
van a franciául beszélők elérésében. Kérjük hogy legyetek bőkezű adakozók 
ezen első szombati adakozásban, hogy egy nap majd imaház állhasson Isten 
dicsőségére a világ ezen részén. Köszönjük szépen! Isten áldja meg gazdagon 
az adományt és az adományozót!

Hittestvéreitek a Kanadai területről

2020. november 7.
Szombat
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KRISZTUS – AZ EMBER SZOLGÁJA
„[Krisztus] Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, 

emberekhez hasonlóvá lévén.” (Filii 2:7)
„A mi Urunk Jézus Krisztus eljött erre a világra, hogy az embereknek 

fáradhatatlanul szolgálatára legyen. "Ő vette el a mi erőtlenségünket, és Ő 
hordozta a mi betegségünket" (Mt. 8:17), hogy az emberiségnek minden 
bajban segítségére legyen. Eljött, hogy elvegye a betegség, nyomorúság és a 
bűn terheit. Az volt a küldetése, hogy teljesen helyreállítsa az embereket, hogy 
egészséggel, békességgel és tökéletes jellemmel ruházza fel őket.” – OFC 284.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 13-15. (Példaképünk-részlet)

Vasárnap  November 1. 
1. EGY ÖNFELÁLDOZÓ ÉLET
a. Milyen messze ért el Krisztus szolgálata? Mk 2:2; 5:21, 24.

„Az Üdvözítő körül szorongó tömegben sokan voltak, akik életüket a Ga-
lileai-tenger közelében töltötték.” – GHB 152.
b. Mennyire volt nyomasztó számára mások szükséglete? Mk 3:20; 

Mt 8:20.

„[Krisztus] egész éjszakákat töltött imában, napközben pedig óriási tömeg 
kísérte, és még enni sem maradt ideje.” – JÉ 264.

„Jézus élete az állandó önfeláldozás élete volt. Ezen a világon nem volt 
otthona, kivéve, amit barátai szeretetből – mint vándornak – nyújtottak neki. 
Azért jött, hogy a legszegényebbek életét élje értünk, és hogy a nincstelenek 
és szenvedők között éljen és munkálkodjék. Elismerés és megbecsülés nélkül 
járt-kelt azok között, akikért olyan sokat tett.” – NOL 14.

2020. november 7.
Szombat

Napnyugta: H  16:17
Ro 17:01

6. Tanulmány

Márk 2:2; 5:21, 24.
(2:2) És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az igét.(5:21) És mikor ismét általment Jézus a hajón a tulsó partra, nagy sokaság gyűle ő hozzá; és vala a tenger mellett.(5:24) El is méne vele, és követé őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt.

Márk 3:20; Máté 8:20.
Márk 3:20 Azután haza térének. És ismét egybegyűle a sokaság, annyira, hogy még nem is ehetének.Máté 8:20 És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.
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Hétfő  November 2.
2. MÁSOKRÓL GONDOSKODNI
a. Mit tett Jézus, hogy tanítványainak nyugalmat biztosítson, mivel 

nagyon kimerítő volt az emberek szükségleteinek ellátása? Mk 6:31. 
Miért?

„Habár az idő rövid és nagy munkát kell elvégeznünk, Isten mégsem akarja, 
hogy minden időnket munkával töltsük, és ne legyen alkalmunk a pihenésre, 
a Biblia tanulmányozására és a Teremtőnkkel való kapcsolattartásra. Minder-
re szükségünk van lelkünk megerősítésére: így kerülhetünk olyan állapotba, 
hogy bölcsességet nyerhessünk Istentől, és talentumainkat a legnagyobb mér-
tékben használhassuk fel az Úr szolgálatára.

Amikor Jézus kijelentette, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, nem 
a szüntelen munka szükségességét hangoztatta… Kijelentette tanítványainak, 
hogy túlságosan kimerítették az erejüket, így alkalmatlanná válnak a jövőben 
rájuk váró munka elvégzésére, ha nem pihennek egy keveset… Szívleljétek 
meg Jézus tanácsát: takarékoskodjatok az erőtökkel, hogy pihenés által felü-
dülve több és jobb munkát végezhessetek!” – ÉÉM május 9.

„Nem bölcs dolog mindig a munka és izgalom terhe alatt görnyedni… 
mert így elhanyagoljuk a személyes áhítatot, túlterheljük szellemi, lelki, testi 
erőnket.

Gondot kell fordítanunk a munka és az alvás óráinak szabályozására! Időt 
kell szánnunk a pihenésre, az üdülésre, a kikapcsolódásra és az elmélkedésre.” 
– FLB 233.
b. Hogyan reagált Jézus arra, amikor az emberek továbbra is követték 

őket? Hogyan látta el szükségleteiket? Mk 6:34-44.

„Jézus, a drága Megváltó, soha nem látszott fáradtnak a bűn-beteg lelkek 
vagy bármilyen betegségtől szenvedők háborgatása miatt. ’És kimenvén Jézus 
nagy sokaságot láta, és megszáná őket.’ (Mk 6:34) Mély együttérzésről tesz 
bizonyságot a szenvedők iránt. Át tudta érezni helyzetüket. Osztozott ter-
hükben. Megértette félelmüket. Úgy sajnálta őket, hogy belesajdult a szíve.” 
– TMK 47.
c. Miután ellátta őket testi-lelki táplálékkal, hogyan gondoskodott 

nyugalomról önmaga és tanítványai számára? Mk 6:45-46.

Márk 6:31.
Ő pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelők, és még evésre sem volt alkalmas idejök.

Márk 6:34-44.
34És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé őket sokra tanítani. 35Mikor pedig immár nagy idő vala, hozzámenvén az ő tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idő van: 36Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök. 37Ő pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik? 38Ő pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk. 39És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. 40Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével. 41Ő pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között. 42Evének azért mindnyájan, és megelégedének; 43És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is. 44Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.

Márk 6:45-46.
45És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Bethsaida felé, a míg ő a sokaságot elbocsátja. 46Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni.
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Kedd  November 3.
3. A SZOLGÁLAT ÚTJA
a. Mit jelent Krisztus szolgálatának útján járni? Mk 8:34.

„Krisztus, a szeretett Tanító mondja: ’Aki utánam akar jönni, tagadja meg 
magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem.’ Igen, kövessétek őt! Őt 
kövessétek a gyalázatban is, nemcsak a jó hírnévben. Kövessétek őt, mikor 
barátja lesz a legínségesebbnek, a legbaráttalanabbnak. Kövessétek őt a ma-
gatok feledésében, bővelkedjetek a lemondó, önfeláldozó, másokért végzett 
tettekben; mikor szidalmaznak, ne viszonozzátok, tanúsítsatok szeretetet a 
bukott faj iránt, szánjátok őket. Krisztus életét sem becsülte sokra, hanem 
lemondott róla miértünk. Kövessétek őt a szerény jászoltól a keresztig. Ő a 
példaképünk. Azt mondja most, hogyha tanítványai akartok lenni, vegyétek 
fel kereszteteket, a lenézett keresztet, és kövessétek őt. Készek vagytok inni a 
kehelyből és megkeresztelkedni a keresztséggel?” – 2B 178.
b. Hogyan hasonlítja össze Jézus a világ nyereségét azzal az árral, ami-

be az Ő követése kerül? Mk 8:35-37.

„Mivel lehet összehasonlítani egy ember vesztét? Ez egy olyan kérdés, 
amit mindenkinek önmagának kell meghatároznia. Vagy elnyeri az örökélet 
kincseit vagy elveszíti az egészet, ha nem teszi a legfontosabbá Istent és az Ő 
igazságát, hanem csak dolgozik. Jézus, a világ Megváltója… szomorúan tekint 
a keresztények többségére, akik nem neki, hanem önmaguknak élnek. Csak 
ritkán gondolnak az örökélet valóságára, mindamellett Jézus mégis felhívja 
figyelmüket, hogy bőséges jutalom vár azokra, akik teljes odaadással néki 
szolgálnak…

Azt szeretné, ha mindenki érezné felelősségét, hogy úgy használja fel drága 
idejét itt a földön, hogy naponta gyümölcsöző legyen a jó munkában. Ez az 
egyetlen értelmes cél minden halandó számára – hogy használja az Istentől 
kapott képességeit végtelen eredményekre.” – TMK 321.
c. Miről biztosít bennünket Isten, amint teljesen odaszánjuk magun-

kat, hogy ott szolgáljunk, ahová elhív bennünket? Lk 22:35.

Márk 8:34.
A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

Márk 8:35-37.
35Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 36Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 37Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?

Lukács 22:35.
És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem.
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Szerda  November 4.
4. A MESTER NYOMDOKAIBAN
a. Milyen kéréssel fordult Jézushoz Jakab és János? Milyen választ kap-

tak? Mk 10:35-40.

„Isten országában a helyet nem részrehajlással nyerik el. Nem kiérdemlik, 
nem önkényes adományozás útján kapják. A jellem eredményezi. A korona 
és a trón egy megvalósult állapot jelei, a mi Urunk Jézus Krisztus által önma-
gunk felett aratott győzelem jelei.” – JÉ 460-461.
b. Kihasználva a lehetőséget, miként hasonlította össze Jézus a földi 

királyságot az Ő királyságával? Mk 10:41-44.

„Csakis az aktív, munkálkodó életben találhatunk igazi boldogságot. Aki 
haszontalan, önző életet él, az boldogtalan. Az ilyen ember elégedetlen ön-
magával, de mindenki mással is. Az Úr fegyelmezi munkásait, hogy készek 
legyenek betölteni a számukra kijelölt helyet. Így akarja alkalmassá tenni őket 
az Istennek tetsző szolgálatra.

Sokan elégedetlenek, nem örömmel dolgoznak abban, amit Isten jelölt ki 
számukra; vagy panaszkodva végzik a munkát, amit eléjük helyezett. Van jo-
gunk hozzá, hogy elégedetlenek legyünk azzal szemben, ahogyan elvégezzük 
kötelességünket, de ne legyünk elégedetlenek önmagával a kötelességünkkel, 
csak mert szívesebben csinálnánk valami mást. Isten az Ő gondviselése ál-
tal olyan munkát helyezett az emberek elé, amely orvosság a megbetegedett 
értelmük számára. Ezzel arra akarja rávenni őket, hogy tegyék félre az önző 
érdeket, mert ha azt dédelgetik, akkor az kizárja őket abból, hogy azt a mun-
kát végezhessék, melyet Ő adott nekik.” – HP 229.
c. Hogyan tanúskodott Jézus saját élete arról, hogy Ő volt a legnagyobb 

Szolga? Mk 10:45.

„Krisztus talán messze eltávozott tőlünk bűneink miatt. Ahelyett azon-
ban, hogy messzebb ment volna, inkább eljött és közöttünk élt, az istenség 
teljességével önmagában, olyan lett mint mi, hogy kegyelme által tökéletessé 
lehessünk. A szégyen és szenvedés halála által lefizette váltságdíjunkat. A leg-
magasabb méltóságból jött, istenségére emberi formát öltött, lépésről lépésre 
a megalázkodás legmélyére ereszkedett. Nincs az a mérték, mely szeretetének 
mélységébe hatolhatna.” – RC 17.

Márk 10:35-40.
35És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. 36Ő pedig monda nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? 37Azok pedig mondának néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. 38Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom; és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? 39Azok pedig mondának néki: Megtehetjük. Jézus pedig monda nékik: A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megiszszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; 40De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészíttetett.

Márk 10:41-44.
41És hallván ezt a tíz tanítvány, haragudni kezdének Jakabra és Jánosra. 42Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettök, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. 43De nem így lesz közöttetek; hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; 44És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen:

Márk 10:45.
Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.
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Csütörtök  November 5.
5. A MESTER TANÍTVÁNYAIT SZOLGÁLJA
a. Mit tett Jézus tanítványaiért húsvétkor? Jn 13:3-5.

„A tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki lesz a nagyobb a mennyei király-
ságban. Nem tudtak megegyezni. Egyik is önmagának akarta a dicsőséget, 
úgyszintén a másik. Egyik tanítvány sem értette meg az eljövendő események 
jelentőségét, sem a pillanatnyi helyzet ünnepélyességét. Nem voltak felkészül-
ve a húsvéti vacsora elfogyasztására.

Krisztus szomorúan szemlélte őket. Tudta jól, hogy próbák vannak előt-
tük. Szívének nagy szeretetében, gyengéd szánalomban és együttérzésben volt 
irántuk. Szeretetének kifejezése jeléül Ő ’egy kendőt vévén, körülköté magát. 
Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és meg-
törleni a kendővel, amellyel körül van kötve.’ Ez volt a legnagyobb szemrehá-
nyás mindegyikük számára.” – RC 261.
b. A szolgálat mely leckéjére tanította őket? Jn 13:12-16.

„A megalázkodás szertartása által egy nagyon mély tanítást kaptunk. Krisz-
tus bemutatta, hogy alázatosan kell Isten elé járulnunk, és hogy felismerjük, 
mit tett értünk Fiát ajándékozva értünk. Krisztus tudta, hogy a tanítványok 
soha nem felejtik el az utolsó vacsoránál kapott alázatosság leckéjét. Azzal, 
hogy magára vette a leglealacsonyítóbb szolgálatot, a lehető legkeményebb 
megrovásban részesítette a tizenkettőt.” – RC 261.

Péntek  November 6.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Nevezz meg néhány esetet, amikor Jézus mások szükségleteit a saját emberi 

szükségletei elé helyezte!
2. Hogyan gondoskodik Jézus a munkásairól ma? Mi történik, ha túlhajszoljuk 

magunkat?
3. Mit jelent a gyakorlatban Krisztust követni az önmegtagadásban?
4. Hol találhatjuk meg az igazi boldogságot? Hogyan viszonyuljunk ahhoz a 

munkához, amelyet Isten helyezett elénk?
5. Miért volt kemény rendreutasítás a tanítványok részére Jézus tette az utolsó 

vacsoránál?

János 13:3-5.
3Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, 4Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát. 5Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van kötve.

János 13:12-16.
12Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek? 13Ti engem így hívtok: Mester, és Uram . És jól mondjátok, mert az vagyok. 14Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. 15Mert példát adtam néktek, hogy amiképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. 16Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
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FELHÍVÁS TELJES ÁTADÁSRA
„Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.” (1Kor 11:1)
„Krisztus kiválasztott néhány embert és kérte őket, hogy kövessék Őt. 

Majd ők felkeresték rokonaikat, ismerőseiket és Krisztushoz vitték őket. Így 
kell nekünk is munkálkodnunk. Néhány lélek, akiket kihozott és teljesen meg-
alapozott az igazságban, az első tanítványokhoz hasonlóan mások munkásai 
lesznek.” – RC 245.
Javasolt olvasmány: Az Evangélium Szolgái, 69-72. (Megszentelődés)

Vasárnap  November 8.
1. ELFOGADNI A HÍVÁST
a. Kiket hívott el Jézus először, hogy kövessék Őt? Hogyan válaszoltak rá? 

Mk 1:16-18.

„Amikor Jézus elhívta Pétert és társát, hogy kövessék Őt, azonnal otthagyták 
hálójukat és csónakjukat. Néhány tanítványnak voltak barátai, akikről gon-
doskodni kellett. Amikor azonban megkapták a Megváltó meghívását, nem 
ingadoztak és nem kérdezték, miből éljenek meg és tartsák el családjukat? 
Egyszerűen engedelmeskedtek a hívásnak, és amikor Jézus később megkérdez-
te tőlük: ’Mikor elküldtelek benneteket erszény és táska nélkül, volt-e valami 
fogyatkozástok?’ – azt felelhették: ’Semmiben sem!’ (Lk 22:35)” – Esz 70-71.
b. Mit csinált Jakab és János, amikor Jézus elhívta őket? Mire buzdít-

son bennünket az, ahogyan válaszoltak a hívásra? Mk 1:19-20.

„Isten az eke szarvától, a szőlőskertből fogja elhívni az embert és küldi 
el szolgálatra, mint ahogyan a halászt elhívta mindennapi foglalkozásából… 
Krisztus ezen odaadó szolgái nem a legmagasztosabb pozíciót fogják keresni, 
hanem Krisztus önmegtagadó és önfeláldozó útján fognak haladni. Ők fog-
nak lelkeket nyerni a Megváltónak.” – MR760 11.

2020. november 14.
Szombat

Napnyugta: H  16:08
Ro 16:53

7. Tanulmány

Márk 1:16-18.
16Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának. 17És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok. 18És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.

Márk 1:19-20.
19És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala. 20És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.
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Hétfő  November 9.
2. A SZOLGÁLAT ÁRA
a. Mi fog történni, amikor Krisztus követői az evangéliumot hirdetik? 

Mk 13:9, 12. Hogyan ismétli majd a történelem önmagát?

„A próféták és apostolok történelme az Isten iránti hűség számos nemes 
példáját adja. Krisztus tanúi inkább börtönt és kínoztatást, sőt még a halált is 
elszenvedték, hogysem Isten törvényét áthágják. Azonban Péter és János itt 
vázolt magatartása olyan hősies, amelyhez hasonlót az egész újtestamentomi 
korszak alig tud felmutatni. Amikor másodízben álltak bíráik előtt, akik éle-
tükre törtek, szavaik és egész magatartásuk semmiféle félelmet vagy határo-
zatlanságot nem árult el.” – AT 54-55.

„Eljön az idő, amikor bíróságok és tömegek elé hurcolnak minket az Ő 
nevéért, és mindenkinek számot kell adnia hitéről.” – Mar Szept 1.
b. Milyen biztosítékunk van arra az esetre, ha bizonyságtevésre hurcol-

nak bennünket? Mk 13:11; Mt 10:19.

„Krisztus szolgáinak elő kell készülniük arra, hogy amikor kérdőre von-
ják őket hitükről, akkor nem egy előre elkészített beszédet kell előadniuk. 
Felkészülésüket naponta kell végezzék azáltal, hogy szívükbe raktározzák 
Isten Igéjének drága igazságait, Krisztus tanításaival táplálkozva és ima által 
erősítve hitüket. Így majd amikor számon kérik rajtuk, akkor a Szentlélek 
felidézi bennük azokat az igazságokat, amelyek megérintik azok szívét, akik 
hallgatni jöttek őket. Isten felvillantja memóriájukban azt az ismeret, amelyet 
a Szentírás szorgalmas kutatásával sajátítottak el, és amire ott abban az adott 
pillanatban szükség van.” – OHC 356.
c. Milyen ígéretet kaptak Krisztus követői, akiket gyűlölni fognak miatta? 

Mk 13:13.

„A megváltás munkája nem gyerekjáték, amit ha tetszik, akkor csinálunk, 
ha nem, akkor abbahagyjuk. Szilárd céltudatot, fáradhatatlan igyekezetet kö-
vetel ez, mely végül kivívja a győzelmet. Aki mindvégig állhatatos marad, az 
üdvözül. Azok nyerik el az örök életet, és a hervadhatatlan jutalmat, akik nem 
fáradnak bele a jótettekbe.” – 2B 101-102.

Márk 13:9, 12.
9Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik.12Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.

Márk 13:11; Máté 10:19.
Márk 13:11 Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem a mi adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szent Lélek.Máté 10:19 De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.

Márk 13:13.
És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad, az megtartatik.
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Kedd  November 10.
3. A LEGNAGYOBB SZOLGA
a. Milyen árat fizetett meg Jézus hamarosan a világ bűnei miatt? Mk 

9:31; 10:33-34.

„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.” – JÉ 365.
b. Hogyan reagáltak a tanítványok arra, amikor Jézus az Ő jövőbeli 

szenvedéseiről beszélt? Mk 9:32; 10:32.

„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.” – JÉ 365.
c. Hogyan mutatkozott meg, hogy a tanítványok még nem értették 

meg Krisztus országának természetét? Mk 9:33-35.

„Bár már nyíltan beszélt [Krisztus] a reá váró eseményekről, mégis mihelyt 
kimondta, hogy hamarosan Jeruzsálembe kell mennie, újra fellobbantotta a 
reményt a felállítandó királyságról. Ebből eredt a kérdezősködés, ki fogja be-
tölteni a legmagasabb tisztségeket…

A Megváltó maga köré gyűjtötte tanítványait, és így szólt hozzájuk: ’Ha va-
laki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája’ 
(Mk 9:35). Ezeket az ünnepélyes és megható szavakat a tanítványok távolról 
sem foghatták fel. Nem értették, amit Krisztus tudott. Nem értették Krisztus 
országának természetét, és vetélkedésük látszólagos oka tudatlanságuk volt. 
Az igazi ok azonban mélyebben gyökerezett… Az első helyért vívott versen-
gést ugyanaz a lelkület munkálta, amely odafenn a nagy küzdelmet elindította, 
és amely Krisztust lehozta a mennyből meghalni.” – JÉ 368.

Márk 9:31; 10:33-34.
(9:31) Mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt; de ha megölték, harmadnapra föltámad.(10:33-34)  33Mondván: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt; 34És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad.

Márk 9:32; 10:32.
(9:32) De ők nem értik vala e mondást, és féltek őt megkérdezni.(10:32) Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nékik szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek,

Márk 9:33-35.
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? 35És leülvén, odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája.
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Szerda  November 11.
4. A SZOLGÁLAT ÁLDÁSAI
a. Péter mely kijelentése mutatja a tanítványok elköteleződésének ter-

mészetét? Mk 10:28.

„Jézus elhívta őket: hagyjanak fel korábbi életükkel, és érdekeiket egye-
sítsék az Övével. Péter elfogadta a hívást. Amikor partot értek, Jézus hívta 
a másik három tanítványt is: ’Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy 
embereket halásszatok’ (Mt 4:19). Ők azonnal mindent elhagytak, és követték 
Jézust.” – JÉ 197.
b. Hogyan gondoskodik Isten azokról, akik mindent feláldoznak érte? 

Mk 10:29-30.

„Mielőtt arra kérte volna a tanítványokat, hogy hagyják el hálóikat és ha-
lászbárkáikat, Jézus biztosította őket: Isten gondoskodik szükségleteikről. Pé-
ter hajójának felhasználását az evangéliumi munkában busásan visszafizette. 
Ő, aki ’gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják’ (Rm 10:12), mondotta: 
’Adjatok, néktek is adatik; jó mércéket, megnyomottat és megrázottat, színig 
teltet’ (Lk 6:38). Isten ilyen mértékben jutalmazta a tanítvány szolgálatát. 
Minden áldozatot, melyet az Ő szolgálatában hoznak, ’az Ő kegyelmének 
felséges gazdagsága’ (Ef 2:7) szerint fog megjutalmazni.” – JÉ 198.

„Ha mások javára és Isten dicsőítésére élünk, akkor ne azt nézzük, hogy 
nekünk mi a jobb, hanem azt keressük, hogy a világ számára hogyan lehetünk 
hasznosak, és hogyan lehetünk az emberiség áldására. Így majd a Mester szá-
járól hallhatjuk az áldást jelentő szavakat ’jól vagyon’…

Láttam, hogy akiknek életcéljuk, hogy embertársaik javát keressék és a 
Megváltó dicsőségére éljenek, ők a legboldogabbak a földön. Ellenben azok, 
akik folyton nyughatatlanok, elégedetlenek, és a boldogság utáni keresgé-
lésben ide-oda kapnak, mindig csak csalódottságról panaszkodnak. Mindig 
hiányzik nekik valami, soha sem elégedettek, mert csak önmaguknak élnek. 
Legyen célunk a jó tett, hogy hűségesen megtegyük részünket az életben.” – 
TDG 280.

„Isten nem ígér könnyű életet, magas tisztséget vagy gazdagságot a szolgá-
latában. Azonban biztosít róla, hogy az ellenségtől körülvéve is a miénk lesz 
valamennyi áldás a földön, az eljövendő világban pedig az örök élet. Krisztus 
nem fogad el kevesebbet, csak ha teljesen a szolgálatára szenteljük magunkat. 
Ezt a leckét valamennyiünknek meg kell tanulni.” – 5B 37.

Márk 10:28.
És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged.

Márk 10:29-30.
29Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, 30Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.
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Csütörtök  November 12.
5. SZÁMUNKRA SZÓLÓ HÍVÁS MA
a. Mi legyen a legfontosabb számunkra ma az életben, minden más 

dologgal szemben? Mt 6:33.

„Ne kezdjünk olyan dologba, ne törekedjünk olyan cél elérésére, és ne ke-
ressünk olyan élvezetet, amely által meggátolhatnánk Krisztus szentségének, 
igazságának jellemünkben és életünkben való kialakulását! Amit teszünk, 
mindent tiszta szívből, az Úrért tegyünk!” – GH 102.
b. Mi legyen a motivációnk? 2Kor 5:14-15.

„Amikor énünket Krisztusban rejtjük el, akkor önkénytelenül is az igaz 
szeretet buggyan ki belőlünk. Nem érzelem ez, sem ösztönzés, hanem a 
megszentelt akarat döntése. Nem érzésekből áll, hanem az egész szív, lélek 
és jellem átalakulásából, mely magának halott, Istennek viszont élő. Urunk 
és Megváltónk kéri, adjuk át Neki magunkat. Istennek való átadás minden, 
amit elvár, hogy Neki adjuk magunkat, hogy belátása szerint használjon fel 
minket. Amíg el nem érjük az átadásnak ezt a pontját, nem fogunk örömmel, 
hasznosan, eredményesen fáradozni.” – TII 188.

Péntek  November 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan reagáltak a tanítványok, amikor a Mester elhívta őket a munkára? 

Hogyan látja el Isten ma a munkásait? 
2. Mit tegyünk naponta, hogy felkészüljünk az Istenről való bizonyságtevésre? 

Hogyan fog segíteni bennünket, amikor szükségünk lesz rá?
3. Mi zajlott a tanítványok között, miközben Jézus az Ő szenvedéseire készítet-

te fel őket? Miért?
4. Amikor Jézus arra kérte a tanítványokat, hogy hagyják ott addigi foglalkozá-

sukat, előtte miről biztosította őket? Hogyan? Milyen tanulságot vonhatunk 
le ebből?

5. Melyek legyenek a feltételek számunkra annak eldöntésekor, hogy melyik 
szakmát válasszuk, vagy milyen tevékenységet folytassunk?

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

2Korinthus 5:14-15.
14Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, 15Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, aki érettök meghalt és feltámasztatott.
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AMIKOR JÉZUS CSENDET PARANCSOLT
„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden aka-

ratnak… ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.” (Préd 3:1, 7.ur)
„Az Üdvözítő a mi példaképünk: sohasem esett szélsőségekbe, sohasem 

veszítette el önuralmát és nem szegte meg a jó ízlés törvényeit. Tudta, mikor 
kell beszélni, és mikor hallgatni.” – ESz 197.
Javasolt olvasmányok: A Nagy Orvos Lábnyomán, 32-34. (A természetben – Istennel-részlet) 

39-42. (A hit érintése-részlet); 56-58. (Szolgálatra váltott meg-részlet)

Vasárnap  November 15.
1. A DÉMONOK KIŰZÉSE
a. Mit parancsolt Jézus a tisztátalan lelkeknek? Mk 1:23-27; 3:11-12. 

Mit mond el ez hatalmáról? 

„Az emberek figyelme elterelődött Krisztusról, senki sem figyelt szavára. 
Éppen ebből a célból vezette Sátán áldozatát a zsinagógába. Jézus azonban e 
szavakkal dorgálta meg a démont: ’Némulj meg és menj ki ez emberből! És az 
ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta néki semmit’ (Lk 4:35).

Aki legyőzte Sátánt a megkísértés pusztájában, újból szemtől szembe 
került ellenségével. A démon minden erejét latba vetette, hogy hatalmában 
tartsa áldozatát. Ha most teret veszít, azzal Jézus győz. Úgy tűnt, a megkínzott 
ember életét veszti az ellenséggel vívott küzdelemben, amely legszebb férfiko-
rát tette tönkre. A Megváltó azonban hatalommal szólt, és megszabadította a 
foglyot.” – JÉ 204.
b. Hogyan fejezte ki Jézus, hogy Ő semmilyen módon nem akart kap-

csolatba kerülni a démonokkal? Lk 4:41.

2020. november 21.
Szombat

Napnyugta: H  16:01 
Ro 16:46

8. Tanulmány

Márk 1:23-27; 3:11-12.
(1:23-27)  23Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta, 24És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje. 25És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle. 26És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle. 27És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?(3:11-12)  11A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala őt, leborulának előtte, és kiáltának, mondván: Te vagy az Istennek a Fia. 12Ő pedig erősen fenyegeti vala őket, hogy őt ki ne jelentsék.

Lukács 4:41.
Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus.
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Hétfő  November 16.
2. PARANCS A MEGGYÓGYÍTOTTNAK 
a. Mit tett Jézus a leprás kérésére? Mit parancsolt neki, miután megy-

gyógyította? Mk 1:40-44. Miért?

„Csak szerezzenek a papok tudomást a leprás meggyógyításáról, Krisztus 
iránti gyűlöletből lelkiismeretlen ítéletet hoznának! Jézus részlehajlás nélküli 
döntést akart. Ezért megtiltja az embernek, hogy bárkinek is beszéljen gyó-
gyulásáról, hanem késedelem nélkül jelentkezzék áldozatával a templomban, 
még mielőtt a csodáról bármilyen szóbeszéd elterjedne. Mielőtt a papok ilyen 
áldozatot elfogadhattak, a leprást megvizsgálva igazolniuk kellett, hogy telje-
sen meggyógyult.

A vizsgálat megtörtént. A leprást számkivetésre ítélő papok most tanú-
sították, hogy meggyógyult. Családja és a társadalom visszafogadta... Jézus 
figyelmeztetése ellenére nem tudta tovább titkolni gyógyulása tényét, és hir-
dette annak hatalmát, aki meggyógyította.” – NOL 41.
b. Milyen parancsot adott Jézus, miután Jarius leányát meggyógyítot-

ta? Mk 5:41-43; Jn 5:2-3, 8-9. Miért vonakodott gyógyítani Jézus egy 
másik esetben?

„Jézus szerette volna gyakorolni gyógyító hatalmát, és minden beteget 
meggyógyítani. De éppen szombat volt. Tömegek mentek istentiszteletre a 
templomba, és Jézus tudta, hogy az ilyen cselekedet – a gyógyítás – fellobban-
taná a zsidók előítéletét, és munkájának hamar véget vetnek.” NOL 48.
c. Mit kért Jézus, miután meggyógyította a süketnémát? Mi lett az 

eredménye? Mk 7:31-36.

„[Jézus] feltekintett az égre, és felsóhajtott a gondolatra, hogy mennyi fül 
nem nyílik meg az igazságnak, és mennyi nyelv nem akarja megvallani az 
Üdvözítőt. A szóra: ’Nyilatkozzál meg’ (Mk 7:34), az ember beszédkészsége 
helyreállt, és mit sem törődve a paranccsal, hogy senkinek ne mondja el, széj-
jelhordozta gyógyulásának történetét.” – JÉ 340.

Márk 1:40-44.
40És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem. 41Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg. 42És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula. 43És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt, 44És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik.

Márk 5:41-43; János 5:2-3; 8-9
Márk 5:41-43 41És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Talitha, kúmi; a mi megmagyarázva azt teszi: Leányka, néked mondom, kelj föl. 42És a leányka azonnal fölkele és jár vala. Mert tizenkét esztendős vala. És nagy csodálkozással csodálkozának. 43Ő pedig erősen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja. És mondá, hogy adjanak annak enni.János 5:2-3, 8-9 2Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornácza van. 3Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. 8Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! 9És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala.

Márk 7:31-36.
31Aztán ismét kimenvén Tírus és Sídon határaiból, a galileai tengerhez méne, a Tízváros határain át. 32És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét. 33Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az újjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeté annak nyelvét, 34És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg. 35És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala. 36És megparancsolá nékik, hogy senkinek se mondják el; de mennél inkább tiltja vala, annál inkább híresztelék.
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Kedd  November 17.
3. MÁSOKNAK MÁST PARANCSOLT
a. Milyen állapotban volt egy ember (más evangéliumok szerint több 

ember) a Gadarenusok földén? Mk 5:1-5.

„A tanítványok és társaik rémülten menekülnek; de mindjárt észreveszik, 
hogy Jézus nem tart velük. Megfordulnak, hogy lássák, hol van. Jézus ott áll, 
ahol hagyták. Aki lecsendesítette a vihart, aki előbb már találkozott Sátánnal, 
és legyőzte, nem futott el e démonoktól. Amikor a férfiak fogcsikorgatva és 
habzó szájjal rohantak felé, felemelte kezét, amely csendre intette a hullámo-
kat, és a férfiak nem tudtak közelebb jönni. Ott álltak Jézus előtt, őrjöngve és 
tehetetlenül.” – NOL 56.
b. Milyen volt az az ember, miután Jézus megtisztította a tisztátalan 

lelkektől? Mk 5:15.

„A gonosz lelkek kénytelenek szabadon bocsátani áldozataikat, és csodá-
latos változás történik a megszállottakkal. Elméjük megvilágosodik. Szemük 
értelemtől sugárzik. Arcuk, amely régóta a Sátán hasonlatosságára torzult, 
hirtelen szelíd lesz, vérrel mocskolt kezük megpihen, és ajkuk Isten dicsőíté-
sére nyílik.” – NOL 56.
c. Jóllehet volt, mikor Jézus azt mondta a meggyógyított embereknek, 

hogy ne beszéljenek gyógyulásukról, mégis mit mondott a tisztáta-
lan lelkektől meggyógyítottnak? Mk 5:19. Miért?

„[A meggyógyított ördöngősök] nem tudták úgy tanítani az embereket, 
ahogyan a tanítványok, akik nap mint nap Krisztussal voltak… [De] el tudták 
mondani, amit ismertek, maguk láttak, hallottak Krisztus erejéből… Ezt min-
denki megteheti, akinek szívét érintette Isten kegyelme. Ez az a bizonyságtétel, 
melyre Urunk hív, és melynek hiányában a világ elvész.” – JÉ 282.

„Aki érezte már Krisztus kegyelmének erejét, annak van mit elmesélnie… 
Az ember, aki erejét a bölcsesség hatalmas Forrásától nyeri, az az eszköz, az a 
működő erő, amelyen keresztül az evangélium kifejti átalakító erejét a szívben 
és az értelemben.” – LHU 230.

Márk 5:1-5.
1És menének a tenger túlsó partjára, a Gadarenusok földére. 2És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, 3Akinek lakása a sírboltokban vala; és már lánczokkal sem bírta őt senki sem lekötni. 4Mert sokszor megkötözték őt békókkal és lánczokkal, de ő a lánczokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. 5És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva.

Márk 5:15.
És menének Jézushoz, és láták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve és eszénél van, az, akiben a légió volt; és megfélemlének.

Márk 5:19.
De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.
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Szerda  November 18.
4. AMIKOR NEM MARADTAK CSENDBEN
a. Mi történt, amikor azok, akiket Jézus megkért, hogy csendben legye-

nek, az ellenkezőjét tették? Mk 1:45; 3:9; 5:24; 6:31.

„[A meggyógyított leprás] hírverésével akadályozta a Megváltó munkáját. 
Hatására az emberek olyan tömegesen sereglettek Hozzá, hogy Jézus kényte-
len volt egy időre szüneteltetni működését.” – JÉ 212-213.
b. Mit tett Jézus, amikor a tömeg körülötte igen megnövekedett? Mi-

ért? Mk 6:45-46; Mt 14:23.

„A Megváltó egész nap szolgált a hozzá forduló sokaságnak. Napszálltakor 
pedig vagy kora reggel kiment a hegyek templomába Atyjával beszélgetni.

Szakadatlan munkálkodása és a rabbik ellenségeskedésével és hamis ta-
nításaival szembeni küzdelme annyira kimerítette, hogy anyja és testvérei, 
sőt még a tanítványok is féltették életét. Ám amikor a fárasztó napot lezáró 
imádkozás órái után visszatért, látták milyen nyugodt és üde az arca, mintha 
egész lényét élet és erő járta volna át. Reggelenként, az Istennel egyedül töltött 
órák után, a menny világosságát hozta az embereknek.” – NOL 32.

„A Megváltó, aki teljesen mások szolgálatára szentelte életét, szükségét 
érezte annak, hogy olykor szakadatlan munkálkodásával és az emberek 
bajainak kezelésével felhagyva Atyja felé forduljon, nála megpihenjen, vele 
zavartalanul beszélgessen. Amikor a tömeg, amely követte, eltávozott, Ő ki-
ment a hegyekbe, és ott, ahol egyedül volt Istennel, imában öntötte ki szívét; e 
szenvedő, bűnös, szegény emberekért imádkozott.” – NOL 33.
c. Mi másért nem akarta még Jézus olykor, hogy jó hírét mindenhová 

eljuttassák? Jn 7:6, 30; 8:20.

„A sátoros ünnep idején [Krisztus] gyorsan és titkon tette meg az utat Je-
ruzsálembe. Amikor testvérei sürgették, hogy jelentse ki magát nyilvánosan 
Messiásnak, válasza így hangzott: ’Az én időm még nincs itt’ (Jn 7:6). Észre-
vétlenül tette meg az utat Jeruzsálemig, bejelentés nélkül lépett be a városba, a 
sokaság hódolata nélkül.” – JÉ 410.

Márk 1:45; 3:9; 5:24; 6:31.
(1:45) Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől.(3:9) És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt.(5:24) El is méne vele, és követé őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt.(6:31) Ő pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelők, és még evésre sem volt alkalmas idejök.

Márk 6:45-46; Máté 14:23.
Márk 6:45-46  45És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Bethsaida felé, a míg ő a sokaságot elbocsátja. 46Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni.Máté 14:23 És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott.

János 7:6, 30; 8:20.
(7:6, 30) 6Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van.30Akarják vala azért őt megfogni; de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája.(8:20) Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban; és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája.
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Csütörtök  November 19.
5. AMIKOR CSENDBEN KELL LENNÜNK
a. Mit mond Salamon a beszédről? Préd 3:1, 7.ur. Hogyan szolgált pél-

dával Krisztus ezen tanácsra? Hogyan tehetünk mi is hasonlóképpen?

„Krisztus sohasem tévedett az emberek vagy az igazság megítélésében. 
Nem tévesztette meg a látszat. Nem tett fel időszerűtlen kérdéseket, és nem 
adott olyan választ, amely nem tartozott volna közvetlenül a tárgyhoz… 
Krisztus sohasem esett szélsőségekbe, sohasem veszítette el önuralmát és nem 
szegte meg a jó ízlés törvényeit. Tudta, mikor kell beszélni, és mikor hallgat-
ni.” – TMK 178.

„Ha valaki olyan kérdéseket vet fel, melyek csak megzavarják az emberek 
gondolatait és elvetik bennük a kételkedés magjait, azoknak mondjuk meg, 
hogy tartózkodjanak az ilyen kérdések feltevésétől. Tanuljuk meg, mikor szól-
junk, mikor hallgassunk. Tanuljuk meg vetni a hit magjait, és világosságot 
árasztani, ne sötétséget.” – 6B 69.
b. Milyen helyzetben jobb a hallgatás? Péld 27:2.

„A magunk megtagadása azt jelenti, hogy… hallgatni, amikor magasz-
talhatnád magad, és hagyni, hogy inkább más ajka dicsérjen. A magunk 
megtagadása: jót tenni másokért, mikor hajlamunk a magunk szolgálatára és 
kedvtelésére vinne.” – 4B 521.
c. Jézus, az embernek Fia, hogyan mutatott példát saját életében erre a 

szabályra? Jn 8:50.er; 7:18.

Péntek  November 20.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért nem engedte Krisztus a démonokat beszélni? 
2. Miért kérte Jézus a leprástól, hogy ne beszéljen gyógyulásáról?
3. Miért mondta ennek az ellenkezőjét a meggyógyított ördöngősnek? 
4. Milyen okból nem akarta Jézus, hogy jó híre menjen mindenfelé?
5. Mikor jobb hallgatnunk, még ha kérdeznek is minket? Miért? 

Prédikátor 3:1,7.ur. 
1Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.7... ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.

Példabeszédek 27:2.
Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.

János 8:50.er; 7:18.
(8:50.er.) Pedig én nem keresem az én dicsőségemet...(7:18) Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság.
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KI FOGADJA BE JÉZUST?
„Bizony, bizony mondom néktek: Aki befogadja, ha valakit elkül-

dök, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki en-
gem küldött.” (Jn 13:20)

„Akik elfogadják Őt, szeretetétől befolyásolva megszelídülnek, lecsende-
sednek. Jézus megaláztatását, szenvedését és halálát megismerve megváltozik 
az életük.” – ÉÉM március 1.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 679-681. (Földi kincsek átruházása-részlet)

Vasárnap  November 22. 
1. AZ EGYSZERŰ EMBEREK ELFOGADJÁK A MEGVÁLTÓT
a. Hogyan viszonyultak sokan Jézushoz és a csodáihoz? Mk 7:37; 5:42.mr.

„Soha senkinek a szavaiban nem volt még ekkora erő, ami gondolatokat 
ébresztett volna, lelkesedést szított volna, ugyanakkor felélesztette volna az 
emberek testi, értelmi és lelki képességeit.” – Nev 73.
b. Hogyan reagáltak az egyszerű emberek Jézusra és szolgálatára? 

Mk 12:37.ur. Miért? 

„Gyermekkorától kezdve tapintatosan szolgált [Jézus] másoknak, és 
ezért amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, sokan boldogan hallgatták.” 
– NOL 243.

„Jézus beszédmodora szép és vonzó volt, és mindenkor egyszerűség jelle-
mezte. A mennyország titkait példázatokkal és jelképekkel tárta fel, melyeket 
hallgatói ismertek, és az egyszerű nép örömmel hallgatta Őt, mert megértette 
szavait.” – CE 126.

2020. november 28.
Szombat

Napnyugta: H  15:56
Ro 16:41

9. Tanulmány

Márk 7:37; 5:42. mr.
(7:37) És szerfelett álmélkodnak vala, ezt mondván: Mindent jól cselekedett; a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké.(5:42. mr.) ...És nagy csodálkozással csodálkozának.

Márk 12:37 .ur.
 És a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt.



47479. Tanulmány - KI FOGADJA BE JÉZUST?

Hétfő  November 23.
2. AZ IGE ELFOGADÁSA
a. Mit jelképez a mag a magvető példázatában? Mk 4:14-15. Honnan 

történik a vetőmag szórása?

„A mag Istennek Igéje, és aki kapja, annak azt mondja, hogy újjá kell 
születni, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, amely él és megmarad 
örökké…

Az ige jó magja a szívbe hullik és egyszer csak láthatóvá válik a keresztény 
tapasztalatának első fejlődése. Ez a tapasztalat olyan, mint a zsenge gabo-
naszál, és a kicsiny gyermek. A gabonaszál csodálatos és a gyermek vonzó. 
Azonban ha nincs további fejlődés, akkor úgy tekintünk erre a növényre, mint 
ami satnya és a gyermekre, mint aki törpe. A frissen megtért fejlődik ismere-
tekben, növekedik a kegyelemben. Krisztus figyelemmel kíséri gyermekeit és 
tudja jól, hogy a mag hogyan fejlődik.” – ST March 27, 1893.
b.  Mely három dolog bizonyítja, hogy a mag fogékony szívbe hullott? 

Mk 4:20; Lk 8:15.

„A jó talajhoz hasonlított hallgató nem úgy fogadja az Igét, ’mint emberek 
beszédét, hanem mint Isten beszédét (amint valósággal az is)’ (1Thess 2:13). 
Az őszinte tanítvány a Szentírást Istennek hozzá intézett beszédeként fogadja. 
Megremeg az Ige szavára, mert az élő valóság számára. Figyelmesen, nyitott 
szívvel hallgatja…

Isten Igéje gyakran összeütközik az ember öröklött és melengetett jellem-
vonásaival és szokásaival. A jó talajjal jelképezett hallgató azonban, hallva 
az Igét, elfogadja minden feltételét és kívánalmát. Minden szokását, tettét és 
egész életét Isten Igéjéhez igazítja.” – KP 35. 36.
c. Mi fejezi ki, hogy megtartjuk-e vagy sem Krisztus szavait? Mit mon-

dott Krisztus saját szavairól? Jn 14:23-24.

„Jézus Krisztus foglyai leszünk. Nem éljük többé megszokott, önző éle-
tünket, hanem Krisztus él bennünk. Jelleme tükröződik természetünkben. A 
Szentlélek gyümölcseit teremjük – ’némely harmincannyit, némely hatvan-
annyit, némely százannyit’.” – KP 36.

Márk 4:14-15.
14A magvető az ígét hinti. 15Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét.

Márk 4:20; Lukács 8:15.
Márk 4:20 A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.Lukács 8:15 Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott ígét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.

János 14:23-24.
23Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. 24Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.
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Kedd  November 24.
3. FÉLELEM A MEGVÁLTÓTÓL
a. Mit csináltak a tanítványok, amikor veszélybe kerültek a tengeren? 

Hogyan tekintettek Jézusra ezután? Mk 4:38-41.

„A tanítványok elnémultak. Még Péter sem próbálta kifejezni a szívét ösz-
szeszorító félelmet.” – JÉ 278.
b. Mit éreztek a papok Jézussal szemben, miután másodjára is megtisz-

tította a templomot? Mit akartak tenni ezután? Mk 11:28.

„Három évvel korábban a templom vezetői megszégyenültek, amikor 
elmenekültek Jézus elől. Azóta is csodálkoztak ijedtségükön, feltétlen enge-
delmességükön egy egyszerű, alázatos Ember iránt. Lehetetlennek tartották, 
hogy méltatlan alárendelődésük megismétlődjék. Most mégis jobban megré-
mültek, mint azelőtt, sietősebben teljesítették parancsát. Senki sem merészelte 
megkérdőjelezni hatalmát. Papok és kereskedők állataikat maguk előtt hajtva 
menekültek színe elől…

Egy idő múltán a papok és vezetők visszamerészkedtek a templomba. 
A pánik elültével aggodalmaskodni kezdtek, vajon mi lesz Jézus következő 
lépése…

A farizeusok teljesen összezavarodtak és kétségbeestek. Nem tudták meg-
félemlíteni azt, aki parancsolt. Jézus a templom őrizőjeként lépett fel. Ezelőtt 
sohasem követelt ilyen királyi tekintélyt. Szavainak és tetteinek sohasem volt 
korábban ekkora ereje. Csodákat művelt szerte Jeruzsálemben, de még soha 
ilyen ünnepélyesen, áthatóan. Azoknak az embereknek a jelenlétében, akik 
látták csodáit, a papok és főemberek nem mertek Vele nyíltan ellenségesked-
ni. Noha válasza feldühítette és zavarba hozta őket, aznap képtelenek voltak 
bármi egyebet véghezvinni.” – JÉ 497. 498.
c. Hogyan szeretné Isten, hogy féljük Őt? Zsid 12:28.

„Beszédünkben, énekünkben és minden lelki tevékenységünkben be kell 
mutatnunk azt a békességet, méltóságot és kegyes félelmet, mely Isten minden 
gyermekében ott él.” – 3Sz 341.

Márk 4:38-41.
  38Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? 39És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. 40És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? 41És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?

Márk 11:28.
És mondának néki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd?

Zsidók 12:28.
 Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
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Szerda  November 25.
4. JÉZUS – AZ IGE ELUTASÍTÁSA
a. Hogyan beszélt Jézus a fiatal főemberhez? Mi volt gazdag ifjú válasza? 

Mk 10:17-22.

„Krisztus az ifjú arcába nézett, mintha olvasna életében, vizsgálná jellemét. 
Megszerette, és azt a békességet, kegyelmet és örömet akarta neki adni, ami 
alapvetően megváltoztatja jellemét…

Szeretett volna alázatos, megtört szívet látni benne, olyat, aki tudatában 
van annak, hogy a legfőbb szeretet Istent illeti meg, és hiányosságait elrejti 
Krisztus tökéletességében.” – JÉ 436-437.

„Az Úr mindent elhagyott, hogy megmentse az embert. Most itt ezt az ifjút 
kérlelte, hogy jöjjön, kövesse példáját. Biztosította, hogy akkor kincse lesz a 
mennyben. Az ígéret hallatára megdobbant talán az örömtől az ifjú szíve, hogy 
igazán kincse lenne a mennyben? Jaj, dehogy! Földi kincse volt a bálványa. Ez 
a kincs eltakarta előle a hervadhatatlan örökség értékét.” – 2B 679.
b. Általában miért utasítják el az emberek Isten Igéjét? Jn 8:47; 6:60.

„[Vannak akik] gyalázatot nem tudnak elviselni Krisztusért. Ha Isten Igéje 
rámutat valamilyen dédelgetett bűnükre, vagy önmegtagadást és áldozatot 
kíván, háborognak. Életük gyökeres megváltoztatása túl sok erőfeszítésbe 
kerülne. A pillanatnyi nehézségeket nézik, és megfeledkeznek az örök való-
ságokról. A Jézustól elfordult tanítványokhoz hasonlóan mondják: ’Kemény 
beszéd ez; ki hallgathatja Őt?’ (Jn 6:60).” – KP 26-27.
c. Mi teszi nehézzé az Ige elfogadását? Mt 6:24.

„Közösségünk Krisztussal… ára is van… Küzdelmes munkának kell vég-
bemennie, mind az elkülönülés, mind a ragaszkodás, beépülés terén. Önzést, 
büszkeséget, hiúságot, világiasságot – a bűnt, minden formájában – le kell 
győznünk, ha közösségben akarunk élni Krisztussal. Sokan azért tartják a 
keresztény életet annyira nehéznek, azért olyan gyengék és változékony lel-
kiállapotúak, mert Krisztushoz próbálnak csatlakozni anélkül, hogy előzőleg 
minden kapcsolatot megszakítanának melengetett bálványaikkal.” – FLB 221.

Márk 10:17-22.
17És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? 18Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. 19A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. 20Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 21Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. 22Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala.

János 8:47; 6:60.
(8:47) Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.(6:60) Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?

Máté 6:24.
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.



5050 MÁRK EVANGÉLIUMÁNAK TANíTÁSAI – 2020. október - december 

Csütörtök  November 26.
5. ELFOGADOD-E JÉZUST?
a. Milyen felhívást kapunk mindannyian ma? Józs 24:15.

„Krisztus előbb választott minket, végtelen árat fizetett megváltásunkért, és 
az őszinte hívő pedig Krisztust választja, mint minden dolgában elsőt, utolsót 
és legjobbat. De ennek a kapcsolatnak ára is van. A büszke embernek ebben a 
helyzetben teljesen el kell ismernie függő helyzetét. Mindazoknak, akik ebbe 
a közösségbe lépnek, érezniük kell, hogy szükségük van Krisztus engesztelő 
vérére. Szívüknek meg kell változni. Saját akaratukat Isten akaratának kell 
alárendelniük.” – ÜI 65.
b. Hol kezdődik el Krisztus követésének választása? Mi fogja követni 

ezt a döntést? Péld 23:26.

„Isten arra kér téged, hogy add át a szívedet Őneki. Erőidet, képességeidet, 
vágyaidat mind rendeld alá Teremtőd akaratának, hogy munkálhassa benned 
mind az akarást mind a véghezvitelt az Ő jó kedvéből (Fili 2:13), és alkalmassá 
tegyen az örök életre.

Ha Krisztus a szívünkben lakozik, lelkünket annyira betölti szeretetével 
és a vele való érintkezés örömével, hogy így Megváltónkhoz ragaszkodva és 
róla elmélkedve megfeledkezünk önmagunkról. Cselekedeteink indítéka a 
Krisztus iránti szeretetünk lesz. Azok, akik érzik Isten késztető szeretetét, nem 
azt mérlegelik, hogy milyen keveset adhatnak, amivel eleget tehetnek Isten 
követelményeinek. Nem csupán a legalacsonyabb szintre akarnak eljutni, 
hanem a legtökéletesebben igyekeznek megismerni és követni Jézus Krisztus 
akaratát.” – ÉÉM január 3.

Péntek  November 27.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért hallgatták az emberek szívesen Jézus nyilvános szolgálatait? 
2. Milyen egy igazi tanuló? Mi vezérli minden cselekedetét?
3. Milyen gondolatok, érzések voltak a papokban, miután Jézus másodszor is 

megtisztította a templomot?
4. Milyen okok miatt utasítják el az emberek Jézust és Igéjét?
5. Mennyire legyen teljes az önmegtagadásunk?

Józsué 24:15.
Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.

Példabeszédek 23:26.
Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.
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Köszönhetően az adományozók bőkezűsé-
gének az Első Szombati Adakozás folyamán, 
illetve Isten kegyelmének, Afrikában jelen-
leg két nyomdánk működik. Az elmúlt 
években a HNARM Generál Konferencia 
számára sokba került a nagy mennyi-
ségű Szombati Bibliai Tanulmányok 
és más kiadványok tengeri szállítása. 
Azonban a 2020. év első két negyedéves 
tanulmányát a hittestvérek Afrikában 
nyomtathatták és terjeszthették a saját 
kontinensükön. Az Észak-Afrikai Terület 
Ruandában nyomtatja a kiadványokat, míg a 
Dél-Afrikai Terület Angolában.

Micsoda áttörés ez! A nyomda lehetőségével hamarosan több afrikai 
nyelvre is lefordítják a kiadványokat és ki is adják. 

„Sokan készek az igazság kutatására, és Isten angyalai felkészítik szívüket, 
hogy elfogadják azt. Kiadványokat kell létrehozni, egyszerű és könnyen ért-
hető nyelvezettel, hogy bemutassa a legfontosabb dolgokat, és hogy ismertes-
se a világra jövő eseményeket. A világ állapota megkívánja, hogy világosság 
ragyogjon a sötétségében. Felállnak-e azok, akik szent megbízatást kaptak, 
hogy félretegyék a közömbösséget, a gyanúsítgatást, a félreértéseket, és ha-
tározottan munkához lássanak? A bibliai igazságot tanítani akarók támadják 
azokat, akik elfogadták az igazságot, akik még nem is találkoztak vitákkal, és 
elárasszák hamis állításokkal és ravasz magyarázatokkal. Ezen és más további 
okok miatt van szükség a kiadványokra, hogy bemutassák a tantételeket és a 
támadókkal szembeni érveket. Ha azoknak, akik a hitbe jöttek, tiszta meg-
látásuk volna az igazságról, akkor felfegyverkezve volnának bizonyítékokkal 
az őket támadókkal szemben, és megvédhetnék magukat. Védekezés közben, 
öntudatlanul is az igazság magját fogják vetni… Isten nagy világosságot adott 
fontos igazságok tekintetében, amelyet a világ elé kell tárnunk.” – HM Feb-
ruary 1, 1890.

Legyetek bőkezű adakozók az Első Szombati Adományok összegyűjtése 
alatt Afrika számára, hogy drága lelkek erősödhessenek meg a jelenvaló igaz-
ságban ezen utolsó napokban!

A Generál Konferencia Kiadói Osztálya

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
irodalomra Afrikának

2020. december 5.
szombat
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JÉZUS ORSZÁGÁRÓL BESZÉL
„Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mond-

ják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa tibennetek 
van.” (Lk 17:20-21)

„Isten országa a szívben kezdődik. Ne itt vagy ott keressétek földi hatalmá-
nak, eljövetelének megnyilvánulásait.” – JÉ 426.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 355-359. (Jézus megdicsőülése);     

         428-430. (Szemmel nem látható-részlet)

Vasárnap  November 29.
1. AZ ELSŐ UTALÁS SZENVEDÉSEIRE
a. Mit kérdeztek János tanítványai Jézustól? Hogyan próbálták az 

írástudók és farizeusok rossz színben feltüntetni Jézust az emberek 
előtt? Mk 2:18.

„A farizeusok… Keresztelő János tanítványaira vetettek szemet, megpró-
bálták őket szembeállítani a Megváltóval. Ezek a farizeusok nem ismerték el 
Keresztelő János küldetését. Csúfolták önmegtagadó életéért, egyszerű szoká-
saiért, szerény öltözetéért, és fanatikusnak nyilvánították…

Most, amikor Jézus elvegyült a nép között, asztaluknál evett-ivott, falánk-
sággal, iszákossággal vádolták meg. Ezek a szavak pontosan a vádlókra voltak 
igazak. Ahogyan Sátán Istent hamis színben tünteti fel, és saját tulajdonságait 
ruházza Rá, a gonoszok éppúgy festenek torz képet Isten küldötteiről.” – JÉ 223.
b. Hogyan használta fel Jézus ezt az alkalmat, hogy szenvedéseiről pró-

fétáljon? Mk 2:19-20.

„Krisztus szavai ragyogó képet festettek, ám sűrű felhő vonult át felette, 
amit egyedül az Ő szeme láthatott.” – JÉ 224.

2020. december 5.
Szombat

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:39

10. Tanulmány

Márk 2:18.
A János és a farizeusok tanítványai pedig bőjtölnek vala. Odamenének azért és mondának néki: Mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai bőjtölnek, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek?

Márk 2:19-20.
19Jézus pedig monda nékik: Avagy bőjtölhet-é a vőlegény násznépe, a míg velök van a vőlegény? A meddig a vőlegény velök van, nem bőjtölhetnek. 20De jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak azokon a napokon.
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Hétfő  November 30.
2. FELTÁRJA A JÖVŐT A TANÍTVÁNYOKNAK
a. Hogyan tárta fel nyíltan Jézus a jövőt tanítványai számára? Mk 8:31; 

9:31.

b. Mit válaszolt Péter? Mit tett a többi tanítvány?  Mk 8:32; 9:32.

c. Hogyan próbálta Jézus helyretenni a félreértéseket az Ő országáról? 
Jn 18:36. Hogyan keverik össze sokan Jézus kegyelmi országát az el-
jövendő dicsőség országával?

„Ma a vallásos világban hitük szerint tömegek munkálkodnak Krisztus 
földi, időleges országának megalapításán. Azt szeretnék, ha Urunk e világ 
országainak lenne a vezetője: az udvarok, táborok, törvényszékek, paloták, 
piacok vezére. Elvárnák, hogy az emberi hatalom által kikényszerített törvé-
nyes rendeletek szerint uralkodjék. Mivel Krisztus most nincs itt személyesen, 
vállalják, hogy intézkednek helyette, végrehajtják országának törvényeit. Ilyen 
országot akartak alapítani a zsidók Krisztus napjaiban. Elfogadták volna Jézust, 
ha hajlandó lett volna megalapítani az ideiglenes királyságot, kikényszeríteni, 
amit ők Isten törvényének tekintettek, őket pedig akaratának végrehajtóivá, 
hatalmának hordozóivá tenni. Ő azonban így szólt: ’Az én országom nem e 
világból való’ (Jn 18:36). Nem fogadta el a földi trónt.” – JÉ 428-429.

„Most – Krisztus idejéhez hasonlóan – Isten országának műve nem azokon 
nyugszik, akik földi vezetők vagy emberi törvények által támogatott elisme-
rést sürgetnek, hanem azokon, akik a népnek az Ő nevében kijelentik azokat a 
lelki igazságokat, melyek elfogadóikat Pál tapasztalatára vezérlik: ’Krisztussal 
együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisz-
tus’ (Gal 2:20).” – JÉ 429-430.

„Sokan meglehetősen durva kövek bányájából származunk. Mégis, amikor 
megragadjuk Isten igazságát, ez az igazság hatni fog ránk. Felemel minket, 
és eltávolít belőlünk minden tökéletlenséget és bűnt, bármilyen természetű 
legyen is az. Így készít fel bennünket arra, hogy szépségében lássuk meg a 
Királyt, és végül a dicsőség országában csatlakozzunk a tiszta és szent angya-
lokhoz.” – CH 44.

Márk 8:31; 9:31.
(8:31) És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.(9:31) Mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt; de ha megölték, harmadnapra föltámad.

Márk 8:32; 9:32.
(8:32) És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván őt, kezdé dorgálni.(9:32) De ők nem értik vala e mondást, és féltek őt megkérdezni.

János 18:36.
Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.
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Kedd  December 1.
3. AZ ELJÖVENDŐ DICSŐSÉG ORSZÁGA KICSIBEN
a. Mit mondott Jézus a tanítványoknak az Ő eljövendő országának 

meglátásáról? Mk 9:1.

b. Kik láthattak meg egy pillanatnyit Jézus dicső országából? Miért? 
Mk 9:2-4, 7.

„A Megváltó látta tanítványai bánatát, enyhíteni akarta szomorúságukat, 
biztosítani kívánta őket, hogy hitük nem volt hiábavaló. Még a tizenkettő 
közül sem tudja mindenki elfogadni a kinyilatkoztatást, melyet adni óhajt. 
Csak azt a hármat választotta ki, hogy vele legyenek a hegyen, akik majd ta-
núi lesznek Gecsemáné-kerti gyötrelmének. Imájának most az a tárgya, hogy 
tanítványai láthassák ama dicsőséget, amely az Övé volt az Atyával a világ ala-
pítása előtt, és országa nyilatkozzék meg emberi szemeik számára, tanítványai 
erősödjenek meg, mert látták azt. Azért könyörög, hogy lássák istenségének 
megnyilatkozását, ami majd vigaszt nyújt nekik szenvedései tetőfokának órá-
jában, és biztosan tudhassák: Ő Isten Fia, és szégyenteljes halála a megváltási 
terv részét képezi…

Jézus mennyei világosságba öltözött, ahogyan meg fog jelenni, amikor 
eljön ’másodszor bűn nélkül’ (Zsid 9:28) üdvösségre. Mert el fog jönni ’az ő 
Atyja dicsőségében a szent angyalokkal’. (Mk 8:38) A Megváltó tanítványainak 
adott ígérete most beteljesedett. A hegyen kicsinyített formában látható volt a 
dicsőség jövendő országa: Krisztus, a Király; Mózes, a feltámadott szentek; és 
Illés, az elváltozott szentek képviselője.

A tanítványok még nem fogják fel a látottakat, de örvendeznek, amiért 
hosszútűrő Tanítójukat – aki gyöngéd és alázatos, és gyámoltalan idegenként 
vándorol ide-oda – megtisztelik a menny kiváltságosai. Azt hiszik, Illés a Mes-
siás uralkodását fogja bejelenteni, és Krisztus országát hamarosan megalapít-
ják a földön. Félelmük, csalódásuk emlékét örökre elűzhetik. Szeretnének ott 
maradni, ahol Isten dicsősége megnyilatkozott… A tanítványok bizonyosak 
afelől, hogy Mózes és Illés Mesterük védelmére, királyi tekintélyének megala-
pozására érkezett.

A koronát azonban a keresztnek kell megelőznie.” – JÉ 356. 357.
c. Mit parancsolt Jézus a tanítványoknak a megdicsőüléssel kapcso-

latban? Hogyan derült ki, hogy nem értették meg Jézus országának 
természetét? Mk 9:8-10.

Márk 9:1 .
Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.

Márk 9:2-4, 7.
2És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük; 3És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet. 4És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal.7És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok.

Márk 9:8-10.
8És mikor nagyhirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust. 9Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az embernek Fia a halálból feltámad. 10És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni?
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Szerda  December 2. 
4. A KEGYELEM ORSZÁGÁNAK SZEMLÉLTETÉSEI
a. Miben kapcsolódik az elvetett mag növekedése Isten országához? 

Mk 4:26-29.

„Krisztus más példákat is mondott, hogy figyelmüket a földi birodalomról 
arra a munkára irányítsa, amelyet Isten hatalma végez a lélekben.” – KP 37.

„A mag kicsírázása a lelki élet kezdetét jelképezi, a palánta növekedése 
pedig a jellemfejlődés szimbóluma. Növekedés nélkül nincs élet. A palánta 
vagy fejlődik, vagy elhal. Ahogy növekedése csendben és észrevétlenül, ám 
folyamatosan történik, ugyanúgy van a jellem fejlődése is…

A növény úgy fejlődik, hogy elfogadja mindazt, amit Isten az élete fenntartá-
sához biztosít. Lelki életünk növekedése is csak az Istentől rendelt eszközökkel 
való együttműködés által lehetséges. Amint a növény gyökeret ereszt a talajban, 
úgy gyökerezünk meg Krisztusban. Ahogy a palánta megkapja a nap melegét, 
a harmatot és az esőt, úgy kell nekünk is befogadnunk a Szentlelket.” – Nev 93.
b. Miként hasonlítható Isten országa egy mustármaghoz? Mk 4:30-32.

„Krisztus országa is gyengének és jelentéktelennek látszott indulásakor. 
Földi birodalmakhoz viszonyítva a legkisebbnek tűnt. A világ uralkodói sze-
mében nevetséges volt, hogy Krisztus királynak mondja ki magát. A követőire 
bízott nagyszerű igazságok azonban mennyei erővel ruházták fel azt a biro-
dalmat, amelyről prédikáltak. És mennyire rohamosan nőtt, milyen messzire 
terjedt befolyása…

A kegyelem is ilyen kicsiben kezdi meg munkáját az emberi szívben. Elhang-
zik egy szó, belevilágít egy fénysugár a lélekbe; ezáltal olyan hatás éri, amely új 
életet sarjaszt. Ki mérheti fel a kegyelem munkájának gyümölcseit?!” – KP 46.
c. Mi lesz az eredménye, ha az elvetett Igének magja növekedik ben-

nünk? Jn 15:5, 8; 2Kor 5:17.

„Isten általunk akarja kinyilvánítani saját lényének a szentségét, a jóakara-
tot és az irgalmasságot. Az Üdvözítő mégsem azt parancsolja nekünk, tanítvá-
nyainak, hogy a gyümölcstermésért munkálkodjunk. Jézus csak azt mondja 
nekünk, hogy maradjunk Őbenne.” – JÉ 584.

Márk 4:26-29.
26És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. 27És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen. 28Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban. 29Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.

Márk 4:30-32.
30És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? 31A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, 32És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.

János 15:5, 8; 2Korinthus 5:17.
János 15:5, 8 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.8Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.2Korinthus 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
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Csütörtök  December 3.
5. A KEGYELEM ORSZÁGA MEGALAPÍTVA
a. Miként hozta létre Isten a kegyelem országát? Rm 5:6-10.

„A kegyelem országa közvetlenül az ember bukása után jött létre, amikor 
megfogamzott a terv a vétkes emberiség megváltására. Akkor még csak Isten 
szándékában és ígéreteiben létezett, az ember pedig hit által lehetett alattva-
lója. Ténylegesen azonban csak Krisztus halálakor jött létre. A Megváltó, elfá-
radva az emberi konokságtól és hálátlanságtól, még azután is visszaléphetett 
volna a Golgota áldozatától, hogy földi misszióját elkezdte. A Gecsemánéban 
a fájdalom kelyhe megremegett a kezében. Még akkor is letörölhette volna 
homlokáról a véres verítéket, és hagyhatta volna, hogy a vétkes emberiség el-
pusztuljon gonoszsága miatt. Ebben az esetben nem lehetett volna megváltás 
a bukott ember számára. De amikor a Megváltó odaáldozta életét, és elhaló 
lélegzettel így kiáltott: ’Elvégeztetett!’, a megváltás tervének megvalósulása 
biztosítva volt. A megváltás ígérete, amelyet a bűnös pár az Édenben kapott, 
megpecsételődött. A kegyelem országa, amelyet Isten előzőleg megígért, ak-
kor jött létre.” – NK 311.
b. Kik kaptak meghívást a kegyelem országába? Hogyan sürgették meg 

ezt a meghívást? Lk 14:21-23.

Péntek  December 4.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hol kezdődik Isten országa? Miért keresnek sokan egy mulandó országot?
2. Milyen ellentétek vannak Isten országa és a földi országok között?
3. Hogyan tárult fel az eljövendő ország a három tanítványnak? Milyen célból 

láthatták?
4. Milyen hasonlóságok vannak a kegyelem országa és az elvetett mag növeke-

dése között?
5. Mikor alapították meg a kegyelem országát? Mikor vált valósággá? 

Róma 5:6-10.
6Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. 7Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. 8Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. 9Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. 10Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.

Lukács 14:21-23.
21Mikor azért az a szolga haza ment, megmondá ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, monda az ő szolgájának: Eredj hamar a város utczáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. 22És monda a szolga: Uram, meglett amint parancsolád, és mégis van hely. 23Akkor monda az úr a szolgának: Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejőni mindenkit, hogy megteljék az én házam.
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ÚTMUTATÓ ISTEN ORSZÁGBA
„Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg 

nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.” (Jn 9:4)
„Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulása halvány előképe majdani 

eljövetelének, amikor az ég felhőiből száll le hatalommal és dicsőséggel, az 
angyalok győzelmi menete és a szentek örvendezése közepette.” – JÉ 488.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 445-451. (Lázár jöjj ki-részlet), 479-482. (Jő a te kirá-

lyod-részlet), 495-498. (A templom ismételt megtisztítása-részlet)

Vasárnap  December 6.
1. BETÖLTÖTTE ÉLETÉNEK CÉLJÁT
a. Mi volt mindig Jézus szeme előtt életművével kapcsolatban? Hogyan 

serkentsen ez bennünket? Jn 9:4; 4:34.

„Megváltónk földi élete korántsem volt a kényelemnek, önérdeknek szen-
telt élet, óh nem – állandóan szent buzgalommal és komolysággal fáradozott 
az elesett emberiség megváltásán. A bethlehemi jászoltól kezdve a golgotai 
keresztig az önmegtagadás útját járta; sohasem húzódozott a nehéz munká-
tól, a fárasztó utazástól, valamint a kimerítő gondtól és fáradtságtól sem. Ő 
mondotta: ’Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért’ (Mt 20:28). Ez volt 
életének legfőbb célja. Minden más csak ezután következett, és ennek volt 
alárendelve. Isten akaratának teljesítése és művének befejezése képezte ételét 
és italát. Önzés és önérdek távol állott munkájától.

Hozzá hasonlóan mindazok, akik Krisztus kegyelmében részesültek, ké-
szek lesznek az áldozatokra, hogy mások is részeseivé lehessenek ezen meny-
nyei adománynak.” – JVÚ 76.
b. Mit válaszolt Jézus, ha olyan dologra kérték, ami csak rövidítette 

volna munkaidejét? Jn 7:6, 8.

2020. december 12.
Szombat

Napnyugta: H  15:52
Ro 16:38

11. Tanulmány

János 9:4; 4:34.
(9:4) Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.(4:34) Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.

János 7:6, 8.
6Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van.8Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem tölt be.
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Hétfő  December 7.
2. CSODÁINAK KORONÁJA
a. Mit engedett meg Isten, hogy megtörténjen Jézus egyik legközelebbi 

barátjával? Mikor ment el hozzá? Jn 11:14, 17.

„Ha Krisztus a betegszobában lett volna, Lázár nem halt volna meg, mert 
Sátánnak nem lett volna hatalma felette. A halál nem célozhatta volna dárdá-
ját Lázárra az Életadó jelenlétében. Ezért Krisztus távolmaradt. Elviselte, hogy 
az ellenség gyakorolja hatalmát, így legyőzöttként vethette vissza.” – JÉ 445.

„Ha a betegség meggyógyításával állítja helyre Lázár egészségét, akkor 
nem vihette volna véghez azt a csodát, mely a leghathatósabban bizonyította 
Isten-voltát.” – JÉ 445.
b. Mit tett Jézus következőleg? Jn 11:38-44.

„Krisztus megparancsolhatta volna a kőnek, hogy mozduljon el, és az 
engedett volna szavának. Utasíthatta volna a mellette álló angyalokat, hogy 
tegyék ezt meg. Parancsára láthatatlan kezek távolították volna el a követ. 
Azonban emberi kezeknek kellett elvenniük azt. Krisztus így mutatta be, ho-
gyan működik együtt az ember Istennel. Amit emberi erő megtehet, azt nem 
isteni erő hivatott megtenni. Isten nem mellőzi az emberi segítséget. Erősíti, 
együttműködik vele, amikor az ember felhasználja a kapott erőt, képessége-
ket.” – JÉ 450.
c. Hogyan reagáltak a papok és írástudók? Jn 11:47-54.

„Lázár feltámadásának tanúi közül sokan hittek Jézusban. Azonban erő-
södött a papok Ellene irányuló gyűlölete is… Jobban eltökélték, mint valaha, 
hogy Krisztus munkájának véget vetnek…

Eddig a szadduceusok nem támogatták a Krisztus megölésére irányuló ter-
vet, Lázár feltámasztása után azonban úgy döntöttek, hogy csak Jézus halála 
vethet véget ellenük ható bátor fellépésének.” – JÉ 452-453.

„Krisztus csodatételeinek koronája: Lázár feltámasztása volt. Ez szilárdította 
meg a papok elhatározását, hogy véget vetnek Jézusnak és csodálatos működé-
sének, amely előbb-utóbb tönkreteszi a népre gyakorolt befolyásukat.” – AT 45.

János 11:14, 17.
14Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt.17Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban.

János 11:38-44.
 38Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, és kő feküvék rajta. 39Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nőtestvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. 40Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? 41Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. 42Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhigyjék, hogy te küldtél engem. 43És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki! 44És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni.

János 11:47-54.
47Egybegyűjték azért a papifejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondának: Mit cselekedjünk? mert ez az ember sok csodát mível. 48Ha ekképen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: és eljőnek majd a rómaiak és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet. 49Egy pedig ő közülök, Kajafás, aki főpap vala abban az esztendőben, monda nékik: Ti semmit sem tudtok. 50Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. 51Ezt pedig nem magától mondta: hanem mivelhogy abban az esztendőben főpap vala, jövendőt monda, hogy Jézus meg fog halni a népért; 52És nemcsak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszéledt gyermekeit egybegyűjtse. 53Ama naptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. 54Jézus azért nem jár vala többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elméne onnan a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű városba; és ott tartózkodék az ő tanítványaival.
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Kedd  December 8.
3. MIÉRT A DIADALMI BEVONULÁS?
a. Milyen előkészületek voltak Jézus utolsó jeruzsálemi látogatása 

előtt? Mk 11:1-10.

b. Melyik ószövetségi prófécia teljesedett be azzal, hogy Krisztus en-
gedte, hogy királyként üdvözöljék? Ésa 62:10-11; Zak 9:9.

c. Hogyan reagáltak az emberek erre az eseményre? Mt 21:10; Lk 19:39. 
Hogyan befolyásolta ez Jézus jövőjét?

„Akik egykor vakok voltak… most az elsők között voltak, hogy mutassák 
az utat a felvonuláson… Az vezette az állatot amin ült, aki egykor feltámadt a 
halálból. Aki egykor süket-néma volt, de fülei megnyíltak és nyelve megoldó-
dott, most erősítette hangjával a hozsánna harsogását. Aki egykor nyomorék 
volt, most élénk léptekkel és hálás szívvel törte a pálmaágakat és helyezte azo-
kat Jézus útjára, mint legnagyobb tisztelete jeléül a hatalmas Gyógyító iránt. 
A leprás, akinek hallgatnia kellett a papok rettenetes szavait, ’Tisztátalan!’… 
itt van… Az ördöngős is ott van, nem kell már ajkaira vennie a Sátán erejétől 
szóló szavakat.” – CTr 253.

„A húsvétra összegyűlt sokaságból ezrek mentek Jézus elé, hogy üdvözöljék. 
Pálmaágakat lengetve, szent énekeket harsogva köszöntötték. A templomban 
a papok megfújták a kürtöket az esti szolgálatra, de kevesen hallgattak rájuk, 
és a vezetők riadtan kezdték mondogatni: "E világ őutána megy"

Földi életében Jézus még sohasem engedett meg ilyen felvonulást. Világo-
san látta előre a következményeket, a kereszthalált…

A diadalmas bevonulással kapcsolatos eseményekről széltében-hosszában 
fognak beszélni, és mindenki Jézusra fog gondolni. Keresztre feszítése után 
sokan visszaemlékeznek ezekre az eseményekre, megpróbáltatásával és halá-
lával összefüggésben. Ez elvezeti őket a próféciakutatásra, és meggyőződnek 
róla, hogy Jézus volt a Messiás. Így mindenfelé megsokszorozódik a hitre 
térők száma.” – JÉ 480-481.

Márk 11:1-10.
1És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bethfagé és Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai közül, 2És monda nékik: Eredjetek abba a faluba, amely előttetek van; és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el és hozzátok ide. 3És ha valaki azt mondja néktek: Miért teszitek ezt? mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És azonnal elbocsátja azt ide. 4Elmenének azért és megtalálák a megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt. 5Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: Mit míveltek, hogy eloldjátok a vemhet? 6Ők pedig felelének nékik, úgy, amint Jézus megparancsolta vala. És elbocsáták őket. 7És oda vivék a vemhet Jézushoz, és ráveték felső ruháikat; ő pedig felüle reá. 8Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról és az útra hányják vala. 9Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! 10Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!

Ésaiás 62:10-11; Zakariás 9:9
Ésaiás 62:10-11 10Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. 11Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte!Zakariás 9:9 Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.

Máté 21:10; Lukács 19:39.
Máté 21:10  És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?Lukács 19:39  És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat!
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Szerda  December 9. 
4. A KÖVETKEZŐ LÉPÉS A KERESZT FELÉ
a. Mi volt az első dolgai között Jézusnak, amikor Jeruzsálembe érke-

zett? Mk 11:15-17.

„Szolgálatának kezdetén Krisztus kiűzte a templomból azokat, akik szent-
ségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Határozott, isteni viselkedése ret-
tegéssel töltötte el a fondorlatos kereskedők szívét. Küldetésének végén újból 
a templomba jött, és ugyanolyan szentségtelen kép fogadta, mint azelőtt. A 
dolgok állapota még rosszabbra fordult…

Jézus felháborodott: tudta, hogy vérét, mely hamarosan kiontatik a világ 
bűneiért, éppoly kevéssé értékelik majd a papok és vének, mint az állatok 
szüntelen kifolyó vérét…

Krisztus olyan erővel szólalt meg, hogy viharként rázta meg az embereket: 
’Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latrok-
nak barlangjává tettétek’ (Mt 21:13). Hangja kürtszóként zengett a templom-
ban. Arcán a neheztelés emésztő tűzhöz hasonlított. Hatalommal parancsolta 
meg: ’Hordjátok el ezeket innen’ (Jn 2:16).” – JÉ 495-496.
b. Mit tettek erre a papok? Miért volt bennük ez az indulat? Mk 11:18.

„A farizeusok teljesen összezavarodtak és kétségbeestek. Nem tudták 
megfélemlíteni azt, aki parancsolt. Jézus a templom őrizőjeként lépett fel. Ez-
előtt sohasem követelt ilyen királyi tekintélyt. Szavainak és tetteinek sohasem 
volt ekkora ereje. Csodákat művelt szerte Jeruzsálemben, de még soha ilyen 
ünnepélyesen, áthatóan. Azoknak az embereknek a jelenlétében, akik látták 
csodáit, a papok és főemberek nem mertek Vele nyíltan ellenségeskedni. No-
ha válasza feldühítette és zavarba hozta őket, aznap képtelenek voltak bármi 
egyebet véghezvinni.” – JÉ 498.
c. Mit tett most Jézus, hogy elkerülje a további konfliktust? Mk 11:19.

Márk 11:15-17.
15És Jeruzsálembe érkezének. És Jézus bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak vala; a pénzváltók asztalait, és a galambárúsok székeit pedig felforgatá; 16És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül. 17És tanít vala, mondván nékik: Nincsen-é megírva: Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.

Márk 11:18.
És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak vala, hogy mi módon veszíthetnék el őt. Mert félnek vala tőle, mivelhogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán.

Márk 11:19.
És mikor beestveledék, kiméne a városból.
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Csütörtök  December 10.
5. JÉZUS ISMÉT PRÓFÉTÁL HALÁLÁRÓL 
a. Milyen példázatot mondott Jézus az embereknek? Mk 12:1-11.

b. Mit akartak erre tenni az izraelita vezetők? Miért? Mk 12:12.

„A szószólók először nem vették észre, kire vonatkozik a példázat, most 
azonban látták, hogy önmaguk felett mondtak ítéletet. A példázatban a gazda 
Istent jelképezi, a szőlő a zsidó nemzetet, a gyepű pedig a védelmükül szol-
gáló isteni törvényt. A torony a templomot szimbolizálta. A szőlőskert ura 
mindent megtett a felvirágoztatás érdekében. ’Mit kellett volna még tennem 
szőlőmmel – mondja – mit meg nem tettem vele?’ (Ésa 5:4) Ez kifejezi Isten 
lankadatlan gondoskodását Izraelről. Ahogyan a munkásoknak vissza kellett 
téríteniük a gazdának az őt megillető részt a szőlő terméséből, úgy Isten né-
pének is a szent kiváltságokhoz méltó élettel kellett tisztelnie Őt. Ahogyan a 
munkások megölték a szolgákat, akiket a gazda a gyümölcsért küldött, úgy 
adták a zsidók is halálra az Istentől megtérésükre küldött prófétákat. Egyik 
követet a másik után gyilkolták meg. Eddig a példázat jelentése nem lehetett 
kérdéses, a folytatása azonban még világosabb és egyértelműbb. A szeretett 
fiúban - akit a szőlő ura végül elküldött engedetlen szolgáihoz, akit megragad-
tak és megöltek - a papok és főemberek láthatták Jézusnak és küszöbön álló 
sorsának félreérthetetlen képét. Máris tervezték annak meggyilkolását, akit az 
Atya utolsó felhívásként küldött hozzájuk. A hálátlan munkásokra kiszabott 
ítélet azok sorsát szemlélteti, akik Krisztust halálra adják.” – JÉ 501-502.

Péntek  December 11.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi volt Jézus életének legnagyobb célja?
2. Hogyan siettette az eljövendő országot Lázár feltámasztása?
3. Miért volt Jézus istenségéről meggyőző erejű diadalmas bevonulása?
4. Mi lett az eredménye annak, hogy Jézus másodszor is megtisztította a temp-

lomot?
5. Mennyire volt érthető a papok és írástudók számára a szőlőskert példázata? 

Hogyan reagáltak rá?

Márk 12:1-11.
1És kezde nékik példázatokban beszélni: Egy ember szőlőt ültetett, és körülvevé gyepűvel, és sajtót ása, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. 2És a maga idejében szolgát külde a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. 3Azok pedig megfogván azt, megverék, és üresen küldék vissza. 4És ismét külde hozzájuk egy másik szolgát; azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörék, és gyalázattal illetve, visszaküldék. 5És ismét másikat külde; ezt pedig megölék: és sok másokat; némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén. 6Minthogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is vala, utoljára azt is elküldé hozzájok, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni. 7Azok a munkások azonban ezt mondák magok között: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az örökség. 8És megfogván azt, megölék, és a szőlőn kívül veték. 9Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljő és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. 10Ezt az írást sem olvastátok-é? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. 11Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.

Márk 12:12.
És igyekeznek vala őt megfogni, de féltek a sokaságtól. Mert tudták, hogy a példázatot ellenük mondotta. Azért elhagyván őt, tovább menének.
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ELHAGYATVA BARÁTTÓL, ELLENSÉGTŐL
„Akkor elhagyván őt, mindnyájan elfutának.” (Mk 14:50)
„[Istennek Fia] kínoztatott, aki emberektől utált és elhagyott volt, a fájdal-

mak férfia és betegségek ismerője volt. A Mennyei Felségnek el kellett hagynia 
munkája helyszínét újra és újra, mert Sátán a sarkát mardosta. Végül Sátán 
gonoszsága elérte a tetőfokát, amikor arra ösztönözte, arra vezette a gonosz 
emberek gondolatait, hogy feszítsék Őt keresztre.” – CTr 248.
Javasolt olvasmány: Jézus élete, 602-618. (Jézus, Annás és Kajafás előtt)

Vasárnap  December 13.
1. BARÁTJA ELÁRULJA
a. Hogyan árulta el Júdás Jézust? Mk 14:10-11, 43-46.

„Júdás esetét, mint mindenki számára tanulságot tárta elém az Úr. Júdás 
Krisztussal járt egész nyilvános szolgálata alatt. Mindenben részesült, ami-
ben Krisztus részesíthette. Ha lelkiismeretes szorgalommal használta volna 
képességeit, talentumokat gyűjthetett volna magának. Ha a kérdésessé tevés, 
gáncsoskodás és önzés helyett áldás igyekezett volna lenni, az Úr országa elő-
menetelére használta volna őt. Júdás azonban nyerészkedő ember volt. Úgy 
vélte, hogy kezelni tudja a gyülekezet pénzügyeit és pénzügyi éleslátásával 
nyereségre tud szert tenni. Szívében megosztott ember volt. Szerette a világ 
dicséretét. Nem volt hajlandó lemondani a világról Krisztusért. Sohasem 
kötelezte el magát örök üdvéért Krisztushoz. Felületesen volt csak vallásos, 
ezért üzérkedett Mesterével is, azzal a teljes meggyőződéssel árulva el Őt a 
papoknak, hogy Krisztus úgysem hagyja elfogatni magát.” – TII 126.
b. Hogyan szól a prófécia erről? Zsolt 41:10.

2020. december 19.
Szombat

Napnyugta: H  15:54 
Ro 16:40

12. Tanulmány

Márk 14:10-11, 43-46.
10Akkor Júdás, az Iskariotes, egy a tizenkettő közül, elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. 11Azok pedig, amint meghallák, örvendezének, és igérék, hogy pénzt adnak néki. Ő pedig keresi vala, mimódon árulhatná el őt jó alkalommal. 43És mindjárt még mikor ő szól vala, eljöve Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. 44Az ő elárulója pedig jelt ada nékik, mondván: Akit megcsókolok majd, ő az; fogjátok meg azt, és vigyétek el biztonsággal. 45És odajutván, azonnal hozzáméne, és monda: Mester! Mester! és megcsókolá őt. 46Azok pedig ráveték kezeiket, és megfogák őt.

Zsoltár 41:10.
Még az én jóakaróm is, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.
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Hétfő  December 14
2. KÖZELI BARÁTJA ELHAGYJA
a. Hogyan erősködött Péter, amikor Jézus azt mondta a tanítványok-

nak, hogy mindannyian megbotránkoznak majd benne? Milyen 
dolgokat mondott még Jézus a közeljövőről? Mk 14:27-31.

b. Hogyan teljesedtek Jézus szavai? Mk 14:66-72.

„Péter az elárultatás után is követte Urát. Aggódott, hogy mi történik Jé-
zussal. Mikor azonban azzal vádolták meg, hogy ő is Jézus egyik tanítványa, 
a saját biztonságát féltve kijelentette, hogy nem ismeri azt az embert. Jézus 
tanítványait jól ismerték galileai nyelvjárásukról, Péter azonban esküvések és 
átkozódások mellett harmadjára is megerősítette, hogy nem tartozott Krisztus 
tanítványaihoz, hogy így meggyőzze vádolóit.” – TL 137.

„Amikor a kakas kukorékolása Krisztus szavaira emlékeztette, saját tettén 
meglepődve és megrémülve megfordult, és Mesterére nézett. Ebben a pilla-
natban Krisztus is Péterre tekintett. E fájdalmas pillantásra, amelybe szána-
lom és szeretet vegyült, Péter önmagára eszmélt. Kiment, és keservesen sírt. 
Krisztus tekintete szívébe hasított. Péter fordulóponthoz érkezett. Könnyek 
között bánta meg bűnét... Krisztus tekintete arról biztosította, hogy megbo-
csátott neki.” – KP 102.
c. Hogyan ecsetelik az Ótestamentumi írók az elhagyatottság érzését? 

Zsolt 88:10.er; 69:9; Jób 19:13-14. Miért engedte meg Jézus, hogy így 
történjen?

„A bűnösökért hagyta el Krisztus mennyei hazáját és jött le a földre, hogy 
érettünk szenvedjen és meghaljon. Ezért dolgozott, szenvedett és imádkozott, 
míg végre megtört szívvel és elhagyatva azoktól, akiket meg akart menteni, 
Golgotán kilehelte lelkét.” – MÉ 62.

„Semmi más nem vette volna rá Krisztust, hogy maga mögött hagyja meg-
tisztelő helyzetét és fenségét a mennyben, hogy eljöjjön e bűnös világba, hogy 
azok vegyék semmibe, nézzék le, utasítsák el, akiket megmenteni jött, és végül 
a kereszten szenvedjen, – csakis az örök, megváltó szeretet, mely mindig is 
titok marad.” – 2B 207.

Márk 14:27-31.
27És monda nékik Jézus: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem; mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. 28De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába. 29Péter pedig monda néki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. 30És monda néki Jézus: Bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. 31Ő pedig annál inkább erősíti vala: Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképen szólanak vala a többiek is.

Márk 14:66-72.
66Amint pedig Péter lent vala az udvarban, odajöve egy a főpap szolgálói közül; 67És meglátván Pétert, amint melegszik vala, rátekintvén, monda: Te is a Názáreti Jézussal valál! 68Ő pedig megtagadá, mondván: Nem ismerem, s nem is értem, mit mondasz. És kiméne a tornáczra; és a kakas megszólala. 69A szolgáló pedig meglátva őt, kezdé ismét mondani az ott állóknak: Ez közülök való. 70Ő pedig ismét megtagadá. De kevés idő múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek: Bizony közülök való vagy; mert Galileabeli is vagy, és a beszéded is hasonló. 71Ő pedig kezde átkozódni és esküdözni, hogy: Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. 72És másodszor szóla a kakas. És Péternek eszébe juta a beszéd, amelyet néki Jézus mondott vala, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És sírva fakada.

Zsoltár 88:10; Jób 19:13-14; Márk 14:55-59.
Zsoltár 88:10 Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt; kiáltalak téged Uram minden napon, hozzád terjengetem kezeimet.Jób 19:13-14 13Atyámfiait távol űzé mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem. 14Rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfelejtkeznek rólam.Márk 14:55-59 55A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt; de nem találnak vala. 56Mert sokan tesznek vala ugyan hamis tanúbizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők. 57És némelyek fölkelének és hamis tanúbizonyságot tőnek ellene, mondván: 58Mi hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltatott. 59De még így sem vala egyező az ő bizonyságtételük.
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Kedd  December 15.
3. EMBEREKTŐL UTÁLT ÉS ELHAGYOTT
a. Mi történt azokkal, akiket a papok Krisztus elleni hamis tanúságté-

telre vettek rá? Mk 14:55-59.

„Hamis tanúkat vesztegettek meg, hogy vádolják Jézust: lázadásra való 
felbujtással külön kormányt igyekezett létrehozni. Tanúskodásuk azonban 
homályosnak és ellentmondónak bizonyult. A kivizsgálás alatt saját állításai-
kat cáfolták meg…

Így ferdítették el Krisztus szavait. Ha pontosan idézik, akkor nem tudták 
volna megvalósítani Jézus elítélését, még a főtanács segítségével sem.” – JÉ 608.
b. Mit mondott Jézus, amikor kérdőre vonták, hogy Ő-e Krisztus, az 

Isten Fia? Hogyan fogadta a főpap a választ? Mk 14:61-64.

„Kajafást a szenvedélyével vegyes meggyőződése vezette el annak meg-
tételére, amit megtett. Dühös volt magára, mert majdnem elhitte Krisztus 
szavait, és ahelyett, hogy az igazság mély értelmezése közben szíve mélyéig 
megalázkodott volna, és bevallotta volna, hogy bizony Jézus a Messiás, inkább 
megszaggatta papi köntösét, határozott ellenállása jeléül. Ez a cselekedete 
nagyon jelentős volt. Kajafás alig-alig fogta fel az értelmét. Ezzel a cselekede-
tével, amelyet a bírók befolyásolása és Krisztus elítéltetése céljából követett el, 
a főpap valójában önmagát ítélte el. Isten törvénye szerint alkalmatlanná tette 
magát a papságra. Saját magára mondta ki a halálos ítéletet.” – JÉ 611.
c. Hogyan teljesedett Ésaiás próféciája Jézus megpróbáltatásairól? Ésa 

53:3, 7.

„Tekints reá, aki egyetlen szavával angyalok seregeit tudja szolgálatára 
hívni, tréfát csinálnak belőle és nevetnek rajta, szidalmazzák és utálják. Ön-
magát adta bűnért való áldozatul. Amikor szidalmazták, nem fenyegetőzött, 
ha ártatlanul vádolták, nem nyitotta meg száját. A keresztfán imádkozott gyil-
kosaiért. Meghalt értük is. Mindenegyes emberért végtelen nagy árat fizetett. 
Zúgolódás nélkül elviselte az ember bűnéért járó büntetést. Ez a panaszkodás-
tól mentes áldozat az Isten Fia.” – LHU 233.

Márk 14:55-59.
55A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt; de nem találnak vala. 56Mert sokan tesznek vala ugyan hamis tanúbizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők. 57És némelyek fölkelének és hamis tanúbizonyságot tőnek ellene, mondván: 58Mi hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltatott. 59De még így sem vala egyező az ő bizonyságtételük.

Márk 14:61-64.
61Ő pedig hallgat vala, és semmit sem felele. Ismét megkérdezé őt a főpap, és monda néki: Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten Fia? 62Jézus pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel. 63A főpap pedig megszaggatván ruháit, monda: Mi szükségünk van még tanúkra? 64Hallátok a káromlást. Mi tetszik néktek? Azok pedig halálra méltónak ítélték őt mindnyájan.

Ésaiás 53:3, 7. 
3Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.7Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!
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Szerda  December 16.
4. ELHAGYJA, MERT EMBEREKNEK AKAR TETSZENI
a. Hogyan fogadta Pilátus Jézus hallgatását? Mk 15:2-5.

„[Pilátus] nem hitte el, hogy a fogoly összeesküvést szőtt a kormányzat 
ellen. Szelíd és alázatos megjelenése egyáltalán nem volt összhangban ezzel 
a váddal. Pilátusnak az volt a meggyőződése, hogy itt egy aljas összeesküvést 
szerveztek egy ártatlan ember megsemmisítésére, aki útjában állt a zsidó fő-
embereknek. Pilátus odafordult Jézushoz és megkérdezte Tőle: ’Te vagy-e a 
zsidók királya?’ Jézus pedig így válaszolt: ’Te mondod’ (Mt 27:11). Mikor ezt 
mondotta, arckifejezése megvilágosodott, mintha egy napsugár csillant volna 
meg rajta.” – JÉ 631.
b. Hogyan próbálta Pilátus megmenteni Jézust? Mk 15:6-11.

„[Pilátusnak] most eszébe jutott valami, amivel biztosíthatta volna Krisztus 
szabadon bocsátását. Húsvét ünnepén szokás szerint szabadon bocsátották 
azt a foglyot, akit a nép választhatott ki. Ez a szokás pogány eredetű volt. Az 
igazságnak még csak az árnyéka sem volt meg ebben a szokásban, a zsidók 
azonban nagyra értékelték. A római hatóságok ebben az időben fogságban 
tartottak egy Barabbás nevű embert, akit már halálra is ítéltek… Vallási lelke-
sedés takarója alatt egy megkeményedett szívű és mindenre elszánt gazember 
volt, aki hajlamos volt a lázadásra és a kegyetlenségre. Pilátus azzal, hogy a 
népnek választási lehetőséget adott Barabbás és az ártatlan Krisztus között, 
a nép igazságérzetétől várt segítséget. Azt remélte, hogy sikerül neki a nép 
együttérzését megnyernie Krisztus számára a papok és a főemberek ellené-
ben.” – JÉ 639-640.
c. Noha Pilátus meg volt győződve Krisztus ártatlanságáról, mégis mit 

tett ő? Miért? Mk 15:12-15; Mt 27:24.

„Pilátus nagyon szerette volna megszabadítani Jézust. Belátta azonban, 
hogy ezt nem tudja úgy megtenni, hogy közben megtartsa pozícióját és érde-
meit. Világi hatalma elvesztése helyett inkább feláldozott egy ártatlan életet. 
Milyen sokan vannak, akik a veszteség vagy szenvedés elkerülése érdekében 
hasonló módon feláldozzák elveiket. A lelkiismeret és a kötelesség az egyik 
irányba mutat, az önérdek a másik irányba.” – CC 324.

Márk 15:2-5.
2És megkérdé őt Pilátus: Te vagy-é a zsidók királya? Ő pedig felelvén, monda néki: Te mondod. 3És erősen vádolják vala őt a főpapok. 4Pilátus pedig ismét megkérdé őt, mondván: Semmit sem felelsz-é? Ímé, mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened! 5Jézus pedig semmit sem felele, annyira hogy Pilátus elcsudálkozék.

Márk 15:6-11.
6Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, akit épen óhajtának. 7Vala pedig egy Barabbás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, akik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el. 8És a sokaság kiáltván, kezdé kérni Pilátust arra, amit mindenkor megtesz vala nékik. 9Pilátus pedig felele nékik, mondván: Akarjátok-é, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? 10Mert tudja vala, hogy irígységből adták őt kézbe a főpapok. 11A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el nékik.

Márk 15:12-15; Máté 27:24.
Márk 15:12-15 12Pilátus pedig felelvén, ismét monda nékik: Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, akit a zsidók királyának mondotok? 13És azok ismét kiáltának: Feszítsd meg őt! 14Pilátus pedig monda nékik: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala: Feszítsd meg őt! 15Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék.Máté 27:24 Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!
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Csütörtök  December 17. 
5. ISTEN SOHASEM HAGY EL MINKET
a. Hogyan nyilvánult meg Jézus emberi mivolta halála órájában? 

Mk 15:34. Hogyan tudta legyőzni Krisztus önmagában azt az ér-
zést, hogy mindenki elhagyta? 

„A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus 
az emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban arra a 
Neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az Atya elfogadja Őt. Krisz-
tus megismerkedett mennyei Atyja jellemével; igazságszolgáltatását, irgalmát 
és nagy szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az Ő irán-
ta való engedelmesség mindig örömöt okozott Neki. Mikor alázatos hódolattal 
és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az 
az érzés, hogy az Atya elhagyta Őt. Krisztus hit által győzött.” – JÉ 664.
b. Milyen ígéretet kaptunk Istentől, arra az esetre, ha elhagynának a 

legkedvesebb, legközelebbi szeretteink? Zsolt 27:10; Zsid 13:5.mr; 
Ésa 49:16.

„Bízzál az Úr Jézusban, hogy lépésről lépésre a helyes úton fog vezetni! 
Ahogyan előre haladsz, úgy minden lépés több erő ad, és bizonyítékot, hogy 
Ő fogja a kezed. Te lehetsz az, akik ’futnak és nem lankadnak meg, járnak 
és nem fáradnak el’, ha hit által megérted, hogy kezed Krisztus kezében van. 
Nem fogsz elbátortalanodni, ha törekszel megismerni az Urat, és benne bízni. 
Akkor biztos leszel benne, hogy az, aki soha el nem hagyja a benne bízókat, Ő 
a te Segítőd.” – UL 320.

Péntek  December 18.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Júdásnak melyik jellemvonása juttatta őt oda, hogy elvesszen? 
2. Mi vezette Pétert Krisztus megtagadására?
3. Miért csavarták el Krisztus szavait a hamisan tanúskodók?
4. Miért hagyta Pilátus, hogy egy ártatlan ember meghalljon? Hogyan kerülhe-

tünk mi is hasonló helyzetbe?
5. Hogyan talált Jézus megnyugvást, amikor úgy érezte, hogy Isten elhagyta?

Márk 15:34.
És kilencz órakor fennszóval kiálta Jézus mondván: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? a mi megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?

Zsoltár 27:10 ; Zsidók 13:5. mr; Ésaiás 49:16.
Zsoltár 27:10 Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem.Zsidók 13:5. mr.... mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;Ésaiás 49:16 Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.
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ÖSSZETÖRT, MAJD ÚJJÁÉLEDT REMÉNYEK
„Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 

Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt.” (Mt 28:5-6)
„Ne gyászoljatok úgy, mint azok, akik reménytelenek és tehetetlenek! Jézus 

él, és mert Ő él, mi is élni fogunk. Hálás szívekből, ajkakról, amelyeket megérin-
tett már a szent tűz, hadd zengjen a boldog ének: Krisztus feltámadott! Krisztus 
azért él, hogy közbenjárjon érettünk! Ragadjuk meg ezt a reménységet, és ez a 
reménység biztos és kipróbált horgonyként tartja meg a lelkünket!” – JÉ 700.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 649-665. (Golgota), 688-694. (Feltámadott az Úr)

 Vasárnap  December 20.
1. A KERESZT HORDOZÓ
a. Hogyan bántak az emberek Jézussal, a világ Megváltójával? Mk 15:16-20.

b. Ki vitte Jézus keresztjét? Mk 15:21. Milyen jelentősége volt tettének?  
Lk 14:27; Gal 6:2.

„[Krisztus] kínzói ekkor felismerték, hogy lehetetlen számára a további te-
herhordozás. Zavarban voltak, mert nem tudták eldönteni, hogyan találjanak 
valakit, aki továbbvinné Jézus helyett a megalázó terhet. A zsidók ezt nem 
tehették meg, mert tisztátalanokká lettek volna, és így nem ünnepelhették 
volna meg a húsvétot. Még a Jézust követő csőcselékből sem alázkodott meg 
senki annyira, hogy hordozza a keresztet.

Ekkor egy idegen, név szerint czirénei Simon… összetalálkozott a tömeg-
gel. Hallotta a sokasághoz tartozók gúnyolódó és gyalázkodó beszédét… 
Megállt és megdöbbenve szemlélte ezt a jelenetet. Mivel pedig szánakozást 
tanúsított, megragadták és a keresztet vállaira helyezték.

Simon hallott már Jézusról. Fiai hittek az Üdvözítőben. Ő maga azonban 
nem tartozott Jézus tanítványai közé. A kereszt Golgotára vitele mégis áldás 
lett számára. Élete végéig hálás volt ezért az isteni gondviselésért, amely arra 
indította, hogy Krisztus keresztjét önként felvegye, és ettől kezdve mindig 
örvendezéssel állt annak terhe alá.” – JÉ 650.

Napnyugta: H  15:58
 Ro 16:44

2020. december 26.
Szombat

13. Tanulmány

Márk 15:16-20.
16A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, a mi az őrház; és összehívák az egész csapatot. 17És bíborba öltözteték őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére, 18És elkezdék őt köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya! 19És verik vala a fejét nádszállal, és köpdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt. 20Mikor pedig kicsúfolták őt, leveték róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltözteték; és kivivék őt, hogy megfeszítsék.

Márk 15:21.
És kényszerítének egy mellettök elmenőt, bizonyos czirénei Simont, aki a mezőről jő vala, Alekszándernek és Rufusnak az atyját, hogy vigye az ő keresztjét.

Lukács 14:27; Galata 6:2.
Lukács 14:27 És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.Galata 6:2 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
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Hétfő  December 21.
2. JÉZUS BETÖLTI A PRÓFÉCIÁT
a. Kik voltak keresztre feszítve Jézus mellett? Hogyan teljesedett a 

Szentírásban megírt jövendölés? Mk 15:27-28; Ésa 53:12.

„Vágyakozó szívvel figyelte, hogy nem hangzik-e el a hit kifejezése tanítvá-
nyai részéről. Sajnos, csak a csüggedt szavaikat hallotta: ’Pedig mi azt reméltük, 
hogy Ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt’ (Lk 24:21). Milyen üdítőek voltak 
azért az Üdvözítő számára a hitnek és a szeretetnek azok a megnyilvánulásai, 
amelyekben a haldokló tolvaj részesítette. Mialatt a zsidó vezetők megtagadták 
Őt, és még a tanítványai is kételkedtek istenségében, ez a szegény tolvaj az örök-
kévalóság küszöbén Úrnak szólítja Jézust. Sokan készek voltak arra, hogy Úr-
nak mondják Jézust, mikor csodákat tett, és miután feltámadt a sírból. Azonban 
senki sem ismerte el Őt Úrnak, amikor haldokolva ott függött a kereszten, kivé-
ve ezt a bűnbánó tolvajt, aki utolsó órájában menekült meg az örök haláltól…

A Jézussal együtt keresztre feszített tolvajokat, ’egyiket jobbkéz felől, a mási-
kat balkéz felől’ (Mt 27:38) helyezték el. Ez azt jelenti, hogy Jézus keresztje az ő 
keresztjeik között, középen állott. Ezt papok és főemberek utasítására rendezték 
így. Krisztus tolvajok közötti helyzetének azt kellett mutatnia, hogy Ő volt a 
három bűnöző közül a legnagyobb. Így teljesedett be az Ige: ’A bűnösök közé 
számláltatott’ (Ésa 53:12). A papok azonban nem ismerték fel cselekedetük tel-
jes értelmét. Mikor Jézust keresztre feszítették a tolvajokkal együtt, és keresztjét 
azok keresztje között, tehát középen állították fel, azt jelezték, hogy Krisztus 
keresztjét egy bűneiben heverő világ közepette állították fel.” – JÉ 657-658.

„Mint az emberiség megváltójára és kezesére ráhelyezték Krisztusra az 
emberek bűneit. A törvényszegő bűnösök közé sorolták, hogy megválthassa 
őket a törvény átkától… Ő, a bűn-hordozó, elszenvedte a törvény büntetését a 
gonoszságért és bűnné lett az emberért.” – MT 160.
b. Mit csináltak a megfeszített Krisztus ruháival? Hogyan jövendölt 

erről Dávid? Mk 15:24; Zsolt 22:19.

„Évszázadokkal a keresztre feszítés előtt az Üdvözítő előre szólt arról a bánás-
módról, amelyet el kellett szenvednie: [idézve Zsol 22:17-19]. A ruha darabjaira 
vonatkozó próféciát a Megfeszített barátainak vagy ellenségeinek a tanácsától 
vagy beavatkozásától függetlenül hajtották végre. Öltözékét azok a katonák kap-
ták meg, akik végrehajtották a keresztre feszítést. Krisztus hallotta perlekedésüket, 
mikor elosztották ruhadarabjait egymás között. Köntösét minden varrás nélkül 
egy darabban szőtték meg. Ezért a katonák azt mondották egymásnak: ’Ezt ne 
hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen’ (Jn 19:24)” – JÉ 654.

Márk 15:27-28; Ésaiás 53:12.
Márk 15:27-28 27Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. 28És beteljesedék az írás, amely azt mondja: És a bűnösök közé számláltaték.Ésaiás 53:12 Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!

Márk 15:24; Zsoltár 22:19.
Márk 15:24 És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon.Zsoltár 22:19 Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
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Kedd  December 22.
3. JÉZUS UTOLSÓ ÓRÁI
a. Hogyan válaszolt a természet Királyának keresztfán történő haldok-

lására? Mk 15:33.

„A lélektelen természet is kifejezte együttérzését megbántott, haldokló 
Teremtője iránt. A Nap nem akarta szemlélni e félelmetes jelenetet. Fénylő 
sugarait – amelyek délben még megvilágították a földet, úgy tűnt fel – mintha 
hirtelen kioltották volna. Teljes sötétség borította a keresztet és egész környé-
két, mint egy gyászlepel. A sötétség teljes három óráig tartott. A kilencedik 
órában a rettenetes sötétség eltűnt az emberek elől, de még mindig palástként 
burkolta be a Megváltót. A haragos villámok úgy látszottak, mintha rá irá-
nyulnának, amint ott függött a kereszten.” – MT 161.
b. Milyen más természetfeletti események történtek még, amikor Jézus 

meghalt? Mk 15:37-38; Mt 27:50-53.

„Abban a pillanatban, amikor Krisztus meghalt, a papok a kárpit előtt 
szolgáltak, amely a szentélyt elválasztotta a szentek szentjétől. Hirtelen a föld 
megrengett alattuk, és a templom kárpitját – a vastag, díszes függönyt, amelyet 
évenként megújítottak – a tetejétől az aljáig kettéhasította ugyanaz a vértelen 
kéz, amely Belsazár palotájában felírta a falra az ítélet szavait.” – MT 161.

„A templom kárpitjának kettéhasadása azt jelezte, hogy Isten nem fogadja 
el többé a zsidó ceremóniákat és áldozatokat. A nagy Áldozat immár meg-
történt és elfogadtatott és Isten Szentlelke, amely pünkösd napján áradt ki a 
tanítványokra gondolataikat a földi szentélyről a mennyeire irányította, ahova 
Jézus saját vérével lépett be, hogy kiárassza tanítványaira megváltása áldásait. 
A hitetlen zsidók azonban sötétségben hagyattak. Elveszítették az összes vilá-
gosságot, amit a megváltás tervének ismerete adhatott volna nekik és tovább-
ra is haszontalan áldozataikban és adományaikban hittek és bíztak. A földi 
szentély helyébe a mennyei szentély lépett, csakhogy nekik a nagy változásról 
nem volt tudomásuk. Ezért nem volt semmi hasznuk Krisztusnak a mennyei 
szentélyben végzett közbenjárói szolgálatából.” – TL 223.

„Midőn Jézus felkiáltott a kereszten: ’Elvégeztetett!’, szétrepedeztek a szik-
lák, a föld remegett és több sír megnyílt.” – TL 151.

Márk 15:33.
Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támada az egész földön kilencz óráig.

Márk 15:37-38; Máté 27:50-53.
Márk 15:37-38 37Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét. 38És a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada.Máté 27:50-53  50Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét. 51És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének; 52És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. 53És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.
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Szerda  December 23.
4. FELTÁMADOTT!
a. Ki ajánlott fel egy tisztességes sírhelyet Jézus eltemetéséhez? Mit tett 

még? Mk 15:43, 46; Mt 27:59-60.

„Krisztus holtteste nagyon drága volt tanítványai számára. Méltó, megtisz-
telő módon szerették volna eltemetni, de nem tudták, miként végezzék el…

Ebben a szükséghelyzetben arimathiai József és Nikodémus sietett a tanít-
ványok segítségére. Mindketten tagjai voltak a szanhedrinnek – a főtanács-
nak – és Pilátussal is ismeretségben voltak. Mindketten jómódú és befolyásos 
emberek voltak. Úgy határoztak, hogy Jézus testének megtisztelő temetésben 
kell részesülnie.

József merészen elment Pilátushoz, és elkérte tőle Jézus testét…
Pilátus teljesítette József kérését. Mialatt János Mestere temetése miatt 

nyugtalankodott, József visszatért, Pilátus Krisztus testére vonatkozó rende-
letével. Nikodémus pedig mirha és áloé nedvek drága keverékét teremtette 
elő és hozta el (melynek súlya körülbelül harminc kilogramm volt) Krisztus 
holttestének a bebalzsamozására. A legtekintélyesebbek sem részesülhettek 
volna nagyobb tiszteletben halálukkor egész Jeruzsálemben. A tanítványok 
elképedtek, mikor azt látták, hogy ezeknek a jómódú főembereknek éppen 
úgy szívügyük volt Uruk temetése, mint nekik.” – JÉ 681-682.
b. A szombati nyugalomnap után, kik mentek el a sírhoz vasárnap ko-

rareggel? Mit találtak ott? Mk 16:1-6; Mt 28:5-6.

„Amint a sírbolt körül álltak [az asszonyok], hirtelen észrevették, hogy 
nincsenek egyedül. Egy fénylő ruhába öltözött fiatal férfi ült a sírboltban. Ez 
volt az az angyal, aki elhengerítette a követ. Emberi alakot öltött magára, hogy 
meg ne riassza Jézus barátait. A mennyei dicsőség világossága még körülra-
gyogta alakját és az asszonyok megijedtek. Megfordultak, hogy elfussanak, 
de az angyal szavai megállították őket: ’Ne féljetek! – mondotta nekik – A 
Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a 
hely, ahová Őt helyezék.’ ” – JÉ 695.
c. Hogyan reagáltak a történtekre az asszonyok? Mit kellett tenniük? 

Mk 16:7-8; Mt 28:7-8.

Márk 15:43, 46; Máté 27:59-60.
Márk 15:43, 46 43Eljöve az arimathiai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát; beméne bátran Pilátushoz, és kéré Jézusnak testét.46Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, amely kősziklából vala kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára.Máté 27:59-60 59És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, 60És elhelyezé azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.

Márk 16:1-6; Máté 28:5-6.
Márk 16:1-6 1Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt. 2És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor. 3És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról? 4És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala. 5És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének. 6Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, ahová őt helyezék.Máté 28:5-6 5Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr.

Márk 16:7-8; Máté 28:7-8.
Márk 16:7-8   7De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, amint megmondotta néktek. 8És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.Máté 28:7-8  7És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek. 8És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.
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Csütörtök  December 24.
5. KRISZTUS FELHATALMAZZA KÖVETŐIT
a. Kiknek jelent meg Jézus? Hogyan fogadták? Mk 16:9-14; Lk 24:13-15.

„Mikor [Mária] elfordult a sírtól, Jézus állott előtte, csakhogy nem ismerte 
fel. Barátságosan szólt hozzá és megkérdezte, miért oly szomorú és kit keres. 
Mária azt hitte, hogy a kertész áll előtte és megkérte, hogyha ő vitte el Urát, 
mondja meg, hogy hova tette, hogy visszahozhassa. Jézus most sajátos meny-
nyei hangon szólt hozzá: ’Mária!’ Ezt a szeretetteljes hangot már ismerte, és 
azonnal felelt is rá: ’Rabboni!’ Örömében azonnal át akarta ölelni, de Jézus 
így szólt: ’Ne illess engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; ha-
nem menj az atyámfiaihoz és mondd nékik: elmegyek az én Atyámhoz és a ti 
atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.’ Ujjongó szívvel sietett az 
örömhírrel Mária a tanítványokhoz. Jézus pedig azonnal a mennybe szállott, 
hogy Atyjától is hallhassa, hogy áldozatát kedvesen fogadta és átvegyen min-
den hatalmat a mennyben és a földön.” – TL 167-168.
b. Milyen megbízatást adott Krisztus a követőinek? Hogyan fogadták 

ők ezt? Mk 16:15-18, 20.

„A menny világosságának rá kell ragyognia a föld minden lakosára, a ma-
gas és az alacsonyrendűekre, a gazdagokra és a szegényekre tisztán és erős 
sugarakkal. A tanítványoknak a Megváltó munkatársaivá kell lenniük a világ 
megmentésének munkájában.” – JÉ 722.

Péntek  December 25.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miként lett fordulópont Simon életében a kereszthordozás?
2. Miért tették Jézust a tolvajok közé a kereszten? Hogyan töltötte ez be a 

próféciát?
3. Hogyan fejezte ki együttérzését a természet a haldokló Teremtőjével?
4. Hogyan gondoskodott Isten Jézus temetéséről? Ki jött segítségül?
5. Mire volt Jézusnak legnagyobb gondja, miután feltámadt a halálból?

Márk 16:9-14; Lukács 24:13-15.
Márk 16:9-14 9Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, akiből hét ördögöt űzött vala ki. 10Ez elmenvén, megjelenté azoknak, akik vele valának és keseregnek és sírnak vala. 11Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék. 12Ezután pedig közülök kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala. 13Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének. 14Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hivének,Lukács 24:13-15 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.

Márk 16:15-18; 20.
15És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. 16Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 17Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. 18Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.20 Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 82-85. (A KERESZTSÉG)
A pusztai próféta híre, csodálatos kijelentései egész Galileában elter-

jedtek. Az üzenet eljutott a legtávolabbi hegyi falvak földműveseihez, a 
tengeri halásznéphez, és egyszerű, őszinte szívükben talált igazán visz-
szhangra. Az üzenet Názáretbe, József ácsműhelyébe is eljutott, ahol 
Valaki felismerte a hívást. Eljött az Ő ideje. Nem folytatta tovább hét-
köznapi munkáját, hanem búcsút vett anyjától, és követte a Jordánhoz 
özönlő földijeit.

Jézus és Keresztelő János unokatestvérek voltak, és születésük körül-
ményeiben is volt rokon vonás, de nem ismerték egymást személyesen. 
Jézus életét a galileai Názáretben töltötte, János pedig a júdeai pusztá-
ban. Igen különböző környezetben éltek, visszavonultságban, nem volt 
kapcsolatuk egymással. A Gondviselés rendelte így, hogy ne adhassanak 
alapot a vádnak: azért szövetkeztek, hogy egymás igényeit támogassák.

János ismerte a Jézus születését jelző eseményeket. Hallott a gyer-
mekkorában Jeruzsálemben tett látogatásról, a rabbik iskolájában történ-
tekről is. Tudott bűntelen életéről, és hitte, hogy Ő a Messiás, bár erről 
nem volt közvetlen bizonyítéka. Az, hogy Jézus annyi éven át ismeretlen-
ségben élt, és nem nyújtott különös bizonyítékot küldetéséről, alkalmat 
adott a kételkedésre: vajon Ő-e a Megígért? Keresztelő János mégis hittel 
várt. Nem kételkedett abban, hogy az Isten által rendelt időben minden 
tisztázódik. Kinyilatkoztatást kapott, hogy a Messiást Ő fogja alámeríteni, 
és jelt fog kapni isteni mivoltáról: Így lesz képes arra, hogy a Megváltót 
bemutassa a népnek.

Amikor Jézus eljött, hogy megkeresztelkedjen, János olyan jellemtisz-
taságot ismert fel benne, amilyennel még sohasem találkozott. Jelenlé-
tének még a légköre is áhítatot keltő volt. János, a Jordánnál a köréje 
gyűlő sokaságtól sötét bűnök történetét hallotta. Találkozott a bűnök ten-
gerének terhétől roskadozó emberekkel, de sohasem került kapcsolatba 
olyan emberi lénnyel, akiből ilyen isteni befolyás áradt volna. Mindez ösz-
szhangban volt azzal a kinyilatkoztatással, amit János a Messiásról kapott. 
Mégis vonakodott Jézus kérését teljesíteni. Hogyan keresztelhetné meg 
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ő, a bűnös a Bűntelent? És miért kellene annak - akinek nincs szüksége 
bűnbánatra - alávetnie magát egy olyan szertartásnak, amely a bűnök be-
vallását és eltörlését jelenti?

Amikor Jézus kérte a keresztséget, János visszahúzódott és így kiál-
tott: „Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz énhozzám?” 
(Mt 3:14) Jézus határozottan, mégis szelíd hatalommal válaszolt. „Engedj 
most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk” (Mt 3:15). Já-
nos engedett, elvezette a Megváltót a Jordánhoz, és alámerítette. Jézus 
„azonnal kijőve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá 
az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és őreá szállani” (Mt 3:16).

Jézus keresztsége nem saját bűneinek megvallása volt. Azonosította 
magát a bűnösökkel, ugyanazt az utat járta, amelyet nekünk kell megten-
nünk, ugyanazt a munkát végezte, amely a mi feladatunk. Szenvedések-
kel teli élete, türelmes állhatatossága keresztsége után szintén példaként 
áll előttünk.

Amint kijött a vízből, Jézus imában borult le a folyóparton. Új, fontos 
korszak nyílt meg életében. Most nagyobb színtéren folytatódtak éle-
tének küzdelmei. Bár a Béke Fejedelme volt, mégis kivont karddal kel-
lett érkeznie. Az a királyság, amelyet eljött megalapítani, ellentéte volt 
annak, amire a zsidók vágytak. Őt, akire Izrael hagyomány- és vallás-
rendszere épül, e szertartások ellenségének és lerombolójának tartják 
majd. Őt, aki kijelentette a törvényt a Sinai-hegyen, törvényszegőként 
ítélik el. Őt, aki azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, Belzebubnak 
bélyegzik. Senki a világon nem értette meg. Szolgálata során egyedül 
járt. Anyja és fivérei nem fogták fel küldetését. Még tanítványai sem 
értették meg. Örök világosságban lakozott; egy volt Istennel, de földi 
élete magányban telt.

Azonosult velünk, hordoznia kellett bűneink, bajaink terhét. A Bűnte-
lennek éreznie kellett a bűn szégyenét. A békesség kedvelőjének harcban 
kellett élnie: az igazságnak hamisság közepette, a tisztaságnak hitvány-
sággal. Minden bűn, viszály, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával 
vont, szenvedés volt Jézus lelkének.

Egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet. Tőle függött a világ 
megváltása. Letette saját dicsőségét és magára vette az emberiség gyen-
geségeit. Mindezt tudta és érezte, de rendületlenül kitartott célkitűzése 
mellett. Tőle függött az elbukott emberiség üdvössége, s Jézus kinyújtotta 
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kezét, és megragadta a Mindenható Szeretet karját.
Úgy tűnt, hogy a Megváltó a mennybe látott, amikor lelkét imában 

kiöntötte. Jól tudta, hogy a bűn mennyire megkeményítette az emberek 
szívét, milyen nehezen fogják küldetését megérteni és a megváltás aján-
dékát elfogadni. Erőért könyörgött az Atyához, hogy legyőzze hitetlensé-
güket, széttörje bilincseiket, melyekkel Sátán rabul ejtette őket, és leigáz-
za érettük a megrontót. Bizonyságot kért arra nézve, hogy Isten elfogadja 
az emberiséget Fiában.

Az angyalok még sohasem hallottak ilyen imát. Vágyakoztak rá, hogy 
szeretett Parancsnokuknak a bizonyosság és vigasztalás üzenetét vigyék. 
De nem tehették: maga az Atya fog Fia kérésére válaszolni. A dicsőség 
fénysugarai közvetlenül a tróntól áradtak. Megnyílt az ég, és a legtisztább 
fényből formált galamb szállt a Megváltó fejére mint a szelíd és alázatos 
Jézushoz illő jelkép.

A Jordánnál álló óriási tömegből Jánoson kívül csak néhányan érzékel-
ték a mennyei látomást. Az isteni jelenlét ünnepélyessége mégis meg-
nyugodott az összegyűlteken. A nép némán állt, és nézte Krisztust. Alakja 
olyan fényben úszott, amely Isten trónját veszi körül. Fölfelé tekintett, és 
olyan dicsőség ragyogott rajta, amilyen még emberi arcon soha. A meg-
nyílt égből egy hang hallatszott: „Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én 
gyönyörködöm” (Mt 3:17).

Isten azért mondta ezeket a bizonyító erejű szavakat, hogy hitet éb-
resszen a jelenlevőkben, és megerősítse a Megváltót küldetésében. Bár a 
bűnös világ vétkei Krisztusra nehezedtek, és megaláztatás volt az számá-
ra, hogy „szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá” (Fii 2:7) lett, 
de a mennyei hang kijelentette, hogy Ő az Örökkévaló Fia.

János mélyen megrendült, amikor látta Jézust esdekelve leborulni, és 
könnyek között könyörögni az Atya jóváhagyásáért. Amikor Isten dicsősége 
körülvette Őt, és az égi szózat hallatszott, János felismerte, hogy ez az Isten 
által megígért jel. Tudta, hogy a világ Üdvözítőjét keresztelte meg. A Szent-
lélek megnyugodott rajta, kinyújtott karral Jézusra mutatott, és így kiáltott: 
„Ímé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29)

Sem a hallgatók, sem maga János nem értette e szavak értelmét: „Is-
ten Báránya”. Mória-hegyén Ábrahám hallotta fiától ezeket a szavakat: 
„Atyám! [...] hol van az égőáldozatra való bárány?” (lMóz 22:7) Az apa így 
felelt: „Az Isten majd gondoskodik az égőáldozatra való bárányról, fiam” 
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(lMóz 22:8). S a kosban, melyet Isten Izsák helyett küldött, Ábrahám an-
nak a jelképét látta, aki meghal az emberek bűneiért. Ezt a képet Ésaiás 
is vázolja a Szentlélek által, és így jövendöl a Megváltóról: „Mint bárány, 
mely mészárszékre vitetik”, „de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté” (Ésa 
53:7.6). Izrael népe azonban nem értette ezt a tanítást. Sokan úgy tekin-
tettek az áldozatokra, mint a pogányok saját áldozataikra - ajándéknak 
szánták őket, mellyel az istenséget kiengesztelhetik. Isten arra vágyott, 
hogy megértesse velük: az Ő szeretetéből fakad az az ajándék, amely 
megbékélteti a népet vele.

Amit Isten Jézusnak a Jordánnál mondott: „Ez amaz én szerelmes fiam, 
akiben én gyönyörködöm” (Mt 3:17- az egész emberiséghez szól. Isten Jé-
zushoz mint képviselőnkhöz szólt. Nem dob el minket összes bűnünkkel, 
gyengeségünkkel, mint értékteleneket. „Megajándékozott minket ama 
Szerelmesben” (Ef 1:6). A dicsőség, amely Krisztuson megnyugodott, Isten 
irántunk való szeretetének záloga. Ez beszél nekünk az ima erejéről, hogy 
hogyan juthat az emberi hang Isten füléhez, és hogyan találnak kéréseink 
meghallgatásra a mennyei udvarban. A bűn elszakította a földet a meny-
nytől, és elidegenítette az égi közösségtől, de Jézus újra összekapcsolta a 
dicsőség országával. Szeretete körülveszi az embert és elér a mennyekig. 
A megnyílt kapukon át Megváltónk fejére hulló fény ránk is árad, ha imád-
kozunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. A hang, amely Jézushoz 
szólt, minden hívő léleknek mondja: ez amaz én szerelmes gyermekem, 
akiben én gyönyörködöm.

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánva-
lóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká 
leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van” (1Jn 3:2). Megvál-
tónk olyan utat nyitott meg, amelyen a legbűnösebb, legszegényebb, legel-
nyomottabb és legmegvetettebb ember is az Atyához járulhat. Mindenki 
otthonra lelhet az égi hajlékokban, amelyeket Jézus készít. „Ezt mondja a 
Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zár-
ja, és bezárja és senki meg nem nyitja: [...] ímé adtam elődbe egy nyitott 
ajtót, amelyet senki be nem zárhat” (Jel 3: 7-8).

>>> vissza az 1. tanulmányhoz
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2. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 284-285 (A HIT ÉRINTÉSE-részlet)
Amikor Jézus Gadarából visszatért a nyugati partra, sokaság özönlött ki 

a fogadására, örömmel üdvözölték. Egy darabig a tengerparton maradt, 
tanított és gyógyított, azután betért Lévi-Máté házába, hogy részt vegyen 
a lakomán a vámszedőkkel. Itt talált Rá Jairus, a zsinagóga vezetője.

Ez a zsidó vén nagy bánattal jött Jézushoz, lábához vetette magát, 
és így kiáltott: „Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy 
meggyógyuljon és éljen” (Mk 5:23).

Jézus azonnal elindult a főemberrel annak háza felé. Bár a tanítványok 
már oly sok irgalmas cselekedetét látták, mégis meglepte őket, hogy Jé-
zus hajlandó engedni az öntelt rabbi kérésének. Csatlakoztak Mesterük-
höz, az emberek pedig felajzva, várakozón követték őket.

A főember háza nem volt messze, de Jézus és kísérete lassan haladt, 
mert a tömeg mindenhonnan szorította őket. A késlekedés nyugtalaní-
totta az aggódó apát, Jézus még itt is, ott is megállt, hogy könnyítsen egy 
szenvedőn, vagy megvigasztaljon egy megtört szívet.

Még útban voltak, amikor egy küldönc furakodott Jairushoz a tömeg-
ben, és hírül adta, hogy leánya meghalt, ne fárassza többé fölöslegesen a 
Mestert. E szavakat Jézus is meghallotta. „Ne félj; - mondotta - csak higgy, 
és megtartatik” (Lk 8:50).

Jairus közelebb húzódott a Megváltóhoz, és együtt siettek a főember 
otthonába. A fizetett siratók és síposok már ott voltak, a levegőt betöl-
tötte lármázásuk. A tömeg, a zűrzavar bántotta Jézus lelkét. Így intette 
csendre őket: „Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, ha-
nem alszik.” Az emberek méltatlankodva fogadták az Idegen szavait. Lát-
ták a gyermeket a halál karmai közt, megvetően nevettek hát Jézuson. 
Ő megkérte az embereket, hagyják el a házat, Maga mellé vette a leány 
apját és anyját, valamint három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, s 
bementek a halott szobájába.

Jézus az ágyhoz lépett, kezébe vette a gyermek kezét, és lágyan, az 
otthon meghitt nyelvezetével ejtette ki e szavakat: „Leányka; néked mon-
dom, kelj föl” (Mk 5:41).

Az élettelen testen azonnal remegés futott végig. Az élet lüktetése 
visszatért. Az ajkak mosolyra nyíltak. A leány nagyra nyitotta szemét, mint 
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álom után, s csodálkozva nézte a körülötte álló csoportot. Felkelt, szülei 
magukhoz ölelték, sírtak örömükben.

Útban a főember háza felé Jézus egy szegény asszonyt vett észre a soka-
ságban, aki tizenkét éve olyan betegségben szenvedett, mely életét teherré 
tette. Mindenét orvosokra, gyógyszerekre költötte, de az eredmény csak 
annyi volt, hogy gyógyíthatatlannak nyilvánították. Reménye újraéledt, mi-
dőn Krisztus gyógyításairól hallott. Biztos volt benne: ha csak Hozzá mehet-
ne, meggyógyulna. Legyengülten, szenvedve eljött a tengerpartra, ahol Ő 
tanított, s megpróbált átfurakodni a sokaságon, de hiába. Követte Jézust 
Lévi-Máté házából jövet is, mégsem tudta elérni Őt. Már kezdett elkesered-
ni, mikor Jézus utat tört a sokaságban, és közel jött hozzá.

Eljött az óriási lehetőség. A Nagy Orvos színe elé került! A tülekedés-
ben nem tudott szólni Hozzá, meg sem ragadhatta, csak egy futó pillan-
tást vethetett alakjára. Félve, hogy elveszíti a szabadulás egyetlen lehe-
tőségét, előrenyomult, s így szólt magában: „Ha csak ruháját illetem is, 
meggyógyulok” (Mt 9:21). Amikor Jézus elhaladt mellette, a nő kinyúj-
totta kezét, és sikerült megérintenie köntösének szegélyét. Abban a pil-
lanatban tudta, hogy meggyógyult. Életének hite ebben az érintésben 
összpontosult, s fájdalmát, gyöngeségét azonnal a tökéletes egészség 
életereje váltotta föl.

JÉZUS ÉLETE, 360-364. (SZOLGÁLAT)
Az egész éjjel a hegyen telt el, s amint felkelt a nap, Jézus és tanítványai 

leereszkedtek a síkságra. A tanítványok megfélemlettek - gondolataikba 
merültek és hallgattak. Péternek sem volt semmi mondanivalója. Öröm-
mel ott maradtak volna azon a szent helyen, melyet a mennyei világosság 
érintett, ahol Isten Fia kinyilatkoztatta dicsőségét, de még sokat kellett 
munkálkodni a népért, akik már közel s távol keresték Jézust.

A hegy lábánál nagy csoport gyűlt össze. A hátramaradt tanítványok 
vezették őket ide, akik tudták, merre vonult el Jézus. Ahogy a Megváltó 
közeledett, ezekkel a szavakkal parancsolta meg három társának, hogy el 
ne mondjanak semmit abból, amit láttak: „Senkinek se mondjátok el amit 
láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból” (Mt 17:9). A 
tanítványoknak a kapott kinyilatkoztatást szívükben kellett megőrizniük, 
nem pedig elbeszélniük mindenfelé. Ha a sokaság tudomására hozzák, 
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azzal csak értetlen csodálkozást vagy nevetést váltanak ki. Még a kilenc 
apostol sem értette meg a jelenést, míg Krisztus föl nem támadt a halál-
ból. Milyen nehezen értette meg ezt még a három kiváltságos tanítvány 
is, ez abból is látszik, hogy jóllehet Krisztus elmondta, mi áll előtte, mégis 
azon tanakodtak egymás között, mit is jelenthet a halálból való feltáma-
dás. Mégsem kértek magyarázatot Jézustól. A jövőre vonatkozó szavai 
szomorúsággal töltötték el őket, s nem kívántak újabb kinyilatkoztatást 
arról, amiről szívesebben hitték volna, hogy sohasem következik be.

Amint az emberek a síkságon észrevették Jézust, elészaladtak, tiszte-
lettel és örömmel üdvözölték. Az Ő éles szeme ennek ellenére észrevette, 
hogy valami baj van. A tanítványok zavartnak látszottak. Olyasvalami tör-
tént az imént, ami keserű csalódást és megaláztatást okozott.

Miközben a hegy lábánál várakoztak, egy apa hozta elébük fiát, hogy 
szabadítsák meg a gyötrő néma lélektől. Jézus akkor adott hatalmat a 
tizenkettőnek a tisztátalan lelkek kiűzésére, amikor szétküldte őket, hogy 
hirdessék az evangéliumot szerte Galileában. Amíg erősen jártak a hit-
ben, a gonosz lelkek engedtek szavuknak. Most Krisztus nevében megpa-
rancsolták a kínzó léleknek, hogy hagyja el áldozatát, de az csúfot űzött 
belőlük: újra megmutatta erejét. A tanítványok nem tudták mire vélni 
vereségüket, s úgy érezték, szégyent hoztak magukra és Mesterükre. A 
sokaságban írástudók is voltak, akik felhasználták ezt az alkalmat, hogy 
megalázzák őket. Körülfogták a tanítványokat, kérdéseket szegeztek ne-
kik, s megpróbálták bebizonyítani: Mesterükkel együtt csalók. Itt van egy 
gonosz lélek - jelentették ki a rabbik diadalmasan - akit sem a tanítvá-
nyok, sem maga Krisztus nem győzhetne le. A nép már-már az írástudók 
oldalára állt, a lenézés és megvetés érzése átjárta a sokaságot.

Ám hirtelen abbamaradtak a vádaskodások. Jézus közeledett három 
tanítványával, s egy gyors érzelmi áthangolódás hatására az emberek 
megfordultak Jézus irányába. A mennyei dicsőség megtapasztalásának 
fénye meglátszott a Megváltón és társain. Olyan világosság ragyogott ar-
cukon, hogy szemlélőik félelemmel teltek el. Az írástudók rémülten hú-
zódtak hátra, mialatt a nép üdvözölte Jézust.

Mintha látta volna mindazt, ami történt, a Megváltó a küzdelem szín-
helyére lépett, tekintetét az írástudókra szegezte, és ezt kérdezte: „Mit 
versengetek ezekkel?” (Mk 9:16)

Az imént még oly vakmerő, kihívó hangok elnémultak. Egyetlen hang 
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sem hallatszott az egész tömegben. A szenvedő apa utat tört a sokaság-
ban, Jézus lábához vetette magát, és előadta bajának, csalódásának tör-
ténetét.

„Mester, - mondotta - idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma 
lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt; [...] Mondám hát tanítványa-
idnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták” (Mk 9:17-18).

Jézus körültekintett a megrettent sokaságon, a gáncsoskodó írástudó-
kon, a megszeppent tanítványokon. Minden szívből hitetlenséget olvasott 
ki, és fájdalmas hangon így kiáltott: „Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek 
még veletek? Meddig szenvedlek még titeket?” (Mk 9:19) A kétségbeesett 
apának pedig megparancsolta: „Hozd ide a te fiadat!” (Lk 9: 41)

Odahozták a fiút, s amint a Megváltó rátekintett, a gonosz lélek a fiút 
rettenetes görcsök között ledobta a földre. A földön fetrengett, tajtékzott 
a szája, a levegőt megremegtették irtózatos kiáltásai.

Az élet Fejedelme és a sötétség erőinek fejedelme újra a csatamezőn 
találkozott. Krisztus a maga küldetésének szolgálatában, hogy „a foglyok-
nak szabadulást hirdessek, [...] hogy szabadon bocsássam a lesújtotta-
kat” (Lk 4:18). Sátán pedig, hogy áldozatát hatalmában tartsa. A világos-
ság angyalai meg a gonosz angyalok seregei láthatatlanul jelen voltak, 
hogy figyeljék a küzdelmet. Egy rövid időre Jézus megengedte a gonosz 
léleknek, hogy megmutassa erejét, s a szemlélők felmérhessék az elkö-
vetkező szabadítást.

A sokaság visszafojtott lélegzettel figyelt, az apa remény és félelem 
között tépelődött. Jézus megkérdezte: „Mennyi ideje, hogy ez esett raj-
ta?” (Mk 9:21) Az apa elmesélte a szenvedések hosszú éveinek történe-
tét, majd, mintha már nem tudna többet elviselni, felkiáltott: „Ha valamit 
tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.” „Ha valamit te-
hetsz!” (Mk 9: 22) Az apa még most is megkérdőjelezte Krisztus hatalmát.

Jézus válaszol: „Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek” (Mk 
9:23). Krisztus részéről nem hiányzik az erő, a fiú meggyógyítása az apa 
hitétől függ. Az apa könnyekben tör ki, felismeri saját gyöngeségét, Krisz-
tus kegyelmére hagyatkozik, s így kiált: „Hiszek Uram! Légy segítségül az 
én hitetlenségemnek” (Mk 9:24).

Jézus a szenvedőhöz fordul, s így szól: „Te néma és siket lélek, én pa-
rancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!” (Mk 9:25). Ki-
áltás hallatszik, halálos a küzdelem. Az ördög távozóban mintha áldozata 
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életére törne. Azután a fiú mozdulatlanul, látszólag élettelenül fekszik. A 
sokaság suttog: „Meghalt” (Mk 9:26). Jézus azonban kézen fogja, feleme-
li, és teljes testi-lelki épségében állítja édesapja elé. Apa és fia dicsőítik 
Szabadítójuk nevét. Az emberek „elálmélkodának mindnyájan az Isten-
nek nagyságos erején” (Lk 9:43), mialatt a vereséget szenvedett, megszé-
gyenült írástudók mogorván elfordultak.

„Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk” (Mk 
9:22). Hány bűnterhes lélek visszhangozta ezt az imát! A könyörületes 
Megváltó válasza mindenkinek ez: „Ha hiheted azt, minden lehetséges a 
hívőnek” (Mk 9:23). A hit köt össze a mennyel, ez ad erőt, hogy megbir-
kózzunk a sötétség erőivel. Krisztusban Isten gondoskodott eszközökről 
minden bűnös jellemvonásunk féken tartására, hogy ellent tudjunk áll-
ni bármilyen erős kísértésnek. Sokan úgy érzik, nincsen hitük, és ezért 
távol maradnak Krisztustól. Az ilyen gyámoltalanok méltatlanságukban 
vessék alá magukat az irgalmas Megváltó kegyelmének. Ne önmagukra, 
hanem Krisztusra nézzenek, aki meggyógyította a betegeket és kiűzte a 
démonokat, amikor az emberek között járt, az ma is ugyanaz a hatalmas 
Üdvözítő. A hit Isten igéje által jő. Ragadd meg ígéretét: „Aki hozzám jő, 
semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6:37). Vesd magad lábához és kiáltsd: 
„Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek” (Mk 9:24). Ha ezt 
cselekszed, sohasem veszhetsz el, soha.

A kiváltságos tanítványok rövid időn belül látták a két végletet: dicső-
séget és megaláztatást. Látták az embert átváltozni Isten képmására, és 
lealacsonyodni Sátán hasonlatosságára. Látták Jézust leszállni a hegyről, 
ahol az égi küldöttekkel beszélt, ahol a sugárzó dicsőségből jövő hang 
Isten Fiának jelentette ki, hogy a legkétségbeejtőbb és legfelháborítóbb 
kép táruljon elé: az eszelős fiú eltorzult ábrázattal, kínok görcsétől csikor-
gó fogakkal - emberi erő nem tudott rajta segíteni. A hatalmas Üdvözítő, 
aki néhány órával ezelőtt megdicsőülten állt álmélkodó tanítványai előtt, 
lehajol, hogy felemelje Sátán áldozatát a földről, ahol az fetrengett, és 
testi, szellemi egészségben adja vissza atyjának, otthonának.

A megváltás példaképe volt ez: Isten Egyetlene leereszkedett az Atya 
dicsőségéből, hogy megmentse az elveszettet. Ez megmutatta a tanítvá-
nyok küldetését is. Krisztus szolgáinak életüket nemcsak a hegyen, Jézus-
sal kell eltölteniük, a lelki megvilágosodás óráiban. Munka vár rájuk lent 
a síkon. Sátán rabságába vetett lelkek várják a hit és az imádság szavait, 
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melyek megszabadítják őket.
A kilenc tanítvány még mindig a kudarc keserű tényén töprengett, s 

amikor Jézus ismét egyedül maradt velük, megkérdezték: „Mi miért nem 
űzhettük ki azt?” (Mk 9:28) Jézus így felelt: „A ti hitetlenségetek miatt. 
Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustár-
mag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; 
és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, 
hanemha könyörgés és böjtölés által” (Mt 17:24-21). Hitetlenségük, mely 
kizárta őket a Krisztussal való mélyebb közösségből, valamint felületes-
ségűk, mellyel a rájuk bízott szent munkát tekintették, okozta vereségü-
ket a sötétség erőivel vívott küzdelemben.

Krisztusnak a saját halálára mutató szavai szomorúságot, kételyt éb-
resztettek. A Jézust a hegyre kísérő három tanítvány kiválasztása felkel-
tette a többi kilenc irigységét. Ahelyett, hogy imádkozással, a Krisztus sza-
vain való elmélkedéssel erősítették volna hitüket, inkább csüggedésükkel, 
személyes sérelmeikkel foglalkoztak. A sötétségnek ebben az állapotában 
vállalták a küzdelmet Sátánnal.

Ahhoz, hogy sikerrel vegyenek föl egy ilyen harcot, más lelkülettel kel-
lett munkához látniuk. Hitüket meg kellett erősíteniük hő imával, böjttel, 
szívbéli megalázkodással. Meg kellett üresíteniük önmagukat énjüktől, be 
kellett telniük Isten Lelkével és erejével. Komolyság, hit általi könyörgés 
Istenhez: kizárólag ez biztosíthatja a Szentlélek segítségét a fejedelem-
ségek és hatalmasságok, e világ sötétségének bírói és a világban lakozó 
gonosz lelkek elleni harchoz. Hit által teljes függőségbe kerülünk Istentől, 
fenntartás nélkül odaszentelődünk munkájára.

„Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, - mondta Jézus - azt mon-
danátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne” (Mt 17:20). 
Bár a mustármag oly kicsiny, mégis ugyanazt az életerőt tartalmazza, 
amely a leghatalmasabb fa növekedését is biztosítja. Ha a mustármagot 
elvetik a földbe, a parányi csíra minden elemet magába szív, melyet Isten 
táplálására adott, s rohamos fejlődésnek indul. Ha ehhez hasonló hited 
van, megragadod Isten Igéjét, és minden Tőle rendelt segédeszközt. Így 
hited megerősödik, s a menny erejét hozza segítségedre. A Sátán által fel-
halmozott akadályok - legyenek bár látszólag oly áthatolhatatlanok, mint 
az örök hegyek - eltűnnek a hit parancsára. „Semmi sem volna lehetetlen 
néktek” (Mt 17:20).
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JÉZUS ÉLETE, 506-507. (KÜZDELEM-részlet)
A papok és vezetők némán hallgatták Krisztus nyomatékos feddéseit. 

Nem tudták megcáfolni vádjait. Még inkább eltökélték, hogy csapdába ej-
tik, ezért kémeket küldtek a nyomába, „akik igazaknak tetteték magukat, 
hogy őt megfogják beszédében; hogy átadják a felsőbbségnek és a hely-
tartó hatalmának” (Lk 20:20). Nem az idős farizeusokat küldték, akikkel 
Jézus gyakran találkozott, hanem fiatalokat, lelkeseket, buzgókat, akiket 
elgondolásuk szerint Krisztus nem ismert. Őket Heródes-pártiak kísérték, 
hogy hallják Krisztus szavait, és tanúskodhassanak ellene a tárgyaláson. 
A farizeusok és heródiánusok esküdt ellenségek voltak, most azonban 
egyesültek Krisztus ellen.

A farizeusokat mindig bosszantotta a rómaiak adószedése. Az adófize-
tést Isten törvényével ellentétesnek tartották. Itt volt a lehetőség, hogy 
tőrbe ejtsék Jézust. A kémek hozzá jöttek, s látszólagos őszinteséggel, 
mintha csak meg akarnák tudni kötelességüket, így szóltak: „Mester, tud-
juk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, ha-
nem az Istennek útát igazán tanítod: szabad-é nékünk adót fizetnünk a 
császárnak, vagy nem?” (Lk 20:21 22).

Ha őszinték lettek volna e szavak: „tudjuk, hogy te helyesen beszélsz 
és tanítasz” (Lk 20:21), felértek volna egy csodálatos vallomással. Meg-
tévesztő szándékkal ejtették ki őket, a bizonyságtétel mégis igaz volt. A 
farizeusok tudták, hogy Krisztus helyesen beszél és tanít, és saját bizony-
ságtételük ítéli el őket.

A kérdezők azt hitték, megfelelően palástolják szándékukat, Jézus 
azonban nyitott könyvként olvasott szívükben, és leleplezte képmutatá-
sukat. „Mit kísértetek engem?” (Lk 20: 23) - kérdezte, és ezzel - bár nem 
kérték - jelt adott nékik: megmutatta, hogy ismeri titkos szándékukat. 
Még inkább összezavarodtak, amikor hozzátette: „Mutassatok nékem egy 
pénzt” (Lk 20:24). Odahoztak egyet, s Ő megkérdezte: „Kinek a képe és 
felirata van rajta? És felelvén, mondának: A császáré. „ Jézus a pénzen 
levő feliratra mutatott, és így szólt: „Adjátok meg azért ami a császáré, a 
császárnak, és ami az Istené, az Istennek” (Lk 20:24-25).

A kémek azt várták, hogy Jézus közvetlenül - vagy így, vagy úgy - vála-
szol kérdésükre. Ha azt mondja: törvénytelen dolog adót fizetni a császár-
nak, feljelentették volna a római hatóságoknál, és letartóztatják lázadás 
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szításáért. Ha kijelenti, hogy az adófizetés törvényes, elhatározták, hogy 
bevádolják a népnél, mert ellentmond Isten törvényének. Most zavarba 
jöttek, legyőzöttnek érezték magukat. Tervük szétzilálódott. Olyan som-
más választ kaptak kérdésükre, amire nem volt mit mondaniuk.

Krisztus felelete nem kibúvó volt, hanem a kérdés elfogulatlan meg-
válaszolása. Kezében tartotta a római érmét, melyre a császár nevét és 
képét nyomták, és kijelentette, hogy mivel a római hatalom védelme alatt 
élnek, kötelesek megadni ennek a hatalomnak a kért támogatást egészen 
addig, amíg az nem ütközik magasabb kötelezettségükkel. Az ország tör-
vényeinek békeszeretően alá kell vetniük magukat, de elsődlegesen min-
denkor Istenhez kell hűségesnek lenniük.

A Megváltó szavai „Adjátok meg [...] ami az Istené, az Istennek” (Lk 
20:25) - súlyos dorgálást jelentettek az ármánykodó zsidóknak. Ha hű-
ségesen teljesítették volna Isten iránti kötelességüket, nem váltak vol-
na megtört, idegen hatalomnak alávetett nemzetté. Nem lengett volna 
római zászló Jeruzsálem felett, nem állt volna római őrszem kapujában, 
nem uralkodott volna római helytartó falai közt. A zsidó nemzet ekkor 
viselte Istentől való eltávolodásának büntetését.

Amikor a farizeusok meghallották Krisztus válaszát, „elcsodálkozának; 
és otthagyván őt, elmenének” (Mt 22: 22). Jézus megdorgálta képmu-
tatásukat, elbizakodottságukat, de ugyanakkor egy nagy alapelvet is fel-
állított, mely világosan meghatározza az ember kötelességét a polgári 
kormányzat, illetve Isten iránt. Sokak lelkében elcsitult egy nyugtalanító 
kérdés. ‚Attól fogva a helyes elvhez tartották magukat. Bár sokan elége-
detlenül távoztak, de látták, hogy a kérdés alapját képező elvet Krisztus 
világosan kifejtette. Csodálták éleslátását.

>>> vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 276-279. (HALLGASS, NÉMULJ EL-részlet)
Jézus életének egyik eseménydús napja volt ez. A galileai tenger part-

ján mondotta el első példázatait, az ismerős képek segítségével újra el-
magyarázta a népnek országának természetét, alapításának módját. Saját 
munkáját a magvetőével hasonlította össze, országának növekedését pe-
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dig a mustármagéval, s a kovász hatásával a mértéknyi lisztben. Az iga-
zak és a gonoszok nagy végső szétválasztását a búzáról és a konkolyról, 
valamint a hálóról szóló példázatokkal szemléltette. A tanításaiban rejlő 
rendkívül drága igazságokat az elrejtett kinccsel és a drágagyönggyel jel-
képezte, míg a gazdáról elmondott példázattal arra oktatta tanítványait, 
hogy miként kell munkálkodniuk az Ő képviselőinek.

Jézus egész álló nap tanított és gyógyított, s amikor leszállt az est, a soka-
ság még mindig ott tolongott körülötte. Nap mint nap végezte szolgálatát, s 
csak ritkán állt meg enni vagy pihenni. A rosszindulatú kritikák, félremagya-
rázások, melyekkel a farizeusok szüntelenül üldözték, még keményebbé, 
zaklatottabbá tették munkáját, s most, a nap végeztével annyira kimerült, 
hogy elhatározta, visszavonul a tavon túlra, egy magányos helyre.

A Genezáret keleti partja nem volt lakatlan, mert itt-ott falvak tarkítot-
ták a tó mellékét, a nyugati parthoz viszonyítva mégis kihalt tájnak tűnt. 
Lakosai között több volt a pogány, mint a zsidó, és nemigen volt kapcso-
latuk Galileával. Így nyújthatta Jézusnak az óhajtott magányt, s most Ő 
megparancsolta tanítványainak, hogy kísérjék oda.

Miután elbocsátotta a sokaságot, elvitték Őt „úgy amint vala” (Mk 
4:36) a hajóra, és sietve elindultak. Ám nem egyedül távoztak. Volt né-
hány halászhajó a parthoz közel, ezek gyorsan megteltek emberekkel, 
akik követték Jézust, mert még látni és hallani akarták Őt.

Végül a Megváltó kiszabadult a sokaság nyomása alól, fáradtságtól, éh-
ségtől gyötörten ledőlt a hajó farában, és hamarosan elaludt. Csendes, 
kellemes este volt, nyugalom honolt a tavon. Hirtelen azonban sötétség 
borította be az eget, vad szél söpört le a hegyek katlanjaiból a keleti part-
ra, s a tavon szörnyű vihar támadt.

A nap már lement, s az éj sötétje borult a viharos tengerre. A süvítő 
széltől felkorbácsolt hullámok nagy erővel vágódtak a tanítványok hajó-
jának, és elnyeléssel fenyegették. A kemény halászok életüket a tavon 
töltötték, és számos viharban biztonsággal irányították bárkájukat - most 
azonban erejük, jártasságuk mit sem segített. Tehetetlenül vergődtek a 
vihar szorításában, s elhagyta őket a remény, látván, hogy hajójuk meg-
telik vízzel.

Annyira lefoglalta őket a menekülésért vívott küzdelem, hogy el is fe-
lejtették: Jézus is a fedélzeten van. Most, midőn látták, hogy munkájuk 
hiábavaló, és csak a halál vár rájuk, eszükbe jutott, kinek a parancsára 
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indultak el a túlsó partra. Jézusban volt egyedüli reménységük. Erőtlen-
ségükben, kétségbeesésükben felkiáltottak: „Mester, Mester!” (Lk 8:24) 
Ám a sűrű sötétség elrejtette Őt szemük elől. Hangjukat elnyelte a tom-
boló vihar - semmi válasz. Kétség és rettegés hálózta be őket. Elfeledke-
zett róluk Jézus? Aki győzött a betegség, démonok, sőt még a halál fölött 
is, annak nincs ereje, hogy most segítsen tanítványain? Nem érdekli nyo-
morúságuk?

Ismét kiáltanak, de nem jön válasz, csak a haragos szél süvölt. Hajójuk 
süllyedőben. Egy pillanat, és nyilvánvalóan elnyelik őket az éhes vizek.

Hirtelen vakító villám szeli át a sötétséget, s ők meglátják az alvó, a 
fejetlenségtől nem zavartatott Jézust. Ámulattal vegyes kétségbeeséssel 
kiáltanak föl: „Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?” (Mk 4:38) Ho-
gyan pihenhet oly nyugodtan, amikor ők veszélyben vannak, s a halállal 
tusakodnak?

Kiáltásuk felébreszti Jézust. A villám fényében mennyei békét fedeznek 
föl arcán, tekintete elárulja: nem Önmagával törődik, gyöngéden szereti 
őket. Szívből Felé fordulnak, s kiáltják: „Uram, ments meg minket, mert 
elveszünk” (Mt 8:25).

Soha senki nem ejtette ki ezt úgy, hogy ne talált volna meghallgatás-
ra. Miközben a tanítványok végső erőfeszítéssel megragadják evezőiket, 
Jézus felkél. Ott áll tanítványai körében, miközben a vihar tombol, a hullá-
mok átcsapnak fölöttük, s villám világítja meg arcát. Felemeli kezét - amit 
oly gyakran tett, midőn irgalmasságot cselekedett -, és így szól a haragos 
tengerhez: „Hallgass, némulj el” (Mk 4: 39).

A vihar megszűnik. A hullámhegyek aláesnek, elcsendesednek. A fel-
hők eltakarodnak, előtűnnek a csillagok. A hajó nyugodt tengeren pihen. 
Ekkor Jézus tanítványaihoz fordul, és szomorúan megkérdi: „Miért vagy-
tok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?” (Mk 4:40)

A tanítványok elnémultak. Még Péter sem próbálta kifejezni a szívét 
összeszorító félelmet. A Jézust kísérő többi hajó ugyanolyan veszélyben 
volt, mint a tanítványoké. Félelem és kétségbeesés lett úrrá azok utasain 
is. Jézus parancsa azonban lecsendesítette a zűrzavar színhelyét. A vihar 
tombolása közel sodorta egymáshoz a hajókat, így mindenki látta a cso-
dát. A rákövetkező csendben elfeledkeztek a félelemről. Az emberek ezt 
suttogták egymásnak: „Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger 
engednek néki?” (Mk 4:41)
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Amikor Jézust felkeltették a viharban, tökéletesen nyugodt volt. Szava-
iban, tekintetében nyoma sem volt a félelemnek, mivel szívében nem la-
kozott félelem. Ám nem a mindenható erő birtokában pihent. Nem mint 
az „ég, föld s tenger Ura” nyugodott csendben. Ezt a hatalmat letette, és 
így szólt: „Én semmit sem cselekedhetem magamtól” (Jn 5: 30). Az Atya 
hatalmában bízott. Jézus hitben pihent - hitt Isten szeretetében, gondvi-
selésében -, a vihart lecsendesítő szó hatalma pedig Isten hatalma volt.

Ahogyan Jézus hittel pihent Atyja gondviselésében, úgy kell nekünk 
megpihennünk Megváltónk gondoskodásában. Ha a tanítványok bíztak 
volna Benne, békében maradtak volna. A veszedelemben tanúsított fé-
lelmük megmutatta hitetlenségüket. Abbeli erőfeszítésükben, hogy meg-
meneküljenek, megfeledkeztek Jézusról, s csak akkor fordultak Hozzá, aki 
segíthet rajtuk, amikor magukban már nem bízhattak.

Milyen gyakran szerzünk a tanítványokéhoz hasonló tapasztalatot! 
Amikor a kísértés vihara eljő, rettentő villámok cikáznak, a hullámok át-
csapnak rajtunk, mi egyedül küszködünk a viharral, mert elfelejtjük, hogy 
Valaki segíthet. Saját erőnkben bízunk, míg reményünk porba hull, s már-
már elveszünk. Akkor eszünkbe jut Jézus, s ha Őt hívjuk, hogy mentsen 
meg, nem kiáltunk hiába. Bár szomorúan megrója hitetlenségünket, ön-
bizalmunkat, sohasem tagadja meg a szükséges segítséget. Legyünk szá-
razföldön vagy vízen, ha Megváltónk szívünkben él, nem kell félnünk. Élő 
hitünk az Üdvözítőben lecsendesíti az élet tengerét, s Ő olyan módon 
szabadít meg a vészből, ahogy azt a legjobbnak ítéli.

A vihar lecsendesítésében egy másik lelki tanulság is rejlik. Minden 
ember tapasztalata igazolja a Szentírás szavainak igazságát: „A hitetlenek 
olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik. [...] Nincs bé-
kesség, szól Istenem, a hitetleneknek!” (Ésa 57:20-21) A bűn tönkretette 
békességünket. Míg az ént meg nem fékezzük, nem lelünk nyugalmat. A 
szív parancsoló szenvedélyeit nem irányíthatja emberi erő. Itt éppoly te-
hetetlenek vagyunk, mint a tanítványok a dühöngő vihar lecsendesítésé-
ben. Ő viszont, Aki a galileai hullámtarajoknak békét szólt, a béke szavait 
mondja minden léleknek. Bármily vad is a vihar, aki Jézushoz kiált: „Uram, 
ments meg minket”, az megszabadul. Kegyelme megbékíti a lelket Isten-
nel, lecsendesíti az emberi szenvedélyek küzdelmét, szeretetében megpi-
hen a szív. „Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek 
a habok. És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérié őket az ő kí-
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vánságuknak partjára” (Zsolt 107:29-30). „Megigazulván hit által, békes-
ségünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5:1). „Lesz az 
igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság 
mindörökké” (Ésa 32:17).

Hajnalban a Megváltó és kísérete partot ért. A felkelő nap fénye a béke 
áldásával simította végig a tengert és a szárazföldet. Ám alighogy a partra 
léptek, a szörnyű viharnál is borzasztóbb látvány fogadta őket. A sírboltok 
közötti rejtekhelyről két ördöngős rohant rájuk, mintha darabokra akar-
nák tépni őket. Láncdarabok lógtak rajtuk, amelyeket a fogságból való 
menekülésükkor törtek szét. Testük mély sebekből vérzett, mert éles 
kövekkel vagdosták magukat. Szemük. szikrázott hosszú, bozontos hajuk 
alól. Az őket hatalmukban tartó démonok minden emberi vonásukat el-
tüntették, inkább vadállatokra hasonlítottak, mint emberekre.

A tanítványok és társaik rémülten menekültek, de nemsokára észre-
vették, hogy Jézus nincs velük, és megfordultak, látni akarták, hol van. Ott 
állt, ahol hagyták. Aki lecsendesítette a vihart, aki szembe került Sátánnal 
és legyőzte, az nem menekült el a démonok elől sem. Amikor az ördöngö-
sök fogcsikorgatva, habzó szájal közeledtek Hozzá, Jézus felemelte kezét, 
mellyel nyugalomra intette a hullámokat, és a férfiak nem jöttek köze-
lebb. Tajtékozva, de tehetetlenül álltak előtte.

JÉZUS ÉLETE, 303-309. (ADJATOK NÉKIK TI ENNI)
Krisztus egy lakatlan helyre vonult vissza tanítványaival, azonban a bé-

kés nyugalomnak eme ritka időszaka hamarosan félbeszakadt. A tanít-
ványok azt hitték, ott senki sem fogja őket zavarni, de amint a sokaság 
szem elől tévesztette az isteni Tanító nyomát, kérdezősködni kezdtek: 
„Hol van Ő?” Néhányan megfigyelték, milyen irányban távoztak Krisztus 
és tanítványai. Sokan követték őket a szárazföldön, míg mások hajón, a 
vízen át igyekeztek. Közelgett a húsvét, és a közelről-távolról Jeruzsálem 
felé zarándokló csapatok gyülekeztek, hogy lássák Jézust. Egyre többen 
csatlakoztak, míg végül ötezer férfi gyűlt össze, nem számítva az asszo-
nyokat és gyermekeket. Mielőtt Krisztus partot ért volna, a sokaság már 
várt rá. Azonban Ő észrevétlenül kikötött, és egy kis időt tanítványaival 
elkülönülten töltött el.

A domboldalról letekintett a nyüzsgő tömegre, és szíve könyörületre 
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indult. Bár megzavarták, megfosztották nyugalmától, mégsem neheztelt. 
Nézte az egyre gyűlő tömeget, és a figyelmét sóvárgó szemeket. „Meg-
száná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok” (Mk 
6:34). Visszatért tehát elvonultságából, és egy alkalmas helyet keresett, 
ahol szolgálhat nékik. A papoktól, vezetőktől nem kaptak segítséget, 
Krisztusból viszont az élet gyógyító vize áradt, ahogyan tanította a soka-
ságot az üdvösség útjára.

A nép hallgatta a kegyelem igéjét, ami oly szabadon áradt Isten Fiá-
nak ajkáról. Hallották az irgalmas szavakat, melyek oly egyszerűek, vilá-
gosak voltak, hogy Gileád balzsamaként hatottak lelkükre. Isteni kezének 
gyógyítása örömöt és életet hozott a haldoklónak, megkönnyebbülést, 
egészséget a betegségben szenvedőnek. Olyannak tűnt ez a nap, mintha 
leszállt volna a menny a földre, s ők teljesen elfeledkeztek arról, hogy 
mióta nem ettek.

Végül esteledni kezdett. A nap lenyugvófélben volt nyugaton, az embe-
rek mégis epekedve álltak. Jézus egész nap evés, pihenés nélkül munkál-
kodott. Sápadt volt az éhségtől és a fáradtságtól, s a tanítványok kérték, 
hagyja abba a kimerítő munkát. Jézus azonban nem tudott visszavonulni 
a szorongató sokaságtól.

A tanítványok végül Hozzá léptek, és sürgették, hogy saját érdekükben 
bocsássa el a népet. Sokan messziről jöttek, és reggel óta semmit sem 
ettek. A környező városokban és falvakban még vásárolhatnak élelmet. 
Ám Jézus így szólt: „Adjatok nékik ti enni!” (Lk 9:13), majd Filephez for-
dulva megkérdezte: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?” 
(Jn 6:5). Ezzel próbára akarta tenni a tanítvány hitét. Filep elnézett a ten-
gernyi fej fölött, és arra gondolt, lehetetlenség annyi élelmet szerezni, 
hogy ilyen tömeg szükségleteit kielégítsék. Azt felelte, kétszáz dénár árú 
kenyeret alig lehetne szétosztani közöttük úgy, hogy mindenkinek jusson 
egy kicsi. Jézus megkérdezte, mennyi étel van a társaságnál. „Van itt egy 
gyermek, - mondta András - akinek van öt árpakenyere és két hala; de mi 
az ennyinek?” (Jn 6:9) Jézus megparancsolta, hogy hozzák ezeket elébe. 
Azután szólt a tanítványoknak, hogy ültessék le az embereket a fűre öt-
venes, százas csoportokban, őrizzék meg a rendet, hogy mindenki lássa, 
amit cselekedni szándékozik. Amikor ez megtörtént, Jézus vette az ételt, 
„és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, 
adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak” (Mt 14:19). 
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„Evének azért mindnyájan, és megelégedének; és maradékot is szedének 
fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is” (Mk 6: 42-43).

Aki a békesség és boldogság útjára tanította a népet, éppúgy gondos-
kodott mindennapi, mint lelki szükségleteikről. A nép elfáradt, kimerült. 
Anyák voltak jelen kisbabával karjukon; kisgyermekek kapaszkodtak szok-
nyájukba. Sokan órák óta álltak. Annyira lekötötte őket Krisztus beszéde, 
hogy eszükbe sem jutott leülni. Akkora volt a tömeg, hogy könnyen elta-
poshatták volna egymást. Jézus lehetővé akarta tenni, hogy megpihenje-
nek, azért parancsolta: üljenek le. Dús fű nőtt ott, mindenki kényelmesen 
elhelyezkedhetett.

Krisztus mindig csak igazi szükség kielégítésére tett csodát, s minden 
csodája olyan jellegű volt, hogy az élet fájához vezette az embereket, 
melynek levelei gyógyítják a népeket. A tanítványok kezén keresztülmenő 
egyszerű eledel a tanulságok egész kincsesháza volt. Maga a táplálék sze-
gényes: hal és árpakenyér, a Galileai tenger körül élő halásznép minden-
napi eledele. Krisztus gazdagon megvendégelhette volna az embereket, 
csakhogy pusztán az evés élvezetéért elkészített étel nem szolgálta volna 
javukat. Krisztus arra tanította őket ezzel a leckével, hogy az Istentől ren-
delt természetes táplálékot az ember megrontotta. Sohasem örült úgy 
ember az elferdült ízlés kielégítésére készített pompás lakomáknak, mint 
ahogy ezek az emberek élvezték a pihenést és az egyszerű táplálékot, 
amelyet Krisztus az emberi településektől távol nyújtott nekik.

Ha ma az emberek egyszerű szokásokhoz tartanák magukat, összhang-
ban élnének a természet törvényeivel, mint Ádám és Éva kezdetben, bő-
ségesen lehetne gondoskodni az emberi család szükségleteiről. Kevesebb 
volna az elképzelt igény, és több lehetőség lenne Isten útjain munkálkod-
ni. Az önzés, a természetellenes ízlés élvezete azonban bűnt és nyomorú-
ságot hozott a világra, egyrészt a bőség, másrészt a szükség miatt.

Jézus nem fényűző vágyak kielégítésével akarta Magához vonzani az 
embereket. A hosszú, fárasztó nap után a hatalmas, kimerült és éhes tö-
megnek az egyszerű eledel nemcsak erejét bizonyította, hanem gyöngéd 
gondoskodását is a mindennapi életszükségleteket illetően. A Megváltó 
nem ígérte követőinek a világ fényűzését, eledelük lehet egyszerű, még 
hiányos is, sorsuk szegénységbe taszíthatja őket. Ám az Ő szava áll: szük-
ségletüket mindig kielégíti, és megígérte, ami a földi javaknál sokkal töb-
bet ér: szüntelenül vigasztaló jelenlétét.
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Az ötezer megvendégelésével Jézus fellebbenti a természet világát 
takaró fátylat, és kinyilatkoztatja az erőt, mely állandóan munkálkodik 
javunkra. A föld termésének létrehozásával Isten minden nap csodát 
művel. A természet eszközei ugyanazt a munkát végzik el, mint amelyik 
a sokaság megvendégelésekor végbement. Az ember előkészíti a talajt 
és elveti a magot, de az Istentől származó élet készteti azt csírázásra. 
Isten esője, levegője, napfénye teszi lehetővé, hogy hozzon „először fü-
vet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban” (Mk 4: 28). Isten az, 
aki naponta milliókat táplál a föld terméséből. Az ember hivatása, hogy 
együttműködjék Istennel a gabona gondozásában, a kenyér elkészítésé-
ben, és emiatt szem elől téveszti az isteni közreműködést. Nem adja meg 
Istennek az Ő szent nevét megillető dicsőséget. Erejének munkálkodását 
természeti okok vagy emberi eszközök javára írják. Az ember dicsőíttetik 
meg Isten helyett, kegyes ajándékait önző célokra fordítják, s így átokká 
válnak áldás helyett. Isten meg akarja változtatni mindezt. Szeretné, ha 
eltompult érzékeink felélednének, s felismernénk kegyességét, jóságát, 
s dicsőítenénk erejének munkálkodásáért. Szeretné, ha felismernénk Őt 
ajándékaiban, hogy azok - szándékának megfelelően - áldások legyenek 
számunkra. E cél elérése érdekében művelte csodáit Krisztus.

Miután a sokaság jóllakott, még rengeteg étel maradt. Ő azonban, 
akinek a végtelen hatalom összes tartalékai rendelkezésére állnak, ezt 
parancsolta: „Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el 
ne vesszen” (Jn 6:12). Ezek a szavak többet jelentettek a kenyér kosarak-
ba rakásánál. A tanulság kettős. Semmit sem szabad elpocsékolni. Nem 
mulaszthatunk el semmilyen adódó lehetőséget. Ne hagyjunk figyelmen 
kívül semmit, ami segíthet egy emberen. Mindent gyűjtsünk össze, ami 
könnyíthet a föld éhezőin. Ugyanilyen körültekintéssel kell eljárnunk lel-
ki dolgokban is. Amikor az emberek összeszedték a több kosárnyi ma-
radékot, otthoni barátaikra gondoltak. Azt akarták, hogy osztozzanak a 
Krisztus által megáldott kenyérben. A kosarak tartalmát szétosztották a 
vágyakozó tömeg között, akik mindenhová elvitték azt a környékbe. Így 
azok, akik megvendégeltettek, átadták az égből származó kenyeret, hogy 
megelégítsék a lelki éhséget. El kellett ismételniük, amit Isten csodálatos 
dolgairól hallottak. Semmi sem veszett kárba. Egyetlen, örök üdvösségük-
re vonatkozó szó sem hullott a földbe értelmetlenül.

A kenyerek csodája az Istentől való függés tanulságát hordozza. Ami-
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kor Krisztus megelégítette az ötezret, az élelem nem volt azonnal kéznél. 
Látszólag semmilyen eszköz nem állt rendelkezésére. Ott állt a pusztá-
ban ötezer férfival, azonkívül asszonyokkal és gyerekekkel. Nem hívta a 
nagy sokaságot, hogy kövessék - hívás vagy parancs nélkül jöttek. Tudta, 
hogy miután oly sokáig hallgatták tanítását, bizonyára éhesek és kime-
rültek, hiszen hozzájuk hasonlóan Neki is szüksége volt táplálékra. Távol 
voltak otthonuktól, s az éj már-már leszállt. Sokaknak nem is volt pénzük, 
hogy élelmet vásároljanak. Aki az ő érdekükben negyven napot böjtölt a 
pusztában, nem tudta volna elviselni, hogy éhezve térjenek haza. Isten 
gondviselése helyezte Jézust arra a helyre, s Ő mennyei Atyjára bízta az 
eszközt, mellyel a szükséget kielégítheti.

Amikor szorult helyzetbe kerülünk, Istenre kell hagyatkoznunk. Az élet 
minden percében józanul, bölcsen kell cselekednünk, nehogy megfonto-
latlan lépéssel próbának tegyük ki magunkat. Nem szabad előidéznünk a 
nehézségeket Isten eszközeinek figyelmen kívül hagyásával, a Tőle kapott 
képességek helytelen fölhasználásával. Krisztus munkásainak maradékta-
lanul be kell tartaniuk az Ő utasításait. A mű Istené, s ha mások áldására 
akarunk élni, az Ő terveit kell követnünk. Az én nem állhat a központban, 
nem illeti tisztelet. Ha saját elgondolásaink szerint tervezünk, az Úr meg-
engedi, hogy beleessünk hibáinkba. Ha azonban az Ő útmutatását követ-
ve kerülünk szorult helyzetbe, Ő megszabadít. Nem kell kétségbeesnünk, 
hanem vészhelyzetben mindig Tőle kérjünk segítséget, akinek végtelen 
tartalékok állnak rendelkezésére. Sokszor vesznek majd körül kísértő kö-
rülmények, olyankor a legteljesebb hittel Istenre kell bíznunk magunkat. 
Ő minden lelket megtart, aki azért keveredett bajba, mert megpróbált az 
Úr útjához igazodni.

Krisztus megparancsolta nekünk a próféta által: „Az éhezőnek meg-
szegd kenyeredet”, és „ha meztelent látsz, felruházzad”, és „a szegény 
bujdosókat házadba bevigyed” (Ésa 58:7). Ő parancsolja nekünk: „Elmen-
vén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek” 
(Mk 16:15). Mégis hányszor elbátortalanodik szívünk, hitünk cserben-
hagy, s mi látjuk, mily nagy a szükség, és mily csekélyek eszközeink. Akár-
csak András, amikor az öt árpakenyérre és a két kis halra tekintett, mi is 
felkiáltunk: „Mi az ennyinek?” (Jn 6:9) Gyakran habozunk, nem vagyunk 
hajlandóak mindent odaadni, amink van, mert félünk áldozni és feláldoz-
tatni másokért. Jézus azonban megparancsolta nekünk: „Adjatok nékik ti 



92 3. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA  

enni” (Lk 9:13). Parancsa ígéret: mögötte ugyanaz az erő áll, mint amely 
megvendégelte a sokaságot a tengerparton.

Krisztus cselekedete, az éhező sokaság jelenvaló szükségleteinek ki-
elégítése mély lelki tanulságot rejt minden munkása számára. Krisztus a 
kenyeret az Atyától kapta, és a tanítványoknak adta át, azok a sokaság-
nak, az emberek pedig egymásnak. Így mindenki, aki egy Krisztussal, Tőle 
kapja az élet kenyerét, a mennyei eledelt, és szétosztja másoknak.

Jézus teljesen Istenre hagyatkozott, elvette a néhány kenyeret, s bár 
az csak egy kis adag lett volna saját családjának, azaz a tanítványoknak, Ő 
mégsem őket hívta enni, hanem kezdte szétosztani köztük, s meghagyta, 
hogy szolgálják ki a népet. Az étel megsokasodott kezében, s a tanítvá-
nyok keze, mely Krisztus, az Élet Kenyere felé nyúlt, sohasem ürült ki. A 
kis készlet mindenkit megelégített. Miután a népet ellátták, a maradékot 
összeszedték, s Krisztus és tanítványai együtt ettek a drága mennyei ele-
delből.

A tanítványok jelentették a közvetítő csatornát Krisztus és az emberek 
között. Ez nagy bátorítás mai tanítványainak is. Krisztus a hatalmas köz-
pont, minden erő forrása. Tanítványai Tőle kapják, amire szükségük van. 
A legértelmesebb, lelki gondolkodású ember is csak annyit használhat fel; 
amennyit kap. Magától nem elégítheti ki a lelki szükségleteket. Csak azt 
oszthatjuk szét, amit Krisztustól kapunk, s csak aszerint kaphatunk, aho-
gyan másoknak adunk. Ha szüntelen adunk, szüntelen kapunk is, és minél 
többet adunk, annál többet kapunk. Így állandóan hihetünk, bízhatunk, 
kaphatunk és adhatunk.

Krisztus országa építésének munkája haladni fog, noha látszólag min-
den arra mutat, hogy a fejlődés lassú, lehetetlennek tűnik a haladás. A 
mű Istené, Ő gondoskodik eszközökről, küld segítőket, igaz, komoly tanít-
ványokat, akiknek keze tele lesz eleséggel az éhező tömeg számára. Isten 
nem feledkezik meg azokról, akik szeretettel munkálkodnak, hogy átadják 
az élet igéjét a veszendő lelkeknek. Ezek, mikor itt az ideje, szintén ki-
nyújtják kezüket eledelért más éhező lelkek számára.

Istenért végzett munkánk azt a veszélyt hordozza, hogy túlságosan 
bízunk abban, amit az ember saját képességeivel, tehetségével elvégez-
het. Így szem elől tévesztjük az egyetlen Mesterművest. Krisztus munká-
sa nagyon gyakran nincs tisztában személyes felelősségével. Az a veszély 
fenyegeti, hogy terhét különféle szervezetekre helyezi át, ahelyett, hogy 
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Abban bízna, Aki minden erő kútforrása. Isten művének végzésekor sú-
lyos hiba emberi bölcsességben vagy számokban bízni. A Krisztusért tett 
dolgok sikere nem annyira számokon vagy tehetségen múlik, hanem a 
szándék tisztaságán, a komoly, bízó hit igaz őszinteségén. El kell hordozni 
a személyes felelősséget, el kell vállalni a személyes kötelességet, sze-
mélyesen kell erőfeszítéseket tenni azokért, akik nem ismerik Krisztust. 
Ahelyett, hogy áthárítanád felelősségedet olyasvalakire, akiről azt hiszed, 
hogy tehetségesebb nálad, dolgozz képességed szerint!

Amikor szívedben felvetődik a kérdés: „Honnan vegyünk kenyeret, 
hogy ehessenek ezek?” (Jn 6:5), válaszod ne a hitetlenség felelete legyen. 
Amikor a tanítványok meghallották a Megváltó utasítását: „Adjatok né-
kik ti enni” (Lk 9:13), minden nehézség eszükbe jutott. Megkérdezték: 
Elmenjünk a falvakba eledelt vásárolni? Így most is, mikor az emberek hí-
ján vannak az élet kenyerének, az Úr gyermekei megkérdezik: Elküldjünk 
valakiért a távolba, hogy jöjjön és megetesse őket? Ezzel szemben mit 
mondott Krisztus? „Ültessétek le az embereket” (Jn 6:10) - s ott helyben 
megetette őket. Amikor olyan lelkek vannak körülöttetek, akik szűkölköd-
nek, tudjátok, hogy Krisztus ott van. Lépjetek érintkezésbe Vele! Hozzátok 
árpakenyereiteket Jézushoz!

A rendelkezésünkre álló eszközök látszólag nem elegendőek a munká-
hoz, de ha hitben előrehaladunk, bízunk Isten mindent megelégítő ere-
jében, akkor bőséges források tárulnak fel számunkra. Ha a mű Istené, 
akkor Ő Maga fog gondoskodni az elvégzéséhez szükséges eszközökről. 
Megjutalmazza a Belé vetett őszinte, egyszerű bizodalmat. A kevés, ha 
bölcsen, takarékosan használják föl a menny Urának szolgálatában, meg-
sokasodik a szétosztás során. Krisztus kezében nem fogyatkozott meg a 
kevés élelem, míg az éhező sokaság meg nem elégedett. Ha a minden erő 
Forrásához járulunk, s kinyújtjuk hit-kezünket, hogy kapjunk, meg fogunk 
erősödni munkánkban még a legfenyegetőbb körülmények között is, és 
képesek leszünk átadni másoknak az élet kenyerét.

Az Úr így szól: „Adjatok, néktek is adatik” (Lk 6:38). „Aki szűken vet, 
szűken is arat. [...] Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza min-
den kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, 
minden jótéteményre bőségben legyetek, amint meg van írva:

„Szórt, adott a szegényeknek; Az ő igazsága örökké megmarad.” Aki 
pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül ád, és megsokasítja 
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a ti vetéstekei és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, hogy minden-
ben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást 
szerez az Istennek” (2Kor 9:6-11).

>>> vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 214-219. (MEGTISZTÍTHATSZ ENGEM-részlet)
…a gutaütött is teljesen elveszítette a reményt a gyógyulásra. Betegsé-

ge bűnös életének következménye volt, szenvedését még a lelkifurdalás 
is súlyosbította. Jóval ezelőtt a farizeusokhoz és az orvosokhoz fordult, 
remélte, hogy enyhülést talál lelki gyötrelmeire és testi fájdalmára. Ám 
azok hűvösen gyógyíthatatlannak nyilvánították, elhagyták - viselje Isten 
haragját. A farizeusok a betegséget úgy tekintették, mint Isten nemtet-
szésének bizonyítékát, s távol tartották magukat a betegektől és szükség-
ben levőktől. Valójában gyakran éppen azok, akik szentként magasztalták 
önmagukat, bűnösebbek voltak, mint az általuk elítélt szenvedők.

A bénult férfi teljesen magatehetetlen volt, s mivel kilátástalannak 
ítélte, hogy bárhonnan is segítséget kapjon, kétségbeesés lett úrrá rajta. 
Ekkor hallott Jézus csodás munkálkodásáról. Elmondták neki, hogy Krisz-
tus ugyanolyan bűnösöket és tehetetleneket gyógyított meg, mint ő, még 
a leprások is megtisztultak. Barátai, akik mindezeket elmondták neki, bá-
torították: higgye, hogy ő is meggyógyulhat, ha Jézushoz viszik. Ám re-
ménysége lelohadt, amikor eszébe jutott, hogyan kezdődött betegsége. 
Attól félt, hogy a tiszta Orvos nem tűrheti meg őt színe előtt.

De nem is annyira a testi gyógyulásra vágyakozott, mint inkább a bűn 
terhétől való szabadulásra. Ha megláthatná Jézust, és megbizonyosod-
hatna a menny megbocsátásáról és békéjéről, megelégedne akár az élet-
tel, akár a halállal, Isten akarata szerint. A haldokló így kiáltott: Ó, bárcsak 
színe elé járulhatnék! Nem volt vesztegetni való idő, lesoványodott tes-
tén már a bomlás jelei mutatkoztak. Megkérte barátait, vigyék ágyastól 
Jézushoz, amit azok örömmel meg is tettek. A házban azonban, ahol az 
Üdvözítő volt, valamint a környéken, olyan rengetegen gyűltek össze, 
hogy a beteg és barátai számára lehetetlenné vált, hogy elébe járulhas-
son vagy akár csak hallótávolságon belül kerüljön.

Jézus Péter házában tanított. A szokásnak megfelelően tanítványai kö-
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rülötte ültek, és „ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöt-
tek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből” (Lk 5:17). 
Ezek kémkedni, jöttek, hogy vádat emelhessenek Jézus ellen. E tisztvi-
selőkön túl kavargott a tarka sokaság: a buzgó, a tisztelettudó, a kíváncsi, 
a hitetlen. Különféle nemzetiségűek, társadalmi rangúak voltak jelen. „És 
az Úrnak hatalma vala ővele, hogy gyógyítson” (Lk 5 :17). Az élet Lelke 
lebegett az egybegyűltek felett, de a farizeusok és doktorok nem vették 
észre jelenlétét. Ők nem érezték, hogy szükségük volna valamire, a gyó-
gyítás nem is értük történt. „Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat 
küldött el üresen” (Lk 1:53).

A gutaütött hordozói újból és újból megpróbáltak utat törni a tömegben 
- mindhiába. A beteg kimondhatatlan fájdalommal tekintgetett körül. Ho-
gyan mondhatna le a reményről most, amikor a vágyva vágyott segítség oly 
közel van? Támadt egy ötlete: barátai felvitték a ház tetejére, megbontot-
ták a tetőt, és leengedték Jézus lábához. A beszélgetés megszakadt: a Meg-
váltó a gyászos arcra nézett, látta a rászegeződő esdeklő tekintetet. Meg-
értette a helyzetet - Ő vonzotta magához ezt a megzavart, kétkedő lelket. 
A gutaütött még otthonában volt, amikor a Megváltó már meggyőződést 
ültetett belé. Midőn megbánta bűneit, és hitt Jézus gyógyító hatalmában, 
akkor áldotta meg először vágyakozó szívét a Megváltó életadó kegyelme, 
Jézus figyelte, hogyan növekszik a hit első megvillanása azzá a meggyőző-
déssé, hogy Ő a bűnös egyedüli mentsvára. Látta, hogyan lesz a meggyőző-
dés mind erősebb, ahogyan e férfi a színe elé törekszik.

Most a Megváltó szavai zeneként hatoltak a szenvedő fülébe: „Ember, 
megbocsáttattak néked a te bűneid” (Lk 5:20).

A kétségbeesés terhe legördül a beteg lelkéről, a megbocsátás békéje 
nyugszik meg rajta, és árad szét arcán. Eltűnt a testi fájdalom, egész lénye 
átváltozott. A tehetetlen gutaütött meggyógyult, a bűnös vétkező bocsá-
natban részesült.

Őszinte hittel fogadta Jézus szavait, mint az új élet ajándékát. Nem volt 
több kérése, örömtől áthatva, csendben feküdt, túlságosan boldog volt 
ahhoz, hogy megszólaljon. Mennyei fény sugárzott arcáról, s a nép szent 
tisztelettel figyelte a történteket.

Az írástudók nyugtalanul várták, mit szándékozik Jézus tenni ebben az 
esetben. Visszaemlékeztek arra, hogyan fordult hozzájuk ez az ember se-
gítségért, s ők megtagadták tőle a reményt, az együttérzést. Ám ez még 
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nem volt elég, kijelentették, hogy a betegség Isten átka a bűneiért. Mind-
ez hirtelen eszükbe jutott, amint maguk előtt látták a beteg embert. Ész-
revették, hogy mindenki milyen érdeklődéssel figyeli az eseményeket, és 
rettenetesen féltek befolyásuk elvesztésétől.

Ezek a főemberek egy szót sem szóltak egymáshoz, de ahogy össze-
néztek, mindegyikük arcáról ugyanazt a gondolatot olvasták le: valamit 
tenni kell, hogy feltartóztassák az érzelmek hullámzását. Jézus kijelentet-
te, hogy a gutaütött bűnei megbocsáttattak. A farizeusok e szavakat isten-
káromlásnak fogták fel, és úgy tekintették, mint amit majd halált érdemlő 
bűnként róhatnak föl. Ezt mondták szívükben: „Káromlásokat szól. Ki bo-
csáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?” (Mk 2:7)

Jézus rájuk szegezte tekintetét - mire ők megrettentek, visszahúzód-
tak -, és így szólt: „Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi 
könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt 
mondani: Kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának 
van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, - mondta, majd a gutaü-
tötthöz fordult: Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza” (Mt 9:4-6).

Ekkor, akit ágyon hoztak Jézushoz, az ifjúság rugalmasságával és ere-
jével pattan föl. Az életadó vér áramlik ereiben. Testének minden szerve 
hirtelen működni kezd. Az egészség ragyogása váltja föl a közeledő halál 
halványságát. „Az pedig azonnal fölkele és felvévén nyoszolyáját, kiméne 
mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Is-
tent, ezt mondván: Soha nem láttunk ilyet!” (Mk 2:12)

Ó, Krisztus csodálatos szeretete, amely lehajol, hogy meggyógyítsa a 
bűnöst, a beteget! Az istenség megszánja a szenvedő emberiséget, és or-
vosolja bajait! Ó milyen csodás erő mutatkozott meg az ember fiainak! 
Ki kételkedhet a megváltás üzenetében? Ki becsülhetné le az irgalmas 
Üdvözítő kegyelmét?

Nem másra, mint teremtő erőre van szükség a bomló test egészsé-
gének helyreállításához. Az a hang, amely életre szólította a föld porá-
ból teremtett embert, ugyanaz adott életet a haldokló gutaütöttnek is. 
Ugyanaz az erő, mely életet adott a testnek, megújította a szívet is. Ő, aki 
a teremtéskor „szólt és meglett”, aki „parancsolt és előállott” (Zsolt 33:9). 
Az Ő szava adott életet a bűneiben és vétkeiben holt léleknek is. A test 
meggyógyítása annak az erőnek a bizonyítéka, mely megújította a szívet. 
Krisztus megparancsolta a gutaütöttnek, hogy keljen fel és menjen, „hogy 
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[...] megtudjátok - mondta -, hogy az ember Fiának van hatalma e földön 
a bűnöket megbocsátani” (Mk 2:10).

A gutaütött testi-lelki gyógyulásra lelt Krisztusban. A lelki gyógyulást 
fizikai felépülés követte. Nem szabad megfeledkezni erről a tanulságról. 
Ma is ezrek szenvednek testi betegségekben, akik a gutaütötthöz hason-
lóan vágyakoznak az üzenetre: „megbocsáttattak néked a te bűneid” (Mk 
2:9). A bűn terhe, nyughatatlan és kielégítetlen vágyai képezik betegsé-
gük alapját. Nem találhatnak megnyugvást, míg el nem jönnek a lélek 
Gyógyítójához. Az a béke, amelyet egyedül Ő nyújthat, megélénkíti az ér-
telmet, egészséget ad a testnek.

Jézus azért jött, „hogy az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3:8). „Őbenne 
vala az élet” (Jn 1: 4), és Ő így szól: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, 
és bővölködjenek” (Jn 10:10). Ő „megelevenítő szellem” (lKor 15:45). 
Most is ugyanolyan életadó ereje van, mint amikor a földön meggyógyí-
totta a betegeket, megbocsátott a bűnösöknek. Ő „megbocsátja minden 
bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet” (Zsolt 103:3).

A gutaütött meggyógyítása olyan hatást váltott ki az emberekből, 
mintha megnyílt volna az ég, s kinyilatkoztatta volna a jobb világ dicsősé-
gét. Ahogy a meggyógyított férfi áthaladt a sokaságon, minden lépésnél 
Istent dicsérte, s úgy vitte terhét, mintha az pehelykönnyű volna, az em-
berek hátrálva engedtek neki utat, döbbent arccal meredtek rá, s halkan 
suttogtak egymás között: „Csodadolgokat láttunk ma” (Lk 5 : 26).

A farizeusoknak a szavuk is elállt a csodálkozástól, és megsemmisítette 
őket vereségük. Belátták, hogy most nem tudják irigységükkel lázba hozni 
a sokaságot. Csodálatos dolog történt azzal az emberrel, akit már rábíztak 
Isten haragjára, és ez olyannyira érintette a népet, hogy egy időre meg is 
feledkeztek az írástudókról. A farizeusok látták, hogy Krisztusban olyan 
erő lakozik, amely egyedül Istennek tulajdonítható, de szelíd méltóságú 
modora éles ellentétben állt saját öntelt viselkedésükkel. Zavarba jöttek, 
megszégyenültek, és elismerték - ha nem is vallották be - egy felsőbbren-
dű lény jelenlétét. Minél nyilvánvalóbb volt, hogy Jézusnak hatalma van 
a földön megbocsátani a bűnöket, annál mélyebben ásták bele magukat 
a hitetlenségbe. Péter házából - ahol látták, hogyan gyógyul meg a guta-
ütött Jézus szavára - azzal távoztak, hogy új tervet kell kieszelniük Isten 
Fiának elhallgattatására.

A testi betegséget, bármily rosszindulatú és mélyen gyökerező lett lé-
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gyen is az, meggyógyította Krisztus ereje, ám a lelki betegség erősebben 
tartja magát azokban, akik behunyják szemüket a világosság előtt. A lepra, 
az agyvérzés nem olyan szörnyű, mint a vakbuzgóság vagy a hitetlenség.

Nagy volt az öröm a meggyógyított gutaütött házában, amikor vissza-
tért családja körébe. Könnyedén hozta az ágyat, melyen röviddel azelőtt 
lassan vitték el onnan. Örömkönnyek közt vették körül, alig mertek hinni a 
szemüknek. Erős, egészséges férfiúként állt előttük. Azelőtt élettelen karjai 
most sietve engedelmeskedtek akaratának. Összeaszott, ólomszínű teste 
friss, pirospozsgás lett. Határozottan, szabadon lépdelt. Minden arcvoná-
sán öröm és reménység rajzolódott ki, a tisztaság és béke kifejezése foglal-
ta el a bűn és szenvedés nyomainak helyét. Boldog hálaadás szállt föl ott-
honából Isten megdicsőíttetett Fia iránt, aki visszaadta a reménytelennek 
reményét, a megsebzettnek erejét. Ez az ember és családja készek voltak 
életüket átadni Jézusnak. Kétely nem ásta alá hitüket, hitetlenség nem ej-
tett foltot hűségükön Őiránta, aki elhozta a fényt sötét otthonukba.

>>> vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 498-505. (A TEMPLOM ISMÉTELT MEGTISZTÍTÁ-
SA-részlet)

Másnap reggel a Magas Tanács újból megtárgyalta, hogyan járjanak el 
Jézussal szemben. Három évvel azelőtt jelt követeltek Messiás-voltáról. 
Azóta hatalmas csodákat művelt az egész országban. Meggyógyította a 
betegeket, csodásan jóllakatott ezreket, járt a hullámokon, szavával le-
csendesítette a háborgó tengert. Ismételten nyitott könyvként olvasott az 
emberi szívekben, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel. A vezetők 
láthatták a bizonyítékokat, hogy Ő a Messiás. Most elhatározták, hogy 
nem kérik hatalmának jeleit, hanem megpróbálnak kikényszeríteni belőle 
valami olyan vallomást vagy kijelentést, aminek alapján elítélhetik.

Odamentek a templomba, ahol tanított, s kérdéseket szegeztek neki: 
„Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked ezt a hatal-
mat?” (Mk 11:18). Azt várták, hogy kijelenti: hatalma Istentől van. Készek 
voltak meghazudtolni egy ilyen állítást. Jézus azonban látszólag máshová 
tartozó kérdést vetett fel, s válaszát az erre adott felelettől tette függővé. 
„A János keresztsége - kérdezte - honnan vala? Mennyből-é, vagy embe-
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rektől?” (Mt 21:25).
A papok látták, hogy olyan dilemmába kerültek, amiből semmilyen 

okoskodás nem húzhatja ki őket. Ha azt mondják, hogy a János keresztsé-
ge a mennyből való, nyilvánvalóvá válik következetlenségük. Krisztus azt 
mondaná: Miért nem hittetek tehát néki? János bizonyságot tett Krisztus-
ról: „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29). 
Ha a papok elhitték János bizonyságát, hogyan tagadhatták meg Krisztus 
Messiás-voltát? Ha elmondták volna, amit valójában hittek, hogy János 
szolgálata emberektől van, akkor a nép haragjának viharát zúdítják ma-
gukra, mert ők prófétának tartották Jánost.

A sokaság élénk érdeklődéssel várta a döntést. Tudták: a papok hitvallá-
sukban elfogadták János szolgálatát, s elvárták, hogy minden további nél-
kül Isten küldöttjének ismerjék el őt. Miután a papok titkon tanácskoztak, 
elhatározták, hogy nem járatják le magukat. Képmutatóan tájékozatlan-
ságot színlelve így szóltak: „Nem tudjuk.” „Én sem mondom meg néktek, 
- felelte Krisztus - micsoda hatalommal cselekszem ezeket” (Mt 21:27).

Írástudók, papok, főemberek - mindenki elnémult. Szándékaik meghi-
úsultak, csalódottan, összeráncolt homlokkal álltak ott, nem mertek több 
kérdést feltenni Krisztusnak. Gyávaságukkal, határozatlanságukkal nagy-
mértékben eljátszották a nép megbecsülését. Az emberek körülöttük áll-
tak, és jólesően nézték, hogy ezek a büszke, önigazult férfiak vereséget 
szenvedtek.

Krisztusnak mindezek a szavai és tettei fontosak, és hatásuk még fo-
kozódott megfeszítése és mennybemenetele után. Sokan, akik izgatottan 
várták Jézus kikérdezésének kimenetelét, és végül tanítványaivá lettek, 
először e szavak által vonzódtak hozzá ezen az eseménydús napon. A 
templomudvari jelenet sohasem halványult el emlékezetükben. A Jé-
zus és a főpap közötti ellentét beszélgetésükből élesen kirajzolódott. A 
templom büszke méltósága díszes, drága öltözéket viselt. Fején süveg 
csillogott. Viselkedése fenséges, haját és lobogó szakállát beezüstözte a 
kor. Megjelenése megfélemlítette a szemlélőket. Ez előtt a nagytekinté-
lyű személyiség előtt állt a mennyei Felség külsőcsillogás, pompa nélkül. 
Ruházatán az utazás nyomait viselte, sápadt arca türelmes szomorúsá-
got fejezett ki, a rajta látható méltóság és jóindulat különös ellentétben 
állt a főpap büszke, elbizakodott, indulatos arckifejezésével. Sokan, akik 
hallották Jézus szavait, látták tetteit a templomban, attól fogva szívükbe 
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zárták Őt, mint Isten prófétáját. Ahogyan azonban a nép rokonszenve felé 
fordult, úgy nőtt a papok gyűlölete Jézussal szemben. A bölcsesség, mely-
lyel megóvta lábát a csapdától, újabb bizonyítéka volt istenségének, s ez 
feltüzelte haragjukat.

Az írástudókkal folytatott vitákban Krisztus nem szándékozott mega-
lázni ellenfeleit. Nem szívesen látta őket szorult helyzetben. Fontos dol-
got akart megtanítani. Úgy tette ártalmatlanná ellenségeit, hogy hagyta, 
hadd gabalyodjanak a neki szánt hálóba. Beismert tudatlanságuk a János 
keresztségét illetően alkalmat adott Jézusnak a beszédre. Ő kihasználta 
a lehetőséget, bemutatta valódi állapotukat, s hozzátett még egy figyel-
meztetést a számos eddig elhangzotthoz.

„Mit gondoltok ti? - kérdezte. Vala egy embernek két fia, és odamen-
vén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az 
pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, 
elmére. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla. Az pedig felel-
vén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el. E kettő közül melyik 
teljesítette az atya akaratát?” (Mt 21:28-31).

Ez a váratlan kérdés felkészületlenül érte hallgatóit. Figyelmesen ta-
nulmányozták a példázatot, és rögtön válaszoltak: „Az első” (Mt 21:31). 
Jézus tekintetét határozottan rájuk szegezte, s szigorú és ünnepélyes han-
gon válaszolt: „Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők 
megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az 
igazság útján, és nem hittetek néki, a vámszedők és a parázna nők pedig 
hittek néki; ti pedig, akik ezt láttátok, az után sem tértetek meg, hogy 
hittetek volna néki” (Mt 21:31-32).

A papok és főemberek nem tudták megtagadni a helyes választ Krisz-
tus kérdésére, így véleményükkel az első fiú mellett döntöttek. Ez a fiú 
jelképezte a farizeusok által megvetett és gyűlölt vámszedőket. A vám-
szedők szerfelett erkölcstelenek voltak. Valóban áthágták Isten törvényét, 
életükkel tökéletes ellenállást tanúsítottak követelményeivel szemben. 
Hálátlanok, szentségtelenek voltak, s amikor azt mondták nekik, menje-
nek és dolgozzanak az Úr szőlőskertjében, kereken megtagadták. Midőn 
viszont eljött János, s bűnbánatot és megtérést prédikált, a vámszedők 
elfogadták üzenetét és megkeresztelkedtek.

A második fiú jelképezte a zsidó nemzet vezetőit. Néhány farizeus 
megtért, és elfogadta János keresztségét, de a vezetők nem ismerték el 
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őt Isten küldöttének. Felhívásai, dorgálásai nem vezették őket megújulás-
ra. „Az Isten tanácsát megveték ő magukra nézve, nem keresztelkedvén 
meg őtőle” (Lk 7:30). A második fiúhoz hasonlóan, aki, amikor hívták, 
azt mondta: „Én elmegyek, uram” (Mt 21: 30), de nem ment, a papok 
és vezetők engedelmességet vallottak, de nem engedelmeskedtek. Han-
goztatták kegyességüket, állították, hogy engedelmeskednek Isten törvé-
nyének, de engedelmességük hamis volt. A vámszedőket mint hűtleneket 
átkozták és megvetették a farizeusok, hitükkel és tetteikkel azonban az 
előbbiek megmutatták, hogy azok előtt az önigazult emberek előtt men-
nek be a mennyországba, akik nagy világosságot kaptak, de cselekedeteik 
nem feleltek meg isteni elhivatásuknak.

A papok és vezetők nem voltak hajlandók elhordozni ezeket a mélyen 
szántó igazságokat, s csöndben maradtak, remélték, hogy Jézus mond va-
lamit, amit ellene fordíthatnak, de még többet is el kellett viselniük.

„Más példázatot halljatok: - folytatta Krisztus. Vala egy házigazda, aki 
szőlőt plántála, és azt gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot 
építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. Mikor pedig a gyümölcs 
ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az 
ő gyümölcsét. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket meg-
verék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék. Ismét külde 
más szolgákat, többet mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének. Utoljá-
ra pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják 
becsülni. De a munkások, meglátván a fiút, mondának maguk közt: Ez az 
örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván 
őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, 
mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?” (Mt 21: 33--40).

Jézus az összes jelenlevőhöz intézte kérdését, de a papok és vezetők 
válaszoltak: „Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; - mondták - a szőlőt 
pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt an-
nak idejében” (Mt 21:41). A szószólók először nem vették észre, kire vo-
natkozik a példázat, most azonban látták, hogy önmaguk felett mondtak 
ítéletet. A példázatban a gazda Istent jelképezi, a szőlő a zsidó nemzetet, 
a gyepű pedig a védelmükül szolgáló isteni törvényt. A torony a templo-
mot szimbolizálta. A szőlőskert ura mindent megtett a felvirágoztatás ér-
dekében. „Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; - mondja - mit meg 
nem tettem vele?” (Ésa 5:4) Ez kifejezi Isten lankadatlan gondoskodását 
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Izraelről. Ahogyan a munkásoknak vissza kellett téríteniük a gazdának az 
őt megillető részt a szőlő terméséből, úgy Isten népének is a szent kivált-
ságokhoz méltó élettel kellett tisztelnie Őt. Ahogyan a munkások megöl-
ték a szolgákat, akiket a gazda a gyümölcsért küldött, úgy adták a zsidók is 
halálra az Istentől megtérésükre küldött prófétákat. Egyik követet a másik 
után gyilkolták meg. Eddig a példázat jelentése nem lehetett kérdéses, a 
folytatása azonban még világosabb és egyértelműbb. A szeretett fiúban - 
akit a szőlő ura végül elküldött engedetlen szolgáihoz, akit megragadtak 
és megöltek - a papok és főemberek láthatták Jézusnak és küszöbön álló 
sorsának félreérthetetlen képét. Máris tervezték annak meggyilkolását, 
akit az Atya utolsó felhívásként küldött hozzájuk. A hálátlan munkásokra 
kiszabott ítélet azok sorsát szemlélteti, akik Krisztust halálra adják.

A Megváltó szánalommal rájuk tekintett, és folytatta: „Sohasem olvas-
tátok-é az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet-
nek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annakokáért 
mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly nép-
nek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzú-
zatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt” (Mt 21:42-44).

Ezt a jövendölést a zsidók gyakran ismételgették a zsinagógákban, az 
eljövendő Messiásra vonatkoztatták. Krisztus az egész zsidó vallás és a 
megváltási terv szegletköve volt. Ezt az alapkövet vetették most el a zsidó 
építők, Izrael papjai és vezetői. A Megváltó felhívta figyelmüket a próféci-
ákra, hogy lássák, milyen veszélybe kerültek. Minden rendelkezésére álló 
eszközzel világossá akarta tenni számukra, mire készülnek.

Szavainak egy másik célja is volt. A kérdésre: „Mikor azért megjő a 
szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?” (Mt 21:40), Krisztus 
pontosan azt a választ várta a farizeusoktól, amit azok adtak. Terve szerint 
önmagukat ítélték el. Figyelmeztetései nyomán nem tartottak bűnbána-
tot, ez megpecsételte sorsukat. Jézus szerette volna, ha belátják, hogy 
magukat döntik romlásba. Meg akarta mutatni nekik, hogy Isten igazsá-
gos, amikor máris elkezdte visszavonni nemzeti kiváltságaikat - ez nem-
csak a templom és a város lerombolásával, hanem a nemzet szétszórásá-
val is fog végződni.

A hallgatók felismerték a figyelmeztetést. A papok és vezetők azonban 
nem törődtek a saját maguk által kimondott ítélettel, készek voltak betöl-
teni a példázatot, amikor így szóltak: „Ez az örökös; jertek, öljük meg őt” 
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(Mt 21:38). „És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól” 
(Mt 21: 46), mert a nép érzelmei Krisztus felé hajlottak.

A megvetett kő jövendölésének felidézésével Krisztus Izrael történe-
tének egy valóságos eseményére utalt. Az eset az első templom építé-
sével kapcsolatos. Különösen időszerű volt Krisztus első eljövetelekor, és 
különleges erővel kellett volna hatnia a zsidókra, de számunkra is tartogat 
tanulságot. Mikor Salamon templomát építették, az alapokhoz és a falak-
hoz szükséges hatalmas köveket már a bányában tökéletesen kifaragták, 
majd az építkezés helyszínére hozták. Szerszám nem érintette többé őket, 
a munkásoknak csak a helyükre kellett rakniuk a köveket. Hoztak az alapo-
záshoz egy követ, melynek rendellenes mérete és különleges alakja volt, a 
munkások nem találtak neki helyet, nem akarták elfogadni. Bosszantotta 
őket, hogy felhasználatlanul hever az útjukban. Hosszú ideig elvetett kő 
maradt. Ám amikor a munkások a sarkot akarták kialakítani, sokáig ke-
restek egy elég nagy méretű, erős, megfelelő alakú követ, mely elbírja a 
ránehezedő hatalmas súlyt. Ha megfontolatlanul választanak követ erre 
a fontos helyre, az egész épület biztonsága veszélybe került volna. Olyan 
követ kellett találniuk, mely ellenáll a napnak, a fagynak, a viharnak. Idő-
közben több követ is kiválasztottak, de ezek a hatalmas súly nyomása alatt 
darabokra hullottak. Más kövek nem bírták ki a hirtelen légköri változások 
próbáját. Végül a figyelem a rég elvetett kőre terelődött. Kinn állt a sza-
badban napon és viharban, de a legkisebb repedés sem látszott rajta. Az 
építők megvizsgálták ezt a követ. Egy kivételével minden próbát elvégez-
tek. Ha kibírja az óriási nyomást, elhatározták, hogy ezt a követ választják. 
Elvégezték a próbát. A követ elfogadták, kijelölt helyére tették, s úgy ta-
lálták, hogy pontosan odaillik. Prófétikus látomásban Ésaiás megértette, 
hogy ez a kő Krisztust jelképezi. Így szól:

„A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt _ féljétek, és Őt rettegjétek! 
És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés, köve és botránkozás sziklá-
ja Izrael két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek 
köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak!” 
(Ésa 8:13-15). Ésaiás prófétai látomásban látja Krisztust az első advent-
kor, ahogy kiállja azokat a próbákat, kísértéseket, melyeknek alávetették 
a Salamon templomának fő szegletkövét, a jelképet. „Ezért így szól az Úr 
Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkö-
vet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!” (Ésa 28:16).
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Isten végtelen bölcsességgel választotta ki az alapkövet, s maga fektet-
te azt le. Erős alapnak nevezi. Az egész világ ráhelyezheti terheit, bánatát, 
mindent elbír. Krisztus „próbakő”. Sohasem okoz csalódást azoknak, akik 
bíznak Benne. Ő minden próbát kiállt. Elhordozta Ádám bűnének terhét, 
utódainak vétkét, és felettébb győztesként került ki a gonoszság erőivel 
vívott küzdelemből. Elhordozta a terhet, melyet a megtérő bűnösök Reá 
vetettek. Krisztusban enyhülést talál a vétkes szív. Ő az erős alap. Aki Reá 
támaszkodik, az tökéletes biztonságban nyugszik.

Ésaiás próféciájában Krisztus az erős alap, és egyben a botránkozás 
köve is. Péter apostol a Szentlélek ihletésére világosan megmutatja, kinek 
alapkő Krisztus, és kinek a megütközés sziklája:

„Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, 
az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, ti 
magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy 
lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus 
által. Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, amely 
kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség 
azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az 
építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé, és megütközésnek kövé-
vé s botránkozásnak sziklájává; akik engedetlenek lévén, megütköznek az 
igében” (1Pt 2:3-8).

A hívőknek Krisztus az erős alap. Ezek azok, akik a Sziklára esnek, és 
szétzúzódnak. Ők képviselik a Krisztusba vetett hitet és alárendelődést. 
A Sziklára esni és szétzúzatni annyi, mint feladni önigazultságunkat, s egy 
gyermek alázatával járulni Krisztushoz, vétkeinket megbánva, úgy, hogy 
hiszünk megbocsátó szeretetében. Ugyancsak hit és engedelmesség által 
épülünk fel Krisztuson, mint fundamentumunkon.

Erre az élő kőre zsidók és pogányok egyaránt építhetnek. Ez az egyet-
len alap, melyre biztosan építhetünk. Mindenki számára elég széles; 
elég erős, hogy elhordozza az egész világ súlyát, terhét. A Krisztussal, az 
élő kővel fenntartott kapcsolat által mindenki élő kővé válik, aki erre az 
alapra épít. Sokakat saját erőfeszítéseik faragnak, fényeznek, szépítenek, 
mégsem lehetnek „élő kövek”, mert nincsenek összeköttetésben Krisz-
tussal. E nélkül a kapcsolat nélkül senki sem tartatik meg. Ha Krisztus 
élete nincsen bennünk, nem állhatunk meg a kísértés viharaiban. Örök 
biztonságunk attól függ, erős alapra építkezünk-e. Ma tömegek építenek 
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meg nem próbált alapra. Ha ömlik az eső, tombol a vihar, eljön az ár, 
házuk összeomlik, mert nem az örök Sziklára, a fő szegletkőre, Krisztus 
Jézusra alapozták.

„Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében” (1Pt 2:8), azoknak 
Krisztus a megütközés sziklája. Viszont „a kő, amelyet az építők megvetet-
tek, az lett a szegeletnek fejévé” (1Pt 2:7). A megvetett kőhöz hasonlóan 
földi küldetése során Krisztusnak is mellőzést, visszaéléseket kellett elvi-
selnie. „Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség 
ismerője! [...] utált volt; és nem gondoltunk vele” (Ésa 53:3). Ám közeleg 
az idő, amikor megdicsőül. A halálból történt feltámadása „hatalmasan 
Isten Fiának” jelentette ki Őt (Róm 1:4). Második eljövetelekor ég és föld 
Uraként fog megnyilatkozni. Akik most meg akarták feszíteni, majd felis-
merik nagyságát. A megvetett kő a világegyetem előtt válik szegletkővé.

És „akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt” (Mt 21:44). A nép, mely 
visszautasította Krisztust, hamarosan pusztulni látja városát, nemzetét. 
Dicsőségük elhalványul, szétszóródnak, mint szélben a por. Mi tette tönk-
re a zsidókat? A szikla, mely - ha ráépítettek volna - biztonságuk lett volna. 
Isten megvetett jósága, az elutasított kegyelem. Az ember szembehelyez-
kedik Istennel, és minden, ami üdvösségét szolgálná, pusztulását okoz-
za. Minden halált hoz, amit Isten életre rendelt. A zsidók megfeszítették 
Krisztust - ezzel magukra vonták Jeruzsálem pusztulását is. A Kálvárián 
kiomlott vér reájuk nehezedett, és pusztulást hozott nekik ezen a világon 
és az eljövendőre nézve is. Az lesz a végső nagy nap, amikor az ítélet ki-
töltetik Isten kegyelmének visszautasítóira. Krisztus, a megütközés köve 
bosszúálló hegyként fog megjelenni nekik. Arcának dicsősége, ami élet 
az igazaknak, emésztő tűz lesz a gonoszoknak. Az elutasított szeretet, a 
megvetett kegyelem miatt a bűnös el fog pusztulni.

Jézus számos példázattal és sokszoros figyelmeztetésekkel mutatta 
meg, mi lesz az eredménye, ha a zsidók elutasítják Isten Fiát. Ezek a sza-
vak minden korban mindenkihez szólnak, aki nem hajlandó Megmentő-
jének elfogadni Őt. Minden felhívás nekik szól. A megszentségtelenített 
templom, az engedetlen fiú, a hamis munkások, a lenéző építők minden 
bűnös életében megfelelőjükre találnak. Hacsak bűnbánatot nem tarta-
nak, a megjövendölt sors megvalósul.

>>> vissza az 5. tanulmányhoz
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6. Tanulmány javasolt olvasmánya

A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 13-15. (PÉLDAKÉPÜNK-részlet)
Az Úr Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy fáradhatatlanul szolgálja 

az ember szükségleteit. Elvette erőtlenségünket, hordozta betegségein-
ket (Mt 8:17), hogy az emberiség minden nyomorán enyhíthessen. Azért 
jött, hogy levegye rólunk a betegség, a nyomor és a bűn terhét. Isten 
azért küldte, hogy az embernek tökéletes gyógyulást hozzon; hogy egész-
séget, békességet adjon neki, és tökéletessé tegye jellemét.

Különbözőek voltak a körülményei és a nehézségei azoknak, akik se-
gítségért esedeztek, de senki, aki hozzá jött, nem távozott elégedetlenül. 
Áradt belőle a gyógyító erő, és az embereket testileg, szellemileg, lelkileg 
meggyógyította.

A Megváltó munkája nem korlátozódott sem időhöz, sem helyhez. Kö-
nyörülete nem ismert határt. Gyógyítása és tanítása oly sok embert érin-
tett meg, hogy nem volt Palesztinában a köré sereglett sokaság befogadá-
sához elég nagy épület. Galilea hegyeinek zöld lankáin, a fő útvonalakon, a 
tengerparton, a zsinagógában és mindenhol, ahol betegeket lehetett hozzá 
vinni, kórháza megtalálható volt. Minden nagy- és kisvárosban, minden fa-
luban, amelyen áthaladt, rátette kezét a szenvedőkre és meggyógyította 
őket. Ahol szívesen fogadták üzenetét, biztosította az embereket mennyei 
Atyjuk szeretetéről. Naphosszat szolgált a hozzá fordulóknak; esténként pe-
dig azok rendelkezésére állt, akiknek napközben fárasztó munkával kellett 
megkeresniük családjuk nyomorúságos kenyerét.

Jézus az ember megváltásának félelmetes felelősségét hordta. Tudta, 
hogy ha nem történik gyökeres változás az emberiség elveiben és szán-
dékaiban, mindnyájan elvesznek. Ezt a terhet hordta lelkében; senki sem 
mérhette fel, milyen nagy súly nehezedik reá. Gyermekkorában, ifjúsá-
gában és férfikorában magányos volt. Közelében lenni mégis a mennyet 
jelentette. Naponta próbákkal és kísértésekkel találkozott; nap mint nap 
érintkezésbe került a gonoszsággal, és látta, milyen hatalma van a bűn-
nek azokon, akiket meg akart áldani és menteni. Jézus mégsem lankadt, 
mégsem csüggedt el.

Minden vágyát teljesen alárendelte küldetésének. Azzal tette dicsővé 
életét, hogy mindenben Atyja akarata volt számára az első. Anyja – ami-
kor a gyermek Jézust a rabbik iskolájában találta – így szólt: „Fiam, miért 
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cselekedted ezt velünk?” Jézus így válaszolt – és válaszában életművének 
alapeszméje tükröződik: „Mi dolog, hogy engem kerestek? Avagy nem 
tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az 
én Atyámnak dolgai?” (Lk 2:48–49).

Jézus élete az állandó önfeláldozás élete volt. Ezen a világon nem volt 
otthona, kivéve, amit barátai szeretetből – mint vándornak – nyújtot-
tak neki. Azért jött, hogy a legszegényebbek életét élje értünk, és hogy 
a nincstelenek és szenvedők között éljen és munkálkodjék. Elismerés és 
megbecsülés nélkül járt-kelt azok között, akikért olyan sokat tett.

Mindig türelmes és derűs volt; a szenvedők az élet és a béke hírnökét 
üdvözölték benne. Meglátta, hogy miben szenvednek szükséget a férfiak 
és a nők, a gyermekek és az ifjak. Mindnyájukat hívta: „Jöjjetek énhozzám.”

Szolgálata során Jézus több időt szentelt gyógyításra, mint prédikálás-
ra. Csodái tanúsították szavainak igaz voltát: nem azért jött, hogy rombol-
jon, hanem hogy mentsen. Ahova csak ment, könyörületességének híre 
megelőzte. Amerre elhaladt, egészségüknek örvendeztek és új képes-
ségeiket próbálgatták azok, akiken könyörült. Tömegek gyűltek köréjük, 
hogy tőlük hallják meg, mit cselekedett az Úr. Sokak számára az Ő hangja 
volt az a hang, amit életükben először hallottak, az Ő neve az első szó, 
amit kiejtettek, az Ő arca az első arc, amire tekintetük ráesett. Hogyne 
szeretnék Jézust és hirdetnék dicséretét! Amint áthaladt a városokon, 
olyan volt Ő, mint az élet folyója, amely életet és örömet áraszt.

„Zebulonnak földje és Naftalinak földje, A tenger felé, a Jordánon túl,  
A pogányok Galileája,  A nép, amely sötétségben ül vala,  Láta nagy vilá-
gosságot, És akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala,  Azoknak 
világosság támada" (Mt 4:15–16).

A Megváltó minden egyes gyógyítását felhasználta arra, hogy mennyei 
alapelveket ültessen az emberek értelmi és lelki világába. Ez volt mun-
kájának célja. Földi áldásokat hintett, hogy az emberek szívét kegyelme 
evangéliumának befogadására késztesse.

Krisztus elfoglalhatta volna a legmagasabb helyet a zsidó nemzet taní-
tói között, de Ő inkább az evangéliumot hirdette a szegényeknek. Helyről 
helyre vándorolt, hogy az országutakon és az ösvényeken járók hallhassák 
az igazság igéit. A tengerparton, a hegyoldalon, a városok utcáin, a zsina-
gógában hallható volt az Igét magyarázó szava. Sokszor tanított a temp-
lom külső udvarában, hogy a pogányok is hallhassák beszédét.
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Krisztus tanítása annyira más volt, mint az írástudók és farizeusok írás-
magyarázata, hogy az emberek felfigyeltek rá. A rabbik hosszasan foglal-
koztak a hagyományokkal, az emberi elméletekkel és a spekulációkkal. 
Sokszor tették magának a Szentírásnak a helyére azt, amit emberek taní-
tottak és írtak a Szentírásról. Krisztus tanításának tárgya Isten Igéje volt. A 
kérdezősködőknek egyszerűen így válaszolt: „Meg van írva”; „A törvény-
ben mi van megírva?”; „Mint olvasod?”. Akár barátban, akár ellenségben 
támadt érdeklődés, minden alkalommal az Igét tárta fel. Világosan és 
hatalommal hirdette az evangélium üzenetét. Szavai reflektorfénybe he-
lyezték a pátriárkák és próféták tanításait, és az Írások új kinyilatkoztatás-
ként tárulkoztak fel az emberek előtt. Hallgatói soha azelőtt nem fogták 
fel ilyen világosan Isten Igéje értelmének mélységeit.

Soha nem volt olyan evangélizátor, mint Krisztus. Ő volt a menny Fen-
sége, de megalázkodva magára vette emberi természetünket, hogy ott 
találkozzék az emberekkel, ahol vannak. Krisztus, a szövetség hírnöke, az 
üdvösség örömhírét hozta minden embernek: gazdagnak és szegénynek, 
szabadnak és rabszolgának. Nagy Gyógyítókénti híre Palesztina-szerte el-
terjedt. A betegek elmentek oda, amerre útja vezetett, hogy segítségét 
kérjék. Sok gondterhelt ember is megkereste, hogy hallhassa szavait, és 
érezhesse kezének érintését. A dicsőség Királya így járt városról városra; 
szerény emberi öltözékben hirdette az evangéliumot, és gyógyította a be-
tegeket.

>>> vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁI, 69-72. (MEGSZENTELŐDÉS)
A prédikátornak könyvből tanult bölcsességnél többre van szüksége, 

hogy eredményes munkát végezhessen. Aki lelkek megmentésére törek-
szik, annak szüksége van megszentelődésre, igazságosságra, körültekin-
tésre, szorgalomra, tetterőre és tapintatra. Ha ezekkel rendelkezik, nem 
lesz méltatlan szolgája az Úrnak, befolyása a jóra meghatározó lesz.

Krisztus minden tettét és kívánságát szigorúan a misszió szolgálatába 
állította és ez a misszió a menny pecsétjét viselte. Mindent alárendelt an-
nak a munkának, amelynek elvégzésére lejött a Földre. Amikor édesanyja 
gyermekkorában rátalált a tanítók iskolájában, és így szólt hozzá: „Fiam, 
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miért cselekedted ezt velünk?” - válasza életfelfogását fejezte ki: „Mi do-
log, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban 
kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?” (Lk. 2:48-49)

Jellemezze szolgáit is a Krisztus által bemutatott odaadás, megszen-
telődés és alárendelődés Isten igéje követelményeinek. Jézus elhagyta a 
biztonság és békesség otthonát, még a világ megteremtése előtt feladta 
a dicsőséget, amelyet az Atyánál élvezett. Leszállt a világmindenség trón-
járól, szenvedő, megkísértett emberré lett, magányosan járt, hogy köny-
nyeket vessen és vérével öntözze az életre elvetett magokat az elveszett 
világért.

Ily módon hintsék el szolgái is a magot. Amikor Ábrahám elhívatott az 
igazság magvának elhintésére, ezt a parancsot kapta: „Eredj ki a te föl-
dedből és rokonságod közül és atyádnak házából a földre, amelyet muta-
tok néked.” (I. Móz. 12:1) Ő elment mint Isten fáklyahordozója és hirdette 
az Úr nevét a világnak. „És ő kiméne, nem tudván, hová megy.” (Zsid. 
11:8) Elhagyta hazáját, rokonait és mindent, ami kellemessé tette földi 
életét, hogy vándor és idegen legyen.

Pál apostol is üzenetet kapott, amikor a jeruzsálemi templomban 
imádkozott: „Eredj el, mert én téged messze küldelek, a pogányok közé.” 
(Ap. csel. 22:21) Akiket elhívnak a Krisztushoz való csatlakozásra, azoknak 
ott kell hagyniuk mindent, hogy Őt kövessék. Meg kell szakítani a régi 
összeköttetéseket, le kell mondani régi élettervekről, fel kell adni földi 
reményeket. Munka és könnyek között, a magányban és áldozatok árán 
kell hinteni a magot.

Aki testét, lelkét és elméjét az Úrnak szenteli, állandóan új erőt nyer 
testileg, lelkileg és szellemileg. A menny kiapadhatatlan készletei állnak 
rendelkezésére. Krisztus megajándékozza saját lelkével, életet ad saját 
életéből. A Szentlélek a legnagyobb erővel munkálkodik szívében és lel-
kében. Isten kegyelme növeli és fejleszti képességeit és az isteni termé-
szet a legnagyobb mértékben jön segítségére a lélekmentés munkájában. 
A Krisztussal való együttmunkálkodás által tökéletessé lesz Őbenne, és 
emberi gyengesége ellenére is alkalmas lesz a Mindenható munkáinak 
elvégzésére.

A Megváltó nem fogad el megosztott szolgálatot: Isten szolgája tanulja 
meg naponként átadni magát az Úrnak! Kutasson Isten Igéjében; igye-
kezzék megérteni jelentőségét és engedelmeskedjen tanításának. Ily mó-
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don elérheti a keresztény tökéletességet. Az Úr munkálkodik vele napról 
napra és nemesíti jellemét, amely megáll majd a végső próba idején. Ily 
módon a hívő napról napra dicső bizonyságot tesz emberek és angyalok 
előtt, hogy az evangélium mit tud véghezvinni az elbukott emberért.

Amikor Krisztus az Ő követésre hívta fel tanítványait, nem ajánlott ne-
kik kecsegtető kilátásokat ebben a földi életben, nem ígért nekik nyeresé-
get vagy világi méltóságot, és ők sem szabtak feltételeket azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen fizetséget kapjanak. Mátéhoz, aki a vámnál ült, így szólt 
a Megváltó: „Kövess engem! És az felkelvén követte őt.” Máté, mielőtt a 
szolgálatába állt, nem kért tőle egy meghatározott összeget, amely meg-
felel a korábbi foglalkozásában kapott fizetésének. Követte Jézust minden 
kérdezősködés és tétovázás nélkül. Elegendő volt számára, hogy a Meg-
váltóval járhat, hallhatja szavait és közösen munkálkodhat Vele.

Ugyanez történt a már előbb elhívott tanítványokkal is. Amikor Jézus 
elhívta Pétert és társát, hogy kövessék őt, azonnal otthagyták hálójukat 
és csónakjukat. Néhány tanítványnak voltak barátai, akikről gondos-
kodni kellett. Amikor azonban megkapták a Megváltó meghívását, nem 
ingadoztak és nem kérdezték, miből éljenek meg és tartsák el családju-
kat? Egyszerűen engedelmeskedtek a hívásnak, és amikor Jézus később 
megkérdezte tőlük: „Mikor elküldtelek benneteket erszény és táska nél-
kül, volt-e valami fogyatkozástok?” - azt felelhették: „Semmiben sem!” 
(Lk. 22:35)

A Megváltó ma bennünket hív el művéhez, mint egykor Mátét, Jánost 
és Pétert. Ha szeretete érintette szívünket, nem a fizetség kérdése lesz a 
legfontosabb gondolatainkban. Örülni fogunk, hogy Krisztus munkatársai 
lehetünk és aggodalmaskodás nélkül bízzuk magunkat gondjaira. Ha Isten 
lesz erősségünk, világosan felismerjük kötelességeinket, és szándékaink 
önzetlenné válnak. Életünket nemes igyekezet hatja át, amely kizár min-
den közönséges indokot.

Sokan, akiket az Úr felhasználhatna, nem akarják hallani és követni az 
Ő hívó szavát. Rokonok és barátok, régi szokások, összeköttetések annyira 
lekötik őket, hogy Isten csak kevés tanítást tud adni nekik és szándékai 
felől csak kevés ismeretet tud közölni velük. Az Úr sokkal többet tenne 
szolgáiért, ha teljesen átadnák magukat Neki és az Ő szolgálatát többre 
értékelnék a rokoni kötelékeknél és minden egyéb földi kötelezettségnél.
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TELJESEBB MEGSZENTELŐDÉS SZÜKSÉGES
Az idő nagyobb teljesítőképességet és teljesebb megszentelődést kí-

ván. Istenhez kiáltok: ébressz fel és küldj olyan hírnököket, akik tudatá-
ban vannak felelősségünknek, akiknek szívében az „én” bálványa - amely 
minden bűn forrása - megfeszíttetett. Embereket, akik magukat minden 
fenntartás nélkül hajlandók Isten szolgálatának szentelni; akiknek lelkét a 
munka szentsége és hivatásuk felelősségének tudata hatja át, akik elha-
tározták, hogy az Úrnak nem hoznak hamis áldozatot, mely sem erőfeszí-
tésbe, sem imába nem kerül.

Wellington hercege egyszer jelen volt egy tanácskozáson, ahol keresz-
tény férfiak a pogányok közötti eredményesebb munkálkodás lehetősé-
geit tárgyalták. Amikor megkérdezték, mi a véleménye, vajon megéri-e a 
fáradságot és meghozza-e a befektetett költség a várt eredményt, az öreg 
katona így felelt:

„Uraim, mi a menetparancsuk? Önöknek nem az eredményesség kér-
dését kell megvitatni. Ha helyesen olvasom, parancsuk így szól: „Elmen-
vén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek!” 
Uraim, engedelmeskedjenek ennek a menetparancsnak!”

Testvéreim, az Úr hamar eljön, és minden tetterőnket az előttünk álló 
munka befejezésére kell fordítanunk. Kérlek benneteket, szenteljétek 
magatokat teljesen ennek a munkának. Krisztus minden idejével, erejé-
vel, lelkével az emberiség javán és áldásán munkálkodott. Teljes napokat 
szentelt a munkának és egész éjjeleket az imának, erőt gyűjtve, hogy győ-
zedelmesen állhasson ellen a kísértőnek és hogy a nála oltalmat kereső-
kön segítsen. Mint ahogy az élő folyamot nyomon követhetjük a partjai 
mentén viruló zöld növényzet között, úgy láthatjuk Krisztust is irgalmas 
cselekedeteivel, amelyek lépten-nyomon jelzik útját. Amerre járt, nyo-
mában egészség és boldogság fakadt. Oly egyszerűen beszélt az életről, 
hogy a kisgyermek is meg tudta érteni. Szolgálatra kész szelleme átter-
jedt az ifjúságra, akik átadták magukat szeretetteljes befolyásának, hogy 
segítsenek a szegényeken. A vakok és süketek örvendeztek jelenlétének. 
Szavai a tudatlanoknak és bűnösöknek az élet vizének forrását nyitotta 
meg. Áldását állandóan és bőségesen osztogatta: az örök élet összegyűj-
tött kincsei voltak Krisztusban: az Atya ajándéka az emberiségnek.

Isten szolgáinak tökéletesen érezniük kell, hogy nem a saját magu-
kéi, hanem mint Isten tulajdonai, pecsétjét és bélyegét viselik magukon. 
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Krisztus áldozatának vérével behintve és a tökéletes odaszentelődés szel-
lemében szánják el magukat arra, hogy Krisztus kegyelméből élő áldozat-
ként adják át magukat Isten munkájára. Ó, közülünk milyen kevesen látják 
a bűnös megváltását abban a világosságban, amelyben a menny: mint Is-
ten elméjében öröktől fogva elgondolt tervet! És mily kevesen működnek 
együtt teljes szívvel Megváltójukkal ebben az ünnepélyes befejező mun-
kában! A szükséges szánalomnak alig egy tizede van meg a megmenten-
dő lelkekért. Pedig mily sokakat kell még figyelmeztetni, s mily kevesen 
értenek abban egyet Istennel, hogy magukat teljesen háttérbe szorítsák, 
ha egy-egy Krisztusnak megmentendő lélekről van szó.

Amikor Illés a mennybe készült, így szólt Elizeushoz: „Kérj tőlem, mit 
cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És monda Elizeus: Le-
gyen, kérlek, a tebenned való léleknek kettős mértéke énrajtam.” (II. Kir. 
2:9) Elizeus nem kért világi dicsőséget, sem helyet a föld előkelői között. 
Amiért ő esedezett, az a Lélek nagymértékű adománya volt, amit az ka-
pott, akit Isten az égbe való elragadással kívánt kitüntetni. Ő tudta, hogy 
a munkára, amelyet tőle várnak, semmi más nem képesíti.

Evangélium szolgái! Ha ezt a kérdést intézték volna hozzátok, vajon mit 
feleltetek volna? Mi a szívetek legfőbb vágya, amikor Isten szolgálatában 
munkálkodtok?

>>> vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 32-34. (A TERMÉSZETBEN - ISTEN-
NEL-részlet)

Krisztus szerette a kék ég alatt, a füvel borított domboldalon vagy a 
tóparti fövényen maga köré gyűjteni az embereket. Itt, keze alkotásai 
között, gondolataikat a mesterkéltről a természetesre tudta irányítani. A 
természet növekvő, bontakozó képeiben tárulkoztak ki országának alap-
elvei. S ahogy az emberek tekintetüket a hegyekre, Isten kezének csodá-
latos műveire emelték, értékes igazságokat tanulhattak meg. A mennyei 
Tanító tanításait a természet dolgai később elismételték nekik. Ettől lelki-
leg felemelkedtek, és szívük nyugalmat talált.

Jézus a vele dolgozó tanítványokat sokszor elbocsátotta egy kis időre, 
hogy meglátogathassák családjukat és pihenhessenek, de ők hiába igye-
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keztek Jézust elvonni munkájától. A Megváltó egész nap szolgált a hozzá 
forduló sokaságnak. Napszálltakor pedig vagy kora reggel kiment a he-
gyek templomába Atyjával beszélgetni.

Szakadatlan munkálkodása és a rabbik ellenségeskedésével és hamis 
tanításaival szembeni küzdelme annyira kimerítette, hogy anyja és test-
vérei, sőt még a tanítványok is féltették életét. Ám amikor a fárasztó na-
pot lezáró imádkozás órái után visszatért, látták milyen nyugodt és üde 
az arca, mintha egész lényét élet és erő járta volna át. Reggelenként, az 
Istennel egyedül töltött órák után, a menny világosságát hozta az embe-
reknek.

Jézus így szólt első missziós útjukról visszatérő tanítványaihoz: „Jer-
tek... és pihenjetek meg egy kevéssé”. A tanítványok éppen evangélizá-
ciós szolgálatuk sikerén örvendeztek, amikor eljutott hozzájuk a hír, hogy 
Heródes megölte Keresztelő Jánost. Ez nagy fájdalmat és csalódást oko-
zott nekik. Jézus tudta, hogy súlyos próbának tette ki hitüket azzal, hogy 
hagyta Keresztelő Jánost meghalni a börtönben. Szánó szeretettel nézte 
bánatos, könnyáztatta arcukat. Az ő szemében is könnyek voltak. Elcsukló 
hangon mondta: „Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és 
pihenjetek meg egy kevéssé” (Mk 6:31).

A Galileai-tenger északi csücskénél, Betsaida közelében volt egy el-
hagyatott, üde, tavaszi zöldben pompázó vidék, amely nyugalmat kínált 
Jézusnak és tanítványainak. Erre a helyre indultak csónakjukkal a tavon 
át. Itt a kavargó tömegtől távol megpihenhettek. A farizeusok ellenséges-
kedésétől és vádaskodásától nem zavarva figyelhettek Jézus szavaira a 
tanítványok. Remélték, hogy itt egy kis ideig élvezhetik Uruk társaságát.

Jézus csak egy rövid ideig volt egyedül szeretett tanítványaival. Ó, mi-
lyen drága volt nekik az a néhány perc! Beszélgettek az evangélium mun-
kájáról, és arról, hogy miként tehetnék eredményesebbé evangélizáló 
szolgálatukat. Amikor Jézus megkínálta őket az igazság kincseivel, a meny-
nyei erőtől új életre keltek, szívük reménnyel és bátorsággal telt meg.

A sokaság azonban csakhamar újra Jézus keresésére indult. Feltételez-
ték, hogy ott van, ahova máskor is visszavonult, ezért a nép utánament. 
Meghiúsult Jézus reménye, hogy egy órácskát pihenhet. De a juhok jó 
Pásztorának tiszta, könyörületes szíve mélyén csak szeretet és szánalom 
volt e nyugtalan, szomjazó lelkek iránt. Egész nap szolgált nekik. Este pe-
dig elbocsátotta őket, hogy hazamehessenek pihenni.
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A Megváltó, aki teljesen mások szolgálatára szentelte életét, szükségét 
érezte annak, hogy olykor szakadatlan munkálkodásával és az emberek 
bajainak kezelésével felhagyva Atyja felé forduljon, nála megpihenjen, 
vele zavartalanul beszélgessen. Amikor a tömeg, amely követte, eltávo-
zott, Ő kiment a hegyekbe, és ott, ahol egyedül volt Istennel, imában ön-
tötte ki szívét; e szenvedő, bűnös, szegény emberekért imádkozott.

Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy az aratni való sok, de 
a munkás kevés, nem szakadatlan munkálkodásra sürgette őket, hanem 
erre: „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő 
aratásába” (Mt 9:38). Kimerült munkásaihoz ma is olyan szánakozva szól, 
mint egykor első tanítványaihoz: „Jertek el csupán ti magatok... és pihen-
jetek meg egy kevéssé”.

Mindazoknak, akik Istentől tanulnak, szükségük van egy-egy csendes 
órára, a természettel való kapcsolatra, a saját szívükkel és az Istennel való 
bensőséges beszélgetésre. Általuk egy olyan életnek kell megmutatkoz-
nia, amely szokásaiban, életformájában egészen más, mint a világé. Ezért 
személyes tapasztalatból kell megismerniük Isten akaratát. Személy sze-
rint kell meghallanunk, amint szívünkhöz szól. Amikor minden más zaj 
elül, és elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban 
megérti Isten szavát. Ezt mondja: „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy 
én vagyok az Isten!” (Zsolt 46:11). Így lehet eredményesen felkészülni Is-
ten szolgálatára. Aki a rohanó tömeg közepette és az élet mérhetetlen 
sok tennivalójának hordozása közben így felüdül, az a világosság és bé-
kesség légkörében él. Új erőt kap mind fizikailag, mind szellemileg. Élete 
jó illatot áraszt, és az a mennyei erő, amelyről bizonyságot tesz, megérinti 
az emberek szívét.

A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 39-42. (A HIT ÉRINTÉSE-részlet);
„MEGTISZTÍTHATSZ ENGEM!”
A Keleten ismert összes betegség közül a lepra volt a legfélelmete-

sebb. E gyógyíthatatlan, ragályos betegség és az áldozatain látható iszo-
nyatos hatás a legbátrabbakat is félelemmel töltötte el. A zsidók azt tar-
tották, hogy ez a betegség Isten büntetése, és ezért „csapásnak”, „Isten 
ujjának” nevezték. Mélyen gyökerezőnek, kiirthatatlannak, halálosnak, a 
bűn szimbólumának tekintették.
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A ceremoniális törvény a leprást tisztátalannak tartotta. Amit csak 
érintett, tisztátalan lett. Lehelete megfertőzte a levegőt. A leprást kizár-
ták az emberi településekről, mintha már meghalt volna. A lepragya-
núsnak meg kellett mutatnia magát a papoknak. Az ő feladatuk volt őt 
megvizsgálni és ügyében dönteni. Leprásnak nyilvánítása esetén elkülö-
nítették családjától, elszakították Izrael gyülekezetétől, és csak a hozzá 
hasonló szerencsétlenekkel érintkezhetett. Királyokkal és főemberekkel 
sem tettek kivételt. E rettenetes betegségtől megtámadott uralkodónak 
meg kellett válnia a királyi pálcától és a társadalomtól.

A leprásnak barátaitól és rokonaitól elszakítva kellett hordoznia beteg-
sége átkát. Köteles volt közhírré tenni saját nyomorúságát, ruháját meg-
szaggatni, és figyelmeztető jelt adni, hogy mindenki elmenekülhessen 
fertőző közelségéből! A magányos száműzött gyászos „tisztátalan! tisz-
tátalan!” kiáltása olyan jeladás volt, amelyet félelemmel és borzadállyal 
hallgattak az emberek.

Azon a vidéken, ahol Jézus munkálkodott, sok ilyen nyomorult volt; és 
amikor szolgálatának híre eljutott hozzájuk, egyikük szívében ébredezni 
kezdett a hit: Ha elmehetne Jézushoz, talán meggyógyulna. De hogyan 
találhatja meg Jézust? Akit örökös elszigeteltségre ítéltek, miként lépjen 
a Gyógyító elé? És vajon meggyógyítja-e Krisztus? Nem átkozza-e meg, 
ahogy a farizeusok, sőt még az orvosok is tették? Nem fogja-e arra inteni, 
hogy tűnjék el az emberi településekről?

A leprásnak minden eszébe jutott, amit Jézusról hallott. Jézus senkit 
sem küldött el, aki segítségért fordult hozzá. Ez a nyomorult ember el-
határozta, hogy megkeresi a Megváltót. A városokba ugyan nem mehet 
be, de talán elé kerülhetne valamilyen hegyi ösvényen, vagy rátalálhat, 
amikor a városon kívül tanít! Sok az akadály, de ez egyedüli reménye.

A leprás - távol állva - elkap néhány szót a Megváltó ajkáról. Látja, 
amint kezét a betegekre helyezi. Látja a sántákat, bénákat és a különbö-
ző betegségekben haldoklókat egészségesen felkelni, dicsőítve Istent a 
szabadulásért. Hite erőre kap. Egyre közelebb húzódik a Jézust hallgató 
tömeghez. Elfeledkezik az őt korlátozó rendelkezésekről, az emberek biz-
tonságáról, és arról is, hogy mindenki fél tőle. Csak az a boldog remény-
ség él benne, hogy meggyógyul.

A leprás undorító látványt nyújt. A betegség ijesztő sebeket ejtett 
rajta. Borzasztó rothadó testére nézni. Amint meglátják, az emberek 
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hanyatt-homlok menekülnek. Rémületükben egymást lökdösik, nehogy 
hozzájuk érjen. Egyesek megpróbálják Jézustól elzárni, de hiába. Se nem 
látja, se nem hallja őket. Észre sem veszi utálkozó tekintetüket. Csak Isten 
Fiát látja, csak a haldoklót életre hívó hangot hallja.

Jézushoz furakodva, lábához veti magát, és így kiált: „Uram, ha akarod, 
megtisztíthatsz engem.”

És Jézus válaszol: „Akarom, tisztulj meg!”, és kezét reá helyezi (Mt 8:2-3).
Abban a pillanatban valami változás történik a leprással. Vére egész-

séges, idegei érzékenyek, izmai erősek lettek. Bőrének felületén a leprára 
jellemző természetellenes fehér pikkelyek eltűntek, és teste olyan lett, 
mint egy kisgyermeké.

Csak szerezzenek a papok tudomást a leprás meggyógyításáról, Krisz-
tus iránti gyűlöletből lelkiismeretlen ítéletet hoznának! Jézus tárgyilagos 
döntést akar. Ezért megtiltja az embernek, hogy bárkinek is beszéljen 
gyógyulásáról, hanem késedelem nélkül jelentkezzék áldozatával a temp-
lomban, még mielőtt a csodáról bármilyen szóbeszéd elterjedne. Mielőtt 
a papok ilyen áldozatot elfogadhattak, a leprást megvizsgálva igazolniuk 
kellett, hogy teljesen meggyógyult.

A vizsgálat megtörtént. A leprást számkivetésre ítélő papok most ta-
núsították, hogy meggyógyult. Családja és a társadalom visszafogadta. 
Az egészség ajándéka nagyon drága volt neki. Örült férfias erejének és 
családja körébe való visszatérésének. Jézus figyelmeztetése ellenére nem 
tudta tovább titkolni gyógyulása tényét, és hirdette annak hatalmát, aki 
meggyógyította.

Amikor ez az ember Jézushoz fordult, „tele volt poklossággal”. E halá-
los méreg átjárta egész testét. A tanítványok meg akarták a Mestert óvni 
attól, hogy hozzáérjen; mert aki leprást érintett, maga is tisztátalan lett. 
Jézus ráhelyezte kezét a leprásra, de nem fertőződött meg. A leprás pe-
dig megtisztult. Így van ez a bűn poklosságával is, e halálos betegséggel, 
amelynek gyökerei mélyre nyúlnak. Emberi erővel nem lehet kigyógyulni 
belőle. „Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e 
testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény” (Ésa 1:5-6). Jézus, aki 
azért jött, hogy az emberek között éljen, nem fertőződött meg. Jelenlé-
te gyógyító erő volt a bűnös számára. Aki lábához esve hittel könyörög: 
„Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem”, meghallja a választ: „Akarom, 
tisztulj meg!”
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Egyes esetekben Jézus nem azonnal árasztotta a kért áldást a hozzá 
forduló betegre. De a leprás abban a pillanatban meggyógyult, mihelyt 
kérte. Lehet, hogy földi áldásokért mondott imánkra késik a válasz, vagy 
Isten valami mást ad, mint amit kérünk, de nem így van ez akkor, ha bűn-
től való szabadulásért könyörgünk. Isten ki akar bennünket gyógyítani 
a bűnből, hogy gyermekeivé formáljon és képessé tegyen bennünket a 
szent életre. Krisztus önmagát adta „a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson 
minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata 
szerint” (Gal 1:4). „És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy 
ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, 
hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a 
kéréseink, amelyeket kértünk őtőle” (1Jn 5:14-15).

Jézus rátekintett a csüggedtekre, a fájó szívűekre, a reményvesztettek-
re, és azokra, akik földi örömökkel próbálták elnémítani a lélek sóvárgá-
sát. Meghívta őket, hogy nála nyugalmat találjanak.

A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 56-58. (SZOLGÁLATRA VÁLTOTT 
MEG-részlet)

Reggel köszöntött a Galileai tengerre. Jézus és tanítványai a háborgó 
tengeren töltött éjszaka után partot értek, és a felkelő nap sugarai, amikor 
megérintették a vizet és a szárazföldet, mintha békességet hoztak volna. 
Ám amint a hajó utasai kiléptek a partra, a vihartól hányatott tengernél 
is félelmetesebb látvány fogadta őket. A sírok rejtekéből két őrült rohant 
rájuk, mintha darabokra akarták volna tépni őket. Bilincsük darabjai leló-
gtak róluk, amelynek széttörése árán szöktek meg börtönükből. Felsértett 
testükből folyt a vér. Szemük kivillant hosszú fakó hajuk mögül. Mintha 
minden emberi vonást elvesztettek volna; inkább vadállatokhoz hasonlí-
tottak, mint emberekhez.

A tanítványok és társaik rémülten menekültek; de mindjárt észrevet-
ték, hogy Jézus nem tart velük. Megfordultak, hogy lássák, hol van. Jézus 
ott állt, ahol hagyták. Aki lecsendesítette a vihart, aki előbb már találko-
zott Sátánnal, és legyőzte, nem futott el e démonoktól. Amikor a férfi-
ak fogcsikorgatva és habzó szájjal rohantak felé, felemelte kezét, amely 
csendre intette a hullámokat, és a férfiak nem tudtak közelebb jönni. Ott 
álltak Jézus előtt, őrjöngve és tehetetlenül.
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Jézus hatalommal parancsolta meg a tisztátalan lelkeknek, hogy tá-
vozzanak az emberekből. A szerencsétlenek rádöbbentek arra, hogy az 
a Valaki van ott, aki meg tudja szabadítani őket a gyötrő démonoktól. A 
Megváltó lábához estek, hogy irgalomért könyörögjenek; de amikor ajkuk 
beszédre nyílt, a démonok szavait kiáltották: „Mi közünk te veled Jézus, 
Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy... meggyötörj minket?” (Mt 8:29).

A gonosz lelkek kénytelenek voltak szabadon bocsátani áldozataikat, 
és csodálatos változás történt a megszállottakkal. Elméjük megvilágoso-
dott. Szemük értelmet sugárzott. Arcuk, amely régóta a Sátán hasonla-
tosságára torzult, hirtelen szelíd lett, vérrel mocskolt kezük megpihent, 
és ajkuk Isten dicsőítésére nyílt.

Eközben az emberi lakóhelyükről kiűzött démonok a disznókba költöz-
tek, és pusztulásba kergették őket. A disznópásztorok pedig siettek ezt elhí-
resztelni, és az egész lakosság odacsődült, hogy találkozzék Jézussal. A két 
megszállott a vidék réme volt. Most ezek az emberek felöltözve, józanul ül-
tek Jézus lábánál, hallgatták szavait, és dicsőítették annak nevét, aki megy-
gyógyította őket. De e csodálatos jelenet szemlélői nem örültek. A disznók 
elvesztése fontosabb volt számukra, mint Sátán e foglyainak szabadulása. 
Rémülettel tolongtak Jézus körül, és könyörögtek, hogy távozzék el tőlük. 
Jézus teljesítette kérésüket, és azonnal áthajózott a túlsó partra.

A meggyógyított ördöngősök egészen másként éreztek. Vágyódtak 
Szabadítójuk társaságára. Közelében biztonságban érezték magukat az 
életüket meggyötrő és lényüket emberi mivoltuktól megfosztó démonok-
tól. Amikor Jézus már indult, hogy belépjen a csónakba, nem maradtak 
el mellőle. Lábához borultak, és kérlelték, hadd maradjanak vele, ahol 
hallhatják szavait. De Jézus azt mondta, hogy menjenek haza, és mondják 
el, milyen nagyszerű dolgot művelt értük az Úr.

Otthon munka vár rájuk. Pogány családjuknak el kell mondaniuk, mi-
lyen áldást kaptak Jézustól. Nehéz elszakadniuk a Megváltótól. Küzdel-
mes lesz a sorsuk pogány honfitársaik között. Sokáig éltek a társadalom-
ból kirekesztve, és ezért látszólag alkalmatlanok voltak erre a munkára. 
De mihelyt Jézus rávilágított feladatukra, készek voltak engedelmeskedni.

Nemcsak családjuknak és szomszédaiknak beszéltek Jézusról, hanem 
bejárták az egész Tízvárost; hirdették mindenütt Jézus megmentő hatal-
mát, és elmondták, hogyan szabadította meg őket a démonoktól.

Bár Gadara népe nem fogadta be Jézust, Ő nem hagyta őket a sötét-
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ben - amit ők maguk választottak. Arra kérték, hogy távozzék el tőlük, 
de Ő nem hallgatta meg kérésüket. Hiszen nem tudták, mit utasítanak 
el. Ezért azok útján küldte el nekik a világosságot, akiket készek voltak 
meghallgatni.

A disznók elpusztításával Sátánnak az volt a célja, hogy az embereket 
elfordítsa a Megváltótól, és megakadályozza az evangélium hirdetését 
azon a vidéken. De pontosan ez az esemény rázta fel az embereket úgy, 
ahogy semmi más nem tudta volna, és a figyelmet Krisztusra irányította. 
Bár a Megváltó eltávozott, az emberek, akiket meggyógyított, tanúskod-
tak hatalmáról. Akik a sötétség fejedelmének eszközei voltak, a világos-
ság csatornái, Isten Fiának követei lettek. Amikor Jézus visszatért a Tízvá-
rosba, az emberek köré sereglettek, és a környező vidékről három napig 
ezrek hallgatták a megváltás üzenetét.

A meggyógyult ördöngösök voltak az első olyan misszionáriusok, akik ál-
tal Jézus a Tízváros vidékén az evangéliumot hirdette. Ezek az emberek csak 
rövid ideig hallgatták Jézus szavait. Egyetlen prédikációját sem hallották. 
Nem tudták úgy tanítani az embereket, mint a tanítványok, akik naponta 
Krisztussal voltak. De elmondták azt, amit tudtak; amit ők maguk láttak, 
hallottak, és amit a Megváltó hatalmából megéreztek. Ez az, amit mindenki 
megtehet, akinek a szívét Isten kegyelme megérintette. Az Úr erre a tanú-
ságtételre szólít bennünket, amelynek hiányában pusztul a világ.

Az evangéliumot nem holt elméletként, hanem életet átalakító, eleven 
hatalomként kell bemutatnunk. Isten szolgáinak bizonyságot kell tenniük 
arról, hogy az Ő kegyelme által az ember Krisztus jellemét tükrözheti, és 
örvendhet abban a biztos tudatban, hogy Isten szereti. Isten akaratából 
bizonyságot kell tennünk arról, hogy Ő nem elégedhet meg addig, amíg 
mindazok, akik elfogadták a megváltást, meg nem térnek, vissza nem jut-
nak az istenfiúság szent és kiváltságos állapotára.

Isten a legvisszataszítóbb embert is készséggel fogadja. Ha megbánja 
bűneit, reá árasztja Lelkét, és elküldi a hitetlenek táborába, hogy hirdesse 
kegyelmét. A Sátán eszközeivé aljasult emberek, Krisztus ereje által ma is 
az igazság hírnökeivé formálódhatnak, hogy Krisztus küldötteiként mond-
ják el, milyen nagy dolgot cselekedett velük az Úr, és hogy megkönyörült 
rajtuk.

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

BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 679-681. (FÖLDI KINCSEK ÁTRU-
HÁZÁSA-részlet)

Valaki megkérdezte Jézust, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök éle-
tet? Jézus Atyjának parancsaira hivatkozott, hogy ezek szükségesek az 
üdvösséghez. Ismered a parancsokat, mondta neki: Aki ezeket megtartja, 
élete lesz. Figyeld meg, mit válaszolt: „Mester, mindezeket megtartottam 
ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett az elámított ifjúra, és megszerette őt. 
Most készült megmondani neki, hogy nem szívből tartja meg a parancso-
kat, melyekről oly magabiztosan nyilatkozott. Így szólt hozzá: „Egy fogyat-
kozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, 
és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.”

Jézus itt kertelés nélkül egyenesen a jellemhibájára mutatott. A maga 
lemondó, keresztviselő életét állítja elé. Az Úr mindent elhagyott, hogy 
mentse az embert. Most itt ezt az ifjút kérlelte, hogy jöjjön, kövesse pél-
dáját. Biztosította, hogy akkor kincse lesz a mennyben. Az ígéret hallatára 
megdobbant talán az örömtől az ifjú szíve, hogy igazán kincse lenne a 
mennyben? Jaj, dehogy! Földi kincse volt a bálványa. Ez a kincs eltakarta 
előle a hervadhatatlan örökség értékét. Hátat fordított a keresztnek, az 
Üdvözítő önfeláldozó életének. A lemondó élet helyett a világnak veszi az 
irányt. Vágyódik ugyan a mennyei örökség után, mégis kelletlenül fordul 
el a földi kilátástól. Belső tusa indul benne, mert döntenie kell, hogy me-
lyiket válassza. Végül a földi kincsek mellett határoz.

Az ifjúnak tekintélyes vagyona volt, azon csüggött a szíve. Sehogy sem 
bírt belenyugodni, hogy a mennybe utalja át kincsét. Vagyis visszavon-
ja vagyonától a szeretetét, és jótettek végzésére fordítsa – az özvegy és 
apátlan árva áldására, hogy így jótettekben legyen gazdag. Földi kincse 
iránti szeretete erősebbnek bizonyult, mint az embertársai, s a hervadha-
tatlan örökség szeretete. Az ifjú tehát így döntött. Elvetette a Krisztus által 
ecsetelt kecsegtető ajánlatot, hogy a mennyben gyűjtsön kincseket, mert 
sehogy sem bírt belenyugodni a feltételekbe. Földi birtokai iránti szeretet 
győzött benne. Világi kincsének áldozta hát fel a mennyet, a menny ösz-
szes vonzó dicsőségét. Az ifjú elszomorodott, mert mindkét világot meg 
szerette volna tartani, végül mégis a mennyet dobta oda a földi kedvéért.

Kevesen tudják, mennyire szívükhöz nőtt a gazdagság, míg válaszút 
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elé nem kerülnek. Sok állítólagos Krisztus követője ilyenkor azt bizonyítja, 
hogy nem készült fel a mennyre. Cselekedeteik tanúsítják, hogy jobban 
szeretik a pénzt, mint felebarátjaikat, vagy Istenüket. Akár a gazdag ifjú, 
ők is tudakozódnak az élet útja után. Hanem amikor megmutatják nekik 
az utat, mikor mérlegelik az árat, mikor eléjük tárják, hogy fel kell áldoz-
niuk a földi gazdagságot, s ahelyett jótettekben kell gazdagodniuk, úgy 
döntenek, hogy a menny túl sokba kerül. Minél több kincset gyűjtöttek a 
földön, annál nehezebben értik meg, hogy úgysem az övék, hanem csak 
azért kapták kölcsön, hogy Isten dicsőségére használják fel.

Jézus az ifjú esetében megragadja az alkalmat, hogy fontos tanítást 
nyújtson tanítványainak: „Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országá-
ba.” „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az 
Isten országába bejutni.”

Ezzel mérhetjük le a gazdagság hatalmát. Bénító a gazdagság szerete-
tének emberen gyakorolt hatalma. A vagyon sokakat megrészegít. Úgy vi-
selkednek tőle, mintha elment volna a józan eszük. Minél többet birtokol-
nak a világból, annál többre vágynak. Gazdagságukkal együtt növekszik 
a rettegés, hogy majd ínséget látnak. Az a hajlandóság él bennük, hogy 
kincseket harácsoljanak össze a jövőre. Szűkkeblűek és önzők, rettegnek, 
hogy Isten nem gondoskodik jövőjükről. Ezek valóban szegények az Isten 
iránt. Amint gyülemlik a vagyonuk, abba helyezik bizalmukat, nincs hitük 
Isten és ígéretei iránt.

A szegény, aki hisz és bízik Istenben, aki szeretetére és gondoskodására 
számit, a jótettekben pedig gazdag, okosan használva fel a keveset, amije 
van, hogy mások áldására legyen javaival, az gazdag Istenben. Nem felej-
ti, hogy embertársa igényt tart rá, s az igényt nem veheti semmibe, ha 
engedelmeskedni akar Isten parancsának: „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat." Az Isten iránt gazdag szegény fontosabbnak tartja felebarátja 
üdvösségét, mint a világ összes aranyát, ezüstjét.

Krisztus kijelölte az utat, melyen a világi gazdagsággal rendelkezők, de 
Isten iránt nem gazdagok, valódi gazdagságra tehetnek szert. Ezt mond-
ja: „Adjátok el, amitek van, és árát osszátok szét a szegények között, így 
kincsetek lesz a mennyben.” Azt a gyógymódot javasolja a jómódúaknak, 
hogy ruházzák át szeretetüket a földi kincsekről az örök örökségre. Ha 
Isten ügyébe fektetik javaikat, hogy segítsék a lélekmentést, ha javaikkal 
az ínségesek áldására lesznek, akkor gazdagok lehetnek a jócselekedetek-
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ben és „kincset gyűjtvén magatoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjétek 
az örök életet”. Ez kockázatmentes beruházásnak bizonyul. Sokan mégis 
azt bizonyítják viselkedésükkel, hogy nem bíznak a mennyei bankban. Azt 
választják, hogy földbe ássák javaikat, ahelyett, hogy maguk előtt külde-
nék a mennybe, hogy a szívük mennyei kincsüknél legyen.

Fivérem, kötelesség vár rád. Törekedj legyőzni az irigységet, a földi 
kincsek szeretetét, különösen pedig az önteltséget, mivel sikerült meg-
szerezned az evilági kényelmeket. Szegény gazdagok, bár vallják, hogy 
Istent szolgálják, mégis szánalomra méltók. Bár állítják, hogy ismerik Is-
tent, cselekedeteikkel mégis megtagadják őt. Mily sűrű is ezek sötétsége! 
Vallják ugyan, hogy hisznek az igazságban, viselkedésük mégsem egyezik 
hitvallásukkal. A gazdagság szeretete önzővé, követelőzővé és elvisel-
hetetlenné tesz. A gazdagság hatalom. S a gazdagság szeretete gyakran 
megfosztja az embert mindattól és megbénítja benne mindazt, ami ne-
mes és Istenhez hasonló.

>>> vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 355-359. (JÉZUS MEGDICSŐÜLÉSE) 
Alkonyodik, midőn Jézus maga mellé szólítja három tanítványát, Pé-

tert, Jakabot és Jánost, átvezeti őket a mezőkön, messze föl egy rögös 
ösvényen, egy magányos hegyoldalra. A Megváltó és tanítványai egész 
nap utaztak, tanítottak, s a hegymászás most még jobban kifárasztja őket. 
Krisztus leemelte a terhet számos szenvedő testéről, lelkéről, az élet ára-
mát adta kimerült porhüvelyükbe, de Ő maga is ember, és tanítványaihoz 
hasonlóan elfárasztja a hegymenet.

A lenyugvó nap fénye még elidőz a hegycsúcson, halványodó csillo-
gása bearanyozza ösvényüket. Ám hamarosan elhal a fény a hegyen és a 
völgyben is, a nap lebukik a nyugati láthatáron, s a magányos vándorokra 
az éj sötétje borul. A környezet homálya összhangban áll szomorú életük-
kel, mely köré mind sűrűbb felhők gyülekeznek.

A tanítványok nem merik megkérdezni Krisztust, hová megy és miért. 
Jézus gyakran töltött imában a hegyen egész éjszakákat. Ő, akinek keze 
formálta a hegyet és völgyet, otthon érzi magát a természetben, élvezi 
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csöndjét. A tanítványok követik Krisz?ust, ahová megy, de csodálkoznak, 
miért vezeti őket Mesterük ezen a fárasztó, meredek helyen, amikor ők is 
kimerültek, s Neki is pihenésre volna szüksége.

Végül Krisztus szól, hogy ne menjenek tovább. Néhány lépést távolo-
dik, s a Fájdalmak Férfia erős kiáltásokkal és könnyhullatásokkal esedez. 
Erőért könyörög, hogy kiállhassa a próbát az emberiség érdekében. Újra 
kapcsolatba kell kerülnie a Mindenhatóval, mert csak így képes szembe-
nézni a jövővel. Kiönti szívbéli vágyakozását tanítványaiért, hogy a sötét-
ség hatalmának órájában hitük el ne fogyatkozzék. A harmat elborítja 
meghajló alakját, de Ő most nem érzi. Az éj árnyai sűrűn köré telepednek, 
de Ő nem törődik homályukkal. Így telnek lassan az órák. A tanítványok 
eleinte őszinte odaszenteléssel, vele egységben imádkoznak, egy idő 
után azonban hatalmába keríti őket a fáradtság, s miközben figyelmüket 
a helyszínre igyekszenek fordítani, elalszanak. Jézus beszélt nekik szen-
vedéseiről, magával vitte őket, hogy imában egyesüljenek vele, s most 
érettük imádkozik. A Megváltó látta tanítványai bánatát, enyhíteni akarta 
szomorúságukat, biztosítani kívánta őket, hogy hitük nem volt hiábavaló. 
Még a tizenkettő közül sem tudja mindenki elfogadni a kinyilatkoztatást, 
melyet adni óhajt. Csak azt a hármat választotta ki, hogy vele legyenek a 
hegyen, akik majd tanúi lesznek Gecsemáné-kerti gyötrelmének. Imájá-
nak most az a tárgya, hogy tanítványai láthassák ama dicsőséget, amely 
az Övé volt az Atyával a világ alapítása előtt, s országa nyilatkozzék meg 
emberi szemeik számára, tanítványai erősödjenek meg, mert látták azt. 
Azért könyörög, hogy lássák istenségének megnyilatkozását, ami majd 
vigaszt nyújt nekik szenvedései tetőfokának órájában, s biztosan tudhas-
sák: Ő Isten Fia, és szégyenteljes halála a megváltási terv részét képezi.

Imája meghallgattatik. Miközben alázatosan a sziklás földre borul, hir-
telen megnyílik az ég, Isten városának aranykapui szélesre tárulnak, s a 
hegyről leszálló szent fényesség beragyogja a Megváltó alakját. Istensége 
belülről átragyog az emberin, s egybeolvad a föntről jövő dicsőséggel. 
Térdéről felemelkedve ott áll Krisztus isteni fenségben. Megszűnt a lelki 
gyötrelem. Arca most fénylik, „mint a nap „, ruhája, „fehér, mint a fényes-
ség” (Mt 17:2).

A tanítványok fölébrednek, nézik a hegyet beragyogó dicsőség ára-
datát. Félelemmel vegyes ámulattal szemlélik Mesterük sugárzó alak-
ját. Amint szemük hozzászokik a csodás fényhez, látják, hogy Jézus nincs 
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egyedül. Mellette áll két mennyei lény, bensőségesen beszélgetnek vele. 
Egyikük Mózes, aki a Sínai hegyen beszélt Istennel, másikuk Illés - akinek 
megadatott az a magas kiváltság, ami Ádám fiai közül rajta kívül csak egy-
nek -, kit sohasem győzött le a halál hatalma.

Ezerötszáz évvel azelőtt Mózes a Piszga hegyén állva szemlélte az Ígéret 
Földjét. A Meribánál elkövetett bűne miatt azonban nem mehetett be oda. 
Nem neki jutott az öröm, hogy Izrael seregeit atyáik örökségébe vezesse. 
Gyötrődő könyörgése: „Hadd menjek át kérlek, és hadd lássam meg azt a jó 
földet, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet, és a Libanont!” (5Móz 
3: 25) - nem talált meghallgatásra. A remény, mely negyven évig megvilá-
gította a pusztai vándorlás sötétjét, nem teljesült. Egy pusztai sírba torkol-
lott annyi esztendő küszködése, nyomasztó gondja. Ám Ő, aki „véghetet-
len bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük 
vagy elgondoljuk,” (Ef 3:20) ilyen mértékben válaszolt szolgájának imájára. 
Mózes általment a halál országán, de nem kellett a sírban maradnia. Maga 
Krisztus hívta elő az életre. Sátán, a kísértő követelte Mózes testét vétke 
miatt, de Krisztus, a Megváltó előhozta őt a sírból (Vö. Júd 9!).

A megdicsőülés hegyén Mózes tanú volt rá, hogy Krisztus győzött a bűn 
és a halál fölött. Azokat jelképezte, akik az igazak föltámadásakor előjön-
nek a sírból. Illés, aki anélkül ment a mennybe, hogy meghalt volna, azo-
kat jelképezte, akik élni fognak a földön Krisztus második eljövetelekor, 
akik elváltoznak „nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombi-
taszóra”, amikor „szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot 
öltsön magára”, és „e halandó test halhatatlanságot öltsön magára” (lKor 
15:52-53). Jézus mennyei világosságba öltözött, ahogyan meg fog jelenni, 
amikor eljön „másodszor bűn nélkül” (Zsid 9:28) üdvösségre. Mert el fog 
jönni „az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal”. (Mk 8:38) A Megvál-
tó tanítványainak adott ígérete most beteljesedett. A hegyen kicsinyített 
formában látható volt a dicsőség jövendő országa: Krisztus, a király; Mó-
zes, a feltámadott szentek; és Illés, az elváltozott szentek képviselője.

A tanítványok még nem fogják föl a látottakat, de örvendeznek, ami-
ért hosszútűrő tanítójukat - aki gyöngéd és alázatos, s gyámoltalan ide-
genként vándorol ide-oda - megtisztelik a menny kiváltságosai. Azt hiszik, 
Illés a Messiás uralkodását fogja bejelenteni, s Krisztus országát hamaro-
san megalapítják a földön. Félelmük, csatódásuk emlékét örökre elűzhe-
tik. Szeretnének ott maradni, ahol Isten dicsősége megnyilatkozott. Péter 
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felkiált: „Mester, jó nékünk itt lennünk: csináljunk azért három hajlékot, 
egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek.” (Lk 9:33) A tanítvá-
nyok bizonyosak afelől, hogy Mózes és Illés Mesterük védelmére, királyi 
tekintélyének megalapozására érkezett.

A koronát azonban a keresztnek kell megelőznie. Beszélgetésük tárgya 
nem Krisztus trónra emelése, hanem Jeruzsálemben bekövetkező halála. 
Jézus egyedül járt az emberek között, hordozta az emberiség gyengesé-
geit, annak fájdalma, bűne ránehezedett. Mennél inkább nyomasztotta a 
közelgő próba lelkileg annál inkább egyedül maradt a világban, mely nem 
ismerte fel Őt. Még szeretett tanítványai is elmerültek saját kételyeikben, 
bánatukban, vérmes reményeikben, s nem fogták föl küldetésének titkát. 
Egykor a menny szeretete és közössége övezte, de az Általa teremtett 
világban magányos volt. Most a menny elküldte követeit Jézushoz; nem 
angyalokat, hanem embereket, akik elszenvedtek fájdalmat, bánatot, és 
együtt tudtak érezni a Megváltóval földi életének próbájában. Mózes és 
Illés Krisztus munkatársai voltak. Vele együtt sóvárogták az emberiség 
megváltását. Mózes Izraelért könyörgött: „De most bocsásd meg bűnü-
ket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál” (2Móz 
32:32). Illés ismerte a lélek magányosságát, a három és fél éves éhség 
idején hordozta a nemzet gyűlöletének és bajának terhét. Egyedül állt 
ki Istenért a Kármel hegyén. Egyedül menekült a pusztába fájdalmával, 
kétségbeesésével. Isten ezeket az embereket választotta az összes, trón-
ját körülvevő angyal felett, hogy beszéljenek Jézussal szenvedésének kö-
rülményeiről, s vigasztalják, biztosítsák a menny együttérzéséről. A világ 
reménye, minden emberi lény üdvössége volt beszélgetésük lényege.

Mivel elnyomta őket az álom, a tanítványok keveset hallottak a Krisz-
tus és a mennyei követek közötti beszélgetésből. Elmulasztottak vigyázni 
és imádkozni, így nem részesülhettek abban, amit Isten adni kívánt nekik: 
Krisztus szenvedéseinek és az azt követő dicsőségnek a megismerésében. 
Elveszítették azt az áldást, amely az övék lehetett volna, ha ők is vállalják 
az önfeláldozást. A tanítványok késedelmesek voltak a hit dolgában, ke-
vésre becsülték a kincset, mellyel a menny gazdaggá akarta tenni őket.

Mégis nagy világosságot kaptak. Megbizonyosodtak róla, hogy az 
egész menny ismeri a zsidó nemzet bűnét, Krisztus elvetését. Mélyebben 
betekinthettek az Üdvözítő munkájába. Olyan dolgokat látott szemük és 
hallott fülük, melyek meghaladják az emberi értelmet. „Szemlélői” voltak 
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„az ő nagyságának” (2Pt 1:16), megértették, hogy Jézus valóban a Messi-
ás, akiről a pátriárkák és próféták bizonyságot tettek, akit a mennyei világ 
is elismer.

Mialatt még a hegyen látott jelenetre szegezték tekintetüket, fényes 
felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én sze-
relmes Fiam, akiben én gyönyörködöm; őt hallgassátok” (Mt 17:5). Amint 
nézték a dicsfelhőt, amely fényesebb volt a pusztában Izrael törzsei előtt 
járó felhőnél, amint hallották Isten hangját a maga félelmetes fenségé-
ben, mely megremegtette a hegyet, a tanítványok a földre hullottak. Ar-
cukat elrejtették, leborulva maradtak, míg Jézus oda nem jött, megérin-
tette őket, és félelmüket eloszlatta jól ismert hangja: „Keljetek fel és ne 
féljetek!” (Mt 17:7) Mire felbátorodtak és kinyitották szemüket, látták, 
hogy a mennyei dicsőség elvonult, Mózes és Illés alakja eltűnt. Egyedül 
voltak a hegyen Jézussal.

JÉZUS ÉLETE, 428-430. (SZEMMEL NEM LÁTHATÓ-részlet)
Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Isten kegyelmének evan-

géliuma, az önmegtagadás lelkülete sohasem lehet összhangban a világ 
lelkületével. A két alapelv tökéletesen ellentétes egymással. „Érzéki em-
ber pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait: mert bolondságok 
néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg” (lKor 2:14).

Ma a vallásos világban hitük szerint tömegek munkálkodnak Krisztus 
földi, időleges országának megalapításán. Azt szeretnék, ha Urunk e világ 
országainak lenne a vezetője: az udvarok, táborok, törvényszékek, palo-
ták, piacok vezére. Elvárnák, hogy az emberi hatalom által kikényszerített 
törvényes rendeletek szerint uralkodjék. Mivel Krisztus most nincs itt sze-
mélyesen, vállalják, hogy intézkednek helyette, végrehajtják országának 
törvényeit. Ilyen országot akartak alapítani a zsidók Krisztus napjaiban. 
Elfogadták volna Jézust, ha hajlandó lett volna megalapítani az ideiglenes 
királyságot, kikényszeríteni, amit ők Isten törvényének tekintettek, őket 
pedig akaratának végrehajtóivá, hatalmának hordozóivá tenni. Ő azon-
ban így szólt: „Az én országom nem e világból való” (Jn 18:36). Nem fo-
gadta el a földi trónt.

A kormányzat, amelynek fennhatósága alatt Jézus élt, korrupt és el-
nyomó volt. Mindenfelé égbekiáltó visszaélések történtek: zsarolás, tü-
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relmetlenség, felőrlő kegyetlenség. A Megváltó mégsem kísérelt meg 
polgári reformokat. Nem támadta a nemzeti visszaéléseket, nem ítélte el 
a nemzeti ellenségeskedéseket. Nem avatkozott bele a felsőbbség, a ha-
talmat gyakorló közigazgatás dolgaiba. Példaképünk távol tartotta magát 
a földi kormányoktól. Nem azért, mintha közömbös lett volna az emberi 
bajok iránt, hanem mert az orvosságot nem pusztán emberi vagy külső 
eszközökben kereste. A hatásos gyógyításhoz egyénileg kell elérni az em-
bert, újjáteremteni a szívet.

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

Amikor Pál apostol elkezdte szolgálatát Korinthusban, a népes, gazdag, 
gonosz, a pogányság kimondhatatlan bűneivel szennyezett városban, ezt 
mondta: „Nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus 
Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről” (lKor 2:2). Később, mikor 
olyanoknak írt, akiket a legostobább bűnök rontottak meg, elmondhatta: 
„De megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr 
Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.” „Hálát adok az én Iste-
nemnek mindenkor tifelőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a 
Krisztus Jézusban adatott” (1Kor 6:11; 1:4).

Most - Krisztus idejéhez hasonlóan - Isten országának műve nem azo-
kon nyugszik, akik földi vezetők vagy emberi törvények által támogatott 
elismerést sürgetnek, hanem azokon, akik a népnek az Ő nevében kije-
lentik azokat a lelki igazságokat, melyek elfogadóikat Pál tapasztalatára 
vezérlik: „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2:20). Ekkor Pálhoz hasonlóan az em-
berek javára fognak munkálkodni. Ő mondta: „Krisztusért járván tehát 
követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk, békülje-
nek meg az Istennel” (2Kor 5:20).

>>> vissza a 10. tanulmányhoz
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11. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 445-451. (LÁZÁR JÖJJ KI-részlet)
Krisztus azért indult késlekedve Lázárhoz, mert kegyelmi célja volt 

azokkal, akik még nem fogadták el Őt. Azért várt, hogy Lázár halálból való 
feltámasztásával a makacs, hitetlen népének újból bizonyítsa: Ő valóban 
„a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Nem akarta feladni a reményt a nép-
pel, Izrael házának szegény, tévelygő juhaival kapcsolatosan. Megszakadt 
a szíve megtéretlenségük miatt. Kegyelmében még egyszer bizonyítani 
akarta nekik, hogy Ő a Helyreállító, aki egyedül képes világosságra hoz-
ni az életet és a halhatatlanságot. Ez olyan bizonyíték volt, melyet nem 
magyarázhattak félre a papok. Ezért késlekedett Bethániába menni. Lázár 
feltámasztásával koronázta meg csodáit, Isten pecsétjét helyezte ezzel 
munkájára, isteni jogcímére.

Útban Bethániába Jézus szokása szerint szolgálta a betegeket, a szük-
séget szenvedőket. Amikor a városba ért, hírvivőt küldött a nővérekhez 
érkezésének üzenetével. Krisztus nem ment azonnal a házba, hanem 
megállt az út mentén egy csöndes helyen. A zsidók barátaik vagy rokonaik 
elhunytakor nagyszabású, feltűnő ceremóniát rendeztek, és ez nem volt 
összhangban Krisztus lelkületével. Hallotta a fizetett siratók jajveszéke-
lését, és nem akart ilyen zűrzavarban találkozni a nővérekkel. A gyászoló 
barátok közt voltak a család rokonai is, akik közül többen felelős, magas 
pozíciót töltöttek be Jeruzsálemben. Ezek közül néhányan Krisztus legá-
dázabb ellenségei voltak. Krisztus átlátta szándékukat, ezért nem ismer-
tette meg Magát rögtön.

Az üzenetet oly halkan adták át Mártának, hogy mások nem hallot-
ták a szobában. A bánatába temetkező Mária sem hallott semmit. Márta 
azonnal felkelt és kiment, hogy találkozzék Urával. Mária azt hitte, hogy 
Lázár sírjához megy, ezért nem szólt utána.

Márta sietett Jézus elé, szívét ellentmondó érzelmek gyötörték. Jézus 
arcán ugyanazt a gyöngédséget, szeretetet látta kifejeződni, amit mindig. 
Rendületlenül bízott Benne, drága, és Jézus által is szeretett testvérére gon-
dolt. Szívbe markoló fájdalommal, amiért Krisztus nem jött előbb, de még-
is reménykedve - Ő még most is megvigasztalhatja őket valahogyan - szólt: 
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” (Jn 11: 21). A gyá-
szolók által keltett kavarodásban a nővérék újra és újra e szavakat ismételték.
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Jézus emberi és isteni együttérzéssel tekintett a fájdalmas, gondter-
helt arcba. Márta nem szándékozott felidézni a múltat. Szenvedélyes sza-
vai mindent kifejeztek: „ Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a 
testvérem” (Jn 11:21). Ám amikor a szerető arcba nézett, hozzátette: „De 
most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten” 
(Jn 11:22).

Jézus így bátorította hitét: „Feltámad a te testvéred” (Jn 11:23). Vála-
sza nem azonnali változás reményét kívánta felcsillantani. Márta gondo-
latait testvérének jelenlegi újjáteremtésén túlra terelte - az igazak feltá-
madására. Tette ezt azért, hogy Lázár feltámadásában Márta az összes 
igaz halottak feltámadásának zálogát lássa, biztosítékot, hogy ez be fog 
következni a Megváltó ereje által.

Márta így felelt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó na-
pon” (Jn 11:24).

Jézus továbbra is a helyes irányba akarta terelni hitét, ezért kijelen-
tette: „Én vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Krisztusban van az 
eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet. „Akié a Fiú, azé az 
élet” (1Jn 5:12). Krisztus istensége az örök élet biztosítéka a hívő számá-
ra. „Aki hisz énbennem - mondta Jézus - ha meghal is, él; és aki csak él 
és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” (Jn 11:25-26) Krisz-
tus itt előretekint második eljövetelének idejére. Akkor a meghalt igazak 
feltámadnak romolhatatlanságban, az élő igazak pedig elragadtatnak a 
mennybe, anélkül, hogy megízlelnék a halált. A csoda, mellyel Krisztus 
feltámasztotta Lázárt a halálból, az összes elhalt igazak feltámasztását jel-
képezi. Szavai és cselekedetei által Jézus a feltámadás Szerzőjének jelenti 
ki magát. Ő, aki hamarosan kereszthalált halt, ott állt a halál kulcsaival a 
sír legyőzőjeként, s kinyilvánította: joga és hatalma van, hogy örök életet 
adjon.

A Megváltó szavaira: „Hiszed-é ezt?” (Jn 11:26) Márta így felelt: „Igen, 
Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra 
jövendő vala” (Jn 11:27). Nem fogta fel Krisztus szavait teljes jelentősé-
gükben, de megvallotta, hogy hisz istenségében, s bízott abban, hogy Ő 
mindent képes megtenni, ami csak jónak látszik Neki.

„És amint ezeket mondotta vala, elméne, és titkon szólítá az ő test-
vérét Máriát, mondván: A Mester itt van és hív téged” (Jn 11:28). Olyan 
halkan adta át az üzenetet, ahogy csak lehetett, mert a papok és főem-
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berek lesték a kínálkozó alkalmat, hogy letartóztassák Jézust. A siratók 
jajveszékelése miatt nem lehetett hallani Márta szavait.

Mária, amint meghallotta az üzenetet, gyorsan felkelt, s várakozó arc-
cal elhagyta a szobát. A gyászolók azt hitték, a sírhoz megy zokogni, és 
követték. Amikor Mária odaért, ahol Jézus várta, letérdelt, és remegő 
hangon mondta: „Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én 
testvérem” (Jn 11:32). Bántotta a siratók jajgatása, néhány csöndes szót 
szeretett volna váltani egyedül Jézussal. Tudta azonban, hogy egyesek 
irigységet, féltékenységet melengetnek szívükben Krisztussal szemben, 
ezért visszatartotta magát: nem öntötte ki teljesen bánatát.

„Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók is, 
elbúsula lelkében és igen megrendüle” (Jn 11:33). Olvasott az összegyűl-
tek szívében. Látta, hogy sokan csak tettetik, mutatják a fájdalmat: Tudta, 
hogy a társaságban egyesek - akik most képmutatóan sírnak - régóta ter-
vezgetik nemcsak a hatalmas Csodatevő halálát, hanem azét is, Aki majd 
feltámad a halálból. Krisztus leránthatta volna róluk a színlelt bánat lep-
lét. Mégis fékezte jogos felháborodását. Az asszony miatt, aki bánatosan 
térdelt lábánál, s igazán hitt Benne, nem mondta ki, amit igazság szerint 
kimondhatott volna.

„Hová helyeztétek őt? - kérdezte - Mondának néki: Uram, jer és lásd 
meg!” (Jn 11:34). Együtt mentek a sírhoz. Tragikus jelenet volt. Lázárt na-
gyon szerették, nővérei megtört szívvel siratták, barátai pedig elvegyítet-
ték könnyeiket a gyászoló nővérekével. Az emberi szenvedés láttán, és 
amiatt, hogy a lesújtott barátok gyászolják a halottat, miközben ott áll a 
világ Megváltója - „Könnyekre fakadt Jézus” (Jn 11: 35). Bár Isten Fia volt, 
magára öltötte az emberi természetet, s megindította az emberi bánat. 
A szenvedés mindig együttérzést keltett szelíd, szánakozó szívében. Sírt a 
sírókkal, örült az örvendezőkkel.

Jézus azonban nemcsak a Mária és Márta iránti emberi együttérzés-
ből sírt. Könnyeiben a fájdalom annyival múlta felül az emberi fájdalmat, 
amennyivel az ég magasabb a földnél. Krisztus nem Lázárért sírt, hiszen 
éppen elő akarta hívni a sírból. Azért sírt, mert sokan, akik most Lázárt 
gyászolják, hamarosan eltervezik az Ő halálát, aki a feltámadás és az élet. 
Mennyire képtelenek voltak a hitetlen zsidók helyesen értelmezni köny-
nyeit! Egyesek, akik csak a helyszínt, a külső körülményeket látták, mint 
szomorúságának egyetlen okát, halkan megjegyezték: „Ímé, mennyire 
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szerette őt!” (Jn 11:.36). Mások el akarták vetni a hitetlenség magvait a 
jelenlévők szívébe, s csúfolódva kérdezték: „Nem megtehette volna-é ez, 
aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?” (Jn 11:37). Ha 
Krisztusnak volt hatalma, hogy megmentse Lázárt, miért hagyta szenved-
ni és meghalni?

Krisztus prófétai szemmel látta a farizeusok és szadduceusok ellensé-
gességét. Tudta, hogy halálát tervezgetik. Tudta, hogy egyesek - akik lát-
szólag most oly együttérzőek - hamarosan bezárják maguk előtt a menny 
ajtaját és Isten városának kapuját. Az elkövetkező esemény - megaláz-
tatása és megfeszítése - Jeruzsálem lerombolását fogja eredményezni, s 
akkor senki sem fogja siratni a halottakat. A Jeruzsálemre váró leszámolás 
világosan eléje rajzolódott. Látta, amint a várost körülveszik a római légi-
ók. Tudta, hogy sokan, akik most Lázárért sírnak, meghalnak majd Jeru-
zsálem ostromában - és remény nélkül halnak meg.

Krisztus nemcsak az elébe táruló kép miatt sírt. Korszakok bajának 
súlya nyomta. Látta a szörnyű következményeket, melyeket Isten törvé-
nyének áthágása okoz. Látta, hogy a világtörténelemben Ábel halálával 
kezdődően szakadatlan a harc a jó és a gonosz között. Végigtekintett az 
eljövendő éveken, és szenvedést, szomorúságot, könnyeket, halált látott 
- ez lesz az ember sorsa. Valamennyi korban, országban élt emberi család 
kínja átjárta szívét. A bűnös faj bajai lelkére nehezedtek, s könnyeinek 
forrása feltört, amikor arra vágyott, hogy minden bánaton enyhítsen.

„Jézus pedig újra felindulva magában, odamegy vala a sírhoz” (Jn 
11:38). Lázárt egy sziklabarlangba temették, melynek nyílásához nehéz 
követ hengerítettek. „Vegyétek el a követ” (Jn 11:39) - mondta Krisztus. 
Márta azt gondolta, hogy csak egy pillantást szeretne vetni a halottra, s 
ellenkezett, mondván, hogy a testet már négy napja eltemették, s rom-
lásnak indult. Ez az állítás még Lázár feltámasztása előtt hangzott el, így 
Krisztus ellenségei nem mondhatták, hogy csalás történt. Azelőtt a fari-
zeusok hamis állításokat szivárogtattak ki Isten erejének csodás megnyi-
latkozásait illetően. Mikor Krisztus életre keltette Jairus leányát, így szólt: 
„A gyermek nem halt meg, hanem alszik” (Mk 5:39). Minthogy csak rövid 
ideig volt beteg, és halála után rögtön feltámadt, a farizeusok elhíresztel-
ték: a gyermek nem halt meg, Krisztus Maga mondta, hogy csak elaludt. 
Azt a látszatot próbálták kelteni, hogy Krisztus nem tud betegséget gyó-
gyítani, hanem a vak véletlen játszott közre csodáiban. Ebben az esetben 
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azonban nem tagadhatták, hogy Lázár halott.
Amikor az Úr dolgozni akar, Sátán mindig indít valakit az ellenkezésre. 

„Vegyétek el a követ” (Jn 11:39) - mondta Krisztus. Amennyire csak lehet, 
készítsétek az utat munkámhoz. Márta határozott, törekvő természete 
azonban ekkor megmutatkozott. Nem akarta, hogy a romlásnak indult 
test napvilágra kerüljön. Az emberi szív nehezen fogja fel Krisztus szavait, 
s Márta hite nem ragadta meg ígéretének igazi jelentését.

Krisztus a legmesszebbmenő gyöngédséggel feddte meg Mártát. 
„Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek 
dicsőségét?” (Jn 11:40.) Miért kételkednél hatalmamban? Miért szállsz 
szembe utasításaimmal? Szavamat adtam. Ha hiszel, meglátod az Isten 
dicsőségét. Természeti lehetetlenségek nem akadályozhatják a Megváltó 
munkáját. A kétkedés, a hitetlenség nem egyenlő az alázatossággal. Az 
igazi alázatosság, az ÉN igazi alárendelése akkor valósul meg, ha feltétle-
nül hiszel Krisztus szavában.

„Vegyétek el a követ” (Jn 11: 39). Krisztus megparancsolhatta volna a 
kőnek, hogy mozduljon el, s az engedett volna szavának. Utasíthatta vol-
na a Mellette álló angyalokat, hogy tegyék ezt meg. Parancsára láthatat-
lan kezek távolították volna el a követ. Azonban emberi kezeknek kellett 
elvenniük azt. Krisztus így mutatta be, hogyan működik együtt az ember 
Istennel. Amit emberi erő megtehet, azt nem isteni erő hivatott megten-
ni. Isten nem mellőzi az emberi segítséget. Erősíti, együttműködik vele, 
amikor az ember felhasználja a kapott erőt, képességeket.

A parancsnak engedelmeskednek. A követ elgördítik. Minden nyíltan, 
szabadon történik. Mindenki láthatja, nem követnek el csalást. Lázár tes-
te ott nyugszik a sziklasírban, hidegen, némán, holtan. A gyászolók jajga-
tása elcsitul. A társaság meglepetve és várakozón állja körül a sírt, várják, 
mi fog következni.

Krisztus nyugodtan áll a sír előtt. Szent ünnepélyesség árad minden je-
lenlévőre. Krisztus közelebb lép a sírhelyhez. Szemét az égre emeli és így 
szól: „Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem” (Jn 11:41). 
Krisztust ellenségei nem sokkal ezelőtt vádolták istenkáromlással, s köve-
ket ragadtak, hogy megkövezzék, mert Isten Fiának vallotta Magát. Azzal 
vádolták, hogy Sátán hatalmával művel csodákat. Itt pedig Krisztus Aty-
jának jelenti ki Istent, s tökéletes bizalommal hozza nyilvánosságra, hogy 
Ő Isten Fia.
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Krisztus minden tettében együttműködött Atyjával. Mindig gondosan 
kiemelte, hogy nem önállóan dolgozik: csodáit hit és ima által műveli. 
Krisztus szerette volna, ha mindenki megismeri Atyjához fűződő kapcso-
latát. „Atyám, - mondta - hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. 
Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló 
sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem” (Jn 11:41-
42). A tanítványok és a nép ezzel kapták a legmeggyőzőbb bizonyítékát a 
Krisztus és Isten között fennálló kapcsolatnak.

„És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki!” (Jn 11:43). 
Tiszta, átható hangja átjárja a halott fülét. Amint beszél, az istenség át-
villan az emberen. Isten dicsősége világítja meg arcát, az emberek látják 
rajta hatalmának biztosítékát. Minden szem a barlang bejáratára szege-
ződik. Minden fül odafordul, hogy meghallja a legkisebb neszt is. Mély, 
fájdalmas érdeklődéssel várja mindenki Krisztus istenségének próbáját, 
a bizonyítékot, mely vagy alátámasztja állítását, hogy Ő Isten Fia, vagy 
örökre kioltja a reményt.

Zaj hallatszik a csöndes sírboltból, s aki halott volt, ott áll a sír ajtajá-
ban. Mozgásában akadályozza a halotti ruha, melyben eltemették, s Krisz-
tus így szól az álmélkodó szemlélőkhöz: „Oldozzátok meg őt, és hagyjá-
tok menni” (Jn 11:44). Ismét megmutatja, hogy az emberi munkásoknak 
együtt kell működniük Istennel. Embereknek kell dolgozniuk az embere-
kért. Lázárt megszabadítják, s ott áll a gyászolók előtt, nem betegségtől 
senyvedőn, legyengült, remegő végtagokkal, hanem mint élete teljében 
levő férfi, nemes férfikorának erejében. Szeme értelemtől csillog, szere-
tetet sugároz Megváltója felé. Jézus lábához veti magát, imádja Őt.

A szemtanúknak először a szavuk is elállt a csodálkozástól. Ezután 
következik a kifejezhetetlen örvendezés és hálaadás. A nővérek Isten 
ajándékaként kapják vissza testvérük életét, s örömkönnyek közepette, 
megtört szívvel fejezik ki köszönetüket a Megváltónak. Mialatt azonban a 
fivér, a nővérek, a barátok örvendeznek, hogy újra együtt lehetnek; Jézus 
visszavonul. Amikor keresik az Életadót, már sehol sem találják.

JÉZUS ÉLETE, 479-482. (JŐ A TE KIRÁLYOD-részlet)
„Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön 

néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz 
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nőstényszamárnak vemhén” (Zak 9:9).
Így jövendölte meg Zakariás próféta ötszáz évvel Krisztus születése 

előtt Izrael királyának eljövetelét. Most teljesedett ez a jövendölés. Ő, aki 
oly sokáig elutasította a királyt megillető tiszteletet, most Jeruzsálembe 
jő, mint Dávid trónjának megígért örököse.

Krisztus a hét első napján vonult be diadalmasan Jeruzsálembe. A tö-
megek, melyek Bethániába sereglettek, hogy lássák Őt, most kíváncsian 
várták fogadtatását, s kíséretébe szegődtek. Rengeteg ember haladt a vá-
ros felé a húsvétra, ezek is csatlakoztak a Jézust követő sokasághoz. Az 
egész természet örült. A fák zöldbe öltöztek, virágaik csodálatos illata be-
töltötte a levegőt. Új élet és öröm lelkesítette az embereket. Az új ország 
reménye ismét zsendült.

Jézus be akart vonulni Jeruzsálembe, ezért előreküldte két tanítvá-
nyát, hogy hozzanak neki egy nőstényszamarat vemhestül. A Megváltó 
már születésekor idegenek vendégszeretetére volt utalva. A jászol, mely-
ben feküdt, kölcsönzött pihenőhely volt. Most - noha az Övé a sok állat 
az ezernyi hegyen - egy idegen jóindulatától függött: kap-e egy állatot, 
melyen bevonulhat Jeruzsálembe, mint király. Istensége még az apró 
utasításokban is megmutatkozott, melyeket tanítványainak adott külde-
téséről. Amint előre megmondta, a kérést: „az Úrnak van szüksége rájuk” 
(Mt 21:3) készségesen teljesítették. Jézus olyan csikót választott, melyen 
még senki sem ült. A tanítványok kitörő lelkesedéssel terítették ruháikat 
az állatra, és ráültették Mesterüket. Eddig Jézus mindig gyalog utazott, 
s a tanítványok először csodálkoztak, amiért most egy állatot választott. 
Szívükben felcsillantotta a reményt az örömteli gondolat, hogy Ő a fővá-
rosba megy, királlyá kiáltják, majd érvényesítik királyi hatalmát. Útközben 
elmondták fényes várakozásaikat Jézus barátainak, az izgalom közelben, 
távolban egyaránt terjedt, s a népben a várakozás tetőfokára hágott.

Krisztus a zsidó királyi bevonulási szokás szerint járt el. Azon az állaton 
ült, melyen Izrael királyai is, s melyről a prófécia megjövendölte, hogy 
így fog a Messiás eljönni országába. Ahogy felültették a csikóra, hangos 
diadalkiáltás remegtette meg a levegőt. A sokaság éltette a Messiást, 
királyát. Jézus most fogadta a hódolatot - ezt azelőtt sohasem engedte 
meg -, s tanítványai ezt bizonyítéknak fogták fel, hogy boldog reményeik 
teljesülnek: láthatják Őt trónra lépni. A sokaság meg volt győződve róla, 
hogy eljött felszabadulásuk órája. Képzeletben már látták a római seregek 
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kiűzését Jeruzsálemből, Izraelt újból független nemzetté válni. Mindenki 
boldog volt és izgatott, az emberek egymást fölülmúlva fejezték ki hódo-
latukat iránta. Nem tudtak külső pompát, ragyogást biztosítani, de átad-
ták neki boldog szívük imádatát. Nem nyújthattak át drága ajándékokat, 
de felsőruháikat terítették elé szőnyegül, s az utat lombos olaj- és pálma-
ágakkal hintették be. Nem vihettek királyi zászlókat a diadalmenet élén, 
hanem óriási pálmaágakat vágtak - a győzelem természet-adta jelképeit -, 
és üdvrivalgás, hozsánnák közepette fennen lobogtatták azokat.

Ahogy haladtak, a tömeg egyre nőtt azokkal, akik hallottak Jézus ér-
kezéséről, és sietve csatlakoztak a menethez. Állandóan nézők vegyültek 
a tömegbe, s ezt kérdezték: Ki ez? Mit jelentsen ez az egész tömegmeg-
mozdulás? Mindannyian hallottak Jézusról, várták Jeruzsálembe, azon-
ban azt is tudták, hogy mindez ideig elutasított minden trónra léptetési 
erőfeszítést, ezért rendkívüli megdöbbenéssel tapasztalták, hogy ez Ő. 
Találgatták, mi okozhatta Benne ezt a változást, hiszen kijelentette, hogy 
az Ő országa nem e világból való.

Kérdezősködésüket elhallgattatta egy diadalkiáltás. Ezt újra meg újra 
elismételte a lelkes tömeg, mind távolabb és távolabb hangzott, míg visz-
szhangozták a környező hegyek és völgyek. Most a jeruzsálemi tömegek 
is csatlakoztak a menethez. A húsvétra összegyűlt sokaságból ezrek men-
tek Jézus elé, hogy üdvözöljék. Pálmaágakat lengetve, szent énekeket 
harsogva köszöntötték. A templomban a papok megfújták a kürtöket az 
esti szolgálatra, de kevesen hallgattak rájuk, s a vezetők riadtan kezdték 
mondogatni: „E világ őutána megy” (Jn 12:19).

Földi életében Jézus még sohasem engedett meg ilyen felvonulást. 
Világosan látta előre a következményeket, a kereszthalált. Célja az volt, 
hogy nyilvánosan előlépjen, mint Üdvözítő. Fel akarta hívni a figyelmet 
az áldozatra, mely megkoronázza küldetését a halott világért. Mialatt 
a nép Jeruzsálemben gyülekezett, hogy megünnepelje a húsvétot, Ő, a 
valóságos Bárány önként elkülönítette Magát, mint áldozatot. Szüksé-
ges, hogy egyháza minden elkövetkező korban komoly elmélkedés és 
tanulmányozás tárgyává tegye halálát, mely a világ bűneiért történt. 
Minden ezzel kapcsolatos tényt kétség nélkül igazolni kell. Szükséges, 
hogy minden ember tekintete rá irányuljon, a nagy áldozatot megelőző 
eseményekre éppoly figyelmet kell fordítani, mint magára az áldozatra. 
Ilyen megmozdulás után, mely Jézus jeruzsálemi bevonulását kísérte, 
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mindenki figyelni fogja gyors közeledését a végső helyszínhez.
A diadalmas bevonulással kapcsolatos eseményekről széltében-hosz-

szában fognak beszélni, s mindenki Jézusra fog gondolni. Keresztre feszí-
tése után sokan visszaemlékeznek ezekre az eseményekre, megpróbálta-
tásával és halálával összefüggésben. Ez elvezeti őket a próféciakutatásra, 
s meggyőződnek róla, hogy Jézus volt a Messiás. Így mindenfelé megsok-
szorozódik a hitre térők száma.

Életének ebben az egyetlen diadalmas mozzanatában a Megváltó 
megjelenhetett volna mennyei angyalok kíséretében, Isten harsonáinak 
hangja mellett. Az ilyen megnyilvánulás azonban ellenkezett volna külde-
tésének céljával, az életét kormányzó törvénnyel. Ő hű maradt a szerény 
sorshoz, melyre vállalkozott. Hordoznia kellett az emberiség terhét, míg 
életét adta a világ életéért.

Ezt a napot, mely a tanítványok számára életük legfényesebb napjának 
tűnt, sötét felhők árnyékolták volna be, ha tudták volna, hogy az örven-
dezés jelenete csak bevezetése Mesterük szenvedésének és halálának. Ő 
ismételten beszélt nekik bizonyosan bekövetkező áldozatáról, de a jelen 
boldog diadala elfelejttette velük fájdalmas szavait, s várták virágzó ural-
kodását Dávid trónján.

Folyamatosan újabb csoportok szegődtek a menethez, és kevés kivé-
tellel minden csatlakozót megihletett a perc, s ők is harsogták a hozsán-
nákat, melyek újra és újra visszhangzottak hegyről hegyre, völgyről völgy-
re. Szüntelen zengett a kiáltás: „Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az 
Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!” (Mt 21:9).

A világ korábban sosem látott ilyen diadalmenetet. Nem hasonlított a 
föld híres hódítóiéhoz. Nem követte szomorú foglyok oszlopa, királyi ér-
tékű hadizsákmány sem jellemezte a jelenetet. A Megváltó körül a bűnös 
emberekért végzett szeretetmunkájának dicső zsákmányai álltak. Sátán 
hatalmából megmentett foglyok voltak ők, Istent dicsérték szabadulá-
sukért. A vak mutatta az utat, akinek Jézus visszaadta látását. A néma 
hozsannázott a leghangosabban, akinek megoldotta a nyelvét. A nyomo-
rékok, akiket meggyógyított, örömmel ugrándoztak, és a legserényebben 
szakították le a pálmaágakat, lengették őket a Megváltó előtt. Özvegyek 
és árvák dicsőítették Jézus nevét, mert irgalmasságot cselekedett velük. 
A megtisztított leprások tiszta ruhájukat terítették útjába, s a dicsőség ki-
rályaként üdvözölték Őt. Azok is a tömegben voltak, akiket hangja a halál 
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álmából ébresztett föl. Lázár - kinek testét látták bomlani a sírban, most 
azonban dicső férfikorának erejében örvendett - vezette az állatot, me-
lyen a Megváltó ült.

Számos farizeus látta a jelenetet, forrt bennük az irigység és a rosszin-
dulat, s más irányba akarták terelni a nép érzelmeinek hullámait. Teljes 
tekintélyüket latba vetve próbálták elhallgattatni a népet, de felhívásaik 
és fenyegetéseik csak fokozták a lelkesedést. Attól tartottak, hogy a soka-
ság számbeli fölényében királlyá teszi Jézust. Végső megoldásként áttör-
tek a tömegen a Megváltóhoz, és feddő, fenyegető szavakkal támadtak 
neki: „Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat!” (Lk 19:39). Kijelentették, 
hogy az ilyen zajos felvonulásokat a törvény tiltja, s a hatóságok sem en-
gedélyezik. Jézus válasza azonban elhallgattatta őket: „Mondom néktek, 
hogyha ezek elhallgatnak, a kövek, fognak kiáltani” (Lk 19:40). Ezt a di-
adalmenetet maga Isten rendelte. Megjövendölte a próféta, hogy em-
bernek nem áll hatalmában megmásítani Isten szándékát. Ha az ember 
nem tudta volna végrehajtani tervét, Ő hangot ad az élettelen köveknek, 
s azok magasztalták volna Fiát, zengték volna dicséretét. Ahogy az elné-
mult farizeusok visszahúzódtak, Zakariás szavait százak ismételték fen-
nen: „Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, 
jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, 
azaz nőstényszamárnak vemhén” (Zak 9:9).

JÉZUS ÉLETE, 495-498. (A TEMPLOM ISMÉTELT MEGTISZTÍTÁ-
SA-részlet)

Szolgálatának kezdetén Krisztus kiűzte a templomból azokat, akik 
szentségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Határozott, isteni viselke-
dése rettegéssel töltötte el a fondorlatos kereskedők szívét. Küldetésének 
végén újból a templomba jött, és ugyanolyan szentségtelen kép fogadta, 
mint azelőtt. A dolgok állapota még rosszabbra fordult. A templom kül-
ső udvara hatalmas állatvásárra emlékeztetett. Állatbőgés, pénzcsengés 
vegyült az adók-vevők heves alkudozásával, s eközben hallatszott a szent 
szolgálatot viselők hangja. A templom méltóságai maguk is az adásvétel-
lel, pénzváltással foglalatoskodtak. Olyan tökéletesen irányította őket a 
nyereségvágy, hogy Isten szemében nem voltak különbek a tolvajoknál.

A papok és vezetők kevéssé ismerték fel elvégzendő munkájuk ünne-
pélyességét. Minden húsvétkor, sátoros ünnepkor állatok ezreit vágták 
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le, vérüket a papok felfogták, és az oltárra öntötték. A zsidók megszokták 
a véres áldozatot, s majdnem szem elől tévesztették azt a tényt, hogy az 
állatok vérének kiontását a bűn tette szükségessé. Nem érzékelték, hogy 
ez Isten drága Fiának vérét jelképezi - mely kiontatik a világ bűneiért-, s 
hogy az áldozati felajánlásokkal az emberek figyelmét a megfeszített Üd-
vözítőre kell irányítani.

Jézus nézte az ártatlan áldozati állatokat, és látta, hogyan tették a 
zsidók ezeket a nagy gyülekezési alkalmakat vérontás és kegyetlenség 
színhelyévé. Az alázatos bűnbánat helyett megsokszorozták az állatáldo-
zatokat, mintha Istent szívtelen szolgálattal lehetne tisztelni. A papok és 
főemberek szívét megkeményítette az önzés és a telhetetlenség. Az Isten 
Bárányára mutató jelképekből is kereseti lehetőséget csináltak. Így a nép 
szemében az áldozati szolgálat szentségét nagymértékben lerombolták. 
Jézus felháborodott: tudta, hogy vérét, mely hamarosan kiontatik a világ 
bűneiért, éppoly kevéssé értékelik majd a papok és vének, mint az állatok 
szüntelen kifolyó vérét.

Krisztus a próféták szavaival szólt ez ellen a gyakorlat ellen. Sámuel 
mondotta: „Vajon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint 
az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a vé-
res áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!” (lSám 15:22). Ézsaiás 
prófétikus látomásban látta a zsidók hitehagyását, és úgy szólt hozzájuk, 
mint Sodoma és Gomora vezetőihez: „Halljátok az Úrnak beszédét, Sodo-
ma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! Mire 
való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelé-
geltem a kosok egészen égő áldozatait és a hizlalt barmok kövérét; s a 
tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; ha eljöttök, hogy 
színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat ta-
possátok? [...] Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim 
elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni; ta-
nuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakosko-
dót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét” (Ésa 1:10:12. 16-17).

Ő aki maga adta ezeket a próféciákat, most utoljára ismételte meg 
a figyelmeztetést. A prófécia beteljesedésekor a nép Jézust Izrael kirá-
lyává kiáltotta ki. Ő elfogadta hódolatukat és a királyi méltóságot. Ilyen 
értelemben kellett cselekednie. Tudta, hogy erőfeszítései hiábavalóak a 
romlott papság megreformálására, munkáját mégis el kellett végeznie: 



139JÉZUS ÉLETE, 495-498. (A TEMPLOM ISMÉTELT MEGTISZTíTÁSA-RÉSZLET)

egy hitetlen népnek kellett bizonyítania isteni küldetését.
Jézus átható tekintete újból végigpásztázta a templom megszentség-

telenített udvarát. Minden szem felé fordult. Pap és főember, farizeus és 
pogány döbbent tisztelettel meredt reá, aki a mennyei király fenségével 
állt előttük. Egész lényén átvillant istensége, s olyan méltósággal és di-
csőséggel ruházta föl Krisztust, amilyet még sohasem nyilvánított ki. A 
hozzá legközelebb állók olyan messze húzódtak tőle, amennyire csak a 
tömeg engedte. Néhány tanítványától eltekintve a Megváltó egyedül állt. 
Minden hang elcsitult. Kibírhatatlannak tűnt a mély csend. Krisztus olyan 
erővel szólalt meg, hogy viharként rázta meg az embereket: „Meg van 
írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak bar-
langjává tettétek” (Mt 21:13). Hangja kürtszóként zengett a templomban. 
Arcán a neheztelés emésztő tűzhöz hasonlított. Hatalommal parancsolta 
meg: „Hordjátok el ezeket innen” (Jn 2:16).

Három évvel korábban a templom vezetői megszégyenültek, amikor 
elmenekültek Jézus elől. Azóta is csodálkoztak ijedtségükön, feltétlen 
engedelmességükön egy egyszerű, alázatos Ember iránt. Lehetetlennek 
tartották, hogy méltatlan alárendelődésük megismétlődjék. Most mégis 
jobban megrémültek, mint azelőtt, sietősebben teljesítették parancsát. 
Senki sem merészelte megkérdőjelezni hatalmát. Papok és kereskedők 
állataikat maguk előtt hajtva menekültek színe elől.

Az úton a templom felől találkoztak a tömeggel, mely betegeivel a Nagy 
Gyógyító felé tartott. A menekülők beszámolója egyeseket megfordulás-
ra késztetett. Féltek Vele találkozni, aki olyan hatalmas, hogy egy pillan-
tással elűzte a papokat és főembereket színe elől. Azonban rengetegen 
átverekedték magukat a siető sokaságon, mert feltétlenül hozzá akartak 
jutni, aki egyetlen reményük. Amikor a tömeg elmenekült a templom-
ból, sokan hátramaradtak. Ezekhez csatlakoztak az újonnan érkezettek. A 
templomudvart újból megtöltötték a betegek és haldoklók, és Jézus még 
egyszer szolgált nekik.

Egy idő múltán a papok és vezetők visszamerészkedtek a templomba. 
A pánik elültével aggodalmaskodni kezdtek, vajon mi lesz Jézus következő 
lépése. Azt várták, hogy elfoglalja Dávid trónját. Csöndesen visszatértek 
a templomba, hallották a férfiak, nők és gyerekek Istent dicsérő hangját. 
Amikor beléptek, meghökkenten álltak meg a csodálatos jelenet láttán. 
Szemlélték, ahogy a betegek meggyógyulnak, a vakok visszanyerik látá-
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sukat, a süketek hallásukat, a bénák örömmel ugrándoznak. A gyerekek 
örültek a legjobban. Jézus meggyógyította betegségeiket, karjába zárta 
őket, engedte, hogy hálásan megcsókolják. Némelyikük elaludt a vállán, 
miközben tanította a népet. Most a gyerekek boldog hangon zengték 
dicséretét. Ismételgették az előző nap hozsánnáit, pálmaágakat lenget-
tek diadalmasan a Megváltó előtt. A templom újra és újra visszhangozta 
kiáltásaikat: „Áldott, aki jő az Úrnak nevében!” (Zsolt 118:26) „Ímé, jön 
néked a te királyod; igaz és szabadító ő” (Zak 9:9). „Hozsánna a Dávid 
fiának!” (Mt 21:9).

Ezek a boldog, önfeledt hangok sértették a templom vezetőit. Véget 
akartak vetni az ilyen megnyilvánulásoknak. Azt mondták a népnek, hogy 
a gyermekek lába, az örvendező kiáltások megszentségtelenítik Isten há-
zát. Mivel szavaik nem hatottak a népre, Krisztushoz folyamodtak: „Hal-
lod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Soha sem ol-
vastátok-é: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?” 
(Mt 21:16). A jövendölés előre megmondta, hogy Krisztust királlyá kiált-
ják, és az igének be kell teljesednie. Izrael papjai és vezetői nem akarták 
hirdetni dicsőségét, Isten tehát gyermekeket indított, hogy tanúi legye-
nek. Ha a gyerekek hangja elhallgatott volna, a templom oszlopai zengték 
volna a Megváltó dicséretét.

A farizeusok teljesen összezavarodtak és kétségbeestek. Nem tudták 
megfélemlíteni azt, aki parancsolt. Jézus a templom őrizőjeként lépett 
fel. Ezelőtt sohasem követelt ilyen királyi tekintélyt. Szavainak és tette-
inek sohasem volt ekkora ereje. Csodákat művelt szerte Jeruzsálemben, 
de még soha ilyen ünnepélyesen, áthatóan. Azoknak az embereknek a 
jelenlétében, akik látták csodáit, a papok és főemberek nem mertek Vele 
nyíltan ellenségeskedni. Noha válasza feldühítette és zavarba hozta őket, 
aznap képtelenek voltak bármi egyebet véghezvinni.

Másnap reggel a Magas Tanács újból megtárgyalta, hogyan járjanak el 
Jézussal szemben. Három évvel azelőtt jelt követeltek Messiás-voltáról. 
Azóta hatalmas csodákat művelt az egész országban. Meggyógyította a 
betegeket, csodásan jóllakatott ezreket, járt a hullámokon, szavával le-
csendesítette a háborgó tengert. Ismételten nyitott könyvként olvasott az 
emberi szívekben, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel. A vezetők 
láthatták a bizonyítékokat, hogy Ő a Messiás. Most elhatározták, hogy 
nem kérik hatalmának jeleit, hanem megpróbálnak kikényszeríteni belőle 
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valami olyan vallomást vagy kijelentést, aminek alapján elítélhetik.
Odamentek a templomba, ahol tanított, s kérdéseket szegeztek neki: 

„Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked ezt a hatal-
mat?” (Mk 11:18). Azt várták, hogy kijelenti: hatalma Istentől van. Készek 
voltak meghazudtolni egy ilyen állítást. Jézus azonban látszólag máshová 
tartozó kérdést vetett fel, s válaszát az erre adott felelettől tette függővé. 
„A János keresztsége - kérdezte - honnan vala? Mennyből-é, vagy embe-
rektől?” (Mt 21:25).

>>> vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 602-618. (JÉZUS, ANNÁS ÉS KAJAFÁS ELŐTT)
A Kidron patakon át, a kertek és az olajfa ligetek mellett elhaladva, az 

alvó város csöndes utcáin át, nagy sietséggel hurcolták magukkal Jézust. 
Az idő már éjfél után járt, és a zajongó tömeg kiáltása, amelyekkel Jézust 
követték, megzavarták az éjszaka csendjét. Az Üdvözítőt megkötözték és 
szoros őrizet alatt kísérték. Csak fájdalmak közepette tudott járni. Elfogói 
azonban siettették Őt Annás, a volt főpap palotájáig.

Annás volt a hivatalban levő papi család feje, és tekintettel életkorára, 
a nép még mindig főpapként ismerte el. Kikérték a tanácsát és Isten sza-
vaként teljesítették azt. Neki kellett először látnia Jézust, aki ténylegesen 
a papi hatalmasságok foglya volt. Annásnak jelen kellett lennie a fogoly 
kihallgatásán, mert félt, hogy a kevésbé tapasztalt Kajafás majd nem úgy 
fogja képviselni a vádat, mint ahogy ők kitervelték. Ez alkalommal Annás-
nak minden furfangját, ravaszságát és éleselméjűségét elő kellett vennie, 
hogy Krisztus elítéltetését valamilyen módon biztosítani tudják.

Krisztust formálisan a Szanhedrin, - a nagy főtanács - előtt kellett ki-
hallgatni; de Annás előtt egy előzetes kihallgatásnak vetették alá. A római 
uralom alatt a Szanhedrin nem hajthatott végre halálos ítéletet. A főta-
nács a fogságba vitt személyt csak kihallgathatta, ügyét megvizsgálhatta, 
és ítéletet hozhatott ellene, de ezt az ítéletet a római hatóságoknak kel-
lett megerősíteniük. Tehát szükséges volt, hogy olyan vádakat hozzanak 
fel, és bizonyítsanak be Krisztus ellen, amelyek alapján a rómaiak gonosz-
tevőnek tekintik majd. Olyan vádat is ki kellett találniuk Krisztus ellen, 
amelynek alapján a zsidók szemében is elítélendő személy lesz. A papok 
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és a főemberek között nem kevesen voltak olyanok, akiket Krisztus taní-
tásai meggyőztek, és csak a kiközösítéstől való félelmük akadályozta meg 
őket abban, hogy hitvallást tegyenek mellette. A papok jól emlékezetük-
be vésték Nikodémus kérdését: „Vajon a mi törvényünk kárhoztathatja-e 
az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik?” 
(Jn 7:51). Ez a kérdés akkor félbeszakította a főtanács ülését, úgy, hogy 
a terveik halomra dőltek. Arimáthiai Józsefet és Nikodémust azért most 
meg sem hívták a Szanhedrin ülésére, de voltak a főtanács tagjai között 
mások is, akik szót emelhettek volna az igazság érdekében. A kihallgatást 
úgy kellett vezetni, hogy a Szanhedrin tagjait egyesítse Krisztus ellen. Két 
olyan vád volt, amelyet a papok fenn akartak tartani. Ha Jézusra rá tudnák 
bizonyítani azt, hogy istenkáromló, akkor a zsidók biztosan elítélnék. Ha 
lázításért is sikerülne őt bűnösnek találni, akkor ezzel biztosítanák a ró-
maiak részéről történő elítéltetését. Annás mindenekelőtt ezt a második 
vádat akarta megalapozni. Tanítványairól és tanairól tett fel kérdéseket 
Jézusnak. Azt remélte, hogy a fogoly a feltett kérdésekkel kapcsolatban 
olyan választ ad majd, amellyel adatot szolgáltat a kezébe annak a vád-
nak a bizonyításához, amelyen dolgozott. Azt gondolta, hogy sikerül majd 
olyan kijelentést kapnia Jézustól, amellyel bizonyítani tudja azt, hogy Jé-
zus egy titkos társaságot akart alapítani azzal a szándékkal, hogy egy új 
királyságot állítson fel. Akkor a papok átadhatnák Krisztust a rómaiaknak, 
mint lázítót és felkelés szervezőjét.

Krisztus felismerte a papok szándékát. Úgy olvasott szívükben, mint 
egy nyitott könyvben. Mivel pedig tudta kérdezője szívének legelrejtet-
tebb gondolatait is, azért tagadta azt, hogy titkos szövetséget kötött vol-
na tanítványaival, vagy hogy titokban és sötétben gyűjtötte volna őket 
össze terveik elrejtése céljából. Nem voltak neki szándékaival és tanaival 
kapcsolatban semmiféle titkai. „Én nyílván szóltam a világnak, - válaszol-
ta - én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a 
zsidók mindennemű emberei összegyülekeznek; és titkon semmit sem 
szólottam” (Jn 18:20).

Az Üdvözítő szembe állította saját munkamódszereit vádlói módsze-
reivel. Hónapokig vadásztak rá. Igyekeztek tőrbe csalni és egy titkos bíró-
ság elé hurcolni Őt, hogy hamis vád alapján elérjék azt, amit tisztességes 
eszközökkel lehetetlen volt elérniük. Most valósították meg szándékukat. 
Éjféli elfogása a csőcselék segítségével, kigúnyolása és tettleges bántal-
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mazása, még mielőtt elítélték vagy éppen megvádolták volna, - ez volt 
az ő módszerük. Tettük, a törvény megsértése volt. Saját törvényük je-
lentette ki, hogy minden embert ártatlanként kell kezelni mindaddig, míg 
bűnösnek nem bizonyult. Saját törvényeik szerint nem Krisztus, hanem a 
papok álltak elítéltként Isten és az emberek színe előtt.

Jézus odafordult kihallgatójához és azt mondotta neki: „Mit kérdesz 
engem?” (Jn 18:21). Vajon a papok és főemberek nem küldöttek-e ki ké-
meket, hogy figyeljék meg Jézus minden mozdulatát, tevékenységét és 
tegyenek jelentést minden szaváról? Nem voltak-e ezek a kémek jelen 
minden összejövetelükön, és nem vittek-e a papoknak jelentést Jézus 
minden mondásáról és cselekedetéről? „Kérdezd azokat, akik hallották, 
mit szóltam nekik; ímé ők tudják, amiket nekik szólottam” (Jn 18:21).

A válasz határozottsága elhallgattatta Annást. Mivel félt attól, hogy 
Krisztus a vele szemben alkalmazott eljárás módjáról is mond valamit, 
amit pedig szeretett volna titokban tartani, ez alkalommal semmi töb-
bet nem mondott. Egyik szolgája, aki felettébb haragra gerjedt, mikor azt 
látta, hogy Annás elhallgatott, odalépett Jézushoz és arcul ütötte ezen 
szavak kíséretében: „Így felelsz-e a főpapnak?” (Jn 18:22).

Krisztus higgadtan ezt felelte: „Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot 
a gonoszságról, ha pedig jól, miért versz engem” (Jn 18: 23). Jézus nem 
éles és bántó szavakkal vágott vissza. Higgadt válasza bűntelen, türelmes 
és szelíd szívéből jött, amelyet nem lehetett felingerelni.

Krisztus nagyon szenvedett a rossz bánásmód és a sértegetések miatt. 
Azoknak a kezéből és szájából, akiket Ő teremtett, és akikért végtelenül 
nagy áldozatot hozott, csak méltatlanságot kapott. Attól az ellentéttől is 
szenvedett, amely szentségének tökéletessége és az emberi bűnök nagy-
sága között volt. Az olyan emberek által való kihallgatása is, akik ellen-
ségei voltak, nagy szenvedést jelentettek számára. Az is szomorúságot 
okozott neki, hogy olyan emberek vették körül, akik a Sátán uralma alatt 
állottak. Közben Krisztus tudta, hogy isteni hatalmával kegyetlen kínzóit 
egy pillanat alatt a porba tudná sújtani. Ez még nehezebbé tette számára 
a kihallgatás elviselését.

A zsidók olyan Messiásra várakoztak, aki majd külső látványosságban 
jelenti ki magát. Azt várták tőle, hogy uralkodó akarata egyetlen felvilla-
násával megváltoztatja az emberek gondolatainak az áramlatát, és kény-
szeríti őket uralmának az elismerésére. Így azt hittek, hogy neki kell bizto-
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sítania saját felmagasztalását és az ő becsvágyó reménységeik kielégíté-
sét. Így amikor Krisztust megvetéssel kezelték, akkor Ó erősen kísértésbe 
esett, hogy kinyilvánítsa isteni lényét. Egyetlen szavával, és tekintetével 
arra tudta volna kényszeríteni üldözőit, hogy olyan Úrnak vallják meg, aki 
Úr volt királyok és uralkodók, papok és a templom felett is. Éppen ez volt 
azonban Krisztus nehéz feladata, hogy megtartsa azt a helyzetét, amelyet 
maga választott magának, mikor úgy döntött, hogy hozzánk hasonló em-
berként éli le életét ezen a földön.

A mennyei angyalok tanúi voltak minden tettnek, mozdulatnak, amit 
szeretett Parancsnokuk ellen követtek el. Szerették volna kiszabadítani 
Krisztust. Isten uralma alatt az angyalok határtalan hatalommal rendel-
keztek. Egy alkalommal, engedelmeskedve Krisztus parancsának, egyet-
len éjszaka az asszíriai hadsereg száznyolcvanötezer katonáját vágták le. 
Ezek az angyalok most is, mikor Krisztus kihallgatásának szégyenteljes 
jelenetét szemlélték, méltatlankodásuknak azzal adhatták volna tanúje-
lét, hogy megsemmisítik Isten ellenségeit. Ezt minden nehézség nélkül 
megtehették volna. Isten azonban nem adott nekik erre megbízást. Nem 
ezt parancsolta meg nekik. Krisztus pedig, aki halállal büntethette volna 
ellenségeit, türelmesen elhordozta kegyetlenségüket. Az Atya iránti sze-
retete és az a fogadalma, ígérete, amelyet a világ teremtésének a kezde-
tén tett, hogy az emberiséget megváltja, arra késztette Krisztust, hogy 
panaszkodás nélkül tűrje el azoknak a vele szemben tanúsított durva bá-
násmódját, akiket megmenteni jött el. Küldetésének egyik része éppen 
az volt, hogy ember voltában hordozza el mindazt a gúnyolódást és gya-
lázkodást, amivel az emberek szidalmazták Őt. Az emberiség egyetlen re-
ménysége Krisztusnak ebben az engedelmességében volt és van; abban 
a tényben, hogy Krisztus hajlandó volt, és még ma is hajlandó mindazt 
elhordozni, eltűrni, amit az emberek kezéből és szívéből kapott és kap.

Krisztus nem mondott semmi olyant, ami előnyt jelenthetett volna vá-
dolói számára. Mégis arra kötelezte el magát, vállalja, hogy elítélik. Vá-
dolóinak az igazság látszatát meg kellett tartaniuk. Szükséges volt tehát, 
hogy meglegyen a törvényes kihallgatás formája. A hatóságok elhatároz-
ták, hogy siettetik a törvényes eljárás lefolytatását. Tudták, hogy az em-
berek milyen nagy tiszteletben tartották Jézust. Féltek, hogyha letartóz-
tatásának a híre mindenüvé eljut, akkor megkísérelnék őt kiszabadítani 
fogságából. Attól is féltek, hogyha a törvényszéki eljárást és a kivégzést 
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nem valósítják meg azonnal, akkor a húsvét ünnepe miatt az eljárást csak 
egy héttel később folytathatnák. Ez meghiúsíthatná terveiket. Jézus elítél-
tetésének a biztosítása részben a csőcselék zajongásától függött, amely-
nek nagy részét Jeruzsálem gyülevész népe alkotta. Egy hét késedelem 
az eljárásban azt eredményezhetné, hogy csökkenne a mesterségesen 
felkeltett és felszított izgalom, és valószínűleg egy számukra kellemetlen 
visszahatás következnék be. A nép jobbik része felkelne Jézus érdekében. 
Sokan Jézus mellett tett bizonyságtevéssel jönnének elő védelmében, és 
napvilágra hoznák azokat a hatalmas dolgokat, amelyeket cselekedett. Ez 
méltatlankodást támasztana a szanhedrinnel szemben. Elítélnék a főta-
nács Jézussal kapcsolatos eljárásait, és Jézust azonnal szabadlábra kelle-
ne helyezniük, hogy újra megkaphassák a tömegtől a tiszteletet. A papok 
és a főemberek ezért elhatározták, hogy mielőtt szándékuk kitudódna, 
Jézust átadják a rómaiak kezébe.

Mindenekelőtt azonban találniuk kellett egy megfelelő vádat. Eddig 
még semmi olyat nem találtak, ami elég lett volna elítéltetéséhez. Annás 
elrendelte, hogy Jézust vigyék el Kajafáshoz. Kajafás a szadduceusokhoz 
tartozott. Néhányan éppen ezek közül voltak Jézus legelkeseredettebb el-
lenségei. Kajafás híjával volt a jellemerőnek, és teljes mértékben olyan 
kemény, szívtelen és lelkiismeretlen volt, mint Annás. Nem hagyott sem-
mi eszközt kipróbálatlanul Jézus megsemmisítése céljából. Kora reggel 
volt, de még nagyon sötét. A felfegyverzett szolgák a fáklyák és a lámpák 
fényénél mentek foglyukkal a főpap palotájához. Itt, mialatt a szanhed-
rin tagjai összegyülekeztek, Annás és Kajafás ismét kikérdezték Jézust, de 
minden eredmény nélkül.

Mikor a főtanács tagjai megérkeztek a bírósági tárgyalóterembe, Kaja-
fás elfoglalta helyét az elnöki székben. Mindkét oldalán ültek bírák és más 
olyan személyek, akik különösképpen érdekeltek voltak az ügyben. A ró-
mai katonák egy emelvényen álltak az elnöki szék előtt. A szék lábánál állt 
Jézus. A sokaság reá szegezte tekintetét. Erős izgalom kerített hatalmába 
mindenkit. Az egész tömegből egyedül Krisztus volt higgadt és nyugodt. 
Abból a légkörből, amely Jézust körülvette, szent, isteni befolyás áradt.

Kajafás ellenfelének tekintette Jézust. Az a tény, hogy a nép nagy buz-
gósággal törekedett Jézus beszédének a meghallgatására, és hogy nyil-
vánvalóan készek voltak tanításainak elfogadására, keserű féltékenységet 
ébresztett fel a főpap szívében. Most azonban, mikor Kajafás a fogolyra 



146 12. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA  

tekintett, nem tudta elnyomni azt a csodálkozást, amit Jézus nemes és 
méltóságteljes magatartása keltett benne. Az a meggyőződés kerítette 
hatalmába, hogy ennek az embernek isteni eredete kell hogy legyen. A 
következő pillanatban azonban megvetően űzte ki ezt a gondolatot elmé-
jéből. Közvetlenül ezután megszólalt és gúnyos hangon megparancsolta 
Jézusnak, hajtsa végre egyik hatalmas csodáját előttük. Szavait azonban, 
mintha nem is hallotta volna az Üdvözítő. A jelenlevők összehasonlították 
Annás és Kajafás izgatott, rosszindulatú magatartását Jézus higgadt, fen-
séges viselkedésével. Még ennek a megkeményedett szívű sokaságnak az 
elméjében is felvetődött a kérdés, vajon gonosztevőként kell-e elítélni ezt 
az embert, akinek a fellépése ilyen isteni hasonlatosságot tükröz?

Kajafás észrevette, hogy Jézus befolyása alá kezdenek kerülni a főta-
nács jelenlevő tagjai. Ezért siettette a kihallgatás menetét. Jézus ellenségei 
nagy zavarban voltak. Hajlottak arra, hogy biztosítsák elítéltetését, de nem 
tudták, hogy miként vigyék ezt véghez. A tanács tagsága a farizeusokból és 
a szadduceusokból tevődött össze. Keserű feszültségek és ellenségeske-
dések voltak közöttük. Felmerültek olyan megtárgyalandó kényes témák, 
amelyeket nem mertek megközelíteni, mert féltek attól, hogy veszeke-
dés tör ki közöttük. Néhány szóval Jézus fel tudta volna kelteni egymással 
szembeni előítéleteiket, és ezzel el tudta volna fordítani haragjukat önma-
gáról. Kajafás is tudta ezt, és szerette volna elkerülni a perlekedés felélesz-
tését. Sok tanú volt, akik bizonyítani tudták, hogy Jézus elítélte a papokat 
és az írástudókat, és képmutatóknak és gyilkosoknak mondta őket. A szad-
duceusok a farizeusokkal való éles küzdelmükben hasonló kifejezéseket 
használtak. A rómaiak előtt az ilyen tanúbizonyságtételnek nem volt sem-
mi súlya, semmi jelentősége, mert ők maguk is ellenszenvvel viselkedtek 
a farizeusok törekvéseivel szemben. Számtalan nyilvánvaló bizonyíték volt 
arra, hogy Jézus nem tartotta tiszteletben a zsidók hagyományait, és nem 
vette figyelembe nagyon sok vallási és szertartási előírásukat. A hagyo-
mány vonatkozásában a farizeusok és a szadduceusok éles ellentétben áll-
tak egymással. A rómaiak előtt azonban ennek a bizonyítéknak sem volt 
semmi súlya, jelentősége. Ellenségei nem merték vádolni Krisztust a szom-
batra vonatkozó törvények áthágásával, mert attól féltek, hogy egy ezzel 
kapcsolatos vizsgálat megmutatná munkálkodása isteni hatalmát. Ha pe-
dig gyógyítási csodáit hoznák napfényre, akkor a papok Jézus személyével 
kapcsolatos szándékai mind meghiúsulnának.
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Hamis tanúkat állítottak tehát megvesztegetés útján, akik lázadásra 
való felbujtással vádolták meg Jézust és azzal, hogy külön kormányt igye-
kezett alakítani. Tanúskodásuk azonban homályosnak és ellentmondónak 
bizonyult. A kivizsgálás alatt saját állításaikkal is ellentmondásba kerültek.

Földi szolgálata első időszakában Krisztus egyszer azt a kijelentést tet-
te: „Rontsátok le a templomot és három nap alatt megépítem azt” (Jn 
2:19). A jövendőmondás képes beszédével Jézus saját halálát és feltáma-
dását mondta meg ilyen módon előre. „Ő pedig az ő testének templo-
máról szól vala” (Jn 2:21). A zsidók Jézusnak ezeket a szavait szó szerinti 
értelmükben fogták fel, és az volt a meggyőződésük, hogy Jézus a jeruzsá-
lemi templomra utalt szavaival. Mindazok között, amiket mondott -, kivé-
ve ezt az egyet - a papok semmi olyat nem találtak, amit felhasználhattak 
volna ellene. Ezeknek a szavaknak az elferdítésétől remélték, hogy valami 
hasznot húzhatnak. A rómaiak hozzájárultak a templom újjáépítéséhez és 
felékesítéséhez. Erre nagyon büszkék is voltak. Ezzel szembeni bármiféle 
megvetés kimutatása biztos, hogy azonnal felkeltette volna méltatlanko-
dásukat. Itt, ennél a vádpontuknál tehát a rómaiak és a zsidók, a farizeu-
sok és a szadduceusok találkozhattak. Igen, mert mindegyikük nagy tisz-
teletben tartotta a templomot. Ezen a ponton két tanút találtak, akiknek 
a tanúvallomásában nem volt annyi ellentmondás, mint a többiekében. 
Egyikük, akit megvesztegetéssel vettek rá Jézus vádolására, kijelentette: 
„Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát, és három nap alatt 
felépíthetem azt” (Mt 26:61). Krisztus szavait így ferdítették el. Ha pon-
tosan azt mondták volna el, amit Jézus mondott nekik, akkor nem tudták 
volna biztosítani Jézus elítéltetését, még a szanhedrin segítségével sem. 
Ha Jézus csupán csak ember lett volna, amint a zsidók állították, akkor 
kijelentése csak egy ésszerűtlen, dicsekedő lelkületre mutatott volna, de 
nem magyarázhattak volna bele semmiféle istenkáromlást. Még akkor is, 
ha a hamis tanúk tévesen jelentették és képviselték Jézus mondását, sza-
vai semmi olyat nem tartalmaztak, amit a rómaiak halálbüntetésre méltó 
bűnténynek tekintettek volna.

Jézus türelmesen hallgatta az egymással ellentétes tanúvallomásokat.
A maga védelmében egy szót sem ejtett ki. Végül is vádolói beleke-

veredtek ellentmondásaikba, összezavarodtak és dühbe jöttek. A kihall-
gatási eljárás nem jutott előbbre. Úgy látszott, hogy a papok és főem-
berek cselszövései kudarcot vallanak. Kajafás kétségbeesett és mindenre 
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elszánt volt. Még egy utolsó lehetőség maradt számára: Krisztust arra kell 
kényszeríteni, hogy ő ítélje el saját magát. A főpap felkelt ítélő székéből. 
Arca eltorzult a szenvedélytől. Hangja és magatartása világosan elárulta, 
jelezte, hogyha hatalmában lett volna, akkor azonnal leütötte volna az 
előtte álló foglyot. „Semmit sem felelsz-é? - kiáltotta - Micsoda tanúbi-
zonyságot tesznek ezek ellened?” (Mt 26:62).

Jézus továbbra is megőrizte békességét és hallgatott. „Kínoztatott, pe-
dig alázatos volt és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészár-
székre vitetik és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját 
nem nyitotta meg!” (Ésa 53:7).

Végül Kajafás jobb kezét az ég felé emelte és ünnepélyes eskü formá-
jában szólította meg Jézust: „Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy 
mondd meg nekünk, ha te vagy-e a Krisztus, az Istennek fia?” (Mt 26: 63).

Erre a felszólításra Krisztusnak feleletet kellett adnia; nem maradha-
tott csendben. Van idő, amikor hallgatni kell, de van idő, amikor meg kell 
szólalni. Eddig Jézus még nem felelt, nem szólalt meg, mert nem közvet-
lenül kérdezték meg. Jézus tudta, hogy az, amit most majd felelni fog a 
neki szegezett kérdésre, bizonyossá teszi számára a halált. A felszólítást 
azonban olyan valaki intézte hozzá a legfenségesebb Isten nevében, aki 
a nép legmagasabbrendű elismert hatósága volt. Krisztus nem akart mu-
lasztást elkövetni a törvény iránti tisztelet megmutatása terén, még ennél 
többet is meg kellett mutatnia, hiszen az Atyához való kapcsolatát is eb-
ben a kérdésben vonták kétségbe. Krisztusnak világosan ki kellett jelen-
tenie isteni lényét és küldetését. Jézus így szólt egyszer a tanítványaihoz: 
„ Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek 
arról az én mennyei Atyám előtt” (Mt 10:32). Most saját példájával ismé-
telte és erősítette meg ezt a tanítását. Mindenki figyelt, hogy meghallja 
azt, amit Jézus felelni fog, és mindenki Jézus arcára irányította tekintetét. 
Jézus csak ennyit mondott: „Te mondád” (Mt 26:64). Úgy tűnt, mintha 
mennyei világosság ragyogta volna be Krisztus sápadt arcát, mikor rövid 
feleletéhez még hozzátette a következő mondását: „Sőt mondom néktek: 
Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas 
jobbján és eljönni az égnek felhőiben” (Mt 26:64).

Egy pillanatig Krisztus istensége átvillant emberi alakján. A főpap meg-
ijedt Krisztus szemeinek átható pillantásától, amely elárulta, hogy az Üd-
vözítő olvasott Kajafás szívének rejtett gondolataiban, és azok égették a 
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főpap szívét. Későbbi élete folyamán sohasem felejtette el a megkínzott 
Isten Fia kutató szemeinek a pillantását, amelyet reá vetett. „Mostantól 
fogva meglátjátok - mondotta Jézus - az embernek Fiát ülni az Istennek 
hatalmas jobbján és eljönni az égnek felhőiben” (Mt 26:64). Ezekkel a 
szavakkal a fordított képét adta meg annak a jelenetnek, amely éppen 
akkor játszódott le. Krisztus az élet és a dicsőség Ura, Isten jobbján ül. 
Krisztus ítéli meg az egész földet és döntése ellen nincs helye semmiféle 
fellebbezésnek. Ekkor minden titkos dolog Isten jelenlétének a világossá-
gában mutatkozik meg, ott lesz nyilvánvalóvá. Minden emberre kimond-
ják a tettei alapján meghozott helyes ítéletet.

Krisztus szavai meglepték a főpapot. Az a gondolat, hogy el kell jönnie 
a halottak feltámadásának, mikor mindenkinek meg kell majd állnia Isten 
ítélőszéke előtt, hogy elnyerje tettei szerint való jutalmát, rémületes volt 
Kajafás számára. Nem akart arra gondolni, hogy a jövőben majd őt is el-
ítélik tettei szerint. Lelki szemei előtt villámgyorsan vonultak el az utolsó 
ítélet jelenetei. Egy pillanatig maga előtt látta a sírok félelmetes látvá-
nyát, amint éppen kiadják halottaikat a titkaikkal együtt, amelyekkel kap-
csolatban azt remélte, hogy örökre elrejtve maradnak. Egy pillanatig úgy 
érezte, hogy éppen az örökkévaló Bíró előtt áll, akinek a szemei mindent 
meglátnak, és elméjének a gondolatait úgy olvassák el, mint valami nyi-
tott könyv sorait, és azok a titkai is mind napvilágra kerülnek, amelyekről 
feltételezte, hogy örökre magával viszi azokat a sírba.

A jelenet azután eltűnt a szemei elől, és a látomásából ismét visszakerült 
a valóságba. Krisztus szavai mélyen belevágtak Kajafásnak, a szadduceus-
nak szívébe és lelkébe. Kajafás nem fogadta el, tagadta a feltámadás, az 
utolsó ítélet és az eljövendő élet tanát. Sátáni dühvel kezdett őrjöngeni.

Ennek az előtte álló embernek, ennek a fogolynak kell-e lerombolnia 
dédelgetett elméleteit? Megszaggatta köntösét, hogy a nép lássa kinyil-
vánított borzalmát, és megparancsolta, hogy további előzetes tárgyalá-
sok nélkül ítéljék el a foglyot istenkáromlásért. „Mi szükségünk van még 
bizonyságokra? - mondotta - Ímé most hallottátok az ő káromlását”. „Mit 
gondoltok? Azok pedig felelvén mondának: Méltó a halálra” (Mt 26:65-
66). Krisztust tehát a főtanács tagjai egyhangúlag halálra ítélték.

Kajafást a szenvedélyével vegyes meggyőződése vezette el annak meg-
tételére, amit megtett. Dühös volt magára, mert majdnem elhitte Krisz-
tus szavait, és ahelyett, hogy az igazság mély értelmezése közben szíve 
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mélyéig megalázkodott volna, és bevallotta volna, hogy bizony Jézus a 
Messiás, inkább megszaggatta papi köntösét, határozott ellenállása jelé-
ül. Ez a cselekedete nagyon jelentős volt. Kajafás alig-alig fogta fel az ér-
telmét. Ezzel a cselekedetével, amelyet a bírók befolyásolása és Krisztus 
elítéltetése céljából követett el, a főpap valójában önmagát ítélte el. Is-
ten törvénye szerint alkalmatlanná tette magát a papságra. Saját magára 
mondta ki a halálos ítéletet.

A főpapnak nem volt szabad megtépnie a ruháját. A levitikus törvény 
halálbüntetés kiszabása mellett tiltotta ezt meg. Semmiféle körülmények 
között, semmiféle alkalommal nem lehetett a szolgálati öltözetét, a palást-
ját megszaggatnia. A zsidók között az volt a szokás, hogy barátaik halála 
alkalmával megszaggatták a ruhájukat. Ezt a szokást azonban a papoknak 
nem kellett figyelembe venniük. Krisztus ezzel kapcsolatban kifejezett pa-
rancsot adott Mózesnek. (Vö. 3Móz 10:6) Minden ruhadarabnak, amit a 
pap viselt, teljesnek, folt és hiba nélkül valónak kellett lennie. A gyönyörű 
szolgálati ruhákkal jelképezték a nagy előkép, Jézus Krisztus makulátlan 
lényét. Isten semmi mást nem fogadhat el csak a tökéletességet, ruhában 
és magatartásban, szóban és lélekben.

Isten szent, és a földi istentiszteletnek az ő dicsőségét és tökéletessé-
gét kell képviselnie. Semmi más, csak a tökéletesség képviselheti megfe-
lelően a mennyei istentisztelet szentségét. A halandó ember megszaggat-
hatja szívét megtört és alázatos lelke megmutatásával. Isten ezt észreve-
szi. Nem szabad azonban semmiféle szakítást alkalmazni a papi szolgálati 
öltözeten, mert ezzel tönkretennék a mennyei dolgok méltó képviseletét. 
Azt a főpapot, aki megszaggatott szolgálati öltözetben mert volna meg-
jelenni szent hivatalában, és bekapcsolódni a szentély istentiszteletébe, 
olyannak tekintették volna, mint aki elválasztotta magát Istentől. Ruhá-
zata megszaggatásával megfosztotta volna magát különleges papi kivált-
ságától és attól, hogy Istent képviselje az emberek között. Isten nem fo-
gadta volna el többé hivatalát gyakorló papként. A cselekedeteknek ez 
a Kajafás által szemléltetett folyamata nem mutatott meg mást, mint az 
emberi szenvedélyt és emberi tökéletlenséget.

Szolgálati ruhája megszaggatásával Kajafás Isten törvényét hatástalan-
ná tette, és akadályt gördített az emberi hagyományok követésének az 
útjába is. Nem Isten törvénye, hanem az emberek-csinálta törvény en-
gedte meg a papoknak, hogy istenkáromlás esetében, a bűn miatt érzett 
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borzalmukban, büntetlenül megszaggathassák szolgálati öltözetüket. Így 
Isten törvényét az emberek törvényei tették semmissé.

A főpap minden egyes cselekedetét feszült érdeklődéssel figyelte a 
nép. Kajafás a kegyességét akarta hatásosan megmutatni azzal, amit tett. 
Ebben a cselekedetében azonban, amelyet Krisztus elleni vádként gon-
dolt ki, éppen azt sértette meg, akiről Isten azt mondotta, hogy: „Az én 
nevem van őbenne” (2Móz 23:21). Kajafás maga követett el istenkárom-
lást. Isten ítélete alatt állva mondta ki az ítéletet Krisztusra, hogy istenká-
romló.

Mikor Kajafás megszaggatta szolgálati ruháját, akkor ezzel a cselekede-
tével azt a helyzetet mutatta meg, amelybe a zsidók, mint nép kerülnek 
majd Isten előtt. Isten választott népe elkülönítette magát Istentől, és na-
gyon gyorsan olyan néppé vált, amelyet Isten többé már nem ismert el 
saját népének. Mikor Krisztus a kereszten ezt kiáltotta: „Elvégeztetett!” 
(Jn 19:30) és a templom kárpitja ketté hasadt, a Szent Vigyázó kijelen-
tette, hogy a zsidó nép elvetette Őt, akire mutatott egész istentiszteleti 
rendszerük és az „árnyékszolgálat”. Izrael elvált Istentől. Kajafás bátran 
megszaggathatta szolgálati ruháját, amely ruha azt jelképezte, hogy ő 
képviseli a nagy Főpapot, mert szolgálati ruhájának nem volt többé sem-
mi értelme és jelentése, sem az ő számára, sem népe számára. A főpap 
teljes joggal szaggathatta meg szolgálati ruháját irtózatból eredően, ön-
magáért és népéért.

A szanhedrin kimondta azt az ítéletet, hogy Jézus méltó a halálra; de 
az ellentétben állott a zsidó törvénnyel, hogy egy foglyot éjnek idején 
hallgassanak ki. Törvényes ítéletet csak fényes nappal és a főtanács teljes 
ülésén hozhattak. Ennek ellenére az Üdvözítőt ettől fogva elítélt gonosz-
tevőként, bűnözőként kezelték, és a legaljasabb és leghitványabb embe-
reknek adták át, hogy gonoszul bánjanak vele. A főpap palotája egy nyi-
tott udvart zárt körül, amelyben a katonák és a sokaság tagjai gyülekeztek 
össze. Jézust ezen az udvaron át vitték az őrszobába. Menet közben min-
denfelől azzal gúnyolták, hogy Ő az Isten Fiának tartja magát. Saját szava-
it, hogy „meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján 
és eljönni az égnek felhőiben” (Mt 26:64) kiabálták újra és újra gúnyosan 
a fülébe. Mialatt az őrszobában várakozott törvényes kihallgatására, sen-
ki sem oltalmazta meg őt. A tudatlan gyülevész nép tanúja volt annak a 
kegyetlenségnek, amellyel Jézust kezelték a főtanács előtt, és ezért meg-
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engedték maguknak is, hogy gyarló emberi természetüknek minden sá-
táni elemét kinyilatkoztassák. Krisztus méltóságteljes és Istenhez hason-
ló magatartása, viselkedése, szelídsége, ártatlansága, fenséges türelme, 
Sátántól született gyűlölettel töltötte meg a nép szívét Vele szemben. Az 
irgalmasságot és az igazságot lábbal taposták. Bűnözővel még soha nem 
bántak olyan embertelen módon, ahogy Isten Fiával.

Jézus szívét pedig mélységes bánat és sajgó fájdalom járta át. Azt a 
csapást azonban, amely a legmélyebb fájdalmat okozta Jézus szívének, 
nem ellenséges kéz mérte rá. Miközben alávetette magát egy gúnyolódá-
sokkal teletűzdelt kivizsgálási eljárásnak Kajafás előtt, tanítványai egyike 
megtagadta Őt.

Miután otthagyták Mesterüket a kertben, ketten a tanítványai közül, 
Péter és János, arra vállalkoztak, hogy távolról kövessék azt a tömeget, 
amely elfogta és őrizetbe vette Jézust. A papok Jézus tanítványaként is-
merték fel Jánost, és beengedték őt a tanácsterembe azt remélve, hogy 
mivel tanúja Mestere megaláztatásának, majd lemond arról a felfogásá-
ról, hogy ilyesvalaki az Isten Fia. János szólt Péter érdekében, és enge-
délyt kapott Péter bebocsátására is.

Az udvarban tüzet gyújtottak, mert ez volt az éjszaka leghidegebb órá-
ja, közvetlenül a hajnal hasadása előtt. A csoport a tűz köré húzódott, és 
feltehetőleg Péter is velük tartott, s közöttük foglalt helyet. Nem akarta, 
hogy Jézus tanítványaként ismerjék fel. Gondtalanul elvegyült a sokaság-
ban. Azt remélte, hogy azok egyikének tartják majd, akik Jézust a tanács-
terembe hozták.

Mikor azonban a tűz fellángolt és a fénye megvilágította Péter arcát, 
egy asszony, akit a kapu őrzésével bíztak meg, kutató pillantást vetett rá 
és megjegyezte, hogy Péter Jánossal együtt lépett be a kapun. Megfigyel-
te Péter arcán a letörtséget és azonnal azt gondolta, hogy ez a férfi Jézus 
egyik tanítványa lehet. Ez az asszony Kajafás háztartásának egyik szolgá-
lóleánya volt és nagyon kíváncsi természetű. Azt mondta Péternek: „Te 
is a galileabeli Jézussal valál” (Mt 26:69). Péter meglepődött és összeza-
varodott. A társaság tagjainak szemei azonnal reá szegeződtek. Péter 
először úgy tett, mintha nem értette volna meg az asszonyt. Ez azonban 
állhatatos volt, és azt mondta azoknak, akik körülötte voltak, hogy ez az 
ember Jézussal volt. Péter kényszerítve érezte magát arra, hogy feleljen, 
és dühösen azt mondta: „Nem ismerem és nem is értem, mit mondasz” 
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(Mk 14: 68). Péternek ez volt az első tagadása, és a kakas azonnal meg-
szólalt. Óh, Péter, ilyen hamar szégyelletted Mesteredet! Ilyen hamar 
megtagadtad Uradat!

János, a tanítvány, miután belépett a bírósági tárgyalóterembe, egy-
általán nem igyekezett elrejteni azt a tényt, hogy ő Jézus követője volt. 
Nem vegyült a durva gyülevész nép közé, akik szidalmazták Mesterét. 
Nem kérdezgette őt senki, mert nem játszott hamis szerepet, és így nem 
tette ki magát semmiféle gyanakvásnak és gyanúsításnak. Keresett ma-
gának egy magányos sarkot - biztonságos távolságban a csőcseléktől, 
nehogy felkeltse az érdeklődésüket maga iránt -, olyan közel Jézushoz, 
amilyen közel csak lehetséges volt számára. Itt megláthatott és meghall-
hatott mindent, ami Ura kihallgatása során történt.

Péter nem akarta, hogy megtudják, ki is volt ő valójában. Úgy állította 
be magát, mintha teljesen közömbös szemlélője lenne az eseményeknek, 
és így helyezkedett el az ellenséges területen, ezzel könnyű prédájává vált 
a kísértésnek. Ha arra szólították volna fel, hogy harcoljon Mesteréért, 
akkor bátor katona lett volna; de amint a gúnyolódás ujja mutatott reá, 
akkor gyávának bizonyult. Sokan vannak olyanok, akik nem húzódoznak 
az Urukért való hadviseléstől, de a kicsúfolás hitük megtagadására kész-
teti őket. Társulva azokkal, akiket el kellene kerülniük, könnyen a kísértés 
útjára engedik magukat csábítani. Szinte meghívják az ellenséget, hogy 
kísértse meg őket. Az ellenség azután a kísértések segítségével olyan dol-
gok kimondására és megtételére vezeti el őket, amiket más körülmények 
között sohasem mondanának ki és nem tennének meg, és így nem len-
nének vétkesek azokban. Krisztusnak az a tanítványa, aki manapság álru-
hába bújtatja hitét a szenvedésektől és a szégyentől való félelme miatt, 
az éppen olyan valóságosan megtagadja Urát, mint Péter tette a bírósági 
tárgyalóterem udvarán.

Péter megpróbált úgy tenni, mintha semmi nem érdekelné Mestere 
kihallgatásával kapcsolatban. Szívét azonban összeszorította a szomorú-
ság, mikor a kegyetlen gúnyolódásokat hallotta, és látta azt a jogtalan-
ságot, amelyet vele szemben alkalmaztak. Még inkább meglepődött és 
mérgesebb lett, mivel Jézus magát és tanítványait megalázta, amikor 
megengedte, hogy ilyen szégyenletes módon bánjanak Vele. Azért, hogy 
elrejtse igazi érzéseit, megkísérelte, hogy csatlakozzék Jézus üldözőihez 
és ilyen módon megismerkedjék illetlen tréfálkozásaikkal. Megjelenése 
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azonban nem volt természetes. Egy hazug szerepet alakított, és miközben 
igyekezett közömbösen beszélgetni, nem tudta elnyomni, elhallgattatni 
méltatlankodásának a kifejezéseit azokért a jogtalanságokért, amelyeket 
Mestere ellen elkövettek.

Másodszor is felhívta magára a figyelmet és ismét megvádolták az-
zal, hogy Jézus követői közé tartozik. Péter most esküvel jelentette ki, 
hogy: „Nem is ismerem ezt az embert” (Mt 26:72). Isten még egy másik 
alkalmat is adott Péternek. Eltelt egy óra, mikor a főpap egyik szolgája, 
aki közeli rokona volt annak az embernek, akinek Péter levágta a fülét, 
megkérdezte őt: „Nem láttalak-e én téged ővele együtt a kertben?” (Jn 
18:26). Az ott állók pedig ezt mondták neki: „Bizony közülük való vagy, 
mert galileabeli is vagy és a beszéded is hasonló” (Mk 14:70). Péter ék-
telen haragra gerjedt. Jézus tanítványai ugyanis nyelvük tisztaságáról is 
ismertek voltak. Azért, hogy teljesen becsapja faggatóit és igazolja felvett 
szerepét, Péter most átkozódással és esküdözéssel tagadta meg Urát. A 
kakas pedig ismét megszólalt. Ez alkalommal Péter meghallotta a kakas 
hangját és visszaemlékezett Jézus szavaira: „Mielőtt a kakas kétszer szóla-
na, háromszor tagadsz meg engem” (Mk 14:30).

Miközben a lealacsonyító esküdözések még alig hagyták el Péter ajkát, 
és a kakas hangja még mindig a fülében csengett, az Üdvözítő elfordult 
a sötét pillantásokat vető bírálóitól és rátekintett szegény tanítványára. 
Ugyanakkor Péter is Mesterét kereste meg szemével. Jézus tekintetéből 
mély szánalmat és szomorúságot tudott leolvasni; nem volt abban sem-
mi harag.

Jézus sápadt, szenvedő arcának, remegő ajkainak, részvétet és meg-
bocsátást kifejező tekintetének a látványa hegyes nyílként fúródott Péter 
szívébe. Felébredt a lelkiismerete. Megelevenedett az emlékezete. Visz-
szaidézte a csak néhány órával előbb tett ígéretét, hogy Urával még a 
börtönbe és a halálba is elmenne. Visszaemlékezett bánatára, mikor az 
Üdvözítő azt mondta neki a felház szobájában, hogy háromszor tagadja 
majd meg Urát ugyanazon az éjszakán. Péter éppen most jelentette ki, 
hogy nem is ismeri Jézust, de most keserű fájdalommal rájött, hogy Ura 
milyen jól ismerte őt, és hogy szívében milyen pontosan elolvasta azokat 
a hamisságokat, amelyekről jószerével ő maga sem tudott, mert ismeret-
lenek maradtak számára.

Az emlékek hullámai átcsaptak rajta. Az Üdvözítő gyengéd irgalma, 
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kedvessége és hosszútűrése, jóindulata és türelme, amit eltévelyedő ta-
nítványai iránt megmutatott - mind mind visszaidéződtek benne. Visszai-
dézte emlékezetébe Jézus figyelmeztetését: „Simon! Simon! Ímé a Sátán 
kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, 
hogy el ne fogyatkozzék a te hited” (Lk 22:31 32). Borzalommal gondolt 
vissza saját hálátlanságára, hamisságára, hamis esküjére. Még egyszer rá-
tekintett Mesterére, és egy felemelt szentségtörő kezet látott meg, amint 
éppen Ura arcába vágott. Nem volt képes tovább elviselni a látványt és 
ezért összetört szívvel kirohant a bírósági házból.

Magányosan, a sötétben űzte, hajtotta magát előre, de nem tudta 
és nem is törődött vele, hogy hova. Végül a Gecsemáné-kertben találta 
magát. A néhány órával előbb ott lejátszódott jelenet élénken tért vissza 
emlékezetébe. Ura szenvedő arca, véres verejtékcseppei, a fájdalomtól 
eltorzult tagjai, ismét megjelentek lelki szemei előtt. Keserű bűntudat-
tal emlékezett meg arról, hogy Jézus sírt és halálküzdelmét vívta, mikor 
egyedül imádkozott, mialatt azok, akiknek egyesülniük kellett volna vele 
küzdelmében és imádságában a megpróbáltatás órájában, az igazak ál-
mát aludták. Megemlékezett Ura ünnepélyes felszólításáról, utasításáról: 
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Mt 26:41). Is-
mét tanúja volt a bírósági tárgyalóteremben lejátszódó jelenetnek. Gyöt-
rődés volt vérző szíve számára annak a tudata, hogy ő adta hozzá a leg-
súlyosabb terhet az Üdvözítő megaláztatásához és bánatához. Pontosan 
azon a helyen, ahol kínszenvedésében Jézus kiöntötte szívét Atyja előtt, 
Péter arcra borult és azt kívánta, hogy bárcsak meghalna.

Mivel Péter elaludt annak ellenére, hogy Jézus megparancsolta neki, 
hogy vigyázzon és imádkozzon, nem kétséges, éppen ezzel készítette el 
az utat nagy bűne elkövetésére. A tanítványok ebben a kritikus órában 
bekövetkezett alvásukkal nagy veszteséget szenvedtek. Krisztus ismerte 
azt az égető megpróbáltatást, amelyen át kellett menniük. Tudta, hogy 
Sátán azon munkálkodik majd, hogy megbénítsa józan eszüket, hogy ne 
készülhessenek fel a megpróbáltatásra. Ezért figyelmeztette őket. Ha azo-
kat az órákat a kertben vigyázással és imádkozással töltötték volna el, ak-
kor Péter bizonyára nem hagyatkozott volna saját erejére. Nem tagadta 
volna meg az Urat. Ha a tanítványok együtt vigyáztak volna Krisztussal 
kínszenvedése közben, akkor felkészültek volna szenvedéseinek látványá-
ra, amelyeket a kereszten hordozott el. Bizonyos mértékben megértet-
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ték volna Uruk ellenállhatatlan lelki fájdalmának, kínjának az értelmét. 
Képesek lettek volna arra, hogy visszaemlékezzenek szavaira, amelyekkel 
előre beszélt nekik szenvedéseiről, haláláról és feltámadásáról. A legmeg-
próbálóbb órák homályában a reménység néhány sugara megvilágította 
volna azt a sötétséget, amelyben éltek és megtartotta volna hitüket.

Amint nappal lett, a szanhedrin tagjai ismét összegyülekeztek és Jé-
zust ismét behozták a tanácsterembe. Jézus Isten Fiának jelentette ki 
magát, és a főtanács tagjai Jézusnak ezeket a szavait egy ellene felho-
zott vádba magyarázták bele. Nem tudták azonban ennek a vádnak az 
alapján azonnal elítélni, mert a főtanács tagjai közül sokan nem voltak 
jelen az éjszakai ülésen, és így nem hallották Jézus szavait. Azt is tud-
ták, hogy a római törvényszék nem találna ebben semmi olyat, ami azt 
bizonyítaná, hogy Jézus halálra méltó. Ha azonban Jézus saját szájából 
hallhatná meg mindenki újra azokat a szavakat, akkor elérhetnék cél-
jukat. Abba a kijelentésébe, hogy Ő a Messiás, belemagyarázhatnának 
egy lázadó politikai igényt.

Ha te vagy a Krisztus, - mondották - mondd meg nekünk (Lk 22:67). 
Krisztus azonban csendben maradt. Továbbra is kérdésekkel ostromol-
ták. Végül Jézus komor hangon ezt válaszolta nekik: „Ha mondom nek-
tek, nem hiszitek; de ha kérdezlek is, nem feleltek nekem, sem el nem 
bocsátotok” (Lk 22:67-68). Azért azonban, hogy ne lehessen mentségük, 
még ezt a komoly figyelmeztetést fűzte szavaihoz: „Mostantól fogva ül az 
embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől” (Lk 22:69).

„Te vagy tehát az Isten Fia?” - kérdezték egyhangúlag. Jézus pedig ezt 
mondta nekik: „Ti mondjátok, hogy én vagyok!” Ekkor így kiáltottak fel: 
„Mi szükségünk van még bizonyságra? Hiszen mi magunk hallottuk az ő 
szájából” (Lk 22:70:71).

Így a zsidó hatóságok harmadik ítélete szerint Jézusnak meg kellett 
halnia. Most már csak arra volt szükségük elgondolásuk szerint, hogy 
a rómaiak is megerősítsék ezt az ítéletüket, és hogy kezükbe adják át 
Jézust.

Ezután következett a jogtalanság és kigúnyolás harmadik jelenete, 
amely rosszabb volt annál, amit Jézus a tudatlan gyülevész néptől kapott 
és szenvedett el. A papok és a főemberek jelenlétében és az ő hozzájá-
rulásukkal történt mindez. A részvét és az emberiesség minden érzése 
eltűnt a szívükből. Ha érveik gyengék voltak és nem tudták Jézus hangját 
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elhallgattatni, akkor voltak más fegyvereik is, olyanok, amelyeket min-
den korszakban használtak az eretnekek elhallgattatására: a szenvedés, 
az erőszak és a halál.

Mikor a bírók kihirdették Jézus elítéltetését, sátáni düh kerítette ha-
talmába az embereket. Úgy ordítoztak, mint a vadállatok. A tömeg Jézus 
felé rohant és ezt kiabálták: Bűnös! Végezzétek őt ki! Ha nem lettek volna 
ott a római katonák, akkor Jézus nem élt volna a Golgotán való keresztre 
szegezése időpontjáig. Darabokra szaggatták volna szét bírái szeme láttá-
ra, ha a római katonaság nem lépett volna közbe és katonai erővel meg 
nem akadályozta volna ebben a csőcseléket.

A pogány emberek mérgesek lettek, mikor azt látták, hogy olyan vala-
kivel bánnak embertelenül, akire nem bizonyítottak rá semmi bűntettet. 
A római tisztek kijelentették, hogy a zsidók azzal, hogy elítélték Jézust 
és ítéletüket ki is mondták, megsértették a római hatalmat. Sőt még a 
zsidó törvénnyel is ellentétben állott az a tény, hogy egy embert saját 
tanúvallomása alapján ítéltek halálra. A rómaiak közbelépése pillanatnyi 
nyugalmat, szünetet hozott létre az eljárásokban, de a zsidók vezetői nem 
éreztek sem szánalmat, sem szégyent azért, amit Jézussal tettek.

A papok és a főemberek megfeledkeztek hivataluk méltóságáról és 
jogtalanul jártak el Isten Fiával szemben. Ezt az eljárásukat aljas kifeje-
zésekkel tűzdelt beszédmód útján tárták a nyilvánosság elé. Kigúnyolták 
alacsony származása miatt. Kijelentették, hogy az az igénye, amelynek 
alapján önmagát hirdette ki Messiásnak, kiérdemelte a legmegszégye-
nítőbb halált. A legzüllöttebb csőcselék részesítette a leggyalázatosabb 
bánásmódban az Üdvözítőt. Egy ruhadarabot dobtak a fejére és ellensé-
gei így verték arcul. Azután megkérdezték tőle: „Prófétáld meg nekünk 
Krisztus, kicsoda az, aki üt téged?” (Mt 26:68). Mikor a ruhadarabot eltá-
volították a fejéről, akkor egy gonosztevő az arcába köpött.

Isten angyalai hőségesen feljegyeztek minden sértő tekintetet, szót 
és cselekedetet, amit szeretett Urukkal szemben elkövettek. Egy napon 
azonban mindazok a gonosz emberek, akik kigúnyolták és beleköptek 
Krisztus nyugodt, sápadt arcába, majd a saját dicsőségében látják meg 
Őt, amint ragyogóan fénylik szemeik előtt, mint a nap.

>>> vissza a 12. tanulmányhoz
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13 .Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 649-665. (GOLGOTA)
„Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a né-

pet, a kapun kívül szenvedett” (Zsid 13:12). Isten Ádámot és Évát kiűzte 
Éden kertjéből, mert áthágták törvényét. Helyettünk Krisztusnak Jeruzsá-
lem határain kívül kellett szenvednie. A kapun kívül halt meg, ott, ahol a 
gonosztevőket és a gyilkosokat szokták kivégezni. Mély értelme és nagy 
jelentősége van ezeknek a szavaknak: „Krisztus váltott meg minket a tör-
vény átkától, átokká lévén érettünk” (Gal 3:13).

Jézust hatalmas sokaság követte a helytartó rezidenciájától a Golgotá-
ra. Elítéltetésének híre elterjedt egész Jeruzsálemben, és minden rendű 
és rangú emberek tömegesen siettek a keresztrefeszítés helye felé. A pa-
pokat és a főembereket kötötte az ígéretük, hogy nem zaklatják Krisztus 
követőit, ha Ő maga szolgáltatja ki magát Nekik. Ezért a tanítványok, a 
városból és a környékről összegyülekezett hívők is csatlakoztak az Üdvö-
zítőt követő tömeghez.

Amikor Jézus kilépett a helytartó udvarának kapuján, összezúzott és 
vérző vállaira tették azt a keresztet, amelyet Barabbás számára készítettek. 
Ugyanekkor Jézussal együtt Barabbás két társának is el kellett szenvednie 
a halált, és ezért az ő vállaikra is keresztet raktak. Ez a teher túl nehéz volt 
a legyengült és szenvedő Üdvözítőnk számára. A tanítványaival együtt el-
fogyasztott húsvéti vacsora óta sem ételt, sem italt nem vett magához. A 
Gecsemáné kertben sátáni erőkkel kellett megbirkóznia. Azt a lelki fájdal-
mat is el kellett hordoznia, amit egyik tanítványának árulása okozott neki. 
Látnia kellett, hogy tanítványai cserbenhagyták és elmenekültek. Először 
Annáshoz vitték, azután Kajafáshoz, majd átadták Pilátusnak. Ő elküldte 
Heródeshez, aki visszaküldte Pilátushoz. Bántalmazást bántalmazás, gú-
nyolódást újabb gúnyolódás követett, két ízben pedig ostorozással kínozták 
meg. Az éjszaka folyamán az események szédítő gyorsasággal követték egy-
mást, hogy lelkét a legvégsőkig próbára tegyék. Krisztus azonban nem val-
lott kudarcot. Egy szót sem szólt azon kívül, amellyel Isten dicsőségét akarta 
szolgálni. A törvényszéki tárgyalást állhatatosan és méltósággal viselte el. A 
második megostoroztatás után azonban, mikor a keresztet rátették, embe-
ri természete nem volt többé képes arra, hogy ezt a terhet is elhordozza. 
Ájultan esett össze a súlyos teher alatt.
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Az Üdvözítőt követő tömeg látta erőtlen, tántorgó lépteit, de semmi 
szánalmat nem tanúsítottak iránta. Sőt kigúnyolták és ócsárolták, mert 
nem tudta cipelni a nehéz keresztet. Újból rátették a terhet, és Jézus is-
mét ájultan esett a földre. Kínzói ekkor felismerték, hogy lehetetlen szá-
mára a további teherhordozás. Zavarban voltak, mert nem tudták eldön-
teni, hogyan találjanak valakit, aki továbbvinné Jézus helyett a megalázó 
terhet. A zsidók ezt nem tehették meg, mert tisztátalanokká lettek volna, 
és így nem ünnepelhették volna meg a húsvétot. Még a Jézust követő cső-
cselékből sem alázkodott meg senki annyira, hogy hordozza a keresztet.

Ekkor egy idegen, név szerint czirénei Simon, vidékről jövet összetalál-
kozott a tömeggel. Hallotta a sokasághoz tartozók gúnyolódó és gyalázko-
dó beszédét. Hallotta a megvetően ismételt felszólítást: Helyet a zsidók 
királyának! Megállt és megdöbbenve szemlélte ezt a jelenetet. Mivel pe-
dig szánakozást tanúsított, megragadták és a keresztet vállaira helyezték.

Simon hallott már Jézusról. Fiai hittek az Üdvözítőben. Ő maga azon-
ban nem tartozott Jézus tanítványai közé. A kereszt Golgotára vitele még-
is áldás lett számára. Élete végéig hálás volt ezért az isteni gondviselésért, 
amely arra indította, hogy Krisztus keresztjét önként felvegye, és ettől 
kezdve mindig örvendezéssel állt annak terhe alá.

Sok asszony is volt a tömegben, akik követték az ártatlanul elítéltet 
kegyetlen halála felé vezető útján. Figyelmüket egészen lekötötte Jézus. 
Néhányan közülük már előzőleg is látták Őt, ezek elvitték Hozzá beteg és 
szenvedő szeretteiket. Mások maguk gyógyultak meg, amikor Jézus meg-
érintette őket, vagy szólt hozzájuk egy szót. A megtörtént események 
felidéződtek bennük. Ezek az asszonyok csodálkoztak az emberek Jézus-
sal szemben tanúsított gyűlöletén, akiért életüket is készek lettek volna 
odaadni. Az őrjöngő tömeg viselkedése, a papok és főemberek haragos 
szavai ellenére ezek az asszonyok kifejezték részvétüket Jézus iránt. Mikor 
Jézus ájultan összeesett a kereszt súlya alatt, hangos, siralmas jajgatásba 
törtek ki.

Ez volt az egyetlen dolog, ami felkeltette Jézus figyelmét. Ámbár sok 
fájdalom közepette hordozta a világ bűnét, mégsem vált közömbössé má-
sok bánatával, szomorúságával szemben. Gyengéd szánalommal tekintett 
ezekre az asszonyokra, akik nem hittek Benne. Jézus tudta, hogy nem 
azért jajveszékeltek, siránkoztak miatta, mert felismerték személyében 
Isten küldöttét, hanem csak azért, mert az emberi szánalom megindítot-
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ta őket. Jézus nem vetette meg részvétüket, hanem éppen ez a részvét 
ébresztett fel szívében egy mélyebb rokonszenvet irántuk. „Jeruzsálem 
leányai - mondta - ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok és 
a ti magzataitokon” (Lk 23:28). Krisztus a szeme előtt lejátszódó esemé-
nyekből kiindulva előre tekintett Jeruzsálem pusztulására. Tudta, hogy az 
akkori szörnyű események következtében a most érette síró asszonyok 
közül sokaknak el kell majd pusztulniuk gyermekeikkel együtt.

Jeruzsálem elestéről Jézus gondolatai egy még átfogóbb ítéletre te-
relődtek. A bűneit meg nem bánt város pusztulásában Jézus annak a vég-
ső pusztulásnak a jelképét látta, amely majd a világot éri. Azt mondotta: 
„Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mireánk; és a halmoknak: 
Borítsatok el minket! Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz 
fán?” (Lk 23:30-31). A zöld fával Jézus saját magát, az ártatlan Megváltót 
ábrázolta. Isten megengedte, hogy az emberiség bűne miatt érzett ha-
ragja szeretett Fiára sújtson le. Jézust az emberek bűneiért kellett meg-
feszíteni. Milyen szenvedést kell akkor a bűnösöknek elhordozniuk, akik 
továbbra is megmaradnak a bűnben? Minden bűnbánat nélküli és nem 
hívő ember olyan szomorúságot és nyomorúságot ismer majd meg, ame-
lyet szavakkal nem lehet kifejezni.

Többen abból a sokaságból, amely követte az Üdvözítőt a Golgotára, 
ujjongó hozsánna kiáltásokkal és pálmaágak lengetésével köszöntötték 
Őt, mikor diadalmasan bevonult Jeruzsálembe. Sokan azok közül azon-
ban, akik akkor hangosan magasztalták Jézust - mert ez volt a népszerű 
dolog -, most szenvedélyesen erősítették hangjukkal ezt a kiáltást: „Fe-
szítsd meg! Feszítsd meg Őt!” (Lk 23:21). Amikor Krisztus bevonult Jeru-
zsálembe, a tanítványok reménysége a legmagasabb fokra hágott. Egé-
szen közel mentek Mesterükhöz és szorosan körülvették Őt. Jézussal való 
kapcsolatukat akkor és ott nagy tisztességnek érezték. Mostani megaláz-
tatásában azonban csak távolról követték Őt. Szomorúsággal telt meg a 
szívük és reményeikben csalódottan, lehajtott fejjel mentek. Jézus szavai 
teljesen beigazolódtak. „Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok 
énbennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort és elszélednek a 
nyájnak juhai” (Mt 26:31).

Miután megérkeztek a kivégzés helyére, a foglyokat a kínzó eszközök-
höz, a keresztfákhoz kötözték. A két tolvaj dulakodott azokkal, akik fel-
helyezték őket a keresztre. Jézus azonban semmi ellenállást nem fejtett 
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ki. Jézus anyja János, a szeretett tanítvány támogatásával elkísérte Fiát a 
Golgotáig. Látta, amikor Jézus elájult a kereszt terhe alatt, és szerette vol-
na segítő kezét megsebzett feje alá tenni és megmosni homlokát, amely 
egyszer az ő keblén nyugodott. Ebben a szomorú kiváltságban azonban 
nem részesülhetett. A tanítványokkal együtt Mária is ápolta még magá-
ban azt a reménységet, hogy Jézus nyilvánvalóan megmutatja hatalmát 
és megszabadítja Magát ellenségeitől. Másfelől azonban ismét elcsüg-
gedt a szíve, amikor visszaemlékezett azokra a szavakra, amelyekkel Jézus 
az éppen bekövetkezett eseményeket előre megmondotta. Mária kínos 
várakozással nézte, amint a tolvajokat a keresztfához kötötték. Vajon an-
nak is el kell szenvednie a keresztre feszítést, aki a halottnak visszaadta 
az életét? Vajon Isten Fia megengedi-e, hogy Őt is ilyen kegyetlenül gyil-
kolják meg? Fel kell-é adnia azt a hitét, hogy Jézus volt a Messiás? Tanúja 
kell-e lennie Jézus szégyenének és fájdalmának, megfosztva még attól a 
kiváltságtól is, hogy szolgáljon Neki nyomorúságában? Látta Fia kifeszített 
kezeit a kereszten. A kalapácsot és a szegeket is elhozták már. Amikor 
pedig a szögeket átverték a puha testen, a porig sújtott tanítványoknak el 
kellett vinniük Jézus ájult anyját a kegyetlen jelenet színhelyéről.

Az Üdvözítő nem zúgolódott, nem panaszkodott. Arca nyugodt és 
higgadt maradt, de az izzadtság nagy cseppjei megjelentek a homlokán. 
Nem volt egy szánakozó kéz sem, amely letörölte volna a halál gyöngyöző 
verítékét arcáról, egyetlen részvétteljes szó vagy ragaszkodó tekintet sem 
üdítette fel emberi szívét. Mialatt a katonák szörnyű munkájukat végez-
ték, Jézus így imádkozott ellenségeiért: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert 
nem tudják mit cselekszenek” (Lk 23:34). Saját szenvedései helyett Jézus 
gondolatait kínzóinak bűnei és az a rettenetes büntetés foglalkoztatja, 
amelyben majd részük lesz. Nem átkozta meg a katonákat, akik durván 
bántak Vele. Isten bosszúállását sem kérte a papokra és a főemberekre, 
akik kárörömet éreztek szándékuk megvalósulásakor. Krisztus szánta őket 
tudatlanságuk és bűnös voltuk miatt. Azt kérte, hogy Isten bocsásson 
meg nekik, „mert nem tudják mit cselekszenek” (Lk 23:34).

Ha kínzói tudták volna, hogy azt kínozzák, aki azért jött, hogy meg-
mentse a bűnös emberi nemzetséget az örök pusztulásból, elfogta volna 
őket a lelkiismeret-furdalás és a rémület. Tudatlanságuk azonban nem 
érvényteleníti bűneiket. Azért nem, mert éppen az ő kiváltságuk volt az, 
hogy megismerjék és elfogadják Jézust Üdvözítőjükként. Közülük néhá-
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nyan felismerték bűneiket és megbánták azokat és megtértek. Néhányan 
bűnbánatuk hiányában lehetetlenné tették, hogy Jézus kérése meghall-
gatásra találjon és beteljesedjék rajtuk. Isten szándéka azonban éppen 
így valósult meg. Jézus megszerezte a jogot ahhoz, hogy az emberek szó-
szólója legyen Atyja jelenlétében.

Krisztus ellenségeiért elmondott imája magába foglalta az egész vilá-
got: minden egyes bűnöst, azokat is, akik már leélték életüket, és azokat 
is, akik ezután élnek a világ kezdetétől a világ végéig. Mindegyiküket ter-
heli Isten Fia keresztre feszítésének bűne. Isten azonban a bűnbocsánatot 
is ingyen felajánlotta mindegyikünk számára. Aki csak akar, megbékülhet 
Istennel és örökölheti az örök életet.

Amikor Jézust felszegezték a keresztre, erős emberek felemelték a fát, 
és erőszakosan belökték az előre elkészített gödörbe. Ez az eljárás kimond-
hatatlanul nagy szenvedést okozott Isten Fiának. Pilátus azután egy hé-
ber, görög és latin nyelvű feliratot írt és szegeztetett a keresztre Jézus feje 
fölé. A felirat szövege ez volt: „A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA” (Jn 
19:19) Ez a felirat felingerelte a zsidókat. Pilátus udvarában ezt kiáltozták: 
„Feszítsd meg őt! [...] Nem királyunk van, hanem császárunk” (Jn 19:15). 
Mindenkit árulónak bélyegeztek, aki valaki mást ismerne el királynak. Pi-
látus azt a véleményt foglalta írásba, amit a zsidók kifejezésre juttattak. 
Nem volt azon semmi sértő, kivéve, hogy Jézus „a zsidók királya”. Ez a fel-
irat tényleges elismerése volt annak, hogy a zsidók alattvalói kötelességgel 
tartoztak a római hatalomnak. A felirat ugyanis kinyilvánította, hogy aki 
valaha a zsidók királya akarna lenni, azt a rómaiak halálra méltónak ítélnék 
meg. A papok túl messzire mentek el. Mikor Krisztus halálát tervezget-
ték, Kajafás célszerűnek látta, „hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a 
népért” (Jn 18:14). Most nyilvánvalóvá lett a képmutatásuk. Azért, hogy 
elpusztítsák Krisztust, készek voltak feláldozni nemzeti létüket is.

A papok felismerték, hogy mit tettek, és kérték Pilátust, hogy változ-
tassa meg a felirat szövegét. Azt mondták neki: „Ne írd: A zsidók kirá-
lya; hanem hogy ő mondotta: A zsidók királya vagyok” (Jn 19:21). Pilátus 
azonban, mivel haragudott magára korábbi gyengeségéért, és teljesen 
megvetette a féltékeny és ravasz papokat és főembereket, ridegen azt 
felelte: „Amit megírtam, megírtam” (Jn 19:22).

Pilátusnál és a zsidóknál nagyobb hatalom irányította a felirat elhelye-
zését Jézus feje fölé. Isten gondviselésében ennek az volt a szerepe, hogy 
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a Szentírás megfontolására és tanulmányozására késztessen. Az a hely, 
ahol Krisztust keresztre feszítették, közel volt a városhoz. Minden ország-
ból az emberek ezrei érkeztek Jeruzsálembe, és a felirat, amely a názáreti 
Jézust Messiásnak nyilvánította ki, megragadta figyelmüket. A felirat szö-
vege eleven igazság volt, amelyet egy Isten által vezérelt kéz írt le.

Krisztusnak a kereszten való szenvedéseiben prófécia teljesedett. 
Évszázadokkal a keresztre feszítés előtt az Üdvözítő előre szólt arról a 
bánásmódról, amelyet el kellett szenvednie: „Mert ebek vettek körül 
engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet, és lá-
baimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s 
bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek” 
(Zsolt 22:17-19). A ruha darabjaira vonatkozó próféciát a Megfeszített 
barátainak vagy ellenségeinek a tanácsától vagy beavatkozásától füg-
getlenül hajtották végre. Öltözékét azok a katonák kapták meg, akik vég-
rehajtották a keresztrefeszítést. Krisztus hallotta perlekedésüket, mikor 
elosztották ruhadarabjait egymás között. Köntösét minden varrás nélkül 
egy darabban szőtték meg. Ezért a katonák azt mondották egymásnak: 
„Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen” (Jn 19:24).

Egy másik próféciában az Üdvözítő ezt jelentette ki: „A gyalázat meg-
törte szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigaszta-
lókra, de nem találék. Sőt ételembe mérget adnak vala és szomjúságom-
ban ecettel itatnak vala engem” (Zsolt 69:21-22). Azoknak, akik kereszt-
halált szenvedtek, haldoklásuk közben kábító italt volt szabad felnyújtani 
fájdalomérzetük enyhítése céljából. Ezt ajánlották fel Jézusnak is, de Ő, 
miután megízlelte a néki felnyújtott italt, visszautasította azt. Jézus sem-
mi olyat nem akart elfogadni, ami elhomályosíthatta volna elméjét. Hité-
vel szilárdan Istenbe kellett kapaszkodnia. Ez volt egyedüli ereje. Eltom-
pult érzékei előnyt jelentettek volna Sátánnak.

Jézuson kitöltötték dühüket ellenségei, amint ott függött a keresz-
ten. A papok, a főemberek és az írástudók összefogtak a csőcselékkel 
a haldokló Üdvözítő kigúnyolásában. Jézus alámerítkezésénél és meg-
dicsőülésénél Isten hangja lett hallhatóvá, amellyel Krisztust Fiának 
nyilvánította. Azután nem sokkal Krisztus elárulása előtt az Atya ismét 
megszólalt és tanúbizonyságot tett Krisztus istenségéről. Most azonban 
a keresztnél nem hallatszott hangja a mennyből. Nem hangzott el sem-
miféle bizonyságtevés Krisztus mellett. Egyedül szenvedte el a gonosz 
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emberek durva bánásmódját és gúnyolódását.
„Ha Isten fia vagy, - mondották - szállj le a keresztről!” (Mt 27:40). „Tart-

sa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja” (Lk 23:35). A 
kísértés pusztájában Sátán kijelentette: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy 
e kövek változzanak kenyerekké” (Mt 4:3). „Ha Isten fia vagy, vesd alá 
magadat” (Mt 4:6) a templom tetejéről. Sátán, angyalaival együtt emberi 
formában, jelen volt a keresztnél is. A főellenség és seregei együttműköd-
tek a papokkal és a főemberekkel. A nép tanítói arra ösztökélték a tudat-
lan csőcseléket, hogy támadjanak Jézus ellen, akit közülük sokan eddig 
még nem is láttak, és tegyenek tanúbizonyságot is ellene. Papok, főem-
berek, farizeusok és a megátalkodott gyülevész nép szövetségre léptek 
egymással és sátáni őrjöngéssel együtt támadtak Krisztus ellen. A vallási 
vezetők egyesültek Sátánnal és a gonosz angyalokkal, és Sátán parancsait 
hajtották végre.

A szenvedő és haldokló Jézus hallott minden szót, amit a papok kije-
lentettek: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael 
királya, szálljon most le a keresztről és majd hiszünk neki” (Mt 27:42). 
Krisztus le tudott volna jönni a keresztről. Mivel azonban nem önmagát 
akarta megmenteni, és nem jött le a keresztről, a bűnösök reményked-
hetnek bűneik bocsánatában és abban, hogy kegyelmet találnak Istennél.

Az Üdvözítő kigúnyolása alkalmával azok a férfiak, akik állították, hogy 
a prófécia értelmezői, azokat a szavakat ismételgették, amelyeket a jöven-
dölés szerint ez alkalommal majd kimondanak. Vakságukban azonban nem 
vették észre, hogy a próféciát teljesítették be. Azok, akik gúnyolódva ki-
mondották ezeket a szavakat: „Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha 
akarja, mert azt mondta: Isten fia vagyok” (Mt 27:43), nem sejtették, hogy 
bizonyságtevésük az eljövendő korszakok folyamán ismételten elhangzik 
majd. Ámbár a szavakat gúnyolódva mondották ki, azok később arra ösztö-
nöztek embereket, hogy úgy kutassák át az írásokat, mint ahogy előzőleg 
sohasem tették. A bölcs emberek hallották Isten szavait, kutattak az írások-
ban, elmélkedtek és imádkoztak. Voltak olyanok, akik soha nem nyugodtak 
meg addig, míg a Szentírás egyes helyeit más helyekkel összehasonlítva, 
meg nem látták Krisztus küldetésének az értelmét. Előzőleg soha nem volt 
Jézusról olyan általános ismeret, mint akkor, amikor a kereszten függött. 
Sokaknak a szívében, akik a keresztre feszítés színhelyét szemlélték, és akik 
Krisztus szavait hallották, felragyogott az igazság világossága.



165JÉZUS ÉLETE, 649-665. (GOLGOTA)

A kereszten folyó haláltusája alatt a vigasztalás sugara is beragyogta 
Jézust, a bűnbánó tolvaj kérésén keresztül. Mindkét gonosztevő, akit Jé-
zussal együtt keresztre feszítettek, először szidalmazta Jézust. Egyikük 
magatartása szenvedései alatt még makacsabb és kihívóbb lett. Nem így 
történt a másikkal. Ez az ember nem volt megátalkodott bűnöző. A rossz 
társaságok vezették félre és térítették a bűnözés útjára, azonban kevésbé 
volt bűnös, mint azok közül sokan, akik ott álltak a kereszt mellett és gya-
lázták az Üdvözítőt. Ez az ember látta és hallotta Jézust, és tanításai megy-
győzték őt, de a papok és főemberek eltérítették Jézustól. Miközben azon 
igyekezett, hogy elfojtsa meggyőződését, egyre mélyebbre és mélyebbre 
merült a bűnbe, míg végül letartóztatták, bűnösnek nyilvánították és arra 
ítélték, hogy kereszten haljon meg. A törvényházban és a Golgota felé ve-
zető úton Jézus közelében volt. Hallotta Pilátus kijelentését is: „nem talá-
lok benne semmi bűnt” (Jn 19:4). Megfigyelte és megjegyezte Jézus isteni 
viselkedését, és szánakozó megbocsátását, amit kínzói iránt tanúsított. A 
keresztről letekintve látta, hogy sokan a vakbuzgó vallásos emberek közül 
megvetően a nyelvüket nyújtogatták Jézusra és igyekeztek Őt nevetséges-
sé tenni. Látta a fejcsóválásukat, hallotta a szemrehányó beszédét annak 
az embernek, aki társa volt a bűnben: „Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd 
meg magadat, és minket is” (Lk 23:39). Hallotta azt is, hogy a járókelők 
közül sokan védelmükbe vették Jézust. Hallotta, hogy megismételték Jé-
zus szavait és megemlítették cselekedeteit. Korábbi meggyőződése, hogy 
ez a Krisztus, ismét megerősödött szívében. Odafordult bűntársához és 
ezt mondta neki: „Az Istent sem féled-é te? hiszen te ugyanazon ítélet 
alatt vagy!” (Lk 23:40). A haldokló tolvajoknak nem volt többé semmi 
félnivalójuk az emberektől. Egyikük szívében azonban már ott volt az a 
meggyőződés, hogy van Isten, akitől félnie kell, és van jövendő, amely re-
megésre készteti. Most, amikor elérkezett bűntől megfertőzött, tisztáta-
lanná vált élete végéhez, hörögve ezt mondja bűntársának: „És mi ugyan 
méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig 
semmi méltatlan dolgot nem cselekedett” (Lk 23:41).

A tolvaj számára ez nem kérdéses többé. Nincs már semmi kételke-
dés és szemrehányás a szívében. Mikor bűnéért elítélték, reménytelen 
és kétségbeesett emberré vált; de most valami különös és gyengéd gon-
dolatok támadtak elméjében. Visszaidézte emlékezetébe mindazt, amit 
Jézusról hallott, hogy miként gyógyította meg a betegeket és bocsátotta 
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meg egyesek bűnét. Lélekben ismét meghallotta azoknak a szavait, akik 
hittek Jézusban és sírva követték Őt. Azután meglátta és elolvasta azt a 
feliratot, amit Jézus feje fölé szögeztek. Hallotta, amint a járókelők elis-
mételgették a felirat szövegét. Egyesek bánkódva és remegő ajakkal, má-
sok viccelődve és gúnyolódva. A Szentlélek megvilágosította elméjét és 
a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak, s ő eljutott az 
igazság megismerésére. Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva ott függött 
mellette a kereszten, meglátta Istennek ama Bárányát, aki elveszi a világ 
bűneit. Hangja reménységet, de ugyanakkor félelmet is kifejez, mikor ez a 
tehetetlen, haldokló ember az ugyancsak haldokló Krisztus könyörületére 
bízza magát: „Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te orszá-
godban!” (Lk 23:42).

Jézus válasza gyorsan érkezett. Gyengéd hangon, amely tele volt sze-
retettel, könyörülettel és erővel, Jézus ezt mondja néki: „Bizony mondom 
néked ma; velem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43).

A haláltusa hosszú órái alatt a becsmérlés és gúnyolódás szavai jutot-
tak Jézus fülébe. Miközben ott függött a kereszten, csúfolódások és átkok 
hangjai szálltak fel Hozzá. Vágyakozó szívvel figyelte, hogy nem hangzik-e 
el a hit kifejezése is tanítványai részéről. Sajnos, csak a csüggedt szava-
ikat hallotta: „Pedig mi azt reméltük, hogy Ő az, aki meg fogja váltani 
az Izraelt” (Lk 24:21). Milyen üdítőek voltak azért az Üdvözítő számára a 
hitnek és a szeretetnek azok a megnyilvánulásai, amelyekben a haldok-
ló tolvaj részesítette. Mialatt a zsidó vezetők megtagadták Őt, és még a 
tanítványai is kételkedtek istenségében, ez a szegény tolvaj az örökké-
valóság küszöbén Úrnak szólítja Jézust. Sokan készek voltak arra, hogy 
Úrnak mondják Jézust, mikor csodákat tett, és miután feltámadt a sírból. 
Azonban senki sem ismerte el Őt Úrnak, amikor haldokolva ott függött 
a kereszten, kivéve ezt a bűnbánó tolvajt, aki utolsó órájában menekült 
meg az örök haláltól.

A járókelők meghallották, mikor a tolvaj Úrnak szólította Jézust. A bűn-
bánó ember szavainak hangszíne megragadta figyelmüket. Azok, akik a 
kereszt tövénél Krisztus ruhadarabjai felett civakodtak és sorsot vetettek 
köntösére, megálltak és felfigyeltek. Szavaik haragos tónusa lecsillapo-
dott. Lélegzet-visszafojtva tekintettek fel Krisztusra és várták a választ 
haldokló ajkáról.

Mikor Krisztus kimondta az ígéret szavait, azon a sötét felhőn, amely 
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beborítani látszott a keresztet, ragyogó és eleven világosság hatolt át. A 
bűnbánó tolvajt teljes békesség töltötte el miután megbékült Istennel és 
tudatára ébredt annak a ténynek, hogy Isten is megbékült vele és elfo-
gadta őt. Krisztus megdicsőült megaláztatásában. Jézus, akit akkor és ott 
mindenki legyőzöttnek látott, valójában győztes volt. Felismerték Benne 
a bűnök hordozóját. Az emberek hatalmat gyakorolhattak teste felett. A 
töviskoronával átszúrhatták szent homlokát. Letéphették Róla ruházatát 
és veszekedhettek ruhadarabjai felett. Nem rabolhatták el azonban Tőle 
azt a hatalmat, amellyel megbocsáthatta a bűnöket. Haldoklása közben 
tanúbizonyságot tett saját istenségéről és az Atya dicsőségéről. Füle nem 
olyan süket, hogy ne hallhatna, karja nem rövidült meg annyira, hogyne 
tudna megvédeni. Jézusnak megvolt és megvan az a királyi joga, hogy 
mindenképpen megmentse azokat, akik általa járulnak Istenhez.

„Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43). 
Krisztus nem azt ígérte ezzel, hogy a tolvajnak már azon a napon vele kell 
lennie a paradicsomban. Ő maga sem ment azon a napon a paradicsomba. 
A sírkamrájában aludt és a feltámadás reggelén azt mondotta: „Nem men-
tem még fel az én Atyámhoz” (Jn 20:17). Az ígéretet azonban a keresztre 
feszítés napján, a nyilvánvaló vereség és sötétség napján adta. „Ma”, mi-
közben haldoklik a kereszten mint gonosztevő, Krisztus biztosít egy szegény 
bűnöst arról, hogy „velem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43).

A Jézussal együtt keresztre feszített tolvajokat, „egyiket jobbkéz felől, 
a másikat balkéz felől” (Mt 27:38) helyezték el. Ez azt jelenti, hogy Jézus 
keresztje az ő keresztjeik között, középen állott. Ezt papok és főemberek 
utasítására rendezték így. Krisztus tolvajok közötti helyzetének azt kellett 
mutatnia, hogy Ő volt a három bűnöző közül a legnagyobb. Így teljesedett 
be az Ige: „A bűnösök közé számláltatott” (Ésa 53:12). A papok azonban 
nem ismerték fel cselekedetük teljes értelmét. Mikor Jézust keresztre fe-
szítették a tolvajokkal együtt, és keresztjét azok keresztje között, tehát 
középen állították fel, azt jelezték, hogy Krisztus keresztjét egy bűneiben 
heverő világ közepette állították fel. A bűnbocsánat szavai, amelyeket 
Krisztus a bűnbánó tolvajnak mondott, olyan világosságot gyújtottak, 
amely ellátszik majd a föld legtávolabbi határáig.

Az angyalok álmélkodással figyelték Jézus végtelen szeretetét, aki 
mialatt a legsúlyosabb testi és lelki kínokat szenvedte el, csak másokra 
gondolt és a bűnbánó lelket hitre bátorította. Megaláztatásában próféta-
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ként szólította meg Jeruzsálem leányait; papként és közbenjáróként pedig 
azért könyörgött az Atyához, hogy bocsásson meg a gyilkosainak; szerető 
Üdvözítőként pedig megbocsátotta a bűnbánó tolvaj bűneit.

Mikor Jézus tekintete végigsiklott a körülötte lévő sokaságon, egy 
személy különösképpen megragadta figyelmét. A kereszt lábánál állott 
anyja, akit János, a szeretett tanítvány támogatott. Az anyja nem tudta 
elviselni, hogy távol maradjon Fiától. János pedig, aki tudta, hogy a vég 
közel, ismét visszavitte őt a kereszthez. Krisztus, haldoklásának órájában 
megemlékezett anyjáról. Belenézett fájdalomtól lesújtott arcába, azután 
Jánosra tekintett és így szólt anyjához: „Asszony, ímhol a te fiad!” János-
nak pedig ezt mondta: „Ímhol te anyád!” (Jn 19:26-27). János megértette 
Krisztus szavait, és elfogadta a megbízatást. Máriát azonnal otthonába 
vitte, és attól az órától kezdve gyengéden gondoskodott róla. Óh, szána-
kozó, szerető Üdvözítő, aki minden testi és lelki fájdalma és kínja között 
gondoskodott anyjáról! Nem volt pénze, amelynek segítségével biztosít-
hatta volna kényelmét. Tudta azonban, hogy János szívébe zárta őt. Ezért 
erre a tanítványára bízta anyját értékes örökségként. Krisztus így azt adta 
anyjának, amire a legnagyobb szüksége volt: Jánosnak gyengéd együttér-
zését, aki azért szerette Máriát, mert Mária is szerette Jézust. Azzal, hogy 
János szent megbízatásként fogadta el Máriát, maga is nagy áldásban ré-
szesült. Mária állandóan szeretett Mesterére emlékeztette őt.

Krisztus gyermeki szeretetének tökéletes példája el nem homályo-
suló ragyogással fénylik a korszakok sötétségén át. Jézus közel harminc 
évig mindennapi munkájával segített elhordozni a családi otthon terheit. 
Most pedig még a haláltusájában sem feledkezett meg arról, hogy gon-
doskodjék megszomorodott özvegy anyjáról. Ugyanennek a lelkületnek 
kellene megmutatkoznia Urunk minden egyes tanítványában. Azoknak, 
akik követik Krisztust, keresztény hitükből fakadóan kötelességüknek kell 
tartaniuk azt, hogy tiszteljék szüleiket és gondoskodjanak róluk. Azok-
nak a szülei mindig hiánytalanul megkapják a figyelmes gondoskodást és 
gyengéd részvétet, akik szívükben megőrizték Jézus szeretetét.

A dicsőség Ura meghalt, váltságként az emberi nemzetségért. Krisz-
tust, - mialatt odaadta drága életét - nem lelkesítette diadalmas öröm. 
Valami nyomasztó homály telepedett Rá. Nem a halálfélelem nehezedett 
Rá. Nem a kereszt fájdalma és szégyene okozta kifejezhetetlen kínjait. 
Krisztus a szenvedők fejedelme volt. Fájdalmai a bűn gonoszságának a 
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tudatából eredtek, abból az ismeretből, hogy a gonosszal való érintkezés 
folytán az emberek vakok lettek a bűn borzalmaival szemben. Krisztus lát-
ta, hogy milyen mélyen belegyökerezett a bűn az emberek szívébe, hogy 
milyen kevesen vannak azok, akik készek kitörni a bűn hatalmából. Krisz-
tus tudta, hogy Isten segítsége nélkül az emberiségnek el kell pusztulnia; 
látta, hogy az emberek sokasága miként pusztul el akkor, mikor a bőséges 
segítség már elérhető közelségben van hozzájuk.

Isten Krisztusra, mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte minden 
gonoszságunkat, bűnünket és igazságtalanságunkat. „A bűnösök közé 
számláltatott” (Ésa 53:12), hogy megválthasson bennünket a törvény 
ítéletétől, kárhoztatásától. Ádám minden leszármazottjának a bűne az 
Ő szívére nehezedett súlyos teherként. Isten haragja a bűnnel szemben, 
nemtetszésének félelmetes kinyilatkoztatása a bűn, az igazságtalanság 
miatt rettenettel töltötte el Krisztus szívét. Krisztus egész élete az Atya 
kegyelmének és megbocsátó szeretetének a jó hírét közölte az elesett 
világgal. Üdvösség a bűnösök számára, ez volt a feladata és állandó célja 
működésének. Most azonban, mivel a bűn szörnyű terhét hordozta, nem 
tudta meglátni az Atya megbékülést sugárzó arcát. Annak az érzete, hogy 
az Atya megvonta Tőle jelenlétét legnagyobb nyomorúságának ebben az 
órájában, olyan szomorúsággal és fájdalommal szúrta át a Megváltó szí-
vét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen.

Sátán kegyetlen kísértéseivel kínozta meg Jézus szívét. Az Üdvözítő 
nem tudott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen biztató reménysu-
garat sem látott, hogy majd győztesként jön elő a sírból, és semmi bizto-
síték nem volt arra, hogy az Atya elfogadja áldozatát. Krisztus attól félt, 
hogy a bűn oly súlyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja Őt az Atyá-
tól. Krisztus azt a lelki kínt érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor 
az irgalom nem könyörög többé a bűnös emberi nemzetségért. A bűnnek 
ez az érzete volt az, amely az Atya haragját Krisztusra, az emberek helyet-
tesére öntötte ki, ami oly keserűvé tette azt a poharat, amit kiivott, és 
összetörte Isten Fiának a szívét.

Az angyalok álmélkodással szemlélték az Üdvözítő kétségbeejtő ha-
láltusáját. A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány 
elől. Az élettelen természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló 
Teremtője iránt. A nap nem volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen 
jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai fénnyel árasztották el délben a földet, 
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mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap kialudt volna. A teljes sötétség, 
mint valami szemfedél burkolta be a keresztet. „Hat órától kezdve pedig 
sötétség lőn mind az egész földön, kilenc óráig” (Mt 27:45). Nem valami 
napfogyatkozás vagy más természeti ok idézte elő ezt a sötétséget, amely 
olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor az égen nem 
ragyognak a csillagok és nem világít a hold sem. Ez egy csodálatos tanúbi-
zonyság volt, amelyet Isten azért adott, hogy a későbbi nemzedékek hitét 
megerősíthesse.

Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét. Isten tette sátorává a sö-
tétséget, és ez a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől. 
Isten és szent angyalai a kereszt mellett voltak. Az Atya Fiával volt. Jelen-
létét mégsem nyilvánította ki. Ha dicsősége elővillant volna a felhőből, 
akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna. Ebben a félelmetes 
órában az Atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül 
taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki sem volt Vele.

A sűrű sötétségben Isten eltakarta Fia utolsó emberi lelki gyötrelmét. 
Mindazok, akik látták Krisztust szenvedései közepette, meggyőződtek is-
tenségéről. Azok, akik csak egyszer is látták Krisztus tekintetét, sohasem 
felejtették azt el. Amiként Kain arca kifejezte a gyilkosnak a bűnét, úgy 
Krisztus ábrázata nyilvánvalóvá tette az ártatlanságot, a tisztaságot, a 
jóakaratot, egyszóval az istenképűséget. Vádolói azonban nem figyeltek 
erre a mennyei tanúbizonyságra. A haláltusa hosszú óráin át bámult Krisz-
tusra a gúnyolódó sokaság. Most Isten köpönyege irgalmasan eltakarta 
Krisztust nézői elől.

Úgy látszott, hogy a sír csendje ereszkedett alá a Golgotára. Kimond-
hatatlan rémület vett erőt a tömegen, amely körülállta a keresztet. Az 
átkozódó és csúfolódó szavak hirtelen félbeszakadtak. A férfiak, nők és a 
gyermekek arcra borulva estek a földre. Egyszer-egyszer vakító villámok 
csaptak ki a felhőkből és világították meg a keresztet és a keresztre feszí-
tett Megváltót. Papok, főemberek, írástudók, ítéletvégrehajtók és a cső-
cselék, mind azt gondolták, hogy elérkezett számukra büntetésük ideje. 
Kis idő múlva azonban néhányan azt suttogták, hogy Jézus most száll le 
a keresztről. Néhányan megkísérelték kitapogatni a városba visszavezető 
utat, miközben verték a mellüket és félelmükben jajveszékeltek.

A kilencedik órában a sötétség felemelkedett az összegyűlt emberek-
ről, csak a keresztet burkolta homály. Ez jelképe volt annak a lelki kínnak 
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és borzalomnak, amely ránehezedett Jézus szívére. Egyetlen szem sem 
tudott áthatolni azon a homályon, amely körülvette a keresztet, és senki 
sem tudta áttörni azt a még mélyebb homályt, amely beburkolta Krisztus 
szenvedő lelkét. Úgy látszott, hogy a haragos villámok éppen Krisztusra 
csaptak le, amint ott függött a kereszten. Ekkor „nagy fennszóval kiálta Jé-
zus, mondván: ÉLI, ÉLI! LÁMA SABAKTANI, azaz: Én Istenem, én Istenem! 
Miért hagyál el engemet?” (Mt 27:46). Mikor a külső sötétség megsűrű-
södött az Üdvözítő körül, sokan így kezdtek el kiáltozni: A menny bosz-
szúja van rajta. Isten haragjának a nyilai találták el őt, mert Isten Fiának 
mondotta magát. Sokan azok közül, akik hittek Benne, hallották Krisztus 
kétségbeesett kiáltását, minden reménységüket elveszítették. Ha maga 
Isten is elhagyta Jézust, kibe vethetnék akkor bizodalmukat követői?

Mikor a sötétség felszállt Krisztus lesújtott lelkéről, akkor újra feléledt 
Benne a testi szenvedés érzete. Azt mondotta: „Szomjúhozom” (Jn 19:28). 
Egyik római katonát annyira megérintette a szánalom, mikor Krisztus ki-
cserepesedett ajakira tekintett, hogy egy spongyát tűzött fel egy izsóp-
nádra és miután bemártotta azt egy ecettel megtöltött edénybe, felnyúj-
totta Jézusnak. A papok azonban gúnyolódtak Jézus haláltusáján. Mikor 
sötétség burkolta be a földet, félelemmel teltek meg. Mikor pedig alább-
hagyott ez a félelmük, visszatért a rettegésük, hogy Jézus mégis megsza-
badulhat tőlük. Jézus szavait: „Éli, Éli! Láma sabaktáni?” (Mt 27:46) téve-
sen magyarázták. Keserű megvetéssel és gúnyolódással azt mondották: 
„Illyést hívja ez” (Mt 27:47). Az utolsó alkalmat sem ragadták meg Jézus 
szenvedéseinek a csökkentésére. Érzéketlenül azt mondották: „Hagyd el, 
lássuk, eljő-e Illyés, hogy megszabadítsa őt?” (Mt 27:49)

Isten makulátlanul tiszta Fia a kereszten függött. Testét korbácsütések-
kel szaggatták össze. Azokat a kezeket, amelyeket olyan gyakran áldásra 
nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték. Azokat a lábakat, amelyek fárad-
hatatlanok voltak a szeretet szolgálatainak a végzésében, nagy szeggel 
verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták 
a töviskorona tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus 
mindezeket eltűrte - a vércseppeket, amelyek lehullottak fejéről és le-
folytak kezeiről, lábairól; a haláltusát, amely eltorzította testének alakját; 
és a kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, mikor Atyja el-
rejtette előle orcáját. Ezek pedig mind azt mondják az emberi nemzetség 
minden egyes gyermekének: éretted történt, hogy Isten Fia hozzájárult a 
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bűn ezen terhének az elhordozásához. Éretted döntötte meg a halál ural-
mát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit Az, Aki lecsendesítette 
a tenger vad hullámait és járt a tajtékos hullámokon; Aki megremegtette 
az ördögöket és száműzte a betegségeket; Aki megnyitotta a vakok sze-
meit, és életre keltette a halottakat, és Aki áldozatként adta oda magát 
a kereszten, mert szeretett téged. Krisztus, a bűnök elhordozója, eltűrte 
az isteni igazság haragját, és éretted Maga lett bűnné. „Mert azt, aki bűnt 
nem ismert, bűnné tette érettünk” (2Kor 5:21).

A szemlélők csendben vártak a félelmetes jelenet végére. A nap kisü-
tött, de a keresztet továbbra is beburkolta a sötétség. A papok és a fő-
emberek Jeruzsálem felé tekintgettek; és íme, a sűrű felhők rátelepedtek 
a városra és Júda síkságaira. Az Igazságosság Napja, a Világ Világossága 
visszavonta sugarait az egykor kegyelt Jeruzsálem városától. Isten harag-
jának cikázó villámai a pusztulásra ítélt városra irányultak.

A sötét homály hirtelen felemelkedett a keresztről, és érthető, tiszta, 
- a trombita hangjához hasonló hangon - amely úgy tűnt, hogy az egész 
teremtett világmindenségen áthangzott, Jézus így kiáltott fel: „ELVÉGEZ-
TETETT!” (Jn 10:30) „ATYÁM, A TE KEZEDBE TESZEM LE AZ ÉN LELKEMET” 
(Lk 23:46). Fényesség vette körül a keresztet, és az Üdvözítő arca a nap 
fényéhez hasonló dicsőséggel ragyogott fel. Krisztus azután lehajtotta fe-
jét a mellére, és meghalt.

A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisz-
tus az emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban 
arra a Neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az Atya elfogadja 
Őt. Krisztus megismerkedett mennyei Atyja jellemével; igazságszolgál-
tatását, irgalmát és nagy szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott 
Istenben, mert az Ő iránta való engedelmesség mindig örömöt okozott 
Neki. Mikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Isten-
re, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az Atya elhagyta Őt. 
Krisztus hit által győzött.

A föld még sohasem volt tanúja ilyen jelenetnek. A sokaság bénultan 
állt, és lélegzet-visszafojtva, mereven nézett az Üdvözítőre. Ismét sötét-
ség telepedett a földre, és heves mennydörgéshez hasonló érdes moraj 
hallatszott. Nagy földrengés keletkezett, amely megrázta az egész vidéket. 
Az emberek halmokba dobálódtak össze. A legvadabb zűrzavar és ször-
nyülködés következett. A környező hegyekben megrepedtek a sziklák és 
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nagy robajjal zuhantak alá a síkságokra. A sírok felnyíltak és a halottakat 
kivetették magukból. Úgy látszott, hogy az egész teremtett világ atom-
jaira hullott szét. A papok, főemberek, katonák, ítéletvégrehajtók és az 
emberek megnémultak a félelemtől és arcra borulva feküdtek a földön.

Mikor a hangos kiáltás: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30) elhangzott Krisz-
tus ajkáról, a papok éppen a templomban végezték szolgálatukat. Ez volt 
ugyanis az estéli áldozat órája. A Krisztust jelképező bárányt bevitték, 
hogy levágják. A pap felvette már a jelentőségteljes és szép ruháját, fele-
melt késsel állott ott, amiként Ábrahám tette egykor, mikor éppen fiát ké-
szült feláldozni. Az emberek megdöbbenve figyelték az eseményt. A föld 
azonban megmozdult, és remegni kezdett, mert maga az Úr közelítette 
meg az oltárt. Olyan zajjal, mint amit a szövet elrepesztése okoz, a temp-
lom belső kárpitját tetejétől az aljáig egy láthatatlan kéz kettétépte, és az 
emberek sokaságának a tekintete előtt feltárult az a hely, amelyet egyszer 
Isten töltött be jelenlétével. Ebben a helyiségben, a Szentek Szentjében 
Isten dicsősége, a Shekinah lakozott. Az irgalom széke fölött Isten itt nyil-
vánította ki dicsőségét. Senki más soha nem emelhette fel azt a kárpitot, 
amely elválasztotta a mögötte levő helyiséget a templom többi részétől, 
csak a főpap. A főpap is csak évente egyszer lépett be ebbe a helyiségbe, 
hogy elégtételt adjon a nép bűneiért Istennek. Íme azonban ez a kárpit 
kettéhasadt. A földi szentély legszentebb helye nem volt többé szent.

Mindenütt rémület és zűrzavar uralkodott. A papok azonnal meg akar-
ták ölni az áldozati állatot, erőtelen kezükből azonban kiesett a kés, és a 
bárány megmenekült. A jelkép és a valóság találkozott Isten Fia halálá-
ban. A nagy áldozat megtörtént. A Szentek Szentjébe vezető út megnyílt. 
Isten egy új és élő utat készített minden ember számára. Többé nem kell 
a bűnös és szomorkodó emberi nemzetségnek a főpap érkezésére várnia. 
Mostantól fogva maga az Üdvözítő szolgál a mennyekben főpapként és az 
emberek közbenjárójaként. Úgy volt, mintha egy eleven hang szólt vol-
na az Isten-imádókhoz: Most értek véget, fejeződtek be a bűnért hozott 
áldozatok és felajánlások. Isten Fia eljött ígérete szerint: „Ímé itt vagyok 
(a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te 
akaratodat” (Zsid 10:7). Krisztus „az ő tulajdon vére által ment be egyszer 
s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve” (Zsid 9:12).
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JÉZUS ÉLETE, 688-694. (FELTÁMADOTT AZ ÚR)
A hét első napjának az éjszakája lassan elmúlott. Eljött a legsötétebb 

óra, éppen napkelte előtt. Krisztus még mindig rab volt keskeny sírbolt-
jában. A nagy kő a helyén volt. A római pecsét feltöretlen volt. A római 
katonák őrszolgálatukat tartották. Voltak azonban láthatatlan őrök is. A 
gonosz angyalok seregei összegyülekeztek a sírhely körül. Ha lehetséges 
lett volna, akkor a sötétség fejedelme, pártütő hadseregével együtt, a sír-
boltot örökre lepecsételve tartotta volna, és fogva tartotta volna Isten 
Fiát. A sírt azonban a mennyei seregek is körülvették. Ezek a kiváló erővel 
rendelkező angyalok is őrizték a sírboltot, és arra vártak, hogy üdvözöl-
hessék az Élet Fejedelmét.

„És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a meny-
nyből” (Mt 28:2). Isten teljes vértezetébe öltözötten, az angyal elhagy-
ta a mennyei udvarokat. Isten dicsőségének ragyogó fénysugarai jártak 
előtte és világították meg ösvényét. „A tekintete pedig olyan volt, mint a 
villámlás és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltökben 
megrettenének és olyanokká lőnek, mint a holtak” (Mt 28:3-4).

Papok és főemberek, hol van őrségetek hatalma? Azok a bátor kato-
nák, akik eddig sohasem rettentek meg emberi erőtől és hatalomtól, most 
fogolyként viselkedtek, mint akiktől elvették a kardjukat és dárdájukat. Az 
az arc, amelyre tekintettek, nem egy halandó harcos orcája; ez Isten se-
rege leghatalmasabb harcosának az arca volt. Ő volt az a mennyei hírnök, 
aki azt a helyet töltötte be a mennyben, amelyből Sátán kibukott. Ez a 
mennyei hírnök volt az, aki Bethlehem halmain kihirdette Krisztus szüle-
tését. A föld megremegett közeledtére, a sötétség seregei elmenekültek, 
és amikor elhengerítette a követ a sírbolt bejárata elől, úgy tűnt, hogy a 
menny jön le a földre. A katonák csak azt látták, hogy úgy mozdította el 
a nagy követ, mintha az csak egy kis kődarab lett volna. Azután hallották, 
mikor szólt: „Isten Fia, jöjj elő; Atyád hív Téged.” Látták, hogy Jézus kijött 
a sírboltból, és hallották, hogy ezt jelentette ki a megnyitott sír fölött: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Amint Jézus előjött a sírboltból 
fenséggel és dicsőséggel, a mennyei sereg imádattal hajolt meg a Meg-
váltó előtt és magasztaló énekekkel köszöntötték Őt.

Földrengés jelezte azt az órát, amikor, Krisztus letette az életét, és egy 
másik földrengés hirdette azt a pillanatot, mikor diadalmasan újra felvet-
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te azt. Krisztus, aki győzelmet aratott a halál és a sír fölött, győztesen jött 
elő a sírboltból, földrengés, felvillanó villámlások és mennydörgések kö-
zepette. Isten előre megmondotta, hogy amikor Krisztus újra eljön a föld-
re, akkor „megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is” (Zsid 12:26). 
„Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba” (Ésa 
24:20). „Az ég mint írás egybehajtatik” (Ésa 34:4). „Az egek ropogva el-
múlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak és a föld és a rajta levő 
dolgok is megégnek” (2Pt 3:10). „De az Úr az ő népének oltalma és az 
Izrael fiainak erőssége!” (Jóel 3:16)

Jézus halálakor a katonák azt látták, hogy a föld délben sötétségbe 
burkolódzott. Feltámadásakor pedig azt látták, hogy az angyalok ragyo-
gása megvilágította az éjszakát, és azt hallották, hogy a menny lakói nagy 
örömmel és diadallal azt énekelték: Te legyőzted a Sátánt és a sötétség 
hatalmasságait; Te győzelemmel nyelted el a halált!

Krisztus megdicsőülten jött elő a sírboltból, és a római őrség látta Őt. 
Szemeiket és figyelmüket Jézus arcára összpontosították, Akit az imént 
még kigúnyoltak és kinevettek. Ebben a megdicsőített lényben azt a fog-
lyot látták meg, Akit a törvényházban láttak, Azt, Akinek a fejére tövisből 
fontak koronát. Ő volt Az, Aki ellenállás nélkül állott Pilátus és Heródes 
előtt, akinek a testét kegyetlen korbácsolással marcangolták szét. Ő volt 
az, akit felszegeztek a keresztre, Akire a papok és a főemberek teljes ön-
elégültséggel bólogattak fejükkel és ezt mondták: „Másokat megtartott, 
magát nem tudja megtartani” (Mt 27:42). Ő volt az, akit József új sírbolt-
jába fektettek be. A mennyei rendelet azonban szabadon bocsátotta a 
sírbolt foglyát. Ha hegyek halmozódtak volna hegyekre, akkor sem tudták 
volna megakadályozni azt, hogy Krisztus kijöjjön a sírboltból.

Az angyalok és a megdicsőült Üdvözítő látványára a római őrség tag-
jai összeestek és olyanok lettek, mint a holtak. Mikor a mennyei kíséret 
eltűrt szemeik elől, akkor álltak lábukra és olyan gyorsan, amilyen gyor-
san remegő végtagjaik csak vinni tudták őket, a kert kapujához siettek. 
A részeghez hasonlóan, ingadozva siettek a város felé vezető úton, és el-
mondták mindazoknak, akikkel csak találkoztak a csodálatos eseményt. 
Útban voltak Pilátushoz, de a hírt már a zsidó hatóságokhoz is elvitték, a 
főpapok és a főemberek elküldtek érettük, mert először ők kívántak ve-
lük találkozni. Különleges látványt nyújtottak ezek a katonák. A félelemtől 
remegve, falfehér arccal tettek tanúbizonyságot Krisztus feltámadásá-
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ról. Ezek a katonák mindent úgy mondtak el, amint látták. Nem volt ide-
jük arra, hogy a puszta igazság helyet valami mást gondoljanak ki, mást 
mondjanak. Fájdalmas arckifejezéssel ezt mondták: Isten fia volt az, akit 
keresztre feszítettek. Hallottuk, mikor egy angyal mennyei fenségként, a 
dicsőség királyaként nevezte Őt.

A papok arca olyan lett, mint a halottaké. Kajafás megpróbált szólni. Az 
ajkai mozogtak, de nem bocsátottak ki semmi hangot. A katonák éppen 
készültek elhagyni a tanácstermet, mikor egy hang megállította őket. Ka-
jafás végre megszólalt: „Várjatok, várjatok” - mondotta. „Ne mondjátok el 
senkinek azt, amit láttatok.”

Azután egy hazug jelentést adtak a katonák szájába. „Mondjátok, - kér-
ték őket a papok - hogy az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor 
mi aluvánk” (Mt 28:13). Itt a papok abba a verembe estek bele, amelyet 
másnak ástak. Miként mondhatták a katonák azt, hogy a tanítványok lop-
ták el Jézus holttestét, mikor elaludtak? Ha aludtak, akkor hogyan tudhat-
ták? Ha pedig a katonák vétkeseknek bizonyultak Krisztus holttestének az 
ellopásában, akkor vajon nem a papok lettek volna-e az elsők, hogy elí-
téljék őket? Vagy, ha az őrszemek elaludtak a sírnál, akkor elsőként nem 
a papok vádolták volna-e be őket Pilátusnál?

A katonák megrémültek arra a gondolatra, hogy az őrhelyen való elal-
vás vádját vonják magukra. Olyan fegyelemsértés volt ez, amelyért halál-
büntetés járt. Tegyenek-e hamis tanúvallomást, csapják be az embereket, 
és sodorják-e saját életüket veszélybe? Nem harcolták-é meg fárasztó 
őrködésüket álmatlan virrasztással? Miként állhatnának meg az elkövet-
kező kihallgatáson éppen még a felkínált pénz ismeretében is, ha hamis 
tanúvallomást tesznek?

Azért, hogy elhallgattassák a katonák bizonyságtételét arról, amitől 
féltek, a papok megígérték, hogy szavatolják az őrség biztonságát, mi-
vel szerintük Pilátus sem kívánja, hogy olyan beszámoló terjedjen el az 
eseményről, mint amilyent ők adtak. Végül is a római katonák pénzért 
eladták megvesztegethetetlenségüket a zsidóknak. Az igazság legmeg-
döbbentőbb hírével megterhelve mentek be a papok elé; és pénzzel 
megterhelve mentek el tőlük. Nyelvükön ott volt már egy hazug jelentés, 
beszámoló, amit a papok szerkesztettek és eszeltek ki számukra.

Közben a Krisztus feltámadásáról szóló hír eljutott Pilátushoz. Ámbár 
Pilátus volt a felelős Krisztus halálra adásáért, viszonylag nem nagyon ér-
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zett nyugtalanságot azért, amit tett. Ha kelletlenül és a szánalom érzé-
sével a szívében ítélte is el az Üdvözítőt, mind ez ideig nem érzett igazi 
lelkiismeret-furdalást. Most megrettenve bezárkózott a házába és úgy 
döntött, hogy nem akar senkit sem látni. A papok azonban mégis megje-
lentek színe előtt, és elmondták neki azt a történetet, amelyet kieszeltek, 
és arra ösztönözték, hogy ne vegyen tudomást az őrszemek kötelesség-
mulasztásáról. Mielőtt hozzájárult volna ehhez, bizalmasan maga is kikér-
dezte az őrséget. Ezek, saját biztonságukat féltve, nem mertek eltitkolni 
semmit sem, és Pilátus kiszedett belőlük egy hiteles beszámolót mindar-
ról, ami a sírboltnál történt. Nem vitte bíróság elé az ügyet, de ettől az 
időtől kezdve nem érzett békességet a szívében.

Mikor Jézust sírba tették, Sátán diadalt ült. Azt remélte, hogy az Üd-
vözítő nem veszi fel az életét ismét. Az Úr testére ő maga tartott igényt, 
és elhelyezte őrségét a sír körül, és megpróbálta Krisztust fogságba vetett 
rabként tartani. Elkeseredett és megharagudott, mikor a mennyei hírnök 
közeledtére angyalai elmenekültek. Mikor azt látta, hogy Krisztus diadal-
masan lép ki a sírjából, tudatára ébredt annak a ténynek, hogy királyságá-
nak vége lett, és hogy végül neki is meg kell halnia.

A papok azzal, hogy Krisztust halálra adták, a Sátán eszközeivé tették 
magukat. Most teljesen a Sátán hatalmában voltak. Belegabalyodtak 
egy csapdába, amelyből nem láttak más kiutat, csak azt, hogy tovább 
folytatják Krisztus elleni hadviselésüket. Mikor meghallgatták az őrsze-
mek jelentését Krisztus feltámadásáról, elkezdtek félni a nép haragjától. 
Úgy érezték, hogy saját életük is veszélyben forog. Az egyetlen remény-
ség az volt a számukra, hogy sikerül Krisztust csalónak feltüntetniük 
feltámadása letagadásával. Megvesztegették a katonákat, és biztosí-
tották Pilátus hallgatását, csendben maradását. Hazug beszámolójukat 
terjesztették közel és távol. Voltak azonban olyan tanúk is, akiket nem 
tudtak elhallgattatni. Sokan hallották a katonák bizonyságtevését Krisz-
tus feltámadásáról. Azután a halottak közül is egyesek, akik Krisztussal 
együtt jöttek elő a sírjukból, megjelentek sokaknak, és kijelentették, 
hogy Krisztus feltámadott. A jelentéseket azokról a személyekről, akik 
látták ezeket a feltámadottakat, és hallották a bizonyságtevésüket, el-
vitték a papokhoz is. A papok és a főemberek folyamatosan attól féltek, 
hogy az utcákon való járásuk-kelésük közben, vagy saját otthonuk magá-
nyosságában szemtől szembe találják magukat Krisztussal. Úgy érezték, 
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hogy nem voltak biztonságban. A reteszek és zárak nagyon szegényes 
védelmet nyújtottak nekik Isten Fiával szemben. Éjjel és nappal arra a 
rettenetes jelenetre kellett gondolniuk, mikor a helytartó rezidenciá-
jának az udvarán az egész néppel együtt ezt kiáltozták: „Az ő vére mi 
rajtunk és a mi magzatainkon” (Mt 27:25). Emlékezetükben sohasem 
halványodott el ennek a jelenetnek a képe.

Mikor a hatalmas angyal szava elhangzott Krisztus sírjánál ezt mond-
ván: „Atyád hív téged”, akkor az Üdvözítő előjött a sírból azzal az élettel, 
amely önmagában volt. Most igazolódtak Jézus szavai: „Én leteszem az én 
életemet, hogy újra felvegyem azt [...] Van hatalmam letenni azt és van 
hatalmam ismét felvenni azt” (Jn 10:17-18). Most teljesedett be a prófé-
cia is, amelyet a papoknak és a főembereknek mondott: „Rontsátok le a 
templomot és három nap alatt megépítem azt” (Jn 2:19).

József feltört sírboltja felett Krisztus győzedelmesen jelentette ki: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Ezeket a szavakat csak egy 
Istenség mondhatta el. Minden teremtett lény Isten akaratából és hatal-
mából él. Mindnyájan függő viszonyban levő elfogadói az Istentől való 
életnek. A legmagasabb rangú szeráftól a legalázatosabb lelkes lényig 
mindenki az életnek ebből a forrásából töltődik meg élettel. Csak az, Aki 
Istennel egy, mondhatja el: van hatalmam, hogy letegyem az életemet, 
és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Istenségében Krisztusnak 
megvolt a hatalma arra, hogy széttörje a halál bilincseit.

Krisztus feltámadt a halottak közül első gyümölcseként azoknak, akik 
elaludtak. Előképe volt a kévelengetésnek. Feltámadása éppen azon a na-
pon következett be, mikor a kévelengetést kellett bemutatni az Úr előtt. 
Több mint ezer évig hajtották végre ezt a jelképes ceremóniát. A szán-
tóföldekről az első megérett, magvas gabonakalászokat összegyűjtötték. 
Amikor az emberek felmentek Jeruzsálembe, akkor az első termésből kö-
tött kévéket lengették hálaáldozatként az Úr előtt. Amíg ez a felajánlás 
meg nem történt, a sarlóval nem érinthették meg a gabonaszálakat, nem 
gyűjthették és köthették azokat kévékbe. Az Istennek felajánlott kévék 
ábrázolták azt a nagy lelki aratást, amelynek a kalászait és kévéit be kel-
lett takarítani Isten országa számára. Krisztus feltámadása az előképe és 
a záloga az igazak feltámadásának. „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt 
és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a 
Jézus által ővele együtt” (lThess 4:14).
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Mikor Krisztus feltámadott, a foglyok sokaságát hozta elő a sírjaikból. 
A halálakor bekövetkezett földrengés megnyitotta sírjaikat, és amikor fel-
támadt, akkor vele együtt előjöttek ezekben a megnyílt sírokban nyugvó 
halottak is. Ezek olyan halottak voltak, akik míg éltek, Isten munkatársai 
voltak, és akik életük árán is bizonyságot tettek az igazságról. Most Krisz-
tus mellett kellett nekik bizonyságot tenniük, aki feltámasztotta őket a 
halálból.

Földi szolgálata alatt Jézus életre hívott néhány halottat. Feltámasztot-
ta a naini özvegyasszony fiát, és egy főembernek, név szerint Jairusnak 
a leányát és Lázárt. Ezeket azonban nem ruházta fel halhatatlansággal. 
Feltámadásuk után is még mindig alá voltak vetve a halálnak. Azok azon-
ban, akik Krisztus feltámadásakor jöttek elő a sírjukból, már az örök élet-
re támadtak fel. Vele együtt emelkedtek fel a halál felett aratott győzel-
mének bizonyságaiként, diadalemlékeiként. Ezek - mondotta Krisztus -, 
többé nem foglyai a Sátánnak, mert megváltottam őket. Hatalmam első 
gyümölcseiként kihoztam őket sírjukból, hogy velem legyenek ott, ahol 
én vagyok, és hogy soha többé ne lássanak halált, és ne tapasztaljanak 
szomorúságot.

Ezek a Krisztussal együtt feltámadott halottak mentek be a városba, 
és jelentek meg sokaknak és mondották el mindenkinek, hogy Krisztus 
feltámadott a halottak közül, és mi is vele együtt támadtunk fel. Így vált 
letagadhatatlanná a feltámadás igazsága. A feltámadott szentek tettek 
tanúbizonyságot a próféta szavainak igazsága mellett. „Megelevenednek 
halottaid és holttesteim fölkelnek” (Ésa 26:19). Feltámadásuk szemlél-
tette a prófécia beteljesedését: „Serkenjetek föl és énekeljetek, akik a 
porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata és visszaadja a föld az 
árnyakat!” (Ésa 26:19).

A hívő emberek számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnk-
nél Isten helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel 
az életet önmagában hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, aki-
ket akar. Isten felruházta őt a halhatatlanság adásának a jogával. Azt az 
életet, amelyet letett ember voltában, ismét felveszi és az emberiségnek 
adja. „Én azért jöttem - mondta -, hogy életük legyen és bővölködjenek” 
(Jn 10:10). „Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha 
örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, 
örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne” (Jn 4:14). „Aki eszi az én 
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testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasz-
tom azt az utolsó napon” (Jn 6:54).

A hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat és nincs nagy 
jelentősége. „Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha 
örökké [...] nem kóstol halált örökké” (Jn 8:51-52). A keresztények számá-
ra a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztus-
sal való élet Istenben elrejtett élet. „Mikor a Krisztus, a mi életünk meg-
jelen, akkor majd ti is Ővele együtt, megjelentek dicsőségben” (Kol 3:4).

Azt a hangot, amely a keresztről ezt kiáltotta: „Elvégeztetett!” (Jn 
19:30) - a halottak is meghallották. Ez a hang átütötte a sírok falait és 
megparancsolta az alvóknak, hogy keljenek fel. Így lesz majd, mikor Krisz-
tus hangja felharsan az égből. Ez a hang behatol majd a sírokba, kinyitja a 
sírboltokat és a Krisztusban meghaltak feltámadnak. Üdvözítőnk feltáma-
dásakor csak néhány sír tárult fel. Második eljövetelekor azonban minden 
drága halottunk meghallja majd az Ő hangját és előjönnek a dicsőséges 
és halhatatlan életre. Ugyanaz a hatalom, amely feltámasztotta Krisztust 
a halottak közül, feltámasztja majd az Ő egyházát is, és megdicsőíti azt 
Vele, minden fejedelemségek, minden hatalmasságok és minden más 
név felett, amely adatott, nemcsak ebben a világban, hanem az eljöven-
dőben is.

>>> vissza a 13. tanulmányhoz
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