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ELŐSZÓ
Ebben a negyedévben a szombatiskola tanulók a Rómabeliekhez írt levelekben megmutatkozó Pál szerinti evangéliumról tanulnak világszerte. Mit
tanulhatunk ezekből a levelekből?
„Pál a rómabeliekhez intézett levelében leszögezte az evangélium nagy
alapelveit. Állást foglalt azokban a kérdésekben, amelyek a zsidó és a pogány
gyülekezeteket foglalkoztatták, és kimutatta, hogy azok a remények és ígéretek,
amelyeket egykor Isten különösen a zsidóknak adott, most már a pogányoknak
is szólnak.
Nagyon világosan és hatásosan fejtette ki az apostol tanítását a hit általi megigazulásról. Azt remélte, hogy a Rómában élő keresztényekhez küldött tanításai
a többi gyülekezeteknek is segítségére lesznek. De mily kevéssé láthatta akkor,
hogy szavainak milyen messzemenő hatásuk lesz! Azóta, az összes korszakon
át, mint hatalmas tűzoszlop jelezte az élethez vezető utat, a megtérő bűnös számára a hit általi megigazulás magasztos igazságát. Ez a világosság oszlatta el
azt a sötétséget, amely Luther lelkét nyomta, és kinyilatkoztatta előtte Krisztus
vérének erejét, amely megtisztít minden bűntől. Hozzá hasonlóan, ez a világosság, a bűnnel terhelt lelkek ezreinek világította meg a bocsánat és békesség
útját, forrását. Minden keresztény hálát adhat Istennek a római gyülekezethez
intézett levélért.” – AT 245-246.
Milyen lelki állapotba került az emberiség a bűnbeesés után? Mi Isten célja az
erkölcsi törvénnyel a megváltás tervében? Milyen a saját állapotunk Isten szemében? Mi a szerepe a hitnek a megváltásunkban? Hit által vagy cselekedetek által
igazulunk-e meg? Van-e érdeme a hitnek? A hit megerősíti vagy megsemmisíti
a törvényt? Le tudjuk-e győzni a bűnt azáltal, ha minden tőlünk telhetőt megteszünk a törvény betartása érdekében? Mi a Szentlélek szerepe újjászületésünk
teljes folyamatában? Hogyan viszonyuljunk a polgári hatóságokhoz?
Luther Márton a kommentárjában kijelenti a Rómabeliekhez írott levél
előszavában: „Ez a levél valójában az Újszövetség legfőbb része és a legtisztább
evangélium. Helyénvaló lenne egy keresztény számára, hogy szóról szóra kívülről tudja, sőt naponta tanulmányozza is, hisz ez a lélek mindennapi kenyere
kellene legyen. Lehetetlen eleget vagy túl sokat olvasni vagy elmélkedni rajta.
Minél többet foglalkoznak vele, annál értékesebbé válik, és annál jobban tetszik.”
Kétségtelen, hogy ez a levél létfontosságú szerepet játszott a 16. századi reformációban. Most pedig, a reformáció utolsó mozgalmának részeként, szükségünk
van a „legértékesebb üzenet” világos megértésére.” - BP 38.
Az Úr áldja meg gazdagon ezen értékes üzenet minden tanítóját és tanulóját!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
a Plymouth-i főiskola részére

2022. január 1.
Szombat

Az ihletett toll ismételve írja többször is:
„neveljetek, neveljetek, neveljetek”, hogy új
területek nyílhassanak meg az Úr szőlőskertjében a könyvevangélisták, az egészségügyi
misszionáriusok és fiatalok előtt. „Neveljetek,
neveljetek, neveljetek az eljövendő, halhatatlan életre.” – 5B 429.
A Plymouth Leadership College (PLC)
[Plymouth-i Vezetőképző Főiskola] ezt a küldetést szeretné valóra váltani.
Miután az Észak-amerikai területen odaadó hittestvérek misszióiskolákat indítottak Tennessee-ben, Pennsylvania-ban, Kolorádóban és Kaliforniában, az Egyesült Államok Nyugati uniója felismerte,
hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni az oktatásra. Megvásároltak erre a célra
egy főiskolát vidéken, Kalifornia északi területén az 1950-es években, mely
néhány alkalommal ki is volt használva. Most azonban oly módon szeretnék
ezt kialakítani, hogy folyamatosan biztosítva legyen a működése. Világszerte
sokan ismerik ezt a helyet, úgy mint Moriah Heights, amely most otthont ad
a PLC-nek és számos más gyülekezeti intézménynek, mint például általános
iskolának, valamint mezőgazdasági programnak. Ez a vidéki környezet ideális helyszín egy olyan iskola számára, amely felkészíti fiataljainkat a missziós
munka elkezdéséhez, és hogy hirdessék e világnak az utolsó figyelmeztetést.
Az egyetemi és online oktatás keveréke folyamán biztosít a PLC iskola egy
magas színvonalú keresztény középfokú oktatást, de nemcsak Észak-Kaliforniában élők számára, hanem bárhonnan a világból. Észak-Amerika, valamint
a Csendes-óceáni-szigetek, Afrika és Dél-Amerika diákjai vettek részt az
egyetemen. A járvány megtanította nekünk, hogy milyen értékesek az online
elérhető programok azok számára, akik nem tudtak személyesen megjelenni
az órákon. Most, amikor az adományokat gyűjtjük össze, már egy újabb, az
Egyesült Államokból és a világ más részeiből való diákok kezdik el a gyorsított
evangélizációs programot.
Nagy szüksége van a programnak a te támogatásodra is. Minden összegyűjtött fillér olyan tananyagok elkészítésére lesz fordítva, amelyek számodra
is elérhetőek lesznek. Ezen adomány egy befektetés önmagad részére, a gyülekezeted részére, a közösséged részére. A nagylelkű adományozást követően,
folytasd az oktatás támogatását azzal, hogy felkeresed az iskola webhelyét
(www.plymouthcollege.us) és diáknak jelentkezel a PLC-re. Folyamatosan
fognak indulni újabb osztályok.
Hittestvéreitek az Egyesült Államok Nyugati Uniójából
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1. Tanulmány

2022. január 1.
Szombat

Napnyugta: H 16:03
		
Ro 16:49

ISTEN A LÁZADÓKHOZ FORDUL
„Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban
hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett. Magokat
bölcseknek vallván, balgatagokká lettek.” (Rm 1:21-22)
„Ködös homályba veszett az istenismeret, a világ népeinek sok bűnös szokása
miatt. Egykor ismerték Őt, de ’nem mint Istent dicsőítették, sem néki hálákat
nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek.’ ” – AT 10.
Javasolt olvasmány: Róma 1:18-32; Gyermeknevelés, 306-309. (Az erkölcstelenség terjedése)

Vasárnap

December 26.

1. ISTEN MEGNYILATKOZÁSA AZ EMBERISÉGNEK
a. Milyen módon nyilatkoztatja ki magát Isten az embereknek? Rm
1:18-19.
„A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt bizonyságot tesz Isten szeretetéről. Mennyei Atyánk kútforrása az életnek, a bölcsességnek és az örömnek.
Tekintsünk csak a természet csodálatos és fenséges műveire; gondoljunk arra,
mily nagyszerűen alkalmazkodnak nemcsak az ember, hanem minden élőlény
szükségleteihez! A napfény és az eső, mely felüdíti és megtermékenyíti a földet, a
hegyek, a völgyek és a tengerek, mind az Alkotó szeretetéről beszélnek. Isten az,
aki teremtményeinek kielégíti mindennapi szükségleteit!” – JVÚ 7.

b. Mi a téves felfogása a pogány embereknek a megváltásról? Kitől
származik ez? Gal 2:16; Ef 2:9.
„A pogány eszmék által Sátán hosszú időn át távol tartotta az embereket Istentől… Az az elképzelés, hogy az ember cselekedeteivel megválthatja önmagát,
minden pogány vallás alapvető elve… Sátán ültette el ezt az elgondolást. Ahol
pedig ezt vallják, ott nincs védőgát a bűn ellen.” – JÉ 26.
1. Tanulmány - ISTEN A LÁZADÓKHOZ FORDUL
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Hétfő

December 27.

2. NINCS MENTSÉGE A VESZENDŐNEK
a. Miért nem lehet senkit felmenteni azzal kapcsolatban, ha elveszik?
Rm 1:20; 2:14-15.
„A pogányok között vannak olyanok is, akik tudatlanul imádják Istent,
akikhez a világosság még nem jutott el valamiféle emberi közbenjárás, segítség
útján. Nos, ezek mégsem pusztulnak el. Bár Isten írott törvényét nem ismerik,
de hangját már hallották, mikor szól hozzájuk a természetben, és így tették meg
azt, amit a törvény megkövetelt tőlük. Munkálkodásuk nyilvánvaló bizonyítéka
annak, hogy a Szentlélek már megérintette szívüket és felismerték, hogy Isten
saját gyermekeinek ismerte el őket.” – JÉ 543.

b. Mi fog történni azokkal, akik elutasítják a világosságot, amelyet a
Szentlélek és az Isten által teremtett világ megjelenít számukra? Rm
1:21-25.
c. Milyen mértékű lesz az erkölcsi romlásuk végül azoknak, akik tudatosan elutasítják a mennyei igazságot? Rm 1:26-28.
d. Milyen további gonoszságokat említ Pál? Mi lesz a végső következménye ezeknek? Rm 1:29-32.
„Az emberek nem akartak tudni Istenről; saját fantáziájuk alkotta dolgokat
imádtak. Ennek következtében erkölcsileg egyre romlottak. A zsoltáríró így ecseteli a bálványimádás hatását: ’Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok,
akik bennük bíznak’ (Zsol 115:8. új prot. ford.). Az emberi értelem törvénye,
hogy szemlélés által átváltozunk. Az ember nem múlhatja felül az igazságról, tisztaságról és szentségről alkotott fogalmait. Ha gondolatban soha nem emelkedik
az emberi szint fölé, ha hitben nem tud elgondolkodni a végtelen bölcsességen
és szereteten, akkor egyre lejjebb süllyed. A hamis istenek tisztelői istenségeiket
emberi tulajdonságokkal és szenvedélyekkel ruházták fel, ezért őket tekintették
jellembeli példaképüknek. Ennek következtében erkölcsük megromlott… ’A
föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással.’ Isten
parancsolatokkal szabályozza az ember életét, de törvényét áthágták, és ennek
mindenféle bűn lett a következménye.” – PP 63.
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Az Evangélium Pál szerint: Rómabeliek – 2022. január - március

Kedd

December 28.

3. KÉPMUTATÁS ÉS ÖNIGAZULTSÁG
a. Mit mond Pál azokról, akik másokat elítélnek? Rm 2:1-3.

„Az emberi törekvések, amelyekkel némelyek önerőből akarják elnyerni az
üdvösséget, oda vezetnek, hogy egyesek emberi parancsolatokkal akarnak védekezni a bűn ellen. Mert amikor látják, hogy a törvényt betartani nem tudják,
különböző szabályokat állítanak fel, amelyekkel magukat engedelmességre szeretnék kényszeríteni. Ezáltal azonban gondolataikat Istenről önmagukra terelik,
az Isten és felebarátaik iránti szeretetük pedig kihal a szívükből. Az emberi intézkedések rendszere, számtalan követelményével, előreláthatóan odavezet, hogy
mindazokat, akik ezeket a rendeleteket nem teljesítik, az előírt szabály alapján ítélik meg. Az önzés és kicsinyes bírálgatás légköre kiöl minden nemes és nagylelkű
érzést, és arra készteti az embereket, hogy önző bírák és kicsinyes felhánytorgatók
legyenek.” – GH 127.
„Sok mindent érint az ítélet. Ne feledd, hogy életed hamarosan felülvizsgálatra
kerül Isten előtt.” – 8B 85.


b. Hogyan jön létre a bűnbánat szívünkben? Rm 2:4; Apcs 5:31.

„Ily bűnbánat felette áll saját erőnknek; csak egyedül Krisztus által érhető el,
aki felment a magasságba, és ajándékokat adott az embereknek…
Egyedül Krisztustól kiáradó megváltási erő vezethet bennünket igazi bűnbánathoz. Péter ezt a gondolatot a következő szavakkal fejezte ki az izraeliták előtt:
’Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát’ (Apcs 5:31). Miként Krisztus Lelke
nélkül, Aki lelkiismeretünket felébreszti, nincs őszinte bűnbánat, úgy Krisztus
nélkül nincs bűnbocsánat.” – JVÚ 24.

c. Mit eredményez a bűnbánat hiánya? Rm 2:5-11.

„Hogy az ember a bűn sötét fogságában maradjon, míg a Megváltó közbenjárása véget ér, és megszűnik a bűnért való áldozat – ez Sátán célja, ezt igyekszik
elérni.” – NK 461.
1. Tanulmány - ISTEN A LÁZADÓKHOZ FORDUL
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Szerda

December 29.

4. SZÁMADÁS A LEHETŐSÉGEINKRŐL
a. Miért igazságos és méltányos Istennek ítélete? Rm 2:12-13; Lk 12:47-48.

„Istennek egészen más vizsgái vannak a pogányok számára, mint az azokon a
helyeken élők számára, ahol bőséges az igazság és a világosság ismerete. A pogány
országokban élőktől az életszentség olyan mértékét fogadja el, mellyel a keresztény országokban élőknél nem elégszik meg. Akiknek nem sokat adományozott,
azoktól nem sokat vár el.” – TII 139.

b. Hogyan részesülhetnek Krisztus véréből idősek és fiatalok egyaránt?
Rm 1:16-17; 1Jn 1:7.

„Az Úr azt mondja az ifjúnak: ’Adjad fiam a te szívedet nékem’ (Péld 23:26).
A világ Megváltója azt kívánja, hogy a gyermekek és ifjak adják neki a szívüket.
A gyermekeknek nagy serege lehet, akik hűségesek Isten iránt, mivel a világosságban járnak, amiképpen Krisztus is a világosságban van. Ők szeretik az Úr
Jézust és gyönyörűségüket találják abban, hogy elnyerik tetszését. Nem lesznek
türelmetlenek, ha megdorgálják őket, hanem inkább megörvendeztetik szüleik
szívét kedvességükkel, türelmükkel, készségükkel, hogy minden tőlük telhetőt
megtesznek a napi terhek hordozására. Gyermek- és ifjúkorukban is az Úr hűséges tanítványai.” – BO 252-253.

c. Mit jelent a Krisztusnak való átadásunk? Mt 16:24.

„Krisztus keresztje az a főoszlop, amely ’igen-igen nagy örök dicsőséget’ hordoz. (2Kor 4:17) ’Ha valaki jőni akar én utánam – mondja Jézus – tagadja meg
magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem.’ (Mt 16:24) Embertársaink
iránti szeretetünk mutatja Isten iránti szeretetünket. A türelmes szolgálat szerez a léleknek nyugalmat. Alázatos, szorgalmas és hűséges munka növeli Isten
gyermekei jólétét. A Mindenható támogatja és erősíti azt, aki Krisztus útján akar
haladni.” – AT369.
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Csütörtök

December 30.

5. AZ IGAZI KÖRÜLMETÉLKEDÉS / KERESZTSÉG
a. Mit mond Pál, valójában milyen körülmetélkedés vagy keresztség
érvényes? Rm 2:25-27. Milyen keresztség van elismerve? Mk 16:16.
„’Aki hisz a Fiúban, örök élete van’ (Jn 3:36) … Krisztus kegyelme az, ami
életet ad a léleknek. Krisztus nélkül a keresztség – csakúgy, mint bármely más
szertartás – értéktelen formaság.” – JÉ 142.

b. Isten szemében, ki az igazi zsidó vagy keresztény – szemben a zsidó
nemzet szemléletével Krisztus idejében? Jn 3:36; Rm 2:28-29.

„[A zsidó nép] azt állította magáról, hogy ők különleges, hű nemzet, akik
Istennek kedveltjei. Krisztus azonban feltárta, hogy vallásosságukból hiányzik a
megmentő hit. Az csupán a száraz, kemény hitpontok és áldozatok, ajándékok
keveréke volt. A körülmetélkedés minden apró részletéhez ragaszkodtak, de semmit sem tanítottak a tiszta szív szükségességéről. Szavaikban magasztalták Isten
parancsolatait, de tetteikben nem. Vallásosságuk csak akadályt jelentett az ember
számára.” – RH April 30, 1895.
„Mikor elfogadtuk Krisztust, s az Atya, Fiú és Szentlélek nevében elköteleztük
magunkat Isten szolgálatára, az Atya, Krisztus és Szentlélek, a menny három méltósága és hatalma megígérte, hogy minden lehetőségről gondoskodik számunkra, ha teljesítjük keresztségi ígéretünket, hogy ’kimennek közülük, elszakadnak
tőlük és tisztátalant nem érintenek.’ Mikor hűek vagyunk ígéretünkhöz, az Úr ezt
mondja: ’Magamhoz fogadlak titeket.’ ” – TII 173.

Péntek

December 31.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Minek legyünk tudatában, amikor hitetleneket próbálunk elérni az igazsággal?
2. Miért érdemes tanulmányozni a Rómabeliekhez írott levél első fejezetét a
társadalom erkölcsi romlásával kapcsolatban?
3. Miről ne feledkezzünk el sohasem, mint keresztények, a bűnbánattal kapcsolatban?
4. Hogyan kerülhetünk lelki téren a túlzott magabiztosság veszélyébe?
5. Mit hangsúlyoz Pál a körülmetélkedéssel kapcsolatban? Miért?

1. Tanulmány - ISTEN A LÁZADÓKHOZ FORDUL
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2. Tanulmány

2022. január 8.
Szombat

Napnyugta: H 16:10
Ro 16:56

MINDNYÁJAN BŰNÖSÖK
„Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége
nélkül.” (Rm 3:23)
„Sokan tévednek szívük állapotát illetően. Nem veszik észre, hogy az emberi
szív mindennél csalárdabb és elkeserítően gonosz.” – 1Sz 296.
Javasolt olvasmány: Róma 3:9-23; A Te Igéd Igazság, 168-171. (Római levél, 3. fejezet)

Vasárnap

Január 2.

1. AMI MINDENKIT ÉRINT
a. Hogyan magyarázza Pál a hívő és hitetlen ember valódi állapotát?
Rm 3:9-10.

„Mindenkinek ugyanazon bűnös természete van. Mindenki hajlamos a hibázásra. Senki sem tökéletes. Az Úr Jézus meghalt, hogy a tévedők bocsánatot
nyerjenek. Nem a mi dolgunk, hogy a tévedőket megítéljük. Krisztus sem azért
jött, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen.” – HP 292.

b. Milyen megállapítást tesz Pál az emberiség erkölcsi és lelki állapotával kapcsolatban? Hogyan ismétlődik ez napjainkban? Rm 3:11-19.

„Lelkem meggörnyedt a kín alatt, mikor elém tárták Isten hitvalló népének
gyönge állapotát. A bűn elhatalmasodott, és sokakban kihűl a szeretet. Alig akad
néhány hitvalló keresztény, aki a helyes megvilágításban látná ezt az ügyet, s aki
kellően uralkodik magán akkor is, amikor a közvélemény és a szokás nem ítéli el
őket. Milyen kevesen tartják féken szenvedélyeiket, mert erkölcsi kötelességüknek tartják, és mert az Isten félelme lebeg a szemük előtt! Mivel az étvágy és a
romlott szenvedély rabigába veti az ember magasztosabb képességeit.” – 2B 347.
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Hétfő

Január 3.

2. AZ EGÉSZ VILÁG BŰNÖS ISTEN ELŐTT
a. Isten tökéletes igazságosságának ismeretében, mi mondható el az
egész világ állapotáról, de még azokról is, akik igazaknak tartják
önmagukat? Rm 3:19.

„[Sokan] saját igazságukkal vonják körül magukat és megelégednek a saját
emberi mértékük kijelölte jellemszint elérésével. Az isteni mérték elérése nélkül
azonban végzetes bukásokban van részük, saját erőből pedig nem képesek eleget
tenni Isten rendeléseinek.” – 1Sz 296.
„Az egész világ elítélve áll az igaz élet magasztos erkölcsi mértéke előtt. Az
ítélet nagy napján minden ember aszerint kap kedvező vagy elutasító ítéletet,
vajon Isten törvénye fényénél a cselekedetei jók vagy gonoszok voltak. Minden
száj elhallgat, amikor a kereszt haldokló áldozatával elő lesz állítva, és meglátja
annak valódi súlyát a bűntől elvakult lélek. A bűnösök elítélve állnak majd a kereszt előtt, melynek titokzatos áldozata meggörnyed az emberi vétkek végtelen
terhe alatt. Gyorsan elhallgattat ez minden mentegetőzést, minden hazug kifogást! Megmutatkozik majd az emberi hitehagyás a maga borzalmas valójában.
Az emberek rádöbbennek, hogy mit választottak. Akkor majd megértik, miért
választották Barabást Krisztus, a béke fejedelme helyett.” – ST March 7, 1895.

b. Mire jó – illetve nem jó – Isten törvénye? Rm 3:20.

„’A bűn ismerete a törvény által vagyon’ (Rm 3:20). Hogy a bűnös felismerje
bűnösségét, jellemét Isten mércéjével, az igazság nagyszerű zsinórmértékével
kell megmérnie. A törvény tükör, amely megmutatja, milyen tökéletes az igaz
jellem; elfogadása képessé teszi az embert arra, hogy a saját jellemében meglássa
a hibákat.
A törvény rámutat az ember bűneire, de nem gyógyítja ki belőlük. Míg életet
ígér az engedelmeseknek, kijelenti, hogy a törvényszegő osztályrésze: halál. A
bűnöst csak Krisztus evangéliuma szabadíthatja meg a bűn szennyétől és a kárhozattól. A bűnösnek meg kell bánnia bűneit Isten előtt, akinek a törvényét áthágta;
hinnie kell Krisztusban és engesztelő áldozatában. Így kap bűnbocsánatot ’az
előbb elkövetett bűnök’-re, és isteni természet részesévé lesz. Ő Isten gyermeke; a
fiúság Lelkét kapta, aki által így kiált: ’Abba, Atyám!’ ” – NK 416-417.

2. Tanulmány - MINDNYÁJAN BŰNÖSÖK
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Kedd

Január 4.

3. A KEGYELEM KIÁRADÁSA
a. Mi az egyedüli módja, hogy Isten előtt megigazultakká legyünk, ha a
törvénynek való engedelmesség által ez nem lehetséges? Rm 3:21-25.
„A tulajdonított igazság a megigazító hit eredménye, és ez a megigazulás az,
amiért Pál olyan elszántan küzd. Ezt mondja: [idézve Rm 3:20-31].
A kegyelem érdem nélküli kedvezés; a hívő saját érdeme nélkül igazul meg,
anélkül, hogy bármit is felajánlhatna Istennek. Megigazult az Atya előtt helyettesünkként és kezesünkként álló Krisztus Jézus megváltása által. Noha a Krisztus érdeme által igazul meg, nem áll szabadságában gonoszt cselekedni. A hit
szeretet által működik és megtisztítja a lelket. A hit rügyezik, virágzik és csodás
gyümölcshozamot eredményez… Krisztus és a hívő egy lesz. Jézus jellemének
szépsége megjelenik azokon, akik szoros kapcsolatban vannak a hatalom és szeretet Forrásával. Krisztus a megigazító igazságosság és a megszentelő kegyelem
hatalmas letéteményese.” – 1Sz 364-365.

b. Hogyan tud Isten igazságos lenni és ugyanakkor a bűnöst is megigazítani? Rm 3:26; 2Kor 5:19, 21.

„Jézus által Isten irgalma lett nyilvánvalóvá az emberek számára. Ez az irgalom azonban nem teszi félre az igazságosságot. A törvény feltárja Isten jellemének jellegzetes tulajdonságait. A törvényből egy jótát és egy szikrányit sem lehet
megváltoztatni annak érdekében, hogy az emberek eleget tudjanak annak tenni
elesett állapotukban. Isten nem változtatta meg törvényét, hanem feláldozta önmagát Krisztusban az emberek megváltásáért…
A törvény megköveteli az igazságosságot – az igazságos életet, a tökéletes
jellemet. Persze az emberek ezt nem tudják megadni a törvénynek. Az emberek
nem tudnak eleget tenni Isten szent törvénye követelményeinek. Krisztus azonban, aki emberként jött el a földre, szent életet élt, és tökéletes jellemet fejlesztett
ki, ingyen, ajándékként felajánlja ezeket mindazoknak, akik meg akarják kapni.
Élete kezeskedik az emberek életéért. Így Isten béketűrése útján az övék lesz a
múltban elkövetett bűneik bocsánata. Sőt még több is, mint ez. Krisztus ugyanis
átitatja az embereket Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet az isteni jellem
hasonlósága szerint építi fel, lelki erővel és szépséggel ruházza fel az embereket.
Így a törvény igazi igazságossága beteljesedik a Krisztusban hívőkben. Érvényes
Istennek az a szava, hogy ’igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből
való’ (Rm 3:26).” – JÉ 670-671.

12

Az Evangélium Pál szerint: Rómabeliek – 2022. január - március

Szerda

Január 5.

4. A HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS
a. Milyen következtetésre jut Pál, miután elmagyarázza az Isten előtti
megigazulásunkat? Rm 3:20, 28; Gal 2:16.

„Jóllehet a törvény előírásai világosságot adnak, de mégsem igazulhat meg
azok által senki. Emberi természetünk miatti feliratunk – megmérettél és híjával
találtattál. Krisztus azonban a Közbenjárónk, és ha elfogadjuk Megváltónknak,
akkor igényt tarthatunk az ígéretre: ’Megigazulván azért hit által, békességünk
van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által’ (Rm 5:1).” – HP 156.

b. Mi történik azokkal, akik hit által megigazultak? Rm 3:21; 5:5.

„Akik elfogadják az evangéliumi örömüzenetet, fedetlen arccal szemlélik Őt.
Látják küldetése és a törvény kapcsolatát, és elismerik Isten bölcsességét és dicsőségét, amint Krisztusban megnyilatkozik. Az Üdvözítő dicsősége a törvényben
tűnik elő, ami az Ő jellemének leírása, s átalakító hathatósága érezhető a lelkükön,
mígcsak az ember az Ő mására nem alakul át. Az Úr az isteni természet részeseivé
teszi őket, egyre inkább Üdvözítőjükre hasonlítanak, lépésről-lépésre haladva az
Isten akaratához való alkalmazkodásban, míg végül elérik a tökéletességet.
A törvény és az örömüzenet teljes összhangban áll; egymást erősítik. A törvény egész fönségével a lelkiismeret elé áll, a bűnöst Krisztus szükségességére,
mint bűneiért való jóvátételre ébreszti. Az evangélium örömüzenete elismeri a
törvény erejét és megváltozhatatlanságát. ’Nem ismertem a bűnt, csak a törvény
által,’ jelenti ki Pál. A bűntudat, amit a törvény sürget a lélekre, az Üdvözítőhöz
űzi a bűnöst. Szükségletében az ember igénybe veheti a Kálvária keresztje által
elénk tárt hatalmas érveket. Krisztus igazságosságára, szentségére tarthat igényt,
mert abban részesül minden bűnbánó, megtérő bűnös.” – TII 185-186.

c. Milyen az a hit, ami által a bűnös megigazulhat? Rm 1:17; Gal 5:6.

„Keressük hát a hitet, mely szeretetből fakad és megtisztítja a lelket, hogy
Krisztus jellemét képviselhessük a világ előtt.” – CE 93.

2. Tanulmány - MINDNYÁJAN BŰNÖSÖK
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Csütörtök

Január 6.

5. AZ ÚJ SZÖVETSÉG
a. Milyen ígéreteket tartalmaz a kegyelem szövetsége (az új szövetség)?
Zsid 8:6, 10-13.

„Az Újszövetséget ’jobb ígéretekre’ fektették le; a bűnök bocsánatának és Isten
kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza Isten törvényének alapelveivel. [idézve Jer 31:33-34]
Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira
írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk
el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét nekünk
tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd ’a Lélek
gyümölcseit’. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben
élünk, amely törvényt a szívünkbe írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk és lakozunk ezen a földön, ahogy Ő járt és lakozott.” – PP 332.

b. Mikor íródik szívünkbe Isten törvénye? Rm 5:1-5; Zsol 40:9.

„A keresztről áradó fény kinyilatkoztatja Isten szeretetét. Szeretete Hozzá
vonz. Ha nem állunk ellent ennek a vonzásnak, akkor a kereszt lábához fog vezetni, mint olyanokat, akik megbánták bűneiket, és akikért a Megváltót megfeszítették. Ekkor Isten Lelke hit által lélekben új életet hoz létre. A gondolatok és vágyak
összhangba kerülnek Krisztus akaratával. A szív, az elme újjáteremtődik annak
képmására, Aki azon munkálkodik, hogy egészen alárendeljük magunkat Neki.
Ekkor Isten törvénye beíródik az elmébe és a szívbe, és elmondhatjuk Krisztussal:
’Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem’ (Zsol 40:9).” – JÉ 138.

Péntek

Január 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Napjainkban miért fontos, hogy fokozottan éberen őrködjünk az erkölcsi
tisztaság tekintetében?
2. Mi a célja Isten törvényének?
3. Hogyan kellene befolyásolnia életemet Krisztus szenvedése a Kálvárián?
4. Miért van oly nagy szükségünk a Megváltóra?
5. Hogyan élhetem az új szövetség életét?
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3. Tanulmány

2022. január 15.
Szombat

Napnyugta: H 16:19
Ro 17:05

A MEGIGAZULÁS –
A BETUDOTT IGAZSÁGOSSÁG
„Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul.” (Rm 4:3).
„Az életszentséget Isten kegyelemből nekünk tulajdonítja, a megszentelő igazságnak pedig részesévé leszünk. Az előbbi megadja a mennyek országára való
jogcímet, az utóbbi pedig alkalmassá tesz arra.” – ÜI 18.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 357-365. (Hit általi megigazulás)

Vasárnap

Január 9.

1. HIT ÁLTAL MEGIGAZULT ÁBRAHÁM
a. Hogyan történt Ábrahám megigazulása Isten előtt? Mi van írva hitéről?
Rm 4:1-3; Zsid 11:8-10.
„[A kegyelem] szövetségét újította meg Isten Ábrahámmal a következő ígéretben: ’És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei’ (1Móz
22:18). Ez az ígéret Krisztusra mutatott. Így fogta ezt fel Ábrahám is (lásd Gal
3:8,16), és bűnei bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet Isten
igazságul számított be néki.” – PP 330.
„Ábrahám feltétel nélküli engedelmessége a hit egyik legcsodálatosabb bizonyítéka az egész Bibliában. Számára a hit ’a reménylett dolgoknak valósága, és a
nem látott dolgokról való meggyőződés’ volt (Zsid 11:1). Isten ígéretében bízva,
a teljesedés legkisebb külső biztosítéka nélkül elhagyta otthonát, rokonságát, szülőhazáját, és elindult, bár nem tudta, Isten hova vezeti.” – PP 94.

b. Mi volt Ábrahám legnagyobb hit próbája? Zsid 11:17-19.
„A próba sokkal keményebb volt, mint ami elé Isten Ádámot állította… Az
egész menny csodálkozva és csodálattal figyelte Ábrahám rendíthetetlen engedelmességét. Az egész menny ujjongott Ábrahám hűsége láttán.” – PP 121.
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Hétfő

Január 10.

2. HIT ÁLTAL MEGIGAZULT DÁVID
a. Hogyan imádkozott az Úrhoz Dávid, miután elkövette bűnét Uriás
és Bethsabé ellen? Zsol 51:1-6; 32:1-5.

b. Hogyan reagált Dávid, amikor Nátán próféta bemutatta neki bűnének rettenetes voltát? 2Sám 12:13.er. Mit mondott ezután az Úr a
próféta által? 2Sám 12:13.mr.

c. Mit mond el Pál apostol Dávidnak tapasztalatáról, amely bűnbánatát kísérte? Rm 4:5-7.

„Dávid bűnbánata őszinte és mély volt. Nem tett semmi kísérletet arra, hogy
elfedezze bűnét. Nem igyekezett megszökni a fenyegető ítélet elől, ez inkább
imára késztette. Látta Isten ellen elkövetett bűne szörnyűségét; beszennyezett
lelkét; undorodott a bűntől. Nemcsak bocsánatért, hanem szíve tisztaságáért is
könyörgött. Dávid kétségbeesésében nem adta fel a küzdelmet. Bűneiket megbánó bűnösöknek adott isteni ígéretben meglátta Isten bocsánatát, és biztosíték volt
ez számára, hogy neki is megbocsát…
Bár Dávid elbukott, az Úr felemelte őt. Ezután, mint bukása előtt, teljes összhangban volt Istennel és embertársaival…
Dávid történetének e szakasza nagy jelentőségű a bűnbánó bűnös számára.
Ez, az emberiség harcáról, kísértéseiről, az Isten előtti őszinte bűnbánatról és a mi
Urunk Jézus Krisztusban való hitről adott egyik legerőteljesebb szemléltetés. Évszázadokon át a bűnbe esett és vétkük terhe alatt küzdő lelkek számára bátorításul
szolgált. Isten gyermekeinek ezrei, akik bűnbe estek és kétségbeesésükben mármár feladták a küzdelmet, megemlékeztek arról, hogy Dávid őszinte bűnbánatát
és beismerését Isten miként fogadta el, noha szenvedett törvényszegéséért; és így
bátorságot merítettek a bűnbánatra, és erőt kaptak ismét Isten parancsolatainak
útján járni…
Az Úr egyetlen őszinte lelket sem vet el.” – PP 676-677.
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Kedd

Január 11.

3. A MEGIGAZULÁS KERESZTSÉG ELŐTTI VAGY UTÁNI?
a. Körülmetélés előtt vagy után történt Ábrahám hit általi megigazulása?
Rm 4:8-10.

b. Mi volt a körülmetélés célja? Rm 4:11. Mi a keresztség célja? 1Pt 3:18, 21.

„Ekkor kapta Ábrahám a körülmetélkedés rítusát ’körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül’ (Rm 4:11). A pátriárkának és ivadékainak ezt
annak jeleként kellett gyakorolnia, hogy elkülönülve a bálványimádóktól Isten
szolgálatára szentelődjenek, és Isten különleges kincsévé fogadja őket. E rítussal
elkötelezték magukat arra, hogy teljesítik az Ábrahámmal kötött szövetség feltételeit. Nem volt szabad pogányokkal házasságot kötniük, mert ezzel elvesztik
Isten és szent törvénye iránti tiszteletüket és beleesnek abba a kísértésbe, hogy
más nemzetek bűnös szokásait gyakorolják, és bálványaikat imádják.” – PP 106.
„Krisztus feltámadását az alámerítkezés alkalmával ünnepeljük, midőn eltemetkezünk a hullámsírba, és feltámadunk feltámadásához hasonlóan, hogy új
életet éljünk.” – TL 182.
„Krisztus a lelki országába való belépés jelképévé tette a keresztséget. Kifejezett feltétellé, melynek mindenkinek eleget kell tennie, ha azt kívánja, hogy elismerjék, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek fennhatósága alatt állót. Mielőtt valaki
otthonra lelne a gyülekezetben, mielőtt átlépné Isten lelki országának küszöbét,
fel kell vennie Isten nevének pecsétjét: ’Az Úr a mi igazságunk.’ (Jer 23:6).
A keresztség ünnepélyes lemondás a világról. Akik keresztény életük legelején
az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas nevében megkeresztelkednek, nyilvánosan
kijelentik, hogy elhagyták Sátán szolgálatát, a királyi család tagjaivá, Isten gyermekeivé lettek. Engedelmeskedtek a parancsnak: ’Menjetek ki közülük, szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek.’. Beteljesedett számukra
az ígéret: ’Leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja
a mindenható Úr.’ (2Kor 6:17-18)” – 6B 91.
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Szerda

Január 12.

4. HIT ÁLTAL TELJESÜLT ÍGÉRETEK
a. Milyen alapon teljesítette Isten az Ábrahámnak adott ígéreteit? Rm
4:13.

„A Biblia világosan tanítja, hogy az Ábrahámnak adott ígéretek Krisztus által
fognak teljesedni. Mindenki, aki Krisztusé, ’Ábrahám magva… és ígéret szerint
örökös’ – ’Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség’ (Gal 3:29; 1Pt
1:4) örököse, a bűn átkától megszabadított föld örököse. Mert ’Az ország pedig és
a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek
szentei népének’ (Dán 7:27); és ’A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben’ (Zsol 37:11).” – PP 134.

b. Milyen további dolgok íródtak még Ábrahám hitéről? Rm 4:18-22.

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

c. Milyen alapvető tanulságot vonhatunk le az előbbi tényekből? Rm
4:23-25.

„Isten az, aki körülmetéli a szívet. Az egész munka az Úré, elejétől a végéig.
A veszendő bűnös így szólhat: ’Elveszett bűnös vagyok, de Krisztus eljött, hogy
megkeresse és megmentse az elveszettet. Ő ezt mondja: ’Nem azért jöttem, hogy
igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre’ (Mk 2:17). Bűnös vagyok, de
Jézus meghalt a Kálvária keresztjén, hogy megváltson. Egy percre sem kell immár
szolgaságban élnem. Krisztus meghalt és feltámadt az én megigazulásomért, s
ezért most megszabadít engem. Elfogadom megígért bűnbocsánatát.’ ” – 1Sz 359.
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Csütörtök

Január 13.

5. HIT SZÜKSÉGES A MEGIGAZULÁSUNKHOZ
a. Mi a hit bibliai definíciója? Zsid 11:1.
„A hit az a feltétel, amit Isten megfelelőnek látott arra, hogy általa megbocsátson a bűnösnek. Ez nem azért van, mert valami olyan erény van benne, mely
által az üdvösség kiérdemelhető, hanem mert megragadhatja Krisztus érdemeit,
a bűnös orvosságát. A bűnös törvényszegése és tökéletlensége helyébe a hit Krisztus tökéletes engedelmességét állítja. Amikor a bűnös személyes Megváltójaként
hisz Krisztusban, akkor Isten – biztos ígéreteihez híven – megbocsátja bűnét és
ingyen megigazítja. A bűnbánó bűnös felismeri, hogy megigazulását Krisztus,
mint az ő helyettese és kezese tette lehetővé, aki meghalt érte, aki az ő engesztelő
áldozata és igazsága.” – FW 100-101.

b. Mi a nagy különbség a hit és a feltételezés között? Ef 2:8; Gal 5:6; Jak
2:17.

„Engedelmesség által nem érdemeljük ki az üdvösséget. A megváltás Isten
ingyen kegyelmi ajándéka, melyet hittel kell elfogadnunk. Ám a hit gyümölcse:
az engedelmesség. [idézve 1Jn 3:5-6]. Ez az igazi próbakő. Ha Krisztusban maradunk, ha az Isten szeretete lakozik bennünk, akkor érzelmeink, gondolataink
és tetteink összhangban lesznek Istennek az Ő szent törvényében kifejezett akaratával [idézve 1Jn 3:7]. Az életszentség lényegét Isten szent törvénye határozza
meg, amelynek színvonala a Sínai-hegyi tíz szabályban jutott kifejezésre.” Az az
úgynevezett hit a Krisztusban, mely felmenti az embereket az Isten iránti engedelmesség kötelezettsége alól, nem hit, hanem merész képzelgés [idézve Ef 2:8;
Jak 2:17]”. – JVÚ 59.

Péntek

Január 14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Hogyan válhat a hitem Ábraháméhoz hasonlóvá?
Hogyan válhat a bűnbánatom Dávidéhoz hasonlóvá?
Milyen tapasztalaton megy át az, aki keresztségi fogadalmat tesz?
Miért nem volna szabad késlekednünk, hogy bűnös életünket Krisztus elé
vigyük?
5. Miként érhet el engem is a kételkedés veszélye?

3. Tanulmány - A MEGIGAZULÁS – A BETUDOTT IGAZSÁGOSSÁG

19

4. Tanulmány

2022. január 22.
Szombat

Napnyugta: H 16:29
Ro 17:14

A HIT GYÜMÖLCSEI
„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk
Jézus Krisztus által, Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének
reménységében.” (Rm 5:1-2)
„Ha Isten Lelke uralja a szívet és a lelket, a megtért ember új énekbe kezd;
ugyanis felismeri tapasztalataiban Isten ígéreteinek beteljesülését, mivel törvényszegéseit megbocsátotta és bűneit elfedezte. Bűneit, hogy a törvényt áthágta,
megbánta; hívővé vált Krisztusban, aki elszenvedte a halált, hogy felmentse az
embert.” – AT 312-313.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 318-321. (Átalakulás hit és engedelmesség által)

Vasárnap

Január 16.

1. HIT ÁLTALI BOCSÁNAT
a. Mit jelent a megigazulás? Miért fontos ez? Mt 9:2; Rm 5:1.
„A bűnbocsánat és megigazulás egy és ugyanaz. A bűnös hit által a lázadó
álláspontjáról, a bűn és a Sátán gyermeke álláspontjából Jézus hűséges alattvalójának álláspontjára tér át. Nem a benne levő jóság következtében, hanem mert
Krisztus gyermekének fogadja el őt. A bűnös bűneinek bocsánatában részesül,
mivel helyettese és kezese viseli azokat.” – TII 169.
„Mit jelent a hit általi megigazulás? Istennek munkáját, miként az ember dicsőségét porba rántja, majd pedig elvégzi az emberért azt, amit ő önmagáért meg
nem tehet, mert nem áll hatalmában.” – BP 216.

b. Milyen reménysége van a hit által megigazultnak? Rm 5:2.
„Isten bőséges kegyelmet biztosított annak érdekében, hogy a hívő lélek tiszta
maradhasson a bűnöktől. Az egész menny rendelkezésünkre áll határtalan forrásaival. Merítenünk kell a megváltás kútjából!” – 1Sz 361.

20

Az Evangélium Pál szerint: Rómabeliek – 2022. január - március

Hétfő

Január 17.

2. A MEGPRÓBÁLTATÁS CÉLJA
a. Miért engedi meg Isten, hogy népét megpróbáltatások érjék? Rm
5:3-4; 2Thess 1:4.

„Ha [Isten] bocsát ránk szenvedést, azok javunkra vannak, hogy általuk megszentelődjünk (Zsid 12:10). Ha mégoly nehéznek és súlyosnak is látszik minden
szenvedés, áldására szolgál annak, aki hittel hordozza. Épp az a súlyos csapás,
amely látszólag boldogságunkat teszi tönkre, lehet Isten eszköze, hogy szemeinket a menny felé irányítsa. Hányan vannak, akik soha nem ismerték volna meg az
Urat, ha a szenvedések nem kényszerítették volna őket arra, hogy nála keressenek
vigaszt.
Az élet megpróbáltatásai Isten munkatársai; az a rendeltetésük, hogy jellemünkből minden tisztátalanságot és durvaságot eltávolítsanak. A faragás és
csiszolás, simítás és fényezés mindig fájdalmas. Jellemünket is oly nehéz csiszolni,
mint a durva követ; de ezzel válik alkalmassá arra, hogy helyét elfoglalja a men�nyei templomban. Értéktelen anyagra nem fordít az Úr olyan nagy gondot, csak a
legbecsesebb köveket csiszolja a hely fenségéhez méltóan.” – GH 16.

b. A megigazulást követően, miként íródik szívünkbe Isten törvénye?
Rm 5:5. (vesd össze Zsid 8:10) Mi lesz látható életünkben? Mt 6:33.

„Krisztus elfogadásával az ember értékessé válik. Az Ő áldozata életet és világosságot hoz mindazoknak, akik személyes Megváltójuknak tekintik Krisztust.
Isten szeretete Jézus Krisztuson keresztül az Ő teste minden tagjának szívében
szétárad, s magával viszi az Atya törvényének életerejét. Ekképpen Isten az emberrel, az ember pedig Istennel lakozhat.” – 1Sz 278.
„Krisztus országa iránt kell érdeklődnünk leginkább. Istennek szívünkbe íródott törvényei fogják alárendelni saját érdekeinket azoknak a dolgoknak, amelyek
magasztosabbak és örökérvényűek.” – BEcho December 9, 1895.

c. Hogyan mutatja be Isten a szeretetének irántunk való teljességét?
Rm 5:7-8.
„Miután Isten nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát, igaznak jelent ki minket
és úgy bánik velünk, mint igazakkal.” – 1Sz 361.
4. Tanulmány - A HIT GYÜMÖLCSEI
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Kedd

Január 18.

3. KRISZTUS VÉRE ÁLTAL MEGBÉKÉLTET
a. Hogyan szabadít meg bennünket Jézus a törvénynek a bűnössel
szembeni haragjától? Rm 4:15; 5:9.

„Isten felszólít, hogy higgyünk Krisztus közbenjárói áldozatában. Az ő vére az
egyetlen gyógyszer a bűnre.
Nem akarja Isten, hogy kételkedjél, szenvedjél a félelemtől, hogy Ő nem fogad
el téged a bűneid és érdemtelenséged miatt… Kijelentheted: ’Tudom, hogy bűnös
vagyok, ezért van szükségem a Megváltóra… Nincs érdem vagy jóság bennem a
megváltáshoz, de Isten előtt felmutatom Isten hibátlan Bárányának közbenjárói
vérét, amely eltörli a világ bűnét. Ez az egyetlen mentségem.’ ” – FLB 102.
„Az Úr Isten Jézus Krisztus által naphosszat a bűnös és elbukott ember felé
nyújtja hívogató kezét. Ő mindenkit elfogad. Szívesen lát mindenkit. Örömmel
bocsát meg a legbűnösebbeknek is. Elveszi a prédát az erőstől, megszabadítja a
foglyot, kiragadja az üszkös fadarabot a tűzből. A legmélyebb emberi nyomorúságig ereszti le kegyelmének aranyláncát, és felemeli a bűnnel fertőzött, megrontott
embert.” – NOL 106.
„A lelkünknek szóló minden egyes isteni kijelentés növeli ismereteinket és
szeretetre való képességünket. Az ilyen szív állandó kívánsága, hogy mind többet
kapjon, és a Lélek egyre többet ad.” – GH 25.

b. Hogyan jöhet létre a megbékélés Isten és ember között? Rm 5:10-11;
Ef 2:13-14, 16.

„Ne adjátok fel kétségbeesetten a küzdelmet, ha bűneitek nagyságát és valódi
állapototokat felismeritek! Krisztus azért jött e világra, hogy a bűnösöket megmentse. Nem mi engeszteljük ki Istent, hanem – óh mily túláradó szeretet! – Isten
volt az, aki Krisztusban ’megbékéltette magával a világot’ (2Kor 5:19). A legbensőbb szeretettel fáradozik, hogy eltévelyedett gyermekeinek szívét megnyerje.
Földi szülők sem lehetnek oly türelmesek, elnézők, gyermekeik hibái és gyengéi
iránt, mint amilyen gyengéden vonja Isten azokat, kiket megmenteni kíván.
Senki sem tudott volna bensőségesebben hatni a bűnösre. Emberi ajkakról még
sohasem hangzottak el olyan könyörgések a bűnösökért, mint az övéről. Ígéretei
és intései kimondhatatlan szeretetének a lélegzete.” – JVÚ 32-33.
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Szerda

Január 19.

4. A KÉT ÁDÁM
a. Hogyan hasonlítja össze Pál az első és második Ádámot? Rm 5:12-14;
1Kor 15:22, 45-47.

„Sátán megbűvölte Ádámot és Évát. Sátán megkísértette Ádámot Édenben.
Ádám vitába ereszkedett vele, megadva neki az előnyt. Sátán a bűvölés képességét
gyakorolta fölöttük, s ezt próbálta gyakorolni Krisztuson. De miután Jézus idézte
a Szentírás szavait, Sátán tudta, hogy nincs esélye a diadalra.” – 2ÉJE 469.
„A bűn miatt nemcsak az ember, hanem a föld is a gonosz hatalmába került, és
a megváltás tervének ezt is helyre kell állítania. Ádám megteremtésekor uralmat
kapott a föld felett, de mivel engedett a kísértésnek, Sátán hatalma alá került.
’Mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett’ (2Pt 2:19). Amikor az ember
Sátán foglya lett, az uralom, amely az övé volt, legyőzőjének kezébe ment át. Így
lett Sátán ’e világ istene’ (2Kor 4:4). Kisajátította azt az uralmat, amelyet eredetileg
Ádám kapott. De Krisztus, aki áldozatával megfizette a bűn büntetését, nemcsak
megváltja az embert, hanem vissza is adja eljátszott uralmát. Mindent, amit az
első Ádám elvesztett, helyreállít a második.” – PP 41.

b. Kinek az igazságossága által igazul meg minden bűnbánó bűnös?
Rm 5:15-18.

„Miután Ádám és Éva – engedetlenség által – halált hozott a világba, Krisztus
drága áldozatot hozott az emberekért. Nagyobb értékhez jutottak annál, mint ami
eredetileg az övéké volt. Isten az egész mennyet adta oda Krisztussal, egyszülött
Fiával, a világ Megváltójával.” – 1Sz 278.

c. Mit mond el Pál a korábbi állapotunkról és arról az egyedüli lehetőségről, ahogyan Isten előtt igazak lehetünk? Rm 5:19.
„Csakis Krisztus vére lehet közbenjáró értünk. Csakis az Ő kegyelme tudja átalakítani tisztává szívünket és képessé tenni arra, hogy engedelmeskedjünk Isten
törvényének.” – ST February 9, 1891.

4. Tanulmány - A HIT GYÜMÖLCSEI
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Csütörtök

Január 20.

5. BŐSÉGES KEGYELEM
a. Miben reménykedhetünk, még ha bűneink mélysége miatt szinte
össze is roskadunk? Rm 5:20.

„A megváltás munkája befejeződik. Ott, ahol eláradt a bűn, Isten kegyelme
még bőségesebb lesz. A földet – amit Sátán magának igényel – Isten nemcsak
megváltja, hanem meg is dicsőíti. A mi kis világunk, amely a bűn átka miatt az
egyetlen sötét folt az Ő dicső teremtésén, a világegyetem minden más világát
felülmúló megbecsülésben részesül. Itt, ahol Isten Fia emberi testben sátorozott,
ahol a dicsőség Királya élt, szenvedett és meghalt, – amikor mindent megújít – itt
lesz ’Isten sátora az emberekkel… és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és
maga az Isten lesz velük, az ő Istenük’ (Jel 21:3). A megváltottak pedig a végtelen
korszakokon át – miközben az Úr világosságában járnak – dicsőíteni fogják Őt
kimondhatatlan ajándékáért, aki Immánuel – ’Velünk az Isten’.” – JÉ 18.
„Isten szeretete által Krisztus kegyelmének kincsei rendelkezésre állnak, mind
a gyülekezetnek, mind a világnak (lásd: Jn 3:16). Mily csodálatos, mérhetetlen
szeretet indította Krisztust, hogy meghaljon értünk, amikor még bűnösök voltunk! Mennyit veszít az a lélek, aki – noha a törvény felszólítását megértette –
nem ismeri el, hogy ahol a bűn megnövekedik, ott Krisztus kegyelme még inkább
bővelkedik!” – ESz 98.

b. Mi lesz a végső jutalmunk kegyelem által? Rm 5:21.

Péntek

Január 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi a jelentősége a megigazulásnak?
2. Miért szükséges, hogy mindenki szembesüljön nehézséggel?
3. Miként adhat reménységet Krisztus evangéliuma egy nyugtalan, zavaros
világban?
4. Hasonlítsd össze a két Ádámot!
5. Mire emlékezzek, amikor lelkiismeret-furdalás gyötör?
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5. Tanulmány

2022. január 29.
Szombat

Napnyugta: H 16:40
Ro 17:24

TÖBBÉ MÁR NEM A BŰN SZOLGÁJA
„Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény
alatt, hanem kegyelem alatt.” (Rm 6:14)
„Krisztus engesztelése nem csupán eszes mód bűneink elfedezésére, hanem
isteni gyógyír a törvényszegés meggyógyítására és a lélek egészségének helyreállítására. Menny rendelte eszköz ez, mely segítségével a Krisztus igazságossága nem
csupán rajtunk lehet, hanem szívünkben és jellemünkben is.” – TII 172.
Javasolt olvasmány: Róma 6. fejezet; The Signs of the Times, January 27; February 3, 1898:
“Knowing Christ.”

Vasárnap

Január 23.

1. ISTEN EREJE ÉS A MEGIGAZÍTÁS
a. Mi történik, amikor egy bűnbánó bűnös megigazul? Mt 6:12; Jn
1:12-13.

„A bűnbánók bocsánatot nyerhetnek Krisztustól, mert Ő ’Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit’ (Jn 1:29). Isten ígérete így hangzik: ’Ha bűneitek
skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok
lesznek, mint a gyapjú’ (Ésa 1:18). ’És adok néktek új szívet, és új lelket adok
belétek... És az én lelkemet adom belétek’ (Ez 36:26–28).” – GH 12-13.
„Isten megbocsátása nem pusztán egy bírósági, jogi aktus, amellyel a büntetés
alól felment; Ő nemcsak megbocsátja a bűnt, hanem meg is akar szabadítani tőle.
A megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet.” – GH 118.
„Akik bűnbocsátó Megváltónak fogadják el Krisztust, azok magukra ölthetik
az ő igazságosságának fény öltözékét. Elveszi bűneiket és igazságosságában részesíti őket. Örömük így teljes…
Isten szeretete oly annyira betölti az igazán megtértet, hogy alig várja, hogy
másokkal is megoszthassa örömét.” – 13MR 212.
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Hétfő

Január 24.

2. HALOTT A BŰNNEK – ÉL KRISZTUSNAK
a. A hit általi megigazulást követően, élhet e bűnben az ember? Rm
6:1-2.

„Az igazság iránti hűséges engedelmességgel kell biztossá tenni elhívatásukat
és kiválasztásukat.” – TII 197.

b. Mit szimbolizál valójában a keresztség? Rm 6:3-5.

„Krisztus feltámadását az alámerítkezés alkalmával ünnepeljük, midőn eltemetkezünk a hullámsírban és feltámadunk feltámadásához hasonlóan, hogy új
életet éljünk.” – TL 182.
„Akik Isten fiai vagy leányai, azok elutasítják az istentelenséget és az e világi
vágyakat. Akik az Úr mellé állnak, azok az Igaz Szőlőtő ágaiként tápláltatnak és
gyümölcstermésre serkentetnek. Együtt dolgoznak Istennel és képességeik szerint
erősítik önmagukat a kegyességre azzal, hogy megújult életet gyakorolnak, amely
naponkénti bűnbánat Isten előtt és hit a Jézus Krisztusban.” – RH February 23, 1897.

c. Mikor hal meg a bűnnek a hívő? 2Kor 5:14; Rm 6:6. Hogyan őrizheti
meg ezen tapasztalatát az ember? Rm 6:11-13; 1Kor 15:31.

„Pál megszentelődése a magával való szüntelen harc eredménye volt. Naponta
meghalok – mondta. Akarata és kívánságai napról-napra harcot vívtak kötelességével és Isten akaratával. Hajlandósága követése helyett mégis Isten akaratát
cselekedte, bármennyire ellenkezett is ez a természetével.” – 8B 313.
„Amint a keresztségkor kiléptél vizes sírodból, halottnak nyilvánítottad magad és kijelentetted, hogy megváltozott az életed – Krisztus által az Istenben van
elrejtve. Halottnak mondtad magad a bűnök számára s megtisztultnak az örökölt
és a beléd nevelt gonosz vonásoktól. A keresztség szertartásával Isten színe előtt
ígérted meg, hogy holt vagy a bűn számára. Szád ettől fogva megmarad megszentelt szájnak, nyelved megtért nyelvnek. Isten jóságáról fogsz szólni ezután s
magasztalni fogod szent nevét. Ezúton komoly segítség és áldás leszel a gyülekezetben.” – TII 204.
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Kedd

Január 25.

3. A BIZTOS GYŐZELEM
a. Mit jelent az, hogy meghal valaki a bűn és önmaga számára? Rm
6:15-18; Kol 3:1-5; 8-10.

b. Mi legyen szeretetünk központja? Kol 3:2; Zsid 12:2.

„A menny nagyon olcsó, ha szenvedések árán elérhetjük. Legyünk önmegtagadóak mindvégig, haljunk meg naponként az énnek, állandóan Jézusra tekintsünk s az Ő dicsőségét tartsuk állandóan szem előtt.” – TL 54.
„Ha napjainkban Isten igéjének tanítói jobban felmagasztalnák Krisztus keresztjét, munkájuk sokkal eredményesebb volna. Ha a bűnösöket rávezethetnénk,
hogy vágyakozó tekintettel nézzenek fel a keresztre; ha csak egyszer megláthatnák a megfeszített Krisztust, akkor felismernék az isteni irgalom mélységét és a
bűn szörnyű terhét.” – AT 139.

c. Milyen biztosítékot kaptunk arra vonatkozóan, hogy Jézus erejével
valóban legyőzhetjük a bűnt? Rm 6:14; 1Jn 5:4; 1Kor 15:57.

„Saját erőnkből lehetetlen elbukott természetünk kívánságainak nemet
mondani. Sátán ezen az úton kísért bennünket. Krisztus tudta, hogy az ellenség
minden emberi lényt megkeres, kihasználja az öröklött gyengeségeket, és hamis
hízelgéssel tőrbe csalja azokat, akik nem Istenben bíznak. Urunk azáltal, hogy
végigjárta az utat, amelyen az embernek is haladnia kell, győzelmünket készítette
elő. Nem akarja, hogy hátrányos helyzetbe jussunk a Sátánnal folytatott küzdelemben. Nem akarja, hogy a kígyó támadásai megijesszenek vagy elcsüggesszenek. ’Bízzatok: – mondta – én meggyőztem a világot’ (Jn 16:33).
Ha valaki az étvágy hatalmával küzd, tekintsen az Üdvözítőre a megkísértés
pusztájában! Nézze haláltusáját a kereszten, amint felkiált: ’Szomjúhozom!’ (Jn
19:28). Mindent elszenvedett, amit valaha is el kell viselnünk. Győzelme a mienk.
Jézus mennyei Atyja bölcsességében és erejében bízott. Így szólt: ’Az Úr Isten
megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg’ (Ésa 50:7).” – JÉ 94.
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Szerda

Január 26.

4. A BŰN SZOLGÁI – AZ IGAZSÁGOSSÁG SZOLGÁI
a. Miként tudunk győzni, mint ahogyan Krisztus is győzött? 2Pt 1:4.
„’Jön a világ fejedelme: – mondta Jézus – és énbennem nincsen semmije’ (Jn
14:30). Jézust nem befolyásolták Sátán mesterkedései. Nem egyezett bele a bűnbe.
Még gondolatban sem hajlott a kísértésre. Ez történhet velünk is. Krisztus emberi természete egységben volt istenségével, a benne lakozó Szentlélek vértezte
fel a küzdelemre. Azért jött, hogy az isteni természet részeseivé tegyen minket.
Amíg hit által egyek vagyunk vele, a bűn nem uralkodhat rajtunk. Isten megfogja
kezünket, és segít, hogy megragadjuk Krisztus istenségét, és tökéletes jellemet
öltsünk magunkra.” – JÉ 94.
„Talán utasítsuk el az ellenségeskedést, amely Krisztus és a kígyó között van?”
– TMK 16.

b. Hogyan írja le Pál az ember állapotát, amikor az elszakad Istentől?
Ef 2:1-3; Rm 6:20-21. Mi fog történni, ha átadjuk magunkat Krisztusnak? Rm 6:19, 22-23.

„Világos kijelentésünk van arról, hogy Sátán munkálkodik az engedetlenség
fiaiban. Nemcsak bejárása van elméjükbe, hanem dolgozik tudatos és nem tudatos befolyásuk által, hogy másokat is ugyanabba az engedetlenségbe vonjon.”
– 1Sz 88.
„Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új hatalom veszi birtokba az új szívet. Olyan változás történik, amelyet az ember maga sohasem képes véghezvinni.
Természetfeletti munka ez, amely természetfeletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő erődítménye lesz, amelyet megtart
ebben a háborgó világban. Jézusnak az a szándéka, hogy az övén kívül semmilyen
hatalmat ne ismerjünk el. A mennyei erő által így birtokba vett lélek ellen tud
állni Sátán ostromának. De ha nem fogadjuk el Krisztus vezetését, a gonosz fog
uralkodni rajtunk. Elkerülhetetlen, hogy a világ feletti uralomért küzdő két hatalom valamelyike befolyásoljon bennünket. Nem szükségszerű, hogy szándékosan
válasszuk a sötétség birodalmának szolgálatát és uralmát az életünkön, éppen
elég, ha csak elhanyagoljuk a szövetségkötést a világosság országával: ha nem
működünk együtt a mennyei erővel, Sátán fogja birtokba venni a szívünket, és a
lakhelyévé teszi.” – JÉ 266-267.
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Csütörtök

Január 27.

5. AZ ÖRÖKÉLET AJÁNDÉKA
a. Milyen ígéretet kaptak azok, akik kitartanak a Krisztusban való hitben? Kol 1:21-23; Rm 6:23.mr.

„Amikor Jézus Krisztusba helyezzük bizalmunkat, és engedelmesség által az
igazságra törekszünk, akkor Isten angyalai munkálkodnak szívünkben, hogy
igazságra segítsenek.” – 1Sz 88.

„[Jn 17:3. idézve] Sokat jelentenek ezek a szavak. Csak Krisztus megismerése
által ismerhetjük Istent. Isten Küldötte felszólít, hogy figyeljünk oda ezekre a
szavakra. Isten szavai ezek, s hallgassunk rájuk, hiszen ezek alapján ítéltetünk
meg. Krisztusnak üdvözítő ismerete annyit jelent, hogy a lelki dolgok ismerete
megelevenít, úgy, hogy szavait kiéljük. Enélkül minden más értelmetlen.” – ST
January 27, 1898.
„Isten ismerete egy olyan fajta ismeret, amely örökre megmarad.” – FE 392.
„Noha bizonyos értelemben ismerjük Krisztust, mint a világ Megváltóját,
viszont ennél sokkal többet jelent. Személyesen kell ismerjük Jézus Krisztust és
saját tapasztalatunk kell legyen vele. Tapasztalatból kell ismerjük, hogy mit is
jelent számunkra Krisztus, és hogy mit jelentük számára mi. Ilyen tapasztalattal
mindenkinek szükséges rendelkeznie. Az én tapasztalatom nem lehet a tiéd, és a
tiéd az enyém. A számunkra elvégzendő munka az Isten Szentlelkének az ember
szívén és értelmén való megnyilvánulása által történik. A szívnek tisztulnia kell
és megszentelődnie.” – TDG 213.
„Istent ismerni annyit jelent, mint szeretni Őt.” – JÉ 13.

Péntek

Január 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mi lesz a legfontosabb számomra, ha a Teremtő új szívet teremt bennem?
Hogyan változik meg a beszédmódom, ha új szívet kaptam?
Mi fog történni, ha szeretetemet folyamatosan Krisztusra irányítom?
Krisztus nélkül milyen az emberi természetem? Mi fog megváltozni, ha akaratomat teljesen átadom Krisztusnak?
5. Miért oly fontos, hogy Jézust barátomként és Megváltómként ismerjem?
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b. Milyen meghatározást mond Krisztus az örökéletről a közbenjárói
imájában? Mi a feltétele az örökéletnek? Jn 17:3; 1Jn 5:12-13, 20.

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Szociális támogatás
a rászorultak részére

2022. február 5.

Szombat

„Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai
közül, én velem cselekedtétek meg.” (Mt 25:40)
„Jézus azonosítja magát népe szenvedésével: Én voltam éhes, s én szomjaztam. Én vagyok az a hajléktalan. Nekem nem volt ruhám,
amit magamra ölthettem volna. Én voltam beteg, engem börtönöztek be. Mikor ti roskadásig
megrakott asztalokról lakmároztatok, én éheztem
nem messze tőled a kunyhóban, vagy kint az utcán.
Mikor arcomba csaptátok az ajtót, pedig senki sem aludt
kényelmesen bútorozott szobáitokban, nekem nem volt hova lehajtani a fejemet.
Szekrényetek zsúfolva volt ruháitokkal, amire feleslegesen szórtátok a pénzt, és
amit az ínségeseknek juttathattatok volna. Jaj, mennyire rám fért volna a meleg
ruha. Mikor egészségnek örvendeztetek, én beteg voltam. Balsors börtönbe juttatott, bilincsbe láncolt, lelkileg megtört, megfosztott a szabadságtól és reménytől, ti
pedig szabadon jártatok-keltetek, amerre tetszett. Milyen csodás egységet is fejez
ki Jézus, mely szenvedő tanítványai, és közte fennáll! Teljesen a magáénak tekinti
ügyünket. Úgy ecseteli magát, mintha ő maga lenne, aki szenved.” – WM 40.
Sajnálatos módon világszerte sokan vannak hittestvéreink között olyanok,
mint az említett bibliaversben a legkisebb. A természeti csapások, a járványok
mellett sokan élnek mély szegénységben háború miatt, politikai konfliktus és más
társadalmi tragédiák miatt, ahol sok az özvegy és árva. A Generál Konferencia
Szociális Osztálya nemcsak a legfontosabb szükségletekről próbál gondoskodni,
mint például élelmiszerről, ruházatról és egészségügyi dolgokról, hanem bátorítja
a kisebb közösségeket vállalkozásra, gazdálkodásra vagy pékség üzemeltetésére.
Felépít iskolákat, mezőgazdasági eszközöket és vetőmagot vásárol. Mindezeket
azzal a céllal végzi, hogy elősegítse az útját a jobb életfeltételeknek külső támasz
nélkül. Nagy feladat ez, de hiszünk a mennyei gondviselésben, és hogy hittestvéreink világszerte erősítenek bennünket pénzügyi támogatással. Ma, amikor
adományozunk, jusson eszünkbe, hogy mi az egyik legkisebb atyánkfiának segítünk így. Kérünk, hogy légy bőkezű és önzetlen; hozz áldozatot, ha lehetséges. Az
adományozás érdekében tegyük meg a tőlünk telhető legtöbbet, hogy amikor majd
találkozhatunk Megváltónkkal, akkor mi is azok között lehessünk, akik ezt hallják:
„Én velem cselekedtétek meg.”.

A Generál Konferencia Szociális Osztálya
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6. Tanulmány

2022. február 5.
Szombat

Napnyugta: H 16:51
Ro 17:34

A RABSZOLGASÁGTÓL A SIKERIG
„Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a
test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek
szerint.” (Rm 8:3-4.)
„A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében egy új élet.” – JÉ 134.
Javasolt olvasmány: A Te Igéd Igazság, 173-175. (Római levél 8. fejezet)

Vasárnap

Január 30.

1. SZEMLÉLTETÉS
a. Milyen helyzetben volt az ősi Izráel, amikor saját erejéből akart
engedelmeskedni Isten erkölcsi törvényének? Rm 10:1-3.

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

b. Hogyan illusztrálta Pál az Isten erkölcsi törvénye és az ember közötti kapcsolatot? Miként lehetünk holtak a törvény rosszallásával
szemben? Rm 7:1-4.

„Fordítsd el tekintetedet mások tökéletlenségéről és figyelj állandóan Krisztusra. Bűnbánóan tanulmányozd életét és jellemét. Nemcsak több világosságra
van szükséged, hanem hogy megelevendjél is, hogy megláthasd az előtted lévő
ünnepi terítéket, és fogyaszd Isten Fiának testét és vérét, amely az Ő Igéje. Megízlelve az életnek jó Igéjét, az életnek kenyerével táplálkozva láthatod meg, hogy mi
hatalmasodik el a világon, és így újulhatsz meg a Jézus Krisztusban.” – TDG 46.
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Hétfő

Január 31.

2. PÁL HALT MEG, NEM A TÖRVÉNY
a. Mi az erkölcsi törvény fő célja? Rm 7:7-9.

„[Rm 7:7-9. idézve] A bűn akkor visszataszító voltában jelent meg és [Pál]
önhittsége eltűnt. Alázatos lett. Nem tulajdonított többé jóságot és érdemet magának. Nem tartotta magát többre, mint kellene, s minden dicsőséget Istennek
tulajdonított. Nem vágyott többé emberi nagyságra. Nem volt többe bosszúálló,
nem volt érzékeny a sértésre, mellőzésre, lenézésre. Nem keresett többé földi
szövetséget, tisztséget vagy állást. Nem húzott le másokat, hogy magát emelje magasba. Gyöngéddé, leereszkedővé, szelíddé, alázatos szívűvé vált, mivel Krisztus
iskolájában tanult. Jézust és páratlan szeretetét hirdette, s egyre inkább Jézus képmásává fejlődött. Mikor önzetlen, lelkekért való fáradozása miatt próbák érték,
leborult imádkozni s a szeretet megnőtt benne irántuk. Élete Krisztussal Istenben
volt elrejtve, s természete teljes lángolásával szerette Krisztust. Minden gyülekezet
drága volt neki; minden gyülekezeti tagot szívén hordozott, mert mindet Krisztus
megváltottjának tartotta.” – TII 173.

b. Mutasd be Pál apostol Isten törvényével való első tapasztalatát! Rm
7:10-12.

„Pál apostol, tapasztalatáról szólva, fontos igazságot tár elénk a megtérés során elvégzendő munkáról. Azt mondja: ’Éltem régen törvény nélkül,’ nem érzett
kárhoztatást, ’de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn, én pedig
meghalok.’ Ekkor már bűnösnek látta magát, akit Isten törvénye elítélt. Jegyezzük
meg, hogy Pál halt meg, nem a törvény.” – TII 173.

c. Milyen ellenségeskedés van a törvény és a bűnös között? Rm 7:13-17.

d. Hogyan küzd a testies gondolkodás az önmaga igazáért? Rm 7:18-21.
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Kedd

Február 1.

3. AZ EGYETLEN KIÚT
a. Hogyan vélekedik a bűnbánó hívő Isten erkölcsi törvényéről?
Rm 7:22. Mit ismer meg önmagáról? Rm 7:23.

„Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával
próbálja elérni a mennyet. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkolózás.” – JÉ 134.

„Számos bűnös lelkiismerete felébredt. A ’világosság eljött volt már a világba,
amely megvilágosít minden embert’, bevilágított lelkük titkos kamráiba, és feltárta a sötétségben elrejtett dolgokat. Az emberek értelmében és szívében mélységes meggyőződés ébredt. Meglátták, mi a bűn, és mi az igazság. Meggyőződtek
arról, hogy lesz ítélet. Valami fogalmat kaptak Jahve igaz voltáról, és rémülten
gondoltak arra, hogy bűnösen és tisztátalanul kell megjelenniük az emberi szív
Vizsgálója előtt. Aggódva kiáltottak: ’Kicsoda szabadít meg engem a halálnak
testéből?’ ” – NK 411.

c. Hol található egyedül reménység? Rm 7:25.er. Ennek ellenére,
hogyan gondolkodik az ember? Miért szükséges ezt teljesen megváltoztatni? Rm 7:25.mr; Ésa 55:7.

„Értelmünkkel szolgáljuk Isten törvényét. Sokak értelme azonban a világ
szolgálatába szegődött. Míg egész értelmüket a világ dolgai és a maguk szolgálata
kötötte le, képtelenek voltak Isten törvényének szolgálni.” – 1B 150.
„Meg kellene értsük, hogy milyen fontos, hogy meghaljunk az énünk számára. Az énünk keresztre feszítése előnyös helyzetbe hozza az embert. Könyörgök
azoknak, akik keresztényeknek vallják magukat, hogy haljatok meg az én számára, hogy a Szentlélek ereje új életre ébreszthessen benneteket. Sátán dolgozik az
igazság sokféle elferdítésével az elkárhozók vesztére. Minden nap szükségünk van
Isten átalakító erejére, különben nem tudunk Krisztus nyomában haladni. Ahogyan megvilágosodik az értelem a tisztaság és szentség jelentéséről, és a szív reagál
a Szentlélek könyörgésére, úgy fog ez naponta megtérést eredményezni.” – UL 269.
6. Tanulmány - A RABSZOLGASÁGTÓL A SIKERIG
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b. Mit állapított meg szomorúan Pál önmaga lelkiállapotáról? Miként
ismétlődött ez meg az első advent hívőknél is? Rm 7:24.

Szerda

Február 2.

4. NINCS TÖBBÉ KÁRHOZTATÁS
a. Az értelem Krisztusnak való teljes átadását követően mit mondott
Pál végül – és az első advent hívők hasonlóképpen? Rm 8:1-2.

„Amikor felismerték, hogy a Golgota keresztjén, az ember bűnei miatt kellett
ily végtelen áldozatot hozni, megértették, hogy csakis Krisztus érdemei engesztelhetik ki Istent bűneikért, és békíthetik meg az embert Istennel. Hittel és alázattal
meghajoltak Isten Báránya előtt, aki elveszi a világ bűneit, és Jézus vére által bocsánatot kaptak ’az előbb elkövetett bűnök’-re.” – NK 411.
„Legyen a keresztény alázatos, de ne legyen szomorú, és ne becsülje le önmagát! Mindenkinek kiváltsága, hogy olyan életet éljen, amelyet Isten helyeselhet és
megáldhat. Nem mennyei Atyánk akarata az, hogy az elítélt ember gyászos hangulata állandóan ránk nehezedjen. Nem a lehorgasztott fej és a túl gyakori befelé
fordulás az igazi alázatosság bizonyítéka. Jézusnál megtisztulhatunk. Szégyen és
lelkifurdalás nélkül állhatunk a törvény elé. ’Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem
Lélek szerint.’ (Rm 8:1)” – NK 425.

b. Hogyan válhatunk szabadokká a bűntől? Miként tudta elhagyni
Pál a bűn cselekvését? Rm 8:3; Hasonlítsd össze Rm 7:5. és Rm 8:2.
verseket!

„Ugyanez a feltámasztó erő ad életet a ’vétkeiben és bűneiben holt’ (Ef 2:1)
léleknek. A Krisztus Jézusban való élet ama lelke ’az Ő feltámadásának ereje’ (Fili
3:10), megszabadítja az embert ’a bűn és a halál törvényétől’ (Róm 8:2). A gonosz hatalma megtört, s hit által az ember oltalomban részesül a bűn ellen. Aki
megnyitja szívét Krisztus Lelkének, az hatalmas erejének részesévé lesz, amely
kihozza testét a sírból.” – JÉ 167.
„Ne gondoljuk, hogy saját kegyességünk és érdemeink megmenthetnek bennünket! Üdvösségünk egyedüli reménysége Krisztus kegyelmében van… Amikor
teljességgel bízunk Istenben, és bízunk Jézus, mint bűnbocsátó Megváltó érdemeiben, akkor mindazt a segítséget elnyerjünk, amelyre vágyunk.” – FW 36.
„Olyan emberekre van szükség, akik szeretik Istent, akiknek vallása nem eltörpült és fejletlen, akik az Úr parancsolatainak cselekvése által újabb kegyességre,
lelkiségre és energiára tesznek szert.” – RH June 19, 1888.
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Csütörtök

Február 3.

5. TEST ÉS LÉLEK
a. Milyen döntést hoztak meg azok, akik „újjászülettek”? Rm 8:4-9.

„Az alantasabb szenvedély helye testünkben van és általa munkálkodik. A
’test’, ’testies’, ’testi kívánságok’ alacsonyrendű, romlott természetünket foglalják
magukban. A test önmagában nem tud ellene munkálkodni Isten akaratának. Azt
a parancsot kaptuk, hogy feszítsük meg testünket minden hajlamával és kívánságával. Hogyan tegyük ezt? Fájdalmat okozzunk testünknek? Nem, hanem ítéljük
halálra a bűnre csábító kísértéseket. Űzzük ki elménkből a romlott gondolatokat!
Minden gondolatot ejtsünk foglyul Jézus Krisztusnak. Minden testi hajlamot alá
kell rendelnünk a Lélek magasabb erőinek. Isten szeretete uralkodjék mindenekfelett; Krisztus osztatlan trónt foglaljon el. Testünket megvásárolt tulajdonának
kell tekintenünk. A test tagjai legyenek az igazság eszközei.” – BO 108.



b. Milyen a lelki állapotunk, ha a Szentlélek vezérel? Rm 8:10-14; 1Jn 4:7.

„Saját véges akaratunkat alá kell rendelnünk a Végtelen akaratának. Az emberi
akaratnak össze kell kapcsolódnia az istenivel. Így kapjuk segítségül a Szentlelket,
és minden egyes győzelem arra fog szolgálni, hogy mindjobban átváltozzunk,
mígnem lelkünkben kialakul Isten képmása.” – OHC 153.
„Krisztus az emberek üdvösségét nem szóbeli vallomásaiktól, hanem a
megszentelt élet cselekedeteiben megnyilatkozó hittől teszi függővé. Követőitől
tetteket vár és nem csak beszédet, mert csupán a cselekedetek tökéletesbítik a
jellemet… (idézve Rm 8:14). Nem azok az Isten gyermekei, akiknek szívét a Lélek
érinti, de csak néha engednek erejének, hanem azok, akiket Isten Lelke vezérel.”
– GH 154.

Péntek

Február 4.

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

Mit jelent a Krisztussal való „házasság”?
Mi fog történni, ha saját erőnkből próbáljuk megtartani Isten törvényét?
Mire kellene gondolatainkat irányítani, ha Krisztust akarjuk követni?
Milyen jó hírt tár elénk Róma 8. fejezetének eleje?
Miként tudunk növekedni a tapasztalatokban a Róma 8. fejezet szerint?
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7. Tanulmány

2022. február 12.
Szombat

Napnyugta: H 17:02
Ro 17:45

A BIZALOM ÁLTALI GYŐZELEM
„Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” (Rm 8:15)
„A bűnöst csak Krisztus evangéliuma szabadíthatja meg a bűn szennyétől és
a kárhozattól. A bűnösnek meg kell bánnia bűneit Isten előtt, akinek a törvényét
áthágta; hinnie kell Krisztusban és engesztelő áldozatában. Így kap bűnbocsánatot ’az előbb elkövetett bűnök’-re, és isteni természet részesévé lesz.” – NK 417.
Javasolt olvasmányok: Róma 8:15-39; Szemelvények, 1. kötet, 305-312. (Jöjj, keress és találj;
Az élő szőlőtővel egyesülve)

Vasárnap

Február 6.

1. ISTEN GYERMEKEI
a. Mikor és hogyan válhatunk Isten gyermekeivé, mivel természetszerűleg a „haragnak fiai” (Ef 2:3) vagyunk? Jn 1:12-13; Rm 8:15.
„A menny legdrágább ajándékát kellett odaadni, hogy Isten igazságosnak bizonyuljon és megigazulttá tegye azt, aki hisz Jézusban. Ez az ajándék a romlásból
és lealjasodásból Isten gyermekévé emeli fel az embert. Pál ezt mondja: ’Fogadott
fiúság lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: Abba, Atya!’ (Gal 4:6)” – 5B 525.
„Ezen egyszerű tény által, hogy Istenben hiszünk, a Szentlélek új életet szül
szívünkben. Mint gyermekek, beleszületünk Isten családjába, és az Örökkévaló
úgy szeret bennünket, ahogyan Fiát szereti.” – JVÚ 50.

b. Mit kell tennünk miután Isten gyermekévé fogadott? Gal 5:16; Kol 2:6.
„Nos, ha Jézusnak adtátok át magatokat, ne vonuljatok vissza és ne távolodjatok el tőle, hanem mondjátok napról napra: ’Én Krisztusé vagyok, teljesen neki
adtam magamat.’ Kérjétek, hogy Lelkét adja néktek, és hogy kegyelmében megtartson benneteket! Valamint az Istenben való hit és néki való teljes odaadás által
lehettek gyermekeivé, hasonlóképpen egész életeteknek bele kell olvadni az Ő
életébe.” – JVÚ 50.
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Hétfő

Február 7.

2. ISTEN GYERMEKEINEK JELLEMZŐI
a. Mit ír a Biblia Isten valódi gyermekeiről? 1Jn 3:1-3; 1Pt 1:13-16.

„[Péter] apostol igyekezett a hívőket kioktatni, hogy milyen fontos féken
tartani gondolataikat, nehogy tiltott területekre kalandozzanak, és erőik haszontalanságokra forgácsolódjanak szét. Aki nem akar Sátán támadásainak áldozatául
esni, jól őrizze a lelkéhez vezető utakat. Ne olvasson, ne lásson, ne halljon meg
olyasmit, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt.” – AT 340.

b. Milyen gyümölcsöknek kell megjelenniük Isten gyermekeinek életében? Gal 5:22-23; Rm 8:16-17.

„Az énközpontú életben nem lehet növekedés, sem gyümölcstermés. Ha elfogadtad Krisztust személyes Megváltódnak, akkor igyekezz önmagadat elfelejtve
másokon segíteni! Beszélj Krisztus szeretetéről és jóságáról! Végezz el minden
kínálkozó feladatot! Érezz felelősséget másokért, és minden hatalmadban álló
eszközzel igyekezz megmenteni az elveszetteket! Ha befogadod Krisztus Lelkét
az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét, akkor magad is növekszel
és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meg�győződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust
mindenben, ami tiszta, nemes és szép…
Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus
akkor jön el népéért, ha majd az Ó jellemét tökéletesen tükrözni fogja.” – KP 40.

c. Mit ír Pál a Lélek gyümölcséről, a tiszta és önzetlen szeretetről, mint
ajándékról? 1Kor 13:4-8.

„A szeretet ’nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent
elfedez, mindent hiszen, mindent remél és mindent eltűr.’ Ez a szeretet ’soha el
nem fogy’. (1Kor 13:6–8) Sohasem vesztheti értékét; hiszen mennyei tulajdonság.
Aki ezzel rendelkezik, mint értékes kinccsel fog áthaladni Isten városának kapuján.” – AT 210.
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Kedd

Február 8.

3. A SZENTLÉLEK VEZET ÉS KÉPESSÉ TESZ
a. Mit tesz a Szentlélek Isten gyermekeiért? Rm 8:26-27.

„Közbenjáró Krisztusunk és a Szentlélek szüntelen közbenjárnak érettünk,
de a Lélek nem úgy teszi ezt, miként Krisztus, aki rámutat vérére, mely a világ
alapítása óta kiöntetett. A Lélek szívünkben munkálkodik: imára, bűnbánatra,
hálára és dicséretre indít. Az ajkainkon felszólaló hála a Szentlélek munkájának
eredménye, aki szent emlékezésre indítja a lelket és megeleveníti a szív zenéjét.
A vallásos szolgálatok, az imák, a hálaadás és a bűnvallomás tömjénként áradnak fel a mennyei szentélybe az igaz hívőtől. Az emberiség romlott csatornáin áthaladva azonban azok oly szennyesek, hogy hacsak vér által meg nem tisztulnak,
Isten szemében soha nem lehet értékük. Nem folt nélküli tisztaságban áradnak
fel, és ha az Isten jobbján álló Közbenjáró nem ajánlja fel és tisztítja meg mindet
igazságossága által, akkor azokat Isten nem fogadja el. A földi szentélyek minden
jóillatának össze kell elegyednie a Krisztus vérének megtisztító cseppjeivel. Jézus
saját érdemeinek tömjénezőjét tartja az Atya előtt, melyben a földi romlásnak
nyoma sincs. Ebbe a tömjénezőbe gyűjti népének imáit, háláit és bűnvallomásait,
és ezek mellé teszi saját folt nélküli igazságosságát. Ezután, Krisztus engesztelésének érdemeivel illatosítva, a tömjénfüst teljesen elfogadható állapotban kerül
Isten elé, akitől kegyelmes válaszok kerülnek vissza az emberekhez.
Bárcsak mindenki megértené, hogy minden engedelmességet, bűnbánatot,
hálát és dicséretet Krisztus igazságosságának izzó tüzébe kell helyeznie! Ennek
az igazságosságnak a jó illata felhőként veszi körül a kegyelem trónját.” – 1Sz
316-317.

b. Mit tesz értünk Krisztus ígérete szerint, ha folyamatos kapcsolatot
tartunk fenn vele? Fili 1:6; 1Jn 2:1.

„Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk még Krisztus lábainál
bűneink és fogyatkozásaink felett sírni, mindazáltal nem szabad elcsüggednünk.
Sőt még ha Sátán földre teper bennünket, Isten akkor se taszít és feled el minket.
Nem! Hiszen Krisztus Isten jobbján ül, és képvisel bennünket!” – JVÚ 62.
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Szerda

Február 9.

4. ISTEN CÉLJA GYERMEKEIVEL
a. Hogyan irányítja a dolgokat Isten bölcs gondviselése folytán gyermekei érdekében? Rm 8:28.

„Isten jelenléte övezte Krisztust, és semmi sem érhette azon kívül, amit a végtelen Szeretet a világ áldására megengedett. Ez volt részére a vigasz forrása, és
ez a mi részünkre is. Akiben Krisztus Lelke lakozik, az Krisztusban marad, és a
támadás, amelyet ellene irányítanak, az Üdvözítőt éri, aki jelenlétével veszi körül.
Csak az történik, amit Krisztus megenged. Nem kell ellenállnia a gonosznak,
hiszen Krisztus védi. Semmi sem érheti az Úr beleegyezése nélkül, mert ’Tudjuk,
hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése
szerint hivatalosak’ (Rm 8:28).” – GH 73.
„Tanulmányozd József és Dániel történetét! Az Úr nem hiúsította meg a nekik
ártani akarók cselszövéseit, de azokat a próbák és küzdelmek között is bízó és
kitartó szolgái javára fordította.” – NOL 352.

b. Miközben Isten ismeri mindenki jövőjét, mi az eleve elrendelése
gyermekeinek életére való tekintettel? Rm 8:29; Jn 1:12.

„Csodálatos lehetőséget kapott mindenki, aki Krisztusban hisz. Nincs olyan fal,
amely elzárhatná az üdvösséget bárkitől is. Az eleve elrendelés vagy kiválasztás,
amiről Isten beszél, mindenkire vonatkozik, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, aki ismét hűségesen engedelmeskedik Isten minden parancsolatának.
Ez egy különleges nép, akiket Isten választott ki az emberek közül az üdvösségre.
Akik szeretnének üdvözülni Krisztus által, ezek Isten választottai. Az engedelmesek
azok, akik eleve kiválasztattak a világ megalapítása óta.” – GH June 11, 1902.

c. Milyen folyamat zajlik lépésről-lépésre a mi érdekünkben? Rm 8:30.
„Az elhívás és a megigazulás nem egy és ugyanaz a dolog. Az elhívás a bűnös
vonzása Krisztushoz, amit a Szentlélek munkál az emberben, miközben meggyőzi bűnéről és bűnbánatra indítja.” – 1Sz 357.
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Csütörtök

Február 10.

5. EGY GYŐZELMI ÉNEK
a. Miként biztosít bennünket Isten szava a győzelemről? Hogyan vált
ez lehetségessé? Rm 8:31-32.

b. Mit tesz értünk Isten, ha kapcsolatban vagyunk Vele? Rm 8:33-39.

„Isten trónja előtt Krisztus könyörög gyülekezetéért; könyörög mindazokért, akiket vérével megváltott. Bűneinkért hozott áldozatának erejét nem
csökkenthetik sem az évszázadok, sem a korszakok. Sem élet, sem halál, sem
magasság vagy mélység nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely
Jézus Krisztusban van. Nem azért, mert mi tartjuk Őt erősen, hanem mert
Ő tart bennünket. Ha üdvösségünk saját erőfeszítéseinktől függne, sohasem
üdvözülhetnénk. Azonban Tőle függ, aki minden ígéretét betartja. Noha erőfeszítéseink gyengék, az Ő szeretete azonban az idősebb fivér szeretete. Amíg
fenntartjuk vele a kapcsolatot, addig kezeiből senki ki nem ragadhat.” – AT 364.
„Midőn Krisztus emberi természetet vett magára, az emberiséget a szeretet oly kötelékével fűzte magához, melyet semmilyen más hatalom, csupán az
ember akarata szakíthat szét. Sátán minden csábításával azt akarja elérni, hogy
ezen köteléket feloldva, bennünket Krisztustól elszakítson. Legyünk éberek,
imádkozzunk és küzdjünk tehát állandóan, nehogy elcsábítva más mestert
válasszunk, mert ez mindenkor szabadságunkban áll. Irányítsuk szemeinket
állandóan Krisztusra, aki megtart bennünket. Amíg Krisztusra nézünk, addig
biztonságban vagyunk. Semmi sem ragadhat ki az Ő kezéből. Ha állandóan Őt
szemléljük, ’ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint
az Úrnak Lelkétől’ (2Kor 3:18).” – JVÚ 70.

Péntek

Február 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Milyen változás nyilvánul meg bennünk, amikor befogadnak Isten családjába?
Milyen gyümölcseink vannak, ha Isten családjához tartozunk?
Mit tesz értünk az Istenség most?
Miért ne idegeskedjünk, ha váratlan nehézségekkel szembesülünk?
Mi történik, ha állandóan Jézusra helyezzük tekintetünket?
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8. Tanulmány

2022. február 19.
Szombat

Napnyugta: H 17:13
Ro 17:55

LEHETŐSÉGÜNK NAGYRA ÉRTÉKELÉSE
„Mit mondunk tehát: Vajon nem igazságtalanság-é ez az Istentől?
Távol legyen!” (Rm 9:14)
„Isten kegyelme elnyerésének feltételei igen egyszerűek és méltányosak. Az Úr
nem kíván tőlünk nehéz dolgot, hogy elnyerjük a bűnbocsánatot. Nincs szükségünk hosszú, fáradságos búcsújárásokra, fájdalmas önsanyargatásra, hogy Isten
kegyelmébe fogadjon bennünket, vagy hogy vétkeinkért vezekeljünk. ’Aki… az ő
vétkét… megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.’ (Péld 28:13)” – AT
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és Próféták, 166-167. (Visszatérés-részlet); Bizonyságtételek, 5. kötet, 90-91. (Figyelmeztetések és intések-részlet)

Vasárnap

Február 13.

1. EGY VEGYES NÉP
a. Miért vágyott Pál arra, hogy üdvösségre jusson a nemzete? Rm 9:1-5.

„Nem csupán közönséges vágy volt az, ami áthatotta az apostol szívét. Állandóan könyörgött Istenhez, hogy munkálkodjék az izraelitákért, akik nem ismerték fel a názáreti Jézusban a megígért Messiást…
A zsidóság volt Isten kiválasztott népe. Isten általuk akarta áldásait az emberiségre árasztani. Sok prófétát támasztott közülük az Úr. Ezek előre megjövendölték
a Megváltó eljövetelét, akit éppen azok vetnek el, és ölnek meg, akiknek elsőknek
kellett volna lenniük, hogy felismerjék benne a megígért Messiást.” – AT 246.

b. Mit látott Isten a zsidók között, már attól kezdve, hogy különálló
népként léteztek? Rm 9:6-8.
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Hétfő

Február 14.

2. EGY ŐSI PÉLDA
a. Mire tanítson bennünket az, amit Rebeka számára mondott az Úr a
még meg nem született ikrei jövőjéről? Rm 9:10-12; 1Móz 25:22-23.

„Isten nem önkényesen zárta ki Ézsaút az üdvösség áldásaiból. Kegyelmének
ajándékait Krisztus által mindenki elnyerheti. Nem kiválasztás, hanem saját döntésük alapján kárhoznak el. Igéjében Isten feltárta az örök életre való kiválasztás
feltételeit: parancsolatai iránti engedelmesség a Krisztusba vetett hit által. Isten a
törvényével összhangban levő jellemet választja, és aki eléri kívánalmainak normáját, beléphet a dicsőség országába.” – PP 166.

b. Az elsőszülöttségi joggal kapcsolatosan mit szeretett volna Ézsaú
(aki az elsőszülött volt), és mit Jákób (aki másodjára született)? 1Móz
25:29-34; Zsid 12:16-17.

„Ézsaút, az idősebbet illete meg az elsőszülöttségi jog. De Ézsaúnak nem volt
kedve a jámborsághoz, ő nem hajlott a vallásos életre. A lelki elsőszülöttségi
joggal járó követelményeket kellemetlen, sőt gyűlölt korlátozásnak tartotta. Isten
törvényét, amely az Ábrahámmal kötött szövetség feltétele volt, Ézsaú a szolgaság
igájának tekintette. Ki akarta elégíteni vágyait, és semmit sem kívánt annyira,
mint hogy azt tehesse, ami neki tetszik. A hatalom és gazdagság, lakmározás és
dőzsölés jelentette neki a boldogságot. Szilaj, kószáló, gátlástalan szabad életben
lelte kedvét.” – PP 142.
„Saját határozott választása alapján különült el Isten népétől. Jákób a hit örökségét választotta.” – PP 167.
„Jákób megtudta anyjától, hogy Isten neki szánta az elsőszülöttségi jogot, és
kimondhatatlanul vágyott az ezzel járó kiváltságokra. Nem atyja gazdagsága után
sóvárgott, hanem lelki elsőszülöttségi jogra. Istennel beszélgetni, ahogy az igaz
Ábrahám tette; engesztelő áldozatot mutatni be családjáért; a választott nép és a
megígért Messiás ősatyjává lenni és örökölni a szövetség áldásaiban foglalt múlhatatlan javakat, ezekre a kiváltságokra és erre a megtiszteltetésre vágyott egész
szívével. Mindig a jövőre gondolt, és igyekezett megragadni láthatatlan áldásait.”
– PP 142.
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Kedd

Február 15.

3. IGAZSÁGOS ÉS KÖNYÖRÜLETES
a. Mit fejez ki Isten igazságosságáról Jákób iránti szeretete? Rm 9:13-14.

„Isten nem önkényesen zárta ki Ézsaút az üdvösség áldásaiból. Kegyelmének
ajándékait Krisztus által mindenki elnyerheti. Nem kiválasztás, hanem saját döntésük alapján kárhoznak el. Igéjében Isten feltárta az örök életre való kiválasztás
feltételeit: parancsolatai iránti engedelmesség a Krisztusba vetett hit által. Isten
a törvényével összhangban levő jellemet választja, és aki eléri kívánalmainak
normáját, beléphet a dicsőség országába. Krisztus ezt mondta: ’Aki hisz a Fiúban,
örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet’ (Jn 3:36). ’Nem
minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába;
hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát’ (Mt 7:21). A Jelenések könyvében pedig kijelenti: ’Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk
legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba’ (Jel 22:14). Ami
pedig az ember üdvösségét illeti, Isten Igéjében a kiválasztásnak ez az egyetlen
módja szerepel.
Minden olyan lélek az örök élet jelöltje, aki félelemmel és rettegéssel munkálkodik üdvösségén. Kiválasztott az, aki felveszi a fegyverzetet, és megharcolja a hit
szép harcát. Kiválasztott az, aki vigyáz és imádkozik, aki kutatja a Szentírást, és
nem teszi ki magát kísértésnek. Kiválasztott az, akinek a hite állandó, és aki engedelmeskedik az Isten szájából származó minden igének. A megváltás lehetősége
mindenki számára készen áll. De a megváltás áldásait csak azok fogják élvezni,
akik eleget tettek a feltételeknek.” – PP 166.

b. Milyen időtlen alapelvet tárt fel Isten Mózes előtt a könyörületéről?
2Móz 34:5-7; Rm 9:15-16.

„Nem szabad csak mint egy bíróra gondolnunk az Istenre, aki készen áll
ítéletet kimondani ellenünk. Isten gyűlöli a bűnt, de a bűnös iránti szeretetből
Krisztus személyében odaadta magát a bűnösökért, hogy mindaz, aki vágyik,
üdvözülhessen, és örökre boldogan éljen a dicsőség országában.
Az Úr maga nyilatkoztatja ki jellemét, mert Sátán rosszakaratúan befeketítette… [idézve 2Móz 34:6-7].” – 5B 458.
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Szerda

Február 16.

4. A FÁRAÓ
a. Hogyan tekintsünk a fáraó viselkedésének veszélyes voltára, amikor Mózes elmondta neki Isten parancsát, hogy engedje szabadon
a népet a szolgaságból? Rm 9:17; 2Móz 5:1-2.

b. Miért lett egyre keményebb és keményebb a fáraó szíve? Mire figyelmeztet ez mindenkit? 2Móz 7:3-4; Zsid 4:7.

„Isten egyetlen embert sem pusztít el. Minden elpusztult ember saját maga
okozza vesztét. Mindenki, aki elfojtja a lelkiismeret intő szavát, a hitetlenség magvát veti, amely biztosan meghozza a maga termését. A hajdani fáraó Isten első
intelmének elutasításával elvetette a konokság magvát, és konokságot aratott. Isten
nem kényszerítette hitetlenségre. A hitetlenség magva, amelyet ő maga vetett el,
meghozta termését. Addig-addig ellenkezett, mígnem meglátta letarolt országát és
elsőszülöttjének hideg, halott testét, a maga házában és az egész ország minden családjában az elsőszülöttek holttestét, mígnem a tenger hullámai összecsaptak lovai,
hadiszekerei és harcosai felett. Története félelmesen szemlélteti azoknak a szavaknak igazságát, hogy ’amit vet az ember, azt aratándja is’ (Gal 6:7). Ha az emberek ezt
felismernék, vigyáznának arra, hogy milyen magot vetnek.” – KP 52-53.
„Istennek nem kellett természetfölötti hatalmát felhasználnia a király szívének megkeményítéséhez. Isten a fáraónak isteni hatalmának legmegkapóbb
bizonyítékát adta, de az uralkodó konokul visszautasította azt a lehetőséget, hogy
gondosan odafigyeljen a világosságra. A végtelen Isten hatalmának bemutatását
elvetette és még határozottabbá vált lázadásában. Lázadásának magva, amelyet
elhintett, akkor hozta meg gyümölcsét, amikor megvetette Isten első csodáját.
Amikor tovább merészelt menni a maga útján és konoksága folyton tovább tartott, szíve egyre jobban megkeményedett, míg elsőszülött fiának halott arcára
nem nézett.” – PP 225.
„Ugyanaz megy végbe mindazok lelkében, akik nem becsülik meg a világosságot, és nem járnak halogatás nélkül a sugaraiban, mint ami a fáraó szívében
történt. Isten nem pusztít el senkit, a bűnös pusztítja el önmagát megátalkodottságával. Aki egyszer nem engedelmeskedik az Isten Lelkétől származó hívásoknak, figyelmeztetéseknek és intéseknek, megbénítja a lelkiismeretét, és amikor
újra feddés éri, még nehezebben tud engedelmeskedni, mint azelőtt. Így megy ez
tovább, minden egyes ismétlődéskor.” – 5B 90-91.
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Csütörtök

Február 17.

5. IDEJE DÖNTENI
a. Hogyan írják le az ihletett szavak azt az ünnepélyes valóságot, amivel minden halandónak találkoznia kell? Rm 9:18-20.

„Itt az ideje, hogy készüljetek és készen legyetek a ránk váró félelmetes próbatételre, és arra a szentségre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Ne
mondja senki: Nem látja az Úr az én utamat, Isten nem vesz tudomást utainkról.
Lehet, hogy most még nem késő. Lehetséges, hogy ma még megtérhettek. Ám,
még ha bocsánatban részesültetek is, veszteségetek rettenetes, mert az okozott
sebek hegei ott maradnak lelketeken.
Oh, hát lehetséges, hogy akik az igazság világosságát, Istennek nagy világosságát élvezik, kihívják maguk ellen Isten haragját és ítéleteit, mert bűnt követnek
el Ellene, és pont azokat teszik, amelyeket igéjében megtiltott? Hogyan vakíthatja
el őket Sátán annyira, hogy szemtől szembe meggyalázzák Istent, és készakarva
bűnöznek, beszennyezik lelküket? Az apostol mondja: ’látványossága lettünk
e világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.’ Vajon ezek a bűnösök - vagy
nevezzem őket álszenteknek? - kérdezik-e Sionban: ’Hogyan vagyok én látványossága a világnak, angyaloknak és embereknek?’ Válaszolj magad: Úgy, hogy
visszaélek a világossággal, kiváltságaimmal és Isten kegyelmével? Illetlen eljárásommal, amely beszennyezi a lelket? Vallva, hogy ismerem Istent, ám kihagyom
Őt gondolataimból és egy bálvánnyal helyettesítem? Vajon példámmal másokat
is bűnre csábítok?” – BP 211.

b. Milyen kép maradjon mindig élénken az emlékezetünkben? Rm
9:21-23.

Péntek

Február 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Honnan tudhatjuk, hogy a származás nem biztosítja a megváltást?
Miért volt Jákób kedvesebb Isten szemében, mint Ézsaú?
Mire tanít meg bennünket Jákóbnak és Mózesnek Istennel való tapasztalata?
Hogyan kerülhetem el azt a lépésről lépésre haladó lelki öngyilkosságot,
mint ahogyan a fáraóval történt?
5. Hogyan befolyásolják örök sorsomat a most meghozott döntéseim?

8. Tanulmány - LEHETŐSÉGÜNK NAGYRA ÉRTÉKELÉSE
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9. Tanulmány

2022. február 26.
Szombat

Napnyugta: H 17:23
Ro 18:05

A MINDENHATÓ MINDENHATÓSÁGA
„Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi
volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg. Mert a dolgot
bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a
földön.” (Rm 9:27-28)
„Aki uralkodik az egeken, ő az, aki látja kezdettől fogva a véget - aki előtt a
múlt és a jövő egyformán nyitva áll, és aki a bűn által okozott keserveken, sötétségen és pusztuláson túl látja a maga szeretetből fakadó és áldást hozó szándékainak
megvalósulását.” – PP 17.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 332-343. (A törvény és a szövetségek-részlet; A
Sinaitól Kádesig-részlet)

Vasárnap

Február 20.

1. ISTENNEK IZRÁELE
a. Mi határozza meg, hogy kik az Ábrahám gyermekei? Jn 8:37-39;
1Móz 26:5.

„A zsidók azt állították, hogy Ábrahámtól származnak. Mivel azonban nem
úgy éltek, mint Ábrahám, azt bizonyították, hogy nem igazi gyermekei. Csak
azok Ábrahám igazi leszármazottai, akik összhangban vannak.” – TDG 183.
„Pál… ezt mondja: ’akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai’ (Gal 3:7). Ábrahám hite a cselekedeteiben mutatkozott meg… Jakab apostol pedig ezt mondja:
"A hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában" (Jak 2:17). János is, aki
olyan sokat foglalkozik a szeretettel, így szól: ’az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait’ (1Jn 5:3).” – PP 119-120.

b. Miről ne feledkezzenek el sohasem napjaink valódi izraelitái? Rm
9:24-29.
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Hétfő

Február 21.

2. ISTENNEK KEGYELME LÁTHATÓ
a. Miért volt kénytelen elvetni Isten Izráelt, mint nemzetet? Rm 9:31-33;
10:1-3.

„A zsidó nép vezetői nyíltan ellenszegültek annak, hogy Isten, kiválasztott
népe által valósítsa meg szándékát. Akiket Isten az igazság őrzőiül hívott el, hűtleneknek bizonyultak; ezért Isten másokra bízta akaratának véghezvitelét. Vakságukban ezek a vezetők – felháborodásukat jogosnak tartván teljes dühhel jártak
el azok ellen, akik az általuk képviselt igazságokat elvetették. Még a lehetőségét
is tagadták annak, hogy ők rosszul értenék az Igét, vagy rosszul magyaráznák és
alkalmaznák az írásokat. Úgy viselkedtek, mint akik teljesen elvesztették józanságukat.” – AT 53.

b. Miért kerülhettek a pogányok, mint oltványok Isten országának örökösei közé? Rm 9:30; 10:9-13; Ésa 42:6-7.

„Az Üdvözítő meg akarta értetni a tanítványokkal azt az igazságot, hogy a
zsidó és a többi nép között fennálló válaszfalat le kell dönteni. Azt tanította, hogy
a ’pogányok örököstársak’ a zsidókkal, és ’részesei az ő ígéreteinek a Krisztus
Jézusban, az evangélium által.’ (Ef 2:14; 3:6) Ez az igazság részben már akkor
megnyilvánult, amikor Krisztus a kapernaumi százados hitét megjutalmazta,
vagy amikor hirdette az evangéliumot Sikár lakosságának. Még világosabbá vált
ez, amikor föníciai látogatása alkalmával a kananeus asszony leányát meggyógyította. A tanítványok ezekből a tapasztalatokból ismerték fel, hogy sokan szomjúhozzák az igazság világosságát azok közül, akiket ők méltatlannak tartottak az
üdvösségre.
Jézus ily módon világította meg a tanítványoknak azt az igazságot, hogy Isten
országa nem elhatárolt terület. Ott nincs fajkülönbség vagy főnemesség, hanem
nekik minden népnek hirdetniük kell az Üdvözítő szeretetének üzenetét. Igaz,
hogy csak sokkal később értették meg tökéletesen, hogy Isten ’az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén,
meghatározva eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az
Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze
egyikünktől sem.’ (Apcs 17:26–27)” – AT 13-14.
9. Tanulmány - A MINDENHATÓ MINDENHATÓSÁGA
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Kedd

Február 22.

3. ISTEN MINDENKIT SZERET A VILÁGON
a. Milyen ellentétek vannak Sátán hazugsága és Istennek az emberiségért való elfogulatlan terve között? Gal 3:28; 1Tim 2:3-6; 2Pt 3:9.

„Krisztus mindenkit szeretne megmenteni. Nem akarja, hogy egy lélek is elves�szen. Bárcsak láthatná az emberiség a bűnnek következményeit, amelyet a világban
lévő törvényszegés, az erőszak és a bűnözés okoz! Bárcsak láthatnák az emberek
Isten képmásáról Sátán hasonlatosságára való átalakulásukat!” – TMK 67.
„Krisztus a legszégyenletesebb halált szenvedte el és tökéletes áldozatot hozott, hogy senki el ne vesszen hanem mindenki megtérhessen. Minden bűnbánó,
hívő lélekért engesztelést végez, hogy benne találhassák meg, aki bűneiket elhordozza.” – TMK 100.
„Isten nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem, hogy minden ember üdvözüljön.” – BP 185.
„Mindnyájan egyek Krisztusban. Születés, foglalkozás, nemzetiség vagy bőrszín nem teszi az embert sem magasabb rendűvé, sem alábbvalóvá másoknál. A
jellem teszi az embert.” – KSz 227.

b. Milyen megbízatást kapott Isten minden gyermeke? Mt 28:18-20;
Rm 10:14-15.

„Azon az összejövetelen, amelyet Galileában a hegyen tartottak meg Krisztus
követői, mindazok a hívők megjelentek, akiket meg tudtak hívni.” – JÉ 722.
„Határtalan tekintéllyel felruházva átadta megbízását tanítványainak [idézve
(Mt 28:19-20].” – JÉ 723-724.
„A Megváltó terve az volt, hogy mennybemenetele után követői folytassák,
amit Ő elkezdett… De Isten megköveteli, hogy az igazság összes ismerője igyekezzék lelkeket nyerni az igazság szeretetének.” – 9B 103.
„Az Úr Jézus keresi az együttműködést azokkal, akik által kegyelme akadálytalanul szétáradhat. Az első lecke, amit mindenkinek meg kell tanulnia, aki Istennel együtt akar munkálkodni, az az, hogy ne önmagában bízzék, így készülhet
fel a Krisztus jellemében való részesülésre. Ezt nem lehet tanulással elnyerni a
legmagasabb szintű iskolákban sem. Ez a bölcsesség gyümölcse, ami egyedül az
isteni Tanítótól származik.” – JÉ 198.
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Szerda

Február 23.

„Gyorsan csoportokat kellene szervezni, hogy kettesével menjenek munkálkodni a Krisztus Lelkével, hogy tervét kövessék. Még ha Júdások is kerülnének a
munkások közé, az Úr akkor is gondoskodni fog művéről. Angyalai előre mennek
és egyengetik az utat. Már ezelőtt hallani kellett volna minden nagyvárosnak az
üzenetet, és ezreket megismertetni az igazsággal. Ébreszd fel a gyülekezeteket, és
vedd ki a világosságot a véka alól!
Hol vannak azok az emberek, akik úgy dolgoznak, tanulnak és küzdenek
imában, ahogyan Krisztus tette? Ne korlátozzuk erőfeszítéseinket csupán néhány
helyre. ’Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba.’
Kövessük Krisztus tervét. Ő mindig kereste a lehetőséget, hogy személyes munkát végezzen. Mindig készen állt arra, hogy felébressze az emberek érdeklődését
és vonzalmát a Szentírás tanulmányozására. Türelmesen munkálkodott olyanokért, akiknek nem volt valódi ismeretük az igazságról. Miközben nem ismertük
fel a körülményeket, és sok idő ment el a tervezgetéssel, hogy miként érjük el a
veszendő lelkeket, addig Sátán szorgalmasan dolgozik a lehetőségek elzárásán…
Néhány kedvelt helyen túl sok munkát fektettünk már bele a tervekbe. Azonban ne szánjunk rá oly nagy eszközöket és időt, mint ahogy szerettük volna,
hanem adjuk át azokat más helyszínek számára.” – MM 303.

b. Hogyan kezeljük ma a zsidó embereket? Milyen kötelességünk van
velük szemben? Rm 11:5, 11, 17-21.

„Különös bölcsességgel keli végeznünk a 11. fejezetben leírt zsidókért való
fáradozást. Nem szabad elhanyagolnunk ezt a kötelességet. Bölcsen és igazságosságban meg kell tisztítanunk a király országútját. Adjunk meg minden lehetőséget a zsidóknak, hogy a világosságra jöjjenek.” – TII 175.

c. Hogyan nyilvánul meg Isten kegyelmes volta az Ő eljárásában? Rm
11:22-25.

9. Tanulmány - A MINDENHATÓ MINDENHATÓSÁGA
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4. TETTEKRE VALÓ FELHÍVÁS
a. Milyen tettekre vagyunk felszólítva, látva Istennek a viszályoktól
átitatott világról való csodálatos gondoskodását? 1Kor 12:13; Rm
11:1-4.

Csütörtök

Február 24.

5. RAGYOGÁS SZEMBEN A SÖTÉTSÉGGEL
a. Mi az utolsó üzenetünk azok számára, akikkel találkozunk? Ésa 40:10;
Rm 11:30-32.

„A Vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek: ’Ímhol Istenetek!’ Az
irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet
Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg
Uruk dicsőségét! A saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról,
amit Isten hatalma tett értük!
Az Igazság Napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben: az igazságot hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben…
Gyakorlati segítséggel sokkal többet tehetünk, mint puszta prédikálással… A
forró krisztusi szeretet lezárt forrásai felfakadnak.” – KP 287-288.

b. Milyen tapasztalaton fog keresztül menni Istennek igaz Izráele a történelem végén? Mi ennek az oka? Jel 12:17; 14:12; Rm 11:33.

„Az Úr az utolsó időben úgy munkálkodik majd, hogy az ellentétben lesz a
dolgok általános rendjével és minden emberi elgondolással. Lesznek mindig közöttünk, akik Isten művét irányítani akarják, sőt még a követendő mozdulatokat
is, még akkor is, amikor a munka annak az angyalnak vezetése alatt halad előre,
aki a harmadik angyalhoz csatlakozik a világraszóló üzenet hirdetése érdekében.
Isten olyan utakat és eszközöket alkalmaz majd, melyekből láthatóvá válik, hogy
Ő tartja kezében az irányítást.” – Ev 79.

Péntek

Február 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan tudnék olyan erős lenni lelkileg, mint Ábrahám volt?
2. Miről ne feledkezzen el egyik keresztény sem ebben a nagy egyenlőtlenségekkel bíró világban?
3. Hogyan lehetne olyan hitem a pogányokért, amilyet Isten ajánlott?
4. Mit tehetek Krisztus ereje által, hogy embereket nyerjek meg számára?
5. Hogyan lehetnék gyakorlatiasabb a hármas angyali üzenet hirdetésében?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Ausztrália, Keilor Park Imaház részére

2022. március 5.
Szombat



Mintegy ötmillió embernek ad otthont Melbourne (Victoria állam), Ausztrália szárazföldjének legdélibb fővárosa. A Hetednap Adventista
Reformmozgalom már több mint 50 éve jelen
van itt.
1972-ben önkéntesek segítségével épült
imaházat szenteltek fel a Keilor Park nyugati
külvárosában. Megépítésekor még megfelelőnek ítélték az épület méretét. Az évek során
azonban taglétszámunk gyarapodott, sok gyermek
született, és nőtt a gyülekezetbe járók száma is.
Miután fél évszázadon át világítótoronyként állt a közösség számára, a Keilor Park gyülekezeti épülete komoly javítást igényel. Már
ahhoz is túl kicsinek bizonyult, hogy az istentiszteletre összegyűltek növekvő
számát befogadja. Az elmúlt években az imaház alapja megsüllyedt, a fal és a tető
pedig nem bírja el az alap eltolódását. Ez egy nagyon bonyolult és költséges helyreállítást igényelne.
Hosszas töprengés után a testvérek arra a következtetésre jutottak, hogy az
imaház újjáépítése lenne a legjobb, legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb
megoldás. Tehát egy nagyobb imaházat szeretnénk építeni, ahol istentiszteletet
tarthatunk és bizonyságot tehetünk a körülöttünk lévőknek. Terveink között szerepel egy új ebédlő kialakítása is a főzőbemutatók, egészségügyi előadások és az
emberek megszólítása céljából.
Megkaptuk a szükséges önkormányzati engedélyt, elkészítettük a kivitelezési
terveket, és most folyik az építési engedély beszerzése.
Mire ez a felhívás eljut hozzátok, addigra az építkezés megkezdődik, de a Keilor
Park gyülekezet tagjainak és barátainak szüksége van a segítségetekre. A tervezési
engedély előírja a parkoló aszfalt burkolatát, ami jelentősen megnöveli a költségeinket. Számításaink szerint körülbelül 450 000 ausztrál dollárba kerül a projekt
befejezése. A mai napig 220 000 ausztrál dollárt gyűjtöttünk össze. Nagyon sokan,
gyülekezeti tagok, barátok és még szomszédok is hajlandóak idejüket áldozni,
hogy segítsenek új imaházunk felépítésében. „Keljünk fel és építsük meg!” (Neh
2:18) Kérjük, hogy csatlakozzatok ehhez a vállalkozáshoz, és segítsetek befejezni
ezt a világítótornyot Nyugat-Melbourne-ben. Nagyon szépen köszönjük! Isten
áldjon meg minden adakozót!

Hittestvéreitek az Ausztrálázsiai Unióból!
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10. Tanulmány

2022. március 5.
Szombat

Napnyugta: H 17:36
Ro 18:15

ISTEN ÁTALAKÍTÓ SZERETETE
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó,
kedves és tökéletes akarata.” (Rm 12:2)
„Isten szolgálatára kell szentelnünk magunkat, és igyekeznünk kell áldozatunkat mind tökéletesebbé tennünk. Isten csak azzal elégszik meg, ha a legjobbat adjuk abból, amink van. Azok, akik teljes szívükből szeretik Istent, legjobb
szolgálatukat adják neki, és állandóan arra törekedjenek, hogy minden erejüket
összhangba hozzák azokkal az isteni törvényekkel, amelyek Isten akaratának a
teljesítésére fejlesztik ki képességeiket.” – PP 310.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 199-204. (Hűség az Istenért végzett
munkában-részlet)

Vasárnap

Február 27.

1. AZ ÉLŐ ÁLDOZAT
a. Milyen ünnepélyes felhívást kaptunk mindannyian? Rm 12:1.
„Isten kifejezetten megparancsolta, hogy minden áldozat, amelyet neki szentelnek a szentély szolgálatára, hiba nélkül való legyen, vagyis ’ép’-nek kellett lennie (2Móz 12:5). A papoknak tüzetesen meg kellett vizsgálniuk minden állatot,
amelyet áldozatként hoztak el a szent helyre és mindazokat az állatokat vissza
kellett utasítaniuk, amelyben valami hibát fedeztek fel. Csak a ’hiba nélküli’ áldozat lehetett jelképe Krisztus tökéletes tisztaságának, akinek fel kellett áldoznia
magát ’hibátlan és szeplőtlen bárány’-ként (1Pt 1:19). Pál apostol úgy mutat rá ez
áldozatokra, mint amelyek azt szemléltetik, hogy Krisztus követőinek mivé kell
válniuk.” – PP 310.

b. Hol történik meg az igazi átalakulás? Rm 12:2.
„Krisztus mindent kér. Ha kevesebbet kívánna, túl drága, túl nagy volt áldozata,
hogy csak ennyire emeljen fel. Szent hitünk hangosan kiált: Szakadjatok el! Nem
szabad a világhoz, vagy halott, lelketlen hitvallókhoz szabnunk magunkat. ’Alakuljatok át gondolkodástok megújulásával.’ Ez az önmegtagadás útja.” – 1B 240.
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Hétfő

Február 28.

2. LELKI SZEGÉNYSÉG
a. Milyen figyelmeztetés szól nekünk, mint hívőknek? Rm 12:3; Préd
7:16.

„A köztünk létező gonoszság, helytelenség javításra szorul. Testvérek bátorságot vesznek maguknak, hogy társaik feltételezett hibáit szemléljék, szóvá tegyék,
azokról beszéljenek. Pedig éppen ez a tény hozza felszínre saját, határozott fogyatékosságaikat. Arról tesznek bizonyságot, hogy sokat tartsanak maguk felől, Isten
pedig nem adhatja rájuk különleges áldását, mert csak önmagukat dicsőítenék,
ártanának az igazság drága ügyének. A világ nélkülözte, híján volt Isten ismeretének, ezért Jézus lejött, hogy számunkra ezt a felértékelhetetlen áldást hozza,
– nevezetesen mennyei Atyánk atyai jellemének ismeretét.” – BP 88.

„[Mt 11:30 idézve] Be kell iratkoznunk Krisztus iskolájába, hogy szelídséget és
alázatot tanuljunk Tőle. A megváltás folyamán készül fel a lélek a mennyre. Ez a
felkészülés Krisztus ismeretét jelenti. Felülemelkedést jelent a sötétség fejedelmének iskolájában tanult eszméken, szokásokon, gyakorlaton. A léleknek meg kell
szabadulnia mindentől, ami ellenkezik az Isten iránti hűséggel…
Az önszeretet hoz békétlenséget. Ha odafentről születünk, ugyanaz a gondolkodás hat át bennünket is, ami Jézust, – ez késztette, hogy megalázza Magát és
megmentsen minket. Ekkor nem keressük a legmagasabb helyet. Arra vágyunk,
hogy Jézus lábainál ülhessünk, Tőle tanulhassunk. Megértjük: munkánk értékét
nem az szabja meg, hogy mekkora port verünk fel, mekkora zajt csapunk a világban, vagy milyen aktívak, buzgók vagyunk a magunk erejéből. Munkánk értéke
azzal arányos, amilyen mértékben a Szentlélekből részesülünk. Az Istenben való
bizodalom szentebb magasságokba emeli az elmét, úgyhogy nyugalomban őrizhetjük meg lelkünket.” – JÉ 273-274.
„Csak egyedül Isten fékezheti az emberi szív büszkeségét. Önmagunkat meg
nem menthetjük. Önmagunkat meg nem újíthatjuk. A mennyei hajlékokban nem
hallhatunk ilyen éneket: Nekem, aki önmagamat szerettem, önmagamat megmostam, önmagamat megváltottam, nekem legyen dicsőség és tisztesség, áldás és
dicséret. Pedig ez a szövege sok ember énekének itt e földön. Nem tudják, hogy
mit jelent az alázatos, szelíd szív, de nem is akarják tudni, és ha csak elkerülhetik,
megteszik. Az egész evangélium abból áll, hogy tanuljunk Krisztustól szelídséget
és alázatosságot.” – BP 216.
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b. Mire szólít fel Krisztus bennünket, mint tévedő bűnösöket? Mt 5:3, 5;
11:28-30.

Kedd

Március 1.

3. KERESZTÉNYI KÖRÖKBEN
a. Hogyan mutatja be Pál a gyülekezet munkáját? Rm 12:4-5; 1Kor
12:12-23.

„Pál a gyülekezetet az emberi testtel hasonlítja össze; találóan szemlélteti azt
a szoros és bensőséges viszonyt, amely Krisztus gyülekezetének tagjait kell, hogy
összekösse.” – AT 209.

b. Mit vár el Isten gyülekezete minden tagjától? Ef 4:1-3, 12-13.

„Efézus negyedik fejezetének szavaira hívom fel a figyelmet. Isten azt akarja,
hogy tanuljuk meg és gyakoroljuk is az egész fejezet tanítását.
Efézus negyedik fejezetében világosan és érthetően ecseteli Isten tervét, hogy
Isten gyermekei meg tudják ragadni az igazságot. Az Úr világosan kijelenti itt
annak módját hogy egység lehessen gyülekezetében, hogy a tagok egészséges
vallásos tapasztalatot állíthassanak a világ elé.” – TII 198.

c. Mi a gyülekezeti összhang kulcsa? Rm 12:9.

„Az isteni szeretet akkor szól a legmegindítóbban az emberi szívhez, amikor
ugyanarra a gyengéd részvétre serkenti, amely Jézus életét jellemezte. Csak az
szereti igazán Istent, aki önzetlen szeretettel viseltetik atyjafia iránt. Az igaz keresztény minden veszélyben és bajban lévő léleknek segítségére siet. A tévelygőtől
nem fordul el, nehogy mind mélyebbre süllyedve szerencsétlenségében és csüggedésében teljesen Sátán martalékává legyen.” – AT 362.
„Alázattal és bűnbánattal kell keresnünk az Urat, megvallva saját bűneinket,
és szoros egységet alakítva egymással. Testvéreim, imádkozzatok, imádkozzatok
magatokért és másokért.” – RH April 29, 1909.
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Szerda

Március 2.

4. AZ EMBERI TERMÉSZET VALÓSÁGA
a. Mit tartsunk meg élénken emlékezetünkben, még ha hosszú évek óta
vagyunk is keresztények? Jer 17:9; 1Kor 8:1.mr.

b. Melyik magatartás a kereszténység legfőbb őszinte ismertető jele,
még ha ezt sokszor alá is becsülik? Fili 2:3; Rm 12:10.

„Isten többet vár követőitől, mint sokan gondolják… Nem hozakodhatunk
elő semmiféle kifogással Isten napján, ha nem érjük el az Igében meghatározott
mértéket…
Pál arra tanít, hogy különböztessük meg az ártatlan, önzetlen szeretetet, krisztusi lelkületet a világban bőven fellelhető, üresen kongó, hamis tettetéstől. Ez a
hitvány hamisítvány sok embert félrevezet. Összemoshatja a különbséget helyes
és helytelen közt, mert a bűnösnek ad igazat, ahelyett, hogy lelkiismeretesen rámutatna tévedéseire. Az ilyen elnézés sohasem fakad valódi barátságból, olyan
lelkület készteti, amely a megtéretlen szívben otthonos. Bár a keresztény mindig
szeretetteljes, szánakozó és megbocsátó lesz, mégsem érthet egyet a bűnnel…
Krisztus lelkülete a bűn gyűlöletéhez vezet, ugyanakkor szívesen hozunk bármilyen áldozatot a bűnös megmentéséért.” – 5B 126.
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„A hitetlenségnek sokféle arculata, alakja van, hiszen az ördög szemmel tart
minden alkalmat, hogy beleerőltesse tulajdonságait. A bűnös szív hajlik a felfuvalkodásra, önmagasztalásra, ha siker koronázza igyekezetét. Ám az önhittség
nem talál helyet Isten munkájában. Bármilyen értelmes vagy, bármilyen buzgón
fáradozol, hacsak el nem távolítod a büszkeségre hajlást és alá nem veted magad
a Szentlélek irányításának, vesztes talajon állsz.
A lelki halál bizonyítéka a lelki kevélység és a rokkant lelki tapasztalat. Akinek
ilyen nyomorék a lelki élete, ritkán készít egyenes ösvényt lábának. Ha melengetik a büszkeséget, pontosan azok a szellemi képességek lesznek szennyezettek,
melyek áldások lennének, ha befogadnák a kegyelmet. Az a győzelem, mely életre
éltető illat lett volna, ha Istennek tulajdonították volna a dicsőséget, szennyes lesz
az önhittségtől. Ezeket a gyakoriságuk miatt sokszor észrevétlen, apró bűnöket
használja ki a Sátán a szolgálatára.” – TII 176.

Csütörtök

Március 3.

5. TEKINTETÜNK ELFORDÍTÁSA A VILÁGTÓL
a. A kiegyensúlyozottságról szóló mely intelmek tükröződjenek életünkben, miközben egy roppant feszült világban élünk? Rm 12:11;
1Jn 2:15-17.
„Éberen, munkálkodva, virrasztva kell várakoznunk. Ne zsúfoljuk tele életünket a világi életben való sürgés-forgással, túlmunkával és tervezgetéssel, a
személyes áhítat és Isten szolgálatának rovására. Miközben hétköznapi ügyeink
elvégzésében sem lehetünk lusták, lélekben buzgóknak kell lennünk az Úrnak
szolgálva. Óvnunk kell lelki lámpásunkat, és készen kell tartanunk edényeinkben
a kegyelem olaját. Legyünk a lehető legelővigyázatosabbak, hogy elejét vegyük
lelkünk beszennyezésének, nehogy az Úr napja tolvajként lepjen meg minket.
Ne gondoljuk, hogy messze még az a nap, mert közel van. Senki ne mondja a
szívében vagy a cselekedeteivel: ’Késlekedik a gazdám’ (Mt 24:48), nehogy emiatt
a képmutatók és hitetlenek sorsára jusson.
Láttam, hogy Isten népe súlyos veszedelemben forog. Sokan közülük a világ
gyermekei, a világhoz vonzódnak, és nem mutatnak jó példát. Sokan, akik nagyszerű és nemes igazságok hitvallói, félrevezetik a világot…
A. testvérhez hasonlóak mindazok, akik sohasem tudtak közömbösen elhaladni akár a legkisebb világi előny mellett sem, vagyont szereztek maguknak szorgalommal, üzleti érzékkel, gyümölcsöző beruházásokkal és ügyes kereskedéssel,
bár egészen szerényen indultak. Eközben azonban olyan vonásokat tápláltak
magukban, amelyek nem illenek a keresztény jellemfejlődéshez…
Az ember minden képessége Isten tulajdona. Igéje határozottan megtiltja,
hogy a világhoz szabjuk magunkat és a világ dolgait szeressük. Amikor az ember
a szívén érzékeli Isten átalakító kegyelmét, a kegyelem elvezeti az addig világi
embert a jótettek ösvényeire.” – 5B 200-201.

Péntek

Március 4.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan befolyásolja a gondolkodásomat a Krisztus iránti elkötelezettségem?
2. Hogyan ragyognak a szelídek azokkal szemben, akik tipikus emberi természettel bírnak?
3. Milyen módszerek segítségével lehetek még aktívabb egyházam egységének előmozdításában?
4. Hogyan lesz hasznomra, ha inkább hittestvéreimmel törődök, mintsem
önmagammal?
5. Milyen értelemben kell a világ dolgairól leszoktatnom magam?
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11. Tanulmány

2022. március 12.
Szombat

Napnyugta: H 17:44
Ro 18:24

BARÁTOK ÉS ELLENSÉGEK KÖZÖTT
„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd
meg.” (Rm 12:21)
„Ahhoz, hogy nagyok lehessünk Isten országában, kisgyermekké kell lennünk
az alázat, odaadó hitünk és szeretetünk tisztasága által. El kell pusztulnia minden
büszkeségnek, le kell győznünk minden gyanakvó féltékenységet, le kell mondanunk a nagyravágyásról, és erősítenünk kell magunkban a szelídséget, a gyermeki
bizalmat.” – 5B 98.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 349-358. (Kapcsolataink)

Vasárnap

Március 6.

1. TÁMASZ AZ ÖRÖKKÉVALÓ KARJÁBAN
a. Milyen legyen magatartásunk, még ha az élet sivárnak is tűnik? Rm
12:12.
„Mindenkit érnek megpróbáltatások, fájdalmak és szomorúságok, melyeket
nehéz elviselni; kísértések környékeznek, melyeknek nehéz ellenállni. Ne egymásnak panaszoljátok el gondjaitokat, hanem vigyétek imáitokban Isten elé!
Legyen életszabályotok, hogy kétely vagy csüggedés egyetlen szavát sem ejtitek ki
ajkatokon! Nagyban hozzájárulhattok mások életének felvidításához, amennyiben őket a remény és vigasz szavaival megerősítitek.” – JVÚ 117.
„Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohászkodásra. Mi sem gátolhat meg bennünket, hogy szívünket bensőséges imában
Istenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is
fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését, miként Nehémiás is tette, mikor
kérését Artaxerxes király elé tárta. Az Istennel való benső közösséget mindenütt
ápolhatjuk. Szívünk ajtaja legyen mindig nyitva, és szüntelenül küldjük fel Jézushoz sóhajtásunkat: ’Jöjj és maradj szívemben, mint mennyei vendég.’
Lehet, hogy romlott légkör vesz körül bennünket, de mégsem kell annak
mérgét magunkba szívnunk: élhetünk az égnek tiszta levegőjében. A tisztátalan
vágyak és szentségtelen gondolatok minden ajtaját szorosan elzárhatjuk, ha szívünket bensőséges imában emeljük Istenhez. Azok, akik szívüket nyitva tartják
Isten áldása és segítsége előtt, sokkal szentebb légkörben élnek, mint amely őket e
földön körülveszi; állandóan közösségük lesz a mennyel.” – JVÚ 96-97.
11. Tanulmány - BARÁTOK ÉS ELLENSÉGEK KÖZÖTT
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Hétfő

Március 7.

2. NYITOTT SZÍV ÉS OTTHON
a. Melyik az a keresztény jellemvonás, amelyet bár gyakran elfelejtenek, mégis nagyon értékes a mai elfoglaltságoktól terhes világban?
Rm 12:13; 1Pt 4:9.

„A Biblia nagy hangsúlyt fektet a vendégszeretet gyakorlására. Nem csak kötelességként vázolja, hanem sok gyönyörű képet mutat be ennek a kegyességnek
gyakorlásáról, és az áldásokról, melyeket ez uszályában hordoz. Ezek között az
első Ábrahám élménye…
Lót, Ábrahám unokaöccse, noha Sodomában telepedett le, telve volt az ősatya
nyájasságával, vendégszerető lelkületével. Egyik este két idegent pillantott meg a
város kapujánál. Tudta, hogy el nem kerülik a veszélyt, mely e gonosz városban
fenyegette őket. Azért nem tágított, hogy otthonába ne fogadja őket. Nem gondolt
a veszedelemmel, mely magát és családját fenyegette. Szokása volt megvédeni a
veszedelemben forgókat, és gondoskodni a hajléktalanokról. Az ismeretlen utasokért kiállása angyalokat vezérelt házába. Akiket védeni akart, azok védték meg
őt. Este a város kapujából Lót vezette őket házába, hajnalban a két angyal vezette
Lótot és családját az elítélt város kapujából a biztonságba.
Isten elég fontosnak tartotta az előzékenységnek ezt a két tettét, hogy lejegyeztesse Igéjébe, és több mint ezer évvel később az apostol hivatkozik rá: ’A
vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtukon kívül,
angyalokat vendégeltek meg.’ (Zsid 13:2)
Az Úr tőlünk sem tagadja meg az Ábrahámnak és Lótnak adott előjogot: Ha
vendégszeretők vagyunk Isten gyermekei iránt, mi is angyalokat láthatunk vendégül családi tűzhelyünknél. Az angyalok a mi korunkban is betérnek emberi
alakban emberek hajlékába, és örvendeznek vendégszeretetüknek. A keresztényeket, akik Isten arcának fényében élnek, mindig láthatatlan angyalok kísérik, és
ezek a szent lények áldást hagynak maguk mögött otthonunkban.” – 6B 341-342.

b. Melyik nagyszerű alapelvre emlékeztet ez? Fili 2:4.
„Az a dolgunk a világon, hogy mások javára, mások áldására éljünk, és vendégszeretők is legyünk. Gyakran csak kényelmetlenségek árán tudjuk vendégül
látni az igazán gondoskodásunkra, barátságunk jótéteményére és otthonunkra
szorultakat.” – 6B 645.
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Kedd

Március 8.

3. SZERESS ÚGY, MINT SENKI MÁS
a. Melyik az egyik kiemelkedő jellemzője Jézusnak? 1Pt 1:21-23; Rm
12:14.

„Úgy tanulhatjuk meg a szelídség és az alázatosság leckéjét, ha felmegyünk a
Kálvária hegyére, és a keresztre tekintve meglátjuk gyötrődő Üdvözítőnket, az
Isten Fiát haldokolni, az igazat az igazságtalanokért. Tekintsetek rá, aki angyalok
légióit tudta egyetlen szóval segítségére hívni, most a tréfa, a mulatság, a szidalmazás és a gyűlölet tárgya. Feláldozta magát a bűn miatt. Amikor szidalmazták,
nem fenyegetőzött; amikor hamisan vádolták, nem nyitotta ki a száját. A kereszten
gyilkosaiért imádkozott. Meghalt értük. Végtelen nagy árat fizetett mindegyikért.
Nem akarja, hogy egy is elvesszen, akiket oly drága áron vásárolt meg. Zúgolódás
nélkül hagyja, hogy megverjék és megkorbácsolják. És ez a panasz nélküli áldozat, Isten Fia. Trónusa öröktől fogva létezik, és országának soha nem lesz vége…
Nézd, ó, tekints fel a Kálvária keresztjére; íme, a királyi áldozat szenved miattad…
Isten Fiát megvetették és lenézték miattunk. El tudnád mesélni próbáidat, miközben látod a keresztet, és a hit szemeivel figyelsz Krisztus szenvedéseire? Tudnál bosszúállást melengetni szívedben ellenségeiddel szemben, amikor Krisztus
halovány és remegő ajkairóval imádkozott szidalmazóiért és gyilkosaiért? ’Atyám!
bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek.’ (Lk 23:34)” – TMK 65.

b. Mik azok az elmaradhatatlan kulcstényezők, amelyek szükségesek,
hogy lelkeket nyerjünk Krisztusnak? Rm 12:15.

„Testvérem, törjön meg, törjön össze a szívetek. Az együttérzés, a szeretet kifejezései folyjanak ajkatokról, ne marcangoló szavak. Hadd érezzék az emberek a
melegséget, melyet a szeretet teremhet meg szívetekben.” – TII 79.
„Személyes szolgálattal kell az emberek közelébe férkőzni. Ha kevesebb időt
fordítanánk a prédikálásra, és többet a személyes szolgálatra, nagyobb eredményt
látnánk. A szegények terhein könnyíteni, a betegeket gondozni, a szomorkodókat
és gyászolókat vigasztalni, a tudatlanokat tanítani, a tapasztalatlanokat tanácsolni
kell. Sírjunk a sírókkal, és örüljünk az örülőkkel! A meggyőzés erejével, az ima
hatalmával – Isten szeretetének erejével – ez a munka nem lesz, nem lehet gyümölcstelen.” – NOL 92.
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Szerda

Március 9.

4. MÁSOKHOZ VALÓ VISZONYUNK
a. Milyen a mi természetes magatartásunk, amelyet Krisztuséval kellene felcserélnünk? Miért? Jak 1:9-10; Rm 12:16.

„Látta, hogy a gyülekezetre átokként nehezedik majd az önigazultság, és ez a
szellem gyengíteni fogja tagjait. Az emberek azt fogják gondolni, hogy tehetnek
valamit a mennyei polgárság megszerzéséért. Azt képzelik, hogy az Úr akkor
siet segítségükre, ha ők maguk már előreléptek. Ebből az következik, hogy saját
maguknak nagy jelentőséget tulajdonítanak, Jézusnak pedig csak keveset. Sokan,
akiknél némi előrelépés tapasztalható, felfuvalkodnak, és azt gondolják, hogy különbek, mint mások. Elvárják, hogy hízelegjenek nekik, és irigykednek, ha nem
tulajdonítanak nekik nagy fontosságot. Ettől a veszélytől akarja Krisztus megóvni
tanítványait.
Rosszul tesszük, ha saját érdemeinkkel büszkélkedünk…
A szeretet örül az igazságnak, és nem tesz irigy összehasonlításokat. Akinek
szívében szeretet él, csak Krisztus szeretetreméltóságát hasonlítja össze saját fogyatékos jellemével.” – KP 278-279.

b. Milyen ihletett bölcsességre emlékezzünk vissza, ha rosszul bánnak
velünk? Rm 12:17-18; Péld 16:7.

„A szilárd hit és önzetlen szeretet legyőzi a nehézségeket, melyek a támadó
hadviselés kerékkötőiként a kötelesség ösvényein támadnak. Mikor a lélekmentés
munkájában a hittől ihletettek előretörnek, futnak és nem lankadnak meg, járnak
és nem fáradnak el.
Biztosítalak benneteket, hogy ha a helyes utakon fáradoztok, Isten odahat,
hogy ellenségeitek békében éljenek veletek. Támogatni és erősíteni fog titeket.
Kössetek szövetséget Istennel, hogy jól őrködjetek szavaitok felett. ’Aki szavában
nem vét, az tökéletes férfi, aki féken tudja tartani az egész testét is.’ (Jak 3:2) Ne
feledjétek, hogy a bosszútól lihegő beszéd sosem hozza magával a győzelem tudatát. Krisztus szóljon belőletek. Ne veszítsétek el az abból származó áldást, hogy
nem gondoltok gonoszt.” – 7B 243.
„Minden nehézség ellenére légy nyugodt és zavartalan, türelmes és elnéző.
Gonoszért ne gonosszal, hanem jóval fizess. Tekints a létra felső fokára. Isten áll
felette. Dicsősége ráragyog minden mennybe igyekvő lélekre. Ez a létra Jézus.
Menj fel rajta, kapaszkodj bele, és nemsokára belépsz a létráról az Úr örök országába.” – 8B 130.
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Március 10.

5. A MAGATARTÁS JELENTŐSÉGE
a. Hogyan lehetne leírni a szenteknek békességes tűrését, amelyet nekünk is meg kell szereznünk, ha Krisztus pecsétjét szeretnénk az
örökkévalóságra? Lk 21:19; Rm 12:19.

„Aki hitben jár, aranynál értékesebb tapasztalatot nyerhet. Aki az Istenbe vetett
tántoríthatatlan bizalom útján halad, a mennyel áll kapcsolatban. Isten gyermekének úgy kell végeznie dolgát, hogy egyedül Istentől várja erejét és irányítását.
Csüggedés nélkül kell fáradoznia, telve reménnyel, mégha a legpróbáratevőbb,
legbosszantóbb körülmények közé kerülne is.” – TII 46.
„Amikor az emberek majdnem egyetemesen szembe helyezkednek Isten törvényével, amikor népét elnyomják és bántalmazzák, az Úr közbe fog lépni.” – KP 119.
„Népének buzgó könyörgése meghallgatásra talál. Mert Isten szereti, ha népe
teljes szívvel Őt keresi és Őrá támaszkodik szabadulásért. Népe keresni is fogja
Őt, hogy az Úr megtegye ezeket értük, és Ő majd felkel népe védelmezője és megbosszulójaként.” – TII 176.

b. Hogyan ragyoghatnak ezen nemzedék hűségesei? Rm 12:20-21.
„Talán csak az ítéletkor tudjuk meg a nyájas, figyelmes viselkedésünk következetlenekre, ésszerűtlenekre és méltatlanokra tett hatását. Ha kihívásukra és
igazságtalanságukra úgy bánsz velük, mint az ártatlannal bánnál, ha kitérsz utadból, hogy a szeretet különleges tetteit cselekedd, akkor a keresztény részt végzed.
Ők pedig tisztábban látják gonosz viselkedésüket és szűkkeblűségüket, mintha
világosan szemükre hánytad volna kihívó, bosszantó tetteiket, és megróttad volna
őket.” – MM 209-210.

Péntek

Március 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi jusson eszembe, ha bosszúságomat másokkal akarnám megosztani?
2. Miért jó, ha felidézem azokat az alkalmakat, amikor vendégszeretetben volt
részem?
3. Hogyan tudok olyan lenni, mint amilyen Krisztus is volt a gyilkosaival
szemben?
4. Mivel kísért a Sátán, hogy magamat többnek gondoljam másoknál az élet
bizonyos területein?
5. Hogyan bánjak azokkal, akik tévednek, még ha nekem is volna igazam?
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12. Tanulmány

2022. március 19.
Szombat

Napnyugta: H 17:54
Ro 18:34

ALÁZATOSSÁG ÉS SZELÍDSÉG
„Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok
a kívánságokra.” (Rm 13:14)
„[Rm 13:14. idézve] Minden egyes lélek szívelje meg e szavakat, tudja meg,
hogy az Úr Jézusnál nincs megalkuvás.” – BP 77.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 6. kötet, 394-403. (Világi hatóságokhoz való viszonyunk; Isten szava a döntő)

Vasárnap

Március 13.

1. ISTEN SZERINTI MÉRLEGELÉS
a. Milyen kötelessége volt mindig is a kereszténynek a földi hatóságokkal szemben? Rm 13:1-7; Apcs 4:18-20; 5:17-20.

„Amikor a feltámadás után a tanítványok hirdetni kezdték Krisztust és a keresztre feszítést, a hatóságok eltiltották őket. ’Erre Péter és János így válaszoltak:
magatok ítéljétek meg, helyes volna-e inkább rátok hallgatni, mint az Istenre? Mi
nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.’ (Apcs 4:19–20) S tovább
folytatták a Krisztus által való üdvösség jó hírének hirdetését, és Isten hatalma
tanúskodott az üzenet mellett. Betegek gyógyultak meg és ezrek csatlakoztak a
gyülekezethez…
A menny Istene, a világegyetem mindenható kormányzója a maga kezébe
vette az ügyet, mert emberek támadtak ügye ellen. Félreérthetetlenül tudtunkra
adta, hogy van uralkodó az emberek felett, kinek tekintélyét tisztelniük kell…
Akik a pápaság vasárnapjának megtartására akarják kényszeríteni az embereket, és arra, hogy lábbal tapossák Isten tekintélyét, azok az apostolok napjainak
zsidó vezetőihez hasonlóan járnak el. Amikor a föld uralkodói szembeszegezik
törvényeiket a legfőbb uralkodó törvényeivel, Isten alattvalói hűségesek fognak
maradni az Úrhoz.” – 5B 507.
„Láttam, hogy minden esetben engedelmeskednünk kell országunk törvényeinek, ha nem ellenkeznek azzal a magasabb törvénnyel, amelyet Isten hallható módon jelentett ki a Sinai hegyről és utána saját ujjaival vésett kőtáblákra.” – 1B 361.
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Március 14.

2. A TISZTELETADÁS
a. Mit tanított Krisztus az Isten és a hatóságok iránti kötelességeinkre
vonatkozólag? Mk 12:13-17; Rm 14:16.

„Krisztus felelete nem kibúvó volt, hanem a kérdés elfogulatlan megválaszolása. 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.

b. Milyen példát hagytak ránk Isten hűséges emberei a földi kormányzókkal szembeni magatartásról? Dán 6:16-22; Tit 3:1-2; 1Pt 2:17.

„Isteni intézkedésnek kell elismernünk az emberi kormányzatot; az iránta
való engedelmesség, jogos határain belül, szent kötelességünk. Ha követelményei
azonban ütköznek vagy ellenkeznek Isten parancsaival, akkor ’inkább Istennek
kell engedelmeskednünk, mintsem embernek.’ Isten szavát minden emberi törvényadás felett valónak kell elismernünk: ’Így szól az Úr’ nem állhat mögötte
annak, hogy: ’Így szól a gyülekezet’ vagy: ’Így szól a földi hatalom.’ Krisztus koronájának a földi uralkodók ékes koronái fölött kell ragyognia.
Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a felsőbbséggel ellentétbe jussunk.
Mérlegeljük gondosan, mit beszélünk vagy írunk, hogy elkerüljünk mindent, ami
azt a látszatot keltené, hogy szembeszállunk a törvénnyel és a fennálló renddel. Ne
tegyünk, és ne mondjunk semmi olyat, ami fölöslegesen elzárhatja előlünk az utat.
Krisztus nevében járjunk és képviseljük a reánk bízott igazságokat.” – AT 45-46.
„Nem bölcs dolog szüntelen csak hibát lelni abban, amit a kormány vezetői
tesznek. Nem a mi dolgunk akár egyéneket, akár intézményeket támadni… A mi
feladatunk népet készíteni elő helytállni Isten nagy napján. Ne hagyjuk magunkat
olyan mellékvágányokra terelődni, melyek vitákat és ellenzést keltenek a nem a
mi hitünket vallókban.” – 6B 394.
„Tökéletes szelídséggel, a kegyesség lelkületével és Isten szeretetével kell felhívnunk a figyelmet, hogy az Úr Isten a mennyek és a föld teremtője, s hogy a
hetedik nap az Úrnak szombatja.” – 6B 395.
12. Tanulmány - ALÁZATOSSÁG ÉS SZELÍDSÉG
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Március 15.

3. ISTEN LELKÜLETE UTÁNI VÁGYÓDÁS
a. Milyen hatással van szívünkre Isten törvénye? Rm 13:8-10.
„Az ember csak akkor tölti be Isten törvényét, ha teljes szívével, gondolkodásával, lelkével és erejével szereti az Urat, felebarátját pedig, mint önmagát. Eme
szeretet látványa szerez dicsőséget a magasságos mennyekben az Istennek, és a
földön békességet a jóakaratú embereknek. Az dicsőíti meg az Urat, ha törvénye
eléri nagyszerű célját. A Szentlélek feladata, hogy korról korra szeretettel töltse
meg az emberek szívét, mert a testvériség élő elve a szeretet.
Lelkünk egyetlen zuga vagy sarka se legyen az önzés rejtekhelye. Isten azt kívánja, hogy megvalósítsuk a menny tervét, s a menny isteni rendje és összhangja
uralkodjék minden családban, minden gyülekezetben, minden intézményben.
Ha ez a szeretet hatná át a társadalmakat, a valóságban meglátnánk a nemes
elveket, a keresztény kifinomultságot és előzékenységet, a keresztény szeretetet
Krisztus vérének megvásároltjai iránt. Minden családban, intézményben, gyülekezetben lelki átalakulásnak lennénk tanúi. Majd ha ez az átalakulás megtörténik,
Isten fölhasználja az eszközöket, hogy a menny világosságát küldje a világba, s
így az isteni fegyelem és tanítás által férfiak és nők válnak alkalmassá a mennyei
társadalomra.
Jézus elment, hogy helyet készítsen azoknak, akik szeretet és kegyesség által
fölkészülnek az áldás és boldogság mennyei otthonaira. Isten mennyei családjában egyetlen önző lényt sem találunk majd. A mennyei udvarok békéjét és ös�szhangját nem fogja megzavarni senki, aki durva vagy rideg. Aki most a rábízott
munkában magát magasztalja, soha meg nem látja Isten országát, hacsak meg
nem változik, ha nem lesz szelíd és alázatos szívű, s ha nem lesz szerény, mint a
kisgyermek.” – 8B 139-140.

b. Milyen komoly felhívás visszhangzik felénk ma jobban, mint valaha?
Rm 13:11.
„A lelkészek és gyülekezeti tagok menjenek ki az érett mezőkre! Mondják meg
a közönyösöknek, hogy keressék az Urat, amíg megtalálható!” – 8B 253.
„Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, buzgóbbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai
időkben. Fenyegetőbbek a veszedelmek is, mint akkor. Keményebb lett az emberek szíve. Ezért feltétlenül Krisztus lelkének kell átitatnia bennünket, s nem
szabad addig nyugodnunk, amíg meg nem kapjuk.” – 5B 119.
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Március 16.

4. TÖBB FIGYELEM ÉS BUZGALOM
a. Mik a döntő dolgok az idő végezetéhez közeledve? Rm 13:12-14.

„Az Úr nem zárta be az mennyet népe előtt. Azonban állandó visszaesésük,
civakodásuk, irigységük és viszályuk elválasztotta őket tőle. A világ büszkesége és
szeretete él a szívben…
Tisztátalanság terjedt el még azok között is, akik Krisztus követőinek vallják magukat. Sokan buzgón vesznek részt a világi, lealacsonyító mulatságokon,
amelyeket Isten igéje tilt. A világi örömöket szeretők közé sorakoznak fel és így
elszakítják magukat Istentől. Szégyen és rémület töltené el őket, ha Isten eléjük
tárná bűneiket úgy, ahogyan ő látja.
Mi az oka ezeknek a riasztó állapotoknak? Az, hogy sokan elfogadták ugyan
az igazság elméletét, de anélkül, hogy igazán megtértek volna. Tudom, miről beszélek. Csak kevesen bánkódnak szívből a bűneik miatt, kevesen vannak, akikben
mély meggyőződés él meg nem újult természetük romlottságáról. Nem cserélték
kőszívüket hússzívre. Kevesen hajlandók rázuhanni a sziklára, hogy összezúzódjanak rajta.
Páratlan szeretet és megalázkodás Isten részéről, hogy amikor még igényt sem
tarthattunk könyörületére, Krisztus már akkor vállalta megváltásunkat! Mindenható Orvosunk azonban mindenkitől feltétlen engedelmességet vár. Mi soha ne
írjunk elő gyógyszert a betegségünkre! Krisztusnak kell átadnunk akaratunk és
tetteink teljes irányítását, vagy ő nem vállalja, hogy helyettesünk lesz.” – ST July
14, 1887.
„Az örökkévaló világ mezsgyéjén állunk, Urunk dicső megjelenésére várakozunk. Az éjszaka véget ért, közeleg a nappal. Ha majd felfogjuk a megváltás
tervének nagyságát, sokkal bátrabbak, önfeláldozóbbak és buzgóbbak leszünk,
mint amilyenek most vagyunk.
Nagy munka vár még ránk, mielőtt siker koronázhatja igyekezetünket. Határozott megújulásra van szükség a családokban és a gyülekezetekben is. A szülőknek gyermekeik megmentéséért kell fáradozniuk. Majd ha megteszünk minden
tőlünk telhetőt, amit Isten parancsolt nekünk és amire alkalmassá tett minket,
akkor megáldja igyekezetünket. Hitetlenségünk, világiasságunk és lustaságunk
miatt azonban Krisztus vérén megvásárolt lelkek vesznek el, figyelmeztetés híján.
Hát mindig így kell Sátánnak diadalmaskodnia? Nem! A Golgota keresztjéről
visszaverődő fény jelzi, hogy még hatalmasabb munka vár elvégzésre, mint aminek eddig tanúi voltunk.” – 5B 279-280.
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Március 17.

5. TESTVÉRI SZERETET
a. Hogyan bánjunk egymással, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy
minden ember más? Rm 14:7-13.
„A másokkal való érintkezés önuralmat, elnézést és részvétet követel. Annyira
különbözünk tehetségben, szokásban és neveltetésben, hogy a dolgok szemlélete
és az életről alkotott fogalmaink sem egyeznek minden pontban. Nincs két olyan
ember, akinek tapasztalatai mindenben egyeznének. Az egyiknek más a megpróbáltatása, mint a másiknak. A kötelesség, amelyet az egyik könnyűnek tart, a
másiknak nagyon súlyos és zavaros lehet.
Az emberi természet oly gyenge és tudatlan, olyan könnyen téved, hogy legyen mindenki óvatos mások megítélésében. Nem tudjuk, hogy cselekedeteink
hogyan hatnak mások tapasztalatára. Amit mondunk és teszünk, lehet, hogy
csekélységnek tűnik nekünk, ha azonban szemeink megnyílnának, láthatnánk,
hogy a jó és a rossz legfontosabb következményei ebből származnak.” – ESz 291.

b. Hogyan tekint az Úr azokra, akik megosztottságot okoznak a gyülekezetben? Hogyan érhetjük el az egységet a családban és a gyülekezetben? Péld 6:16-19; Kol 1:27-28.
„A családban és a gyülekezetben való széthúzás és viszály oka a Krisztustól
való eltávolodás. Krisztushoz közel kerülni annyit jelent, mint közelebb kerülni
egymáshoz. A családban és a gyülekezetben való igaz egység titka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is a nehézségek legyőzésére irányuló
emberfeletti erőfeszítésekben – habár ezektől is sok függ – hanem a Krisztussal
való egységben rejlik…
Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz.
Isten dicsőül meg, midőn népe egységes tevékenységben egyesül.” – BO 152.

Péntek

Március 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen példát mutatok barátaimnak és családomnak azzal, ahogyan a földi
feljebbvalókhoz viszonyulok?
2. Mutasd be a mennyei fenség mindenek feletti tiszteletét!
3. Hogyan akadályozhatja magatartásom Isten Lelkének hatását életemre?
4. Milyen lépéseket kell tennem a Krisztus visszajövetelére való felkészülésben?
5. Hogyan fog megváltozni a másokkal való kapcsolatom, ha teljes mértékben
Krisztust kutatom?
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13. Tanulmány

2022. március 26.
Szombat

Napnyugta: H 18:04
Ro 18:43

A HIT VÉGSŐ ÖRÖKSÉGE
„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel
és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent
Lélek ereje által.” (Rm 15:13)
„Testvéreim! Tartsátok gondolataitokat Jézusra rögzítve. Tartsátok szíveteket
imában Istenhez emelve. Szemléljétek Jézust, hogy ő mit viselt el, mit szenvedett
értünk, hogy Isten életéhez mérhető életünk legyen.” – 21LtMs Ms. 95, 1906.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 364-372. (A menny előíze)

Vasárnap

Március 20.

1. ÉPÍTS BÁTRAN
a. Hogyan tudjuk a leghatékonyabban építeni egymást? Rm 14:19.

„Maga Jézus sohasem vásárolt békét megalkuvással. Szíve túlcsordult a szeretettől az egész emberi faj iránt, de sohasem volt elnéző bűneikkel szemben. Túlságosan a barátjuk volt ahhoz, hogy csendben maradjon, míg ők lelket romboló
utat követnek - azokat a lelkeket pusztítják, akiket saját vérén vett meg. Azért
munkálkodott, hogy az ember hűséges legyen magához, és magasabb, örök érdekeihez. Krisztus szolgái ugyanerre a munkára hívattak el, s óvakodniuk kell, nehogy miközben meg akarják akadályozni a viszályt, lemondjanak az igazságról.
Törekedniük kell ’azokra, amik a békességre valók’ (Rm 14:19), igazi béke azonban sohasem biztosítható az elvek feladásával. Senki emberfia nem lehet hű az
elvekhez anélkül, hogy ellenkezést ne váltana ki. A lelki kereszténységet ellenezni
fogják az engedetlenség gyermekei. Jézus megparancsolta tanítványainak: ’Ne
féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik’ (Mt 10:28).
Akik hűségesek Istenhez, azoknak nem kell félniük emberek erejétől vagy Sátán
ellenségeskedésétől. Krisztusban biztosított az örök életük. Egyetlen félelmük az
legyen, nehogy lemondjanak az igazságról, és így elárulják a bizalmat, mellyel
Isten megtisztelte őket.” – JÉ 294-295.
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Hétfő

Március 21.

2. KERESZTÉNYI
a. Krisztus testének tagjaiként, milyen kötelességünkről feledkezünk
meg gyakorta? Gal 6:1-2; Rm 15:1-2.
„Testvéri közösséget ápoltam és még most is fenntartok olyanokkal, akik súlyos bűnöket követtek el, és akik még ma sem látják bűneiket úgy, amint Isten
látja azokat. Az Úr mégis elhordozza őket, én miért ne hordoznám hát el? Lelke
egyszer még annyira hatni fog a szívükre, hogy ők is úgy tekintsék a bűnt, mint
Pál: igen súlyos gazságnak.
Nagyon kevéssé ismerjük szívünket, alig van fogalmunk arról, mennyire rászorulunk Isten könyörületére. Ezért kevés bennünk az a gyöngéd szánakozás,
amelyet Jézus nyilvánít ki irántunk, s melyet nekünk is gyakorolnunk kellene egymás iránt. Ne feledjük, hogy testvéreink is gyenge, tévelygő emberek, akárcsak mi
magunk. Tegyük fel, hogy a kísértés felülkerekedett valamelyik testvérünkön, és
– megszokott magaviseletével ellentétben – hibát követ el. Hogyan viszonyulunk
hozzá ekkor? A Bibliában olvashatjuk, hogy olyan férfiak, akiket Isten nagy és jó
munka elvégzésére tudott felhasználni, súlyos bűnöket követtek el. Az Úr nem
hagyta őket megrovás nélkül, de nem is vetette el szolgáit. Amikor megbánták
bűneiket, kegyelmesen megbocsátott nekik, kinyilatkoztatta jelenlétét, munkálkodott általuk. A szegény, gyönge halandók gondolják csak meg, mennyire
rászorulnak Isten és testvéreik szánalmára és hosszútűrésére! Óvakodjunk mások
megítélésétől!” – 5B 178-179.

b. Milyen példát hagyott ránk Mesterünk? Rm 15:3.

„Noha e világban volt [Jézus], mégsem volt e világból való. Soha nem enyhülő
szenvedést okozott neki, hogy érintkeznie kellett azzal az ellenségeskedéssel, lealjasodással és tisztátalansággal, amelyet Sátán hozott világunkba. Azonban feladat
várt rá, hogy összhangba hozza az embert Isten terveivel, összekapcsolja a Földet
a mennyel. Krisztus semmilyen áldozatot nem tekintett túl nagynak, hogy ezt a
célt elérje. ’Hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett.’ (Zsid 4:15) Sátán
minden lépésénél készen állt, hogy rátámadjon, elárasztva Őt a legádázabb kísértéseivel. Mégsem ’követett el bűnt, s szájában hamis szót nem találtak’ (1Pt 2:22)…
Bár irtózott a bűntől, mégis sírva szánta a bűnöst. Nem a maga kedvére élt. Aki
a menny fenségese volt, most a gyermek szerénységébe öltözködött. Ez Krisztus
jelleme. Az Ő lábnyomain járunk-e?” – 5B 308-309.
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Kedd

Március 22.

3. RAGYOGÓ REMÉNYSÉG
a. Miben van a reménységünk, amikor sötétség terhe nyom? Rm 15:4, 13.

„Te szegény, reszketeg lélek, nyugodj meg Isten ígéreteiben. Ezzel szétzúzod az
ellenség bilincseit, sugallatai pedig ártalmatlanul peregnek le rólad. Ne hallgass az
ellenfél suttogásaira. Szabadulj fel, elnyomott lélek. Ne rettegj. Szólj így szegény,
csüggeteg szívedhez: ’Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.’ Tudom, hogy az Úr szeret téged. Bízzál hát meg benne.
Ne gondolj szomorúságot és kétségbeesést keltő dolgokra, fordíts hátat minden
kellemetlen érzésnek; gondolj inkább drága Jézusunkra. Azon legeltesd gondolataidat, hogy ő meg tud menteni, üdvözíteni; hogy örök, páratlan szeretettel szeret;
igen, téged!” – 2B 319.

b. Mi legyen a célja a Krisztusban való közösségünknek? Rm 15:5-7.

„Mivel Krisztus ilyen kimondhatatlan áldozatot hozott, hogy megmentse az
embereket, s egységre is juttassa őket egymással, amint ő is egy az Atyával, milyen
áldozat lehetne túl súlyos a követőinek, hogy meghozzák az egység kedvéért?
Ha a világ tökéletes egységet lát uralkodni Isten gyülekezetében, az nyomós
bizonyíték lesz előttük a keresztény vallás mellett.” – 4B 19.

c. Hogyan bővítsük ezt az áldott tapasztalatot? Rm 15:8-12, 16.

„Az Úr kijelentette, hogy a pogányokat be kell gyűjtenünk, de nem csupán
a pogányokat, hanem a zsidókat is… Zsidók mindenütt vannak, s el kell vinnünk hozzájuk az időszerű igazság világosságát. Közöttük sokan vannak, akik
elfogadják a világosságot, s akik Isten törvényének változhatatlanságát csodálatos
erővel hirdetik. Az Úr Isten munkálkodni fog. Csodálatos dolgokat cselekszik
igazságban.” – Ev 376.
„Pál pedig azt tanítja, hogy a hívő legyen ’a Szentlélek által megszentelt’ (Rm
15:16). Mi a Szentlélek munkája? Jézus ezt mondta tanítványainak: ’Mikor eljő
amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra’ (Jn 16:13).”
– NK 418.
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Szerda

Március 23.

4. TERJESSZ IGAZSÁGOT NE HAZUGSÁGOT
a. Mire figyelmezteti Pál a levele vége felé a római hívőket? Rm 16:17-19.
Milyen problémát jelent ez ma?
„J. testvér tévútra tért, és félrevezet másokat. Vesszőparipája a megszentelődés,
holott nem él Istennel összhangban. Gondolkodása felemás. Nincs horgonya, ami
tartaná. Megalapozott hit hiányában hánykolódik a habokon. Ideje jó részét azzal
tölti, hogy híreket és történeteket ad tovább ennek és amannak, melyek szándékosan tévútra terelik és megzavarják a gondolatokat. Sok mondani valója akadt
férjemről, rólam, meg a látomások ellen. Álláspontja az volt: jelentsétek, s majd
mi is jelentjük. Isten nem adott neki ilyen megbízást; nem tudja, kit szolgál. Sátán
használja fel az elmék megzavarására. Ami kis tekintélye volt, arra használta, hogy
előítéletet keltsen a harmadik angyal üzenete ellen. Hazug hírek segítségével rossz
fényben tűntette fel a látomásokat; és az ingadozó lelkek, akik nem alapozódtak meg
a jelen igazság valamennyi pontján, ezzel táplálkoznak, ahelyett, hogy szórólapáttal
megtisztított eleségen élnének. A megszentelődés felől tévhitben él. Ha most irányt
nem változtat, ha nem hajlandó tanulni másoktól, és ápolni a nyert világosságot,
Isten magára fogja hagyni, hogy a maga feje után járjon, kövesse tökéletlen okosságát, míg hite hajótörést nem szenved, és balga útja feltűnő figyelmeztetés nem
lesz azok előtt, akik a testülettől függetlenül akarnak járni. Isten meg fogja nyitni a
becsületes emberek szemét, hogy megértsék a szakadásokat előidézők könyörtelen
ügyködését, hogy a becsületesek kimenekülhessenek Sátán csapdájából.” – 1B 334.

b. Miért reménykedhetünk és haladhatunk előre? Rm 16:20.
„Míg Krisztus meg nem jelenik az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel, mindenkor lesznek, akik lelkükben megromlanak, és az igazságtól mendemondákhoz fordulnak. Az egyház előtt nyugtalan idők állnak. Lesz még kor,
amikor zsákba öltözve fog jövendölni. De bár eretnekségekkel és zaklatásokkal
kell szembe szállnia, bár hitetlenekkel és hitehagyókkal kell megküzdenie, Isten
segítségével mégis Sátán fejére fog taposni. Istennek lesz népe, amelyik igaz lesz,
és szilárd hitű, akár a gránit-szikla. Ezek a tanúi a világban, eszközei, hogy dicső
munkát végezzenek el az Úr elközelítésének napján.
Az örömhír üzenete egy lelket sem nyer meg Krisztusnak, egy szívhez sem
talál utat anélkül, hogy Sátán fejére ne taposna. Amikor kicsavarnak az ördög
kezéből egy-egy áldozatot, akkor a zsarnok vereséget szenved. A kiadók, a nyomdák, eszközök Isten kezében eljuttatni az igazság drága fényét minden nyelvnek és
népnek. Ez a fény eljut a pogány országokba is, s egyre csak elfoglalja a területeket
a babonaságtól és tévelygéstől.” – 4B 594-595.

70

Az Evangélium Pál szerint: Rómabeliek – 2022. január - március

Csütörtök

Március 24.

5. AZ ÖRÖKKÉVALÓ CSODÁLATOS TITOK
a. Hogyan örvendhetünk még jobban a megváltás titkának kibontakozásában? Rm 16:25-27.

„Az Édenben kijelentett ítélet első reményteljes ígéretétől kezdve a Jelenések
könyvének utolsó dicső bátorító üzenetéig: ’És látják az ő orczáját; és az ő neve
homlokukon lesz’ (Jel 22:4). A Biblia minden könyvének és szakaszának célja
az ember felemelésének és Isten hatalmának bemutatása’… aki a diadalmat adja
nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által’ (1Kor 15:57).
Aki megragadja ezt a gondolatot, annak értelme előtt az ismeretek végtelen
türelme tárul fel és kezében tartja a kulcsot, amely megnyitja számára Isten Igéjének egész kincstárát.
Erre irányul Urunknak és Üdvözítőnknek a figyelme is. Ez az a tudomány,
amelyet a végtelen Értelem kigondolt, s amely behatol az ember szándékába. Ez,
’mely örök időtől fogva el volt hallgatva’ (Rm 16:25); az a tudomány, amely a
megváltottak tanulmánytárgya lesz az örökkévalóságon át. Ez a legmagasabb tudomány, amelyet az ember felfoghat. Nincs hozzá hasonló, amely az értelmet úgy
megragadná és amely a lelket úgy felemelné.” – EÉ 123-124.
„Földi életünkben – habár a bűn ezt korlátozza – a legnagyobb öröm és a legmagasabb nevelés a szolgálatban van. Jövendő állapotunkban is, amikor a bűnös
emberiség által emelt akadályok már nem lesznek, a legnagyobb örömünk a szolgálatban lesz. Amikor bizonyságot teszünk, újból megismerjük azt, hogy mi ’eme
titok dicsőségének gazdagsága… hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek
ama reménysége’ (Kol 1:27).” – EÉ 305.

Péntek

Március 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan építhetek hatékonyabban másokat a beszédemmel?
2. Hogyan imádkozzak, amikor mások hibáját észreveszem?
3. Mit tehetünk azért, hogy Krisztusban való közösségünk gyarapodjon és
bővüljön?
4. Miért oly ártalmas a gyülekezetnek a rágalmazás és a pletyka?
5. Mik nyújtanak nagy örömet az eljövendő életben?
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmány
RÓMA 1:18-32.
18. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden
hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
19. Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten
megjelentette nékik:
20. Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és
istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik;
úgy, hogy ők menthetetlenek.
21. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették
őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká
lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.
22. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;
23. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek
és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.
24. Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra,
hogy egymás testét megszeplősítsék;
25. Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett
dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.
26. Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő
asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:
27. Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes
élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és
az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.
28. És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben
megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy
illetlen dolgokat cselekedjenek;
29. A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal,
kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel,
álnoksággal, rossz erkölcscsel;
30. Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők,
rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,
31. Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek,
irgalmatlanok.
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1. Tanulmány javasolt olvasmány

32. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek,
méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen
cselekvőkkel egyet is értenek.

1. Tanulmány javasolt olvasmány
GYERMEKNEVELÉS, 306-309. (AZ ERKÖLCSTELENSÉG TERJEDÉSE)
A burjánzó romlottság korszaka — Az utolsó idők veszedelmei között élünk.
Mivel a bűn elhatalmasodik, sokak szívében kihűl a szeretet. A „sokak” szó itt
Krisztus hitvalló követőire vonatkozik. Hatással van rájuk az uralkodó gonoszság,
és eltántorodnak Istentől. Pedig nem lenne szükségszerű, hogy őket is
befolyásolja környezetük. Megromlásuk oka, hogy nem tartják távol magukat az
említett bűntől. Isten iránti szeretetük a bűn miatt kezd kihűlni, s ez bizonysága
annak, hogy ők is részesei a bűn világának, különben nem hidegülne meg az Úr
és ügye iránt érzett szeretetük és buzgalmuk.
A szennyes képek és olvasmányok hatása — Sok fiatal mohón kap a
könyvek után. Elolvasnak mindent, ami a kezük ügyébe kerül. Az izgalmas
szerelmi történetek és a tisztátalan képek rombolóan hatnak rájuk. A regények
olvasóinak képzelete beszennyeződik. Vándor árusok gyakran kínálják meztelen
nők képeit eladásra. Ezek a visszataszító képek ott találhatók a fényképészek
és képkereskedők falain is. Olyan kor ez, amikor romlottság terjed mindenfelé.
Olvasással és a képek nézegetésével felkorbácsolják a szemek kívánságát, s a
romlott szenvedélyeket, amelyek a képzeleten át megrontják a szívet. Örömet
találnak olyan jeleneteken való elmélkedésben, ami a közönséges és alantas
ösztönöket kelti fel. Ezek a gonosz képzelődések megrontják az erkölcsöt és
előkészítik az embereket, hogy lemondva erényeikről, érzéki szenvedélyeiknek
engedjék át a gyeplőt. Ezt követik a bűnök, amelyek állati színvonalra süllyesztik,
végül pedig a kárhozatba taszítják az Isten képmására teremtett lényeket.
Szabadosság a jellemző — A világ állapotának riasztó képe tárult elém. A bűn
és szenny mindenfelé megsokasodott. Korunk jellemző bűne a szabadosság. A
kicsapongás még soha ilyen szemtelenül nem ütötte fel torz fejét. Az emberek
mintha belefásultak volna, még az erény s a valódi istenfélelem képviselői is
csaknem elcsüggednek az erkölcstelenség arcátlansága, ereje s gyakorisága láttán.
A rómaiakhoz írt levél 1:18-32-re hívták fel a figyelmemet, mint a Krisztus
második eljövetele előtt a földön uralkodó állapotokról beszélő bibliai igékre.
Nem a próba és a szenvedés, hanem a bűn választja el Istentől az Ő népét.
Ez fosztja meg lelküket attól, hogy örvendezni tudjanak az Úrban, s hogy Őt
Gyermeknevelés, 306-309. (Az erkölcstelenség terjedése)
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dicsőítsék. A bűn pusztítja el a lelket. A szombattartó családokban vétek és
romlottság rejtőzik.
Sátán a fiatalokat támadja — Sátán különleges erővel törekszik ezekben
az utolsó napokban arra, hogy a fiatalokat megkaparintsa, gondolataikat
megrontsa és szenvedélyeiket felszítsa. Jól tudja, hogy ezzel a módszerrel
tisztátalan cselekedetekre csábíthatja őket. Ezáltal minden nemes képességüket
tönkreteszi, és saját céljára, akaratának végrehajtására használja fel őket.
A társadalom jövője — Az ifjúság mai állapotából megítélhetjük, milyen
lesz az eljövendő nemzedék. Ahogy elnézem őket, nem sok jót remélhetünk a
jövőtől! A többség kerüli a munkát, s csak a szórakozást és örömöket hajszolja.
Nincs önuralmuk; minden csekélység miatt ingerültek és bosszúsak. Napjainkban
minden korosztályban és minden foglalkozási ágban bőven akadnak olyanok,
kiknek sem lelkiismeretük, sem elveik nincsenek, s akiket könnyelműségük bűnbe
kerget. A társadalmat annyira lezüllesztik, hogy földünk második Sodomává lesz.
Ha a testi vágyak felett az értelem és a vallás uralkodna, akkor a világ ma másként
festene. Isten sohasem akarta, hogy ilyen szomorú állapotok uralkodjanak a
világon. Mindezt a természet törvényeinek féktelen áthágása okozza.
Az önkielégítés ártalmai — Némelyek, akiknek pedig magasztos a hitvallása,
nem értik meg, hogy a nemi önkielégítés bűn, s elkerülhetetlen következményeket
von maga után. Régóta megrögzött szokás vakítja el ítélőképességüket, s nem
látják annak lealacsonyító voltát.
A gyermekek és fiatalok között mindkét nem részt vesz az erkölcsi
romlottságban és gyakorolja ezt az undorító, testet-lelket pusztító gonoszságot.
Sok hitvalló keresztényt is annyira érzéketlenné tett ugyanez a szokás, hogy
erkölcsi érzékük nem ébreszti őket bűntudatra, s nem fogják fel azt sem, hogy
ha tovább folytatják, akkor elkerülhetetlenül testük és értelmük teljes romlása
lesz az eredmény. Az ember, a legnemesebb lény a földön, akit Isten a maga
hasonlatosságára teremtett, állattá aljasodik! Durvává és romlottá zülleszti
magát! A keresztény tanulja meg féken tartani szenvedélyeit, és uralják elvek
minden cselekedetét! Ha erre nem képes, nem méltó a keresztény név viselésére.
A bűnös szenvedélyek öröklődnek — Az erkölcsi romlottság minden más
bűnnél nagyobb szerepet játszott fajunk megrontásában. Riasztó méretekben
gyakorolják azt, ami pedig mindenféle betegséget hoz az emberre. Már az
egészen kicsi gyermekek, csecsemők is, akik nemi szerveik ingerlékenységével
születtek, pillanatnyi enyhülést találnak abban, ha játszadoznak azokkal. Ez csak
növeli nemi érzékenységüket, s újra és újra ismétlésével szokássá válik, ami a
növekedéssel egyre erősödik a gyermekben.
A legtöbb szülő egyáltalán nem is sejti, hogy gyermekei ismerik ezeket az
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erkölcstelenségeket. Nagyon sok esetben maguk a szülők a bűnösek. Visszaéltek
házassági előjogaikkal, s alantas vágyaik kielégítésével hizlalták magukban az
állati szenvedélyeket. Amennyire erősödtek bennük ezek a szenvedélyek,
úgy gyöngültek az erkölcsi és szellemi képességeik. Az állati eltiporta a
lelkit. A gyermekek már nagyrészt kifejlett állati hajlamokkal születnek. Az
érzékeny nemi szervek természetellenes viselkedése izgalmat okoz. Könnyen
felingerlődnek, és az önkielégítésben lelnek pillanatnyi enyhülést. Az ilyen
szülők gyermekei csaknem mindig magától értetődően fordulnak e titkos bűn
undorító szokásához. A szülők vétke a gyermekekre is kihat, mert az apák és
anyák továbbadják jellemük romlott, érzéki vonásait.
Lealjasító rabszolgaság — Mélyen megrázott, amikor elém tárták az állati
szenvedélyek hatalmát olyan férfiak és nők fölött, akik máskülönben értelmesek
és tehetségesek. Jó munkát végezhetnének és hatalmas erőt jelentenének, ha
nem igázták volna le őket az alantas szenvedélyek. Borzalmasan megrendült az
emberekbe vetett hitem!
Tudtomra adták, hogy látszólag jó magaviseletű személyek, akik bár nem
közelednek jogosulatlan bizalmaskodással a másik nemhez, mégis bűnösök,
mert életük csaknem minden napján titkos bujaságot művelnek. Még akkor sem
tartóztatták meg magukat ettől a rettentő bűntől, amikor a legkomolyabb és
legünnepélyesebb összejöveteleken vettek részt. Meghallgatták az ítéletről szóló
megrázó szentbeszédet, amely mintha csak Isten bírói széke elé vitte volna őket,
s félelemre és reszketésre is késztette, mégis, alig egy óra elteltével már újra
gyakorolták lealjasító kedvtelésüket, amely megfertőzi egész testüket. Annyira
rabszolgáivá váltak ennek az undorító bűnnek, hogy képtelenek uralkodni
a szenvedélyük felett. Némelyekért közülük nagyon komolyan fáradoztunk,
kérleltük őket, sírtunk és imádkoztunk értük, de tudtuk, hogy míg mi aggódunk
és fáradozunk, ők éppen bűnös szokásaikat gyakorolják, mert szenvedélyük
legyőzi őket.
Az erkölcstelenség terjedő ismerete — Akik megrögzülnek ebben a
testet-lelket pusztító erkölcstelenségben, azok nem nyugosznak addig, amíg
barátaiknak is át nem adják titkos bűnük terhét. A kíváncsiság ezzel föltámad,
s az erkölcstelenség ismerete fiatalról fiatalra száll, míg végül alig találni olyat
közöttük, aki ne lenne jártas ebben a lealjasító bűnben.
Egyetlen romlott ember rövid idő alatt több rossz magot tud elvetni, mint
amennyit mások egész életük folyamán ki tudnának gyomlálni.

<<< vissza a 1. tanulmányhoz
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RÓMA 3:9-23.
9. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb
megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
10. A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
12. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki
jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
13. Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge
van ajkaik alatt.
14. Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
15. Lábaik gyorsak a vérontásra.
16. Útjaikon romlás és nyomorúság van.
17. És a békességnek útját nem ismerik.
18. Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
19. Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény
alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá
essék.
20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő
előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről
tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és
mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
23. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

2. Tanulmány javasolt olvasmány
A TE IGÉD IGAZSÁG, 168-171. (RÓMAI LEVÉL, 3. fejezet)
19. (Máté 27:21; 2Korintus 5:10; Júdás 15; Jelenések 20:12,13) Az emberi
érvelés rongyos foszlányai - Az egész világ elítélve áll az igaz élet magasztos
erkölcsi mértéke előtt. Az ítélet nagy napján minden ember aszerint kap kedvező
vagy elutasító ítéletet, vajon Isten törvénye fényénél a cselekedetei jók vagy
gonoszok voltak. Amint, a kereszt haldokló áldozatával elő lesz állítva, minden
száj elhallgat, s ennek súlyát megérzi minden bűntől megvakított, megrontott
értelem. A bűnösök elítélve állnak a kereszt előtt, az áldozat megroskadva az
emberi gonoszság végtelen terhe alatt. Gyorsan elhallgat minden mentegetőzés,
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minden hazug kimagyarázkodás! Az ember hitehagyása, hitszegése a maga
förtelmességében fog előtűnni. Az emberek rádöbbennek, hogy mit választottak.
Akkor majd megértik, miért választották Barabást Krisztus, a béke fejedelme
helyett.
Jézus testté válásának és keresztre feszítésének titkát világosan megérthetjük;
mert világosan az értelem szeme elé fog tárulni, s minden elkárhozott lélek
látni fogja, milyen természetű volt igazság-elutasítása. Egy emberig megértik,
hogy az igazságtól a Sátán félremagyarázásának és elbűvölő hazugságainak a
befogadása által tévelyedtek el minden Isten szájából származó ige befogadása
helyett. Olvasni fogják az ítéletet: „Te, óh ember, Sátánnak, a nagy lázadónak
zászlaját választottad s ezzel elpusztítottad magadat.” Bármi képességekkel
is voltak fölruházva, bármilyen lehetett állítólagos bölcsességük, az igazság
elvetőjének akkor nem lesz módjában Istenhez fordulni. Ekkor már bezárult az
ajtó, mint Noé idején a bárka ajtaja.
A föld nagyjai ekkor megértik, hogy a bűnös szívnek kedves, tőrbe csaló
bölcseletnek adták át gondolkodásukat és szívüket. Az ajánlotta föl nekik a
reménység, a kegyelem és minden más jóval, széppel való kecsegtetést, aki
szerette őket s életét adta értük, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. Ok azonban visszautasították. Isten szeretetét. Fellengzős
vélekedéseiket, emberi érveléseiket tartották nagyra. Képesnek mondták
magukat megérteni az isteni titkokat, s elég erősnek vélték megkülönböztető
képességüket, hogy fölismerjék maguk számára az igazságot. Sátán ravaszsága
előtt könnyű áldozataként buktak el, mert emberi bölcseletben hozott eléjük
tévedéseket, melyek megbűvölök az emberi értelem számára. Elfordultak
hát a minden bölcsesség forrásától és emberek szellemi képességét imádták.
Mint fellengzős emberi elgondolásaikon aluliakat gáncsolták és utasították
el az üzenetet és a hírnököket. A kegyelem hívásait tréfának vették, tagadták
Jézus Krisztus istenségét, s kigúnyolták Krisztus emberi élete előtti létezésének
gondolatát. Ám az emberi érvelés rongyos foszlányait homokból font köteleknek
találják majd Isten nagy napján. (Idők jelei 1895 március 7)
A gonoszok érzik a kereszt gyötrelmét - Akik elvetik az oly szabadon
fölajánlott kegyelmet, azokkal Isten majd megérteti megvetésük tárgyát,
veszteségük nagyságát. Osztályrészük lesz a Krisztus által a kereszten az miatt
elviselt kínszenvedés, hogy megváltsa a megváltást elfogadó embereket. Akkor
majd megértik, hogy örök életet, halhatatlan örökséget veszítettek el. (Szemle
és hírnök 1883 szeptember 4)
(Máté 7:23; 27:40,42; Róma 14:11; Júdás 15; Jelenések 1:7; 6:15-17.) A
gonoszok leírhatatlan zavara - Mikor a gonoszok kényszerítve lesznek arra
A Te Igéd Igazság, 168-171. (Római levél, 3. fejezet)

77

tekintem, aki emberi léttel födte el istenségét - és aki még mindig viseli ezt
az öltözéket - leírhatatlan lesz a zavaruk. Lehull szemükről a fátyol, s látni
fogják, amit előbb nem akartak látni. Most megértik, mivé lehettek volna, ha
befogadják Krisztust, ha éltek volna fölajánlott lehetőségeikkel. Látják majd az
általuk megvetett törvényt megdicsőülni, amim Isten trónja is dicsőséges. Látni
fogják, hogy maga Isten is tiszteli törvényét.
Micsoda jelenet lesz ez! Toll le nem tudja írni! A világ felhalmozódott bűne
láthatóvá válik s a bíró hangja mondja majd a gonoszoknak: „Távozzatok tőlem,
ti gonoszt cselekvök.”
Akkor akik átverték Krisztust, emlékezni fognak, miként vetették meg
szeretetét, hogyan éltek vissza szánakozásaival; mint választották Barabást, a
rablót és gyilkost; hogyan koronázták meg tövisekkel, hogyan ostorozták és
feszítették meg a megváltót. A kereszten halálgyötrelmei közepette hogyan
gúnyolták öt: „Szálljon most le a keresztről, akkor hinni fogunk.” „Másokat
megmentett, magát nem tudja megmenteni.” Újra fülükbe csendül majd Urunk
kérlelő szava. Pontosan fülükbe hangzik majd hívó szava, segítőkész hangja,
mint mikor szólt hozzájuk. Az ellene elkövetett bántalmakra és gúnytettekre
olyan élénken emlékeznek majd, mint mikor elkövették ezen ördögi tetteket.
Szólítják a sziklákat és hegyeket, hogy omoljanak rájuk s rejtsék el őket a
trónon ülő tekintete és a Bárány haragja elől. A Bárány haragja! Aki mindenkor
tele volt gyöngédséggel, türelemmel és hosszútűréssel, akit miután áldozatul
ajánlotta föl magát, báránykém vezettek megölésre, hogy megmentse á
bűnösöket attól a büntetéstől, mely most hull rájuk, mivel nem hagyták, hogy
elvegye bűneiket. (Szemle és hírnök 1901 június 18)
19-28. (Galata 2:16,17; 3:10-13, 24) A törvény nem ment meg - Akik el
szeretnék nyerni a mennyet, hallgassanak a figyelmeztetésre. Ne töltsétek
próbaidőtök értékes perceit fügefalevelek összetűzésével bűn miatti
meztelenségetek eltakarására. Amim beletekintetek az Úr nagy erkölcsi tükrébe
- szent törvényébe - jellemmértékébe, pillanatra se képzeljétek, hogy meg
tudna tisztítani benneteket. A törvénynek nincs üdvözítő hatalma. Nem részesíti
bűnbocsánatban a törvénytaposót. A büntetést végre kell hajtani. Az Úr nem
törvénye eltörlésével ment meg bűnösöket, hiszen ez kormányzásának alapja
mennyen és földön. A bűnös helyettese viselte el a büntetést. Nem mert Isten
kegyetlen és könyörtelen, Krisztus pedig olyan könyörületes, hogy meghalt a
kereszten, hogy olyan önkényes zsarnoki törvényt töröljön el, melyet szükséges
volt eltörölnie, két tolvaj közt a kereszten. Isten trónjának nem szabad a bűn
egyetlen foltját sem viselnie. A világ teremtése előtt a menny tanácsaiban
az Atya és Fiú egyezséget kötött, hogyha az ember Isten iránt hűtlenné válik,
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Krisztus, aki egy az Atyával, vállalja a törvényszegő helyzetét, elviseli a büntetést,
melynek le kell sújtania. (1897, 145. kézirat)
(5:1) „Megigazulván hit által” - Mikor a bűnbánó, megtört szívű bűnös
fölismeri Krisztus érte hozott engesztelését, mint az erre és az eljövendő
életre szóló egyedüli reménységét, bűnei bocsánatot nyernek. Ez a bit általi
megigazulás. Minden megtért léleknek teljesen Isten akaratához kell szabnia
akaratát, meg kell maradnia a bűnbánat és alázat állapotában, gyakorolnia
kell a Megváltó elfedező érdemeibe vetett hitet és erőről erőre, dicsőségről
dicsőségre, jellemről-jellemre kell fejlődnie.
A bűnbocsánat és megigazulás egy és ugyanaz. A bűnös hit által a lázadó
álláspontjáról, a bűn és a Sátán gyermeke álláspontjából Jézus hűséges
alattvalójának álláspontjára tér át, nem a benne levő jóság következtében,
hanem mert Krisztus gyermekének fogadja őt. Bűnei Krisztus bocsánatában
részesülnek, mivel helyettese és kezese viseli azokat. Az Úr így szól mennyei
Atyjához: „Ez az én gyermekem. Megváltom őt a halálos ítélet alól, neki adom
életbiztosításomat - az örök életet - mivel, én álltam helyébe, én szenvedtem
meg bűneiért, így az én szerelmes fiam lett.” A bűnbocsánatot nyert ember
tehát Krisztus igaz jellemének gyönyörű palástjába öltözve szeplőtlenül áll Isten
előtt.
A bűnös eltévelyedhet, Isten mégsem veti el irgalmatlanul. Ám egyedüli
reménysége az Isten iránti bűnbánat és az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. Az Atya
előjoga megbocsátani vétkeinket és bűneinket, mivel Krisztus vette magára,
kimentve minket, igaz életét tudva be nekünk. Áldozata teljes elégtétel a törvény
követésére.
A megigazulás a kárhoztatás ellentéte. Isten határtalan kegyelmét gyakorolja
a teljesen érdemtelenek iránt. Jézusért, aki elfedező áldozat lett bűneinkért,
megbocsátja gonoszságunkat és bűneinket. A Krisztusba vetett hit által a bűnös
törvényszegő Isten kedvezésébe s az örök élet erős reménységébe lép. (1891,
21. kézirat)
Jel a világnak - A Krisztusba vetett hit általi megigazulás a jellem
átalakulásával válik nyilvánvalóvá. Ez a világ számára a jel az általunk vallott
tanítások igaz voltáról. Az ige naponkénti gyakorlása annak bizonyítéka, hogy
élő gyülekezet vagyunk. A világ számára a következetes keresztény viselkedés az
élő bizonyságtétel.
Ez hirdeti a hitehagyott világnak, hogy van nép, mely hiszi, hogy a Bibliához
való ragaszkodás a biztonságuk. Ez a bizonyságtétel a nagy hitehagyott egyháztól
való félreérthetetlen különbség, mely egyház Isten bölcsessége helyett ember
bölcsességét és tekintélyét fogadja be. (1896, 83. levél)
A Te Igéd Igazság, 168-171. (Római levél, 3. fejezet)
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20. Lásd 1 János 3:4 kiegészítő megjegyzéseit.
20-31. (Galata 6:14; Efézus 2:8,9; Titusz 3:4; Zsidók 7:25; Jelenések 22:17)
Szemléld alázatos szívvel az engesztelést - Senki se helyezkedjék arra a
szűklátókörű álláspontra, hogy az ember bármi cselekedete akár a legkisebb
mértékben is segítene eltörölni gonoszsága adósságát. Ez végzetes tévedés. Ha
megértitek, nem fogtok többé kicsinyesen alkudozni kedvenc elképzeléseiteken,
hanem alázatos szívvel szemlélitek az engesztelést.
Ezt sokan olyan homályosan értik meg, hogy ezren és ezren, akik bár állítják,
hogy az Isten fiai, valójában a gonosz gyermekei, mivel cselekedeteikre akarnak
támaszkodni. Isten mindig is megköveteli az igaz cselekedeteket, a törvény is
megköveteli, de mivel az ember bűnbe helyezte magát, ahol a jócselekedetek
értéktelenek, egyedül Jézus igazságossága elégséges. Krisztus mindenképpen
üdvözíteni tud, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk.
Az ember egyedül azt teheti üdvössége javára, ha elfogadja a meghívást:
„Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” Az ember nem tud olyan bűnt elkövetni,
melyért Krisztus ne fizette volná meg az árat. így a kereszt komoly kérleléseivel
teljes engesztelést kínál a bűnösnek. (1900, 50. kézirat.)
24-26. (Lásd 5:11 megjegyzéseit) Az Atya teljesen megelégedett - Krisztus
által hozott engesztelés teljesen kielégítő az Atyának. Isten igazságos lehet,
mégis igaznak nyilváníthatja a hívőket. (1905, 28. kézirat.)
(5:1) Megigazulás teljes bűnbocsánatot jelent -(24-26 vers) Világosan kifejti
az igazságot. Ez a teljesen meg nem érdemelt könyörület és jóság. A Krisztus
kegyelme érdemek nélkül megigazulttá teszi a bűnöst. A megigazulás a bűn
teljes bocsánata. Amint a bűnös hit által elfogadja Krisztust, máris bocsánatot
nyert. Krisztus igaz életét tudja be neki az Úr s neki nem szabad kételkednie
többé Isten megbocsátó kegyelmében.
A hitben semmi sincs, ami azt üdvözítőnkké tenné. A hit nem tudja eltávolítani
bűnünket. Krisztus az Isten ereje az üdvösségre a hívőknek. A bűnbocsánat
Krisztus érdemei által lép be. Az ö érdemei fizették meg az árat a bűnös
megváltásáért. Ámde Jézus csak a vérébe vetett hit által teheti megigazulttá a
bűnöst.
A bűnös nem támaszkodhat jócselekedeteire, mint megigazulásának
eszközére. El kell jutnia oda, ahol lemond minden bűnről s a világosság egyik
fokát a másik után teszi magáévá, amint ösvényére hull. Egyszerűen hit által
megragadja a Krisztus vére általi ingyen és bőséges gondoskodást. Hisz Isten
ígéreteiben, melyek Krisztus által megszentelődés, igazságosság és megváltás
lettek számára. S amint követi Jézust, alázatosan a világosságban fog járni,
örvendezve a világosságnak, és másoknak is szertetükrözve azt. Hit által
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megigazulttá téve vidámságot visz magával az engedelmesség egész életében. Az
Istennel való béke annak eredménye, amit Krisztus jelent számára. Akik Isten alá
vetik magukat, akik tisztelik őt és szavának cselekvői, isteni megvilágosodásban
részesülnek. Isten drága igéjében tisztaság és magasztosság, valamint olyan
szépség van, melyet az ember legmagasabb képessége sem tud elérni, hacsak
Isten nem segíti ebben. (Idők jelei 1898 május 19)
(Zsoltár 18:35; 85:10; 89:14; Jelenések 4:3; lásd János 3:16 megjegyzéseit)
A jogosság és a könyörület elegyedése - Amint a felhőben a napfény és zápor
egyesülése hozza létre az ívet, úgy az Isten trónját körülvevő szivárvány a
könyörület és jogosság egyesült hatalmát jelképezi. Nem csak a jogosságot kell
fönntartani, mert ez eltakarná a trón fölötti szivárvány ígéretét. Az ember csak
a törvény büntetését látná. Jogosság nélkül viszont veszély fenyegetné Isten
kormányának szilárdságát.
A jogosság és a kegyelem elegyítése teszi az üdvösséget teljessé. A világ
megváltóját és Isten törvényét szemlélve e kettő elegyítése késztet fölkiáltanunk:
„Kegyelmed tett naggyá engem” Tudjuk, hogy az örömhír tökéletes és teljes
rendszer. Isten törvényének megváltozhatatlanságát hirdeti. Reménységet
kelt és Isten szeretetére ihlet. A kegyelem meghív, lépjünk be a kapukon
Isten városába s a jogosságot föláldozzák, hogy teljes kiváltságokkal ruházzon
föl minden engedelmes lelket, mint a királyi család tagját, a mennyei király
gyermekét.
Ha hibás lenne a jellemünk, nem léphetnénk be a kegyelem által az
engedelmeseknek megnyitott kapukon; mivel a jogosság áll a bejáratnál és
szentséget, tisztaságot követel .attól, akik látni akarják Istent. Ha a jogosság
kiveszett volna, és .a kegyelemnek lehetséges lenne, hogy jellemre való tekintet
nélkül az egész emberiség előtt kitárja a’ kapukat, az elhidegülés és lázadás
rosszabb állapota köszöntene be a mennyben, mint a Sátán kiűzése előtt. A
menny békéje, boldogsága, összhangja föl lenne dúlva. Ha valaki a mennyel
cseréli föl a földet, az még nem változtatja meg a jellemét. A mennyeiek
boldogsága az itteni életben kialakított jellem, a Krisztushoz való hasonlóság
gyümölcse. A mennyei szentek előbb a földön voltak szentek.
Az üdvösség, melyért Krisztus súlyos áldozatot hozott, ez az egyedüli érték,
ez ment meg a bűntől, a minden nyomorúság és szerencsétlenség okától. A
bűnösnek fölajánlott kegyelem folyton Krisztushoz vonzza őt. Ha hallgat rá, ha
bűnbánattal és bűnvallomással közeledik, hit által megragadva az evangélium
által elé tárt reménységet. Isten nem fogja megvetni a megtört és alázatos
szívet. így Isten törvénye sincs gyöngítve, de a bűn hatalma meg lett törve, és az
Úr kinyújtja a kegyelem jogarát a bűnbánó megtért bűnös felé. (1890. I f. levél)
A Te Igéd Igazság, 168-171. (Római levél, 3. fejezet)
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24-28. (Lásd Galata 2:16 és 1Thesszalonika 4:3 megjegyzéseit) - Találgatások
a hit általi megigazulás felől - Sokan követik el a hibát, hogy részletesen
megfogalmazzák a különbséget a megigazulás és megszentelődés között. A
megfogalmazásba gyakran belekeverik elgondolásaikat és találgatásaikat. A
hit általi megigazulás létfontosságú kérdéseiben mért próbálunk pontosabbak
lenni, mint az ihletett kinyilatkoztatás? Mert próbálunk részletezni minden apró
pontot, mintha üdvösségük függne attól, hogy mindnyájan ugyanúgy fogjuk föl
ezt a kérdést? Nem mindenki tud ugyanazon a síkon látni. (1891,21. kézirat)
25. Lásd 7:12 kiegészítő megjegyzéseit
27. Lásd Efézus 2:8,9 kiegészítő megjegyzéseit
28. Lásd 4:3,4 megjegyzéseit
31. (6:15; 1 Sámuel 15:22; Jelenések 22:14; Lásd 2Korintus 3:7-18; Efézus 2:1416; Jelenések 2:6 fejtegetését) Isten mértéke nem változott meg - Az evangélium
örömüzenetét Isten nem úgy akarta mégértetni az emberekkel, hogy igaz és szem
törvényei áthágása által állandó lázadásban engedje őket élni. Akik azt mondják,
hogy értik az írásokat, miért nem látják meg hogy Isten követelményei a kegyelem
alatt ugyanazok, mim Édenben voltak - vagyis Isten törvénye iránti tökéletes
engedelmesség. Az ítéletkor Isten meg fogja kérdezni az állítólagos keresztényeket:
Mért mondtátok, hogy hisztek a Fiúban, de tovább áthágtátok törvényemet? Ki
kért meg, hogy lábbal tapossátok az igaz élet számára fölállított mértékemet? „íme
jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél.” Az
Újszövetség örömüzenete nem az Ószövetség mértékének a bűnös színvonalára
való leszállítása, hogy bűneiben mentse meg a bűnöst. Isten engedelmességet vár
el alattvalóitól; minden parancsolata iránt tökéletes engedelmességet. Most is,
mint mindenkor tökéletes életszentséget vár el, mint egyedüli jogcímet a mennyre.
Krisztus a reményünk és menedékünk. Igazságosságát csakis az engedelmesnek
tudja be. Hit által fogadjuk el, hogy az Atya nem fog bűm találni bennünk. Akik
viszont lábbal tapossák szem törvényét, nem lesz joguk igényt tartani erre az
igazságosságra. Bárcsak azzal a hittel ismernénk föl Isten összes követelményei
iránt engedelmes gyermekeként a megváltás tervének nagyságát, hogy engesztelő
áldozatunk, Jézus Krisztus - engesztelő áldozatunk - által békességünk van Istennel.
(Szemle és hírnök 1886 szeptember 21)
(1 János 2:4) A hit az engedelmesség cselekedeteiben nyilvánul meg - Isten
ma is azt várja el, amit Édenben a szent pártól, vagyis követelményei iránti
tökéletes engedelmességet. Isten törvénye ugyanaz marad a korszakokon
át. Az igaz életnek az Ószövetségben elénk tárt csodálatos mértéke nem száll
lejjebb az Újszövetségben. Az örömüzenet nem hivatott gyöngíteni Isten szent
törvényének követelményeit, hanem oda állítani az embert, ahol meg tudja
tartani a törvény kívánalmait
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Krisztus sokakat megmentő hite nem az, aminek sokan lefestik. „Higgyetek,
higgyetek - kiáltják, - csupán higgyetek Krisztusban és üdvözültök. Ez minden,
amit tennetek kell.” Bár az igazi hit teljesen megbízik Krisztusban, az üdvösség
el fog vezetni az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmességre. A hit
cselekedetekben nyilvánul meg. János apostol kijelenti: „Aki azt mondja,
ismerem öt és parancsolatait nem tartja meg, hazug az.” (Szemle és hírnök 1886
október 5)
A törvény és az örömüzenet szétválasztása - Az ellenség nem szűnik meg azon
mesterkedni, hogy külön válassza a törvényt és az evangélium örömüzenetétől.
Pedig ez a kettő egybetartozik. (1893, 11. kézirat)
Ha a törvényről szólunk, mind az Atyát, mind a Fiút tiszteljük. Az Atya adta
a Fiút s a Fiú meghalt, hogy naggyá, tisztességessé tegye a törvényt. (1885, 5.
kézirat)
Lehetetlen naggyá tennünk az Úr törvényét, ha nem ragadjuk meg Krisztus
igazságosságát. (1899, 5. kézirat.)
Isten törvénye a fa, az örömüzenet az illatos virágok és gyümölcs, melyet
terem. (1897, 119. levél)

<<< vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmány
SZEMELVÉNYEK, 1. KÖTET, 357-365. (HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS)
Amikor Isten megbocsát a bűnösnek, visszavonja a megérdemelt büntetést
és úgy bánik vele, mintha nem vétkezett volna, akkor isteni pártfogása alá veszi
és Krisztus igazságának érdemei által megigazítja. A bűnös egyedül Isten drága
Fia áldozatában való hit által igazulhat meg. Krisztus a bűnös világ vétkeinek
engesztelő áldozatává vált. Saját cselekedetei senkit sem igazíthatnak meg.
Kizárólag Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által szabadulhat meg a
bűntudattól, a törvény kárhoztatásától és a törvényszegés büntetésétől. A
megigazulás egyedüli feltétele a hit, mely a bizalmat is magában foglalja.
Sokan névlegesen hisznek Krisztusban, de nem ismernek semmit abból
a Jézusra való hagyatkozásból, ami megragadja a megfeszített és feltámadt
Megváltó érdemeit. Jakab így szól erről a névleges hitről: „Te hiszed, hogy az
Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-é pedig tudni,
te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?” (Jak 2:19-20.)
Sokan elfogadják, hogy Jézus Krisztus a világ Megváltója, ugyanakkor távol
tartják tőle magukat, nem bánják meg bűneiket és nem fogadják el Jézust
Szemelvények, 1. kötet, 357-365. (Hit általi megigazulás)
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személyes Megváltójukként. Hitük nem más, mint az elme munkájának és az
igazság megítélésének eredménye, de az igazságot nem engedik szívükbe, ami
megszentelhetné lelküket és átformálhatná jellemüket. „Mert akiket eleve
ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek,
hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat
el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított,
azokat meg is dicsőítette” (Róm 8:29-30). Az elhívás és a megigazulás nem egy
és ugyanaz a dolog. Az elhívás a bűnös vonzása Krisztushoz, amit a Szentlélek
munkál az emberben, miközben meggyőzi bűnéről és bűnbánatra indítja.
Sokan nem látnak tisztán a megváltási terv első lépéseit illetően. Azt
gondolják, hogy a bűnbánatot a bűnösnek magának kell véghezvinnie, hogy
azután Krisztushoz jöhessen. Úgy gondolják, a bűnösnek először biztosítania
kell magát afelől, hogy elnyerje Isten kegyelmi áldását. Igaz ugyan, hogy a
bűnbánatnak meg kell előznie a bűnbocsánatot - mert Isten csak a bűnbánó
és töredelmes szívet fogadja el -, de a bűnös nem képes magától bűnbánatra
jutni vagy felkészülni arra, hogy Krisztushoz jöjjön. Bűnbánat nélkül nincs
bűnbocsánat, a válaszra váró kérdés pedig az, hogy a bűnbánat vajon a bűnös
munkája-e vagy pedig Krisztus ajándéka? Mielőtt Krisztushoz megy, várnia kell-e
a bűnösnek addig, amíg bűne miatt megtelik lelkifurdalással? A legelső lépés
Krisztushoz az Isten Lelkének vonzása által történik. Amint az ember válaszol
erre a vonzásra, Krisztus felé közeledik, hogy megbánhassa bűneit.
Krisztus elveszett juhként ábrázolja a bűnöst. Egy elveszett juh soha nem
tér vissza a nyájba, ha a pásztor nem keresi és nem hozza vissza. Önmagától
senki nem képes a bűnbánatra és arra, hogy méltóvá tegye magát a megigazulás
áldására. Az Úr Jézus szüntelen arra törekszik, hogy hatást gyakoroljon a bűnös
elméjére és magához vonja, hogy reá, az Isten Bárányára tekintsen, aki elveszi
a világ bűneit. Egy lépést sem tehetünk a lelki élet felé, ha Jézus nem vonja és
erősíti lelkünket, ha nem vezet el minket a bűnbánatnak arra a tapasztalatára,
melynek megbánására nincs szükség.
A főpapok és szaddúceusok előtt Péter világosan kinyilvánította azt a
tényt, hogy a bűnbánat Isten ajándéka. Krisztusról ezt mondta: „Ezt az Isten
fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek
bűnbánatot, és bűnöknek bocsánatát.” (ApCsel 5:31.) A bűnbánat nem kevésbé
Isten ajándéka, mint a bűnbocsánat vagy megigazulás, és az egyedül akkor
tapasztalható meg, ha Krisztus adja a léleknek. Ha közeledünk Krisztushoz,
akkor az az Ő ereje és kegyelme által van. A töredelmes szívet is Ő adja és a
megigazulás is tőle van.
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A HIT JELENTÉSE
Pál írja: „A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda
megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza;) Avagy: Kicsoda száll le
a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.) De mit mond? Közel
hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi
hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az
igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre” (Róm 10:6-10).
Az üdvösségre vezető hit nem alkalmi hit, nem pusztán értelemmel való
belátás, hanem amely a szív mélyén gyökerezik és személyes Megváltójaként
ragadja meg Krisztust, aki véglegesen képes üdvözíteni mindenkit, aki az Atyához
jön általa. Nem valódi a hited, ha azt hiszed, hogy Jézus másokat üdvözíthet,
de téged nem. Valódi hit akkor nyilvánul meg, amikor a lélek az üdvösség
egyedüli reményeként kapaszkodik Jézusba. Ez a hit arra készteti birtokosát,
hogy lelkének minden szeretetét Krisztusra irányítsa. Értelme a Szentlélek
irányítása alatt van, jelleme pedig az isteni hasonlatosság mintájára alakul. Hite
nem holt, hanem szeretet által munkálkodó hit, ami arra indítja, hogy Krisztus
szépségére tekintsen és átalakuljon az isteni jellemre. [5Móz 30:11-14. idézve.]
„És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy
szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj”
(5Móz 30:6).
Isten az, aki körülmetéli a szívet. Az egész munka az Úré, elejétől a végéig.
A veszendő bűnös így szólhat: „Elveszett bűnös vagyok, de Krisztus eljött,
hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Ő ezt mondja: ‚Nem azért
jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre’ (Mk 2:17).
Bűnös vagyok, de Jézus meghalt a Kálvária keresztjén, hogy megváltson. Egy
percre sem kell immár szolgaságban élnem. Krisztus meghalt és feltámadt az
én megigazulásomért, s ezért most megszabadít engem. Elfogadom megígért
bűnbocsánatát.”
TULAJDONÍTOTT IGAZSÁG
Krisztus a feltámadt Megváltó, mert noha halott volt, feltámadt és mindenha
él, hogy közben járjon érettünk. Teljes szívből hinnünk kell az igazságra, szánkkal
pedig vallást tennünk az üdvösségre. A hit által megigazulók megvallják Krisztust.
„...aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete
van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre” (Jn 5:24). A
megigazítás munkája a gonosszal szennyezett bűnösért végzett jelentős munka.
Krisztus igaznak jelenti ki azt, aki az igazságot szólja. Az Úr a hívőnek tulajdonítja
Szemelvények, 1. kötet, 357-365. (Hit általi megigazulás)
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Krisztus igazságosságát és igaznak jelenti ki a világegyetem előtt. Jézusra, a
bűnös képviselőjére, helyettesére és kezesére helyezi bűneit. Krisztusra helyezi
minden hívő lélek bűnét. „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk,
hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Kor 5:21).
Krisztus a világ összes bűnéért engesztelést szerzett, és mindazok részesülnek
igazságában, akik hit által Istenhez jönnek. Krisztus „...a mi bűneinket maga
vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk:
akinek sebeivel gyógyultatok meg” (1Pt 2:24). Bűneink el vannak rendezve,
Isten félretette, a tenger mélyébe vetette azokat. Bűnbánat és hit által
megszabadulunk a bűntől, és az Úrra, a mi igazságunkra tekintünk. Jézus, az
igaz, szenvedett az igaztalanért.
Noha mint bűnösök a törvény ítélete alatt vagyunk, engedelmessége által
Krisztus eleget tett a törvénynek és saját igazságának érdemeit a bűnbánó
léleknek tulajdonítja. Azért, hogy Krisztus igazságában részesüljön, a bűnösnek
meg kell ismernie azt a bűnbánatot, mely gyökeres változást eredményez az
elmében, a lélekben és a cselekedetekben. Az átalakulás munkájának a szívben
kell elkezdődnie, és az egyén életének minden területén meg kell nyilvánulnia
hatalmának. Az ember önmaga képtelen ilyen bűnbánatra jutni. Ezt egyedül
Krisztus által tapasztalhatja meg, aki „fölmenvén a magasságba foglyokat vitt
fogva, és adott ajándékokat az embereknek” (Ef 4:8).
Mit kell tennie annak, aki igazán bűnbánatra akar jutni? - Ahogyan van,
késedelem nélkül Krisztushoz kell jönnie. Hinnie kell, hogy Krisztus szava igaz,
és az ígéretben való hittel kell kérnie, hogy kaphasson. Nem hiábavaló annak
az embernek a könyörgése, akit őszinte vágy indít imára. Az Úr teljesíti szavát
és elküldi Szentlelkét, aki az embert az Atya iránti bűnbánatra, és Jézus Krisztus
iránti hitre vezeti. A hívő vigyázni és imádkozni fog, és elhagyja bűneit, és az
Isten parancsolatainak megőrzésére való odaadó igyekezettel kinyilvánítja
őszinteségét. Hitét imával elegyíti, és nemcsak hisz, hanem a törvény előírásainak
is engedelmeskedik. Krisztus oldalán állónak vallja magát és elutasít minden
olyan szokást és kapcsolatot, amely elvonná szívét Istentől.
Annak, aki valamikor Isten gyermekévé lesz, el kell fogadnia azt az igazságot,
hogy a bűnbánatot és bűnbocsánatot nem kevesebb, mint Krisztus engesztelő
áldozata által nyerheti el. Ebben megbizonyosodva a bűnösnek erőfeszítéseket
kell tennie az érte végzett munkával összhangban, és fáradhatatlan
esedezésekkel a kegyelem trónjához kell folyamodnia, hogy Isten megújító
ereje lelkébe térhessen. Isten csak a bűnbánó embernek bocsát meg, de azt,
akinek megbocsát, először bűnbánatra indítja. Isten biztosította a feltételeket
- Krisztus örökkévaló igazsága minden hívő lélek számláján megjelenik. A
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drága, szennyezetlen ruha, mely a menny szövőszékén készült, biztosítva van a
töredelmes, hívő bűnös számára, aki így szólhat: „Örvendezvén örvendezek az
Úrban, örüljön lelkem az én Istenemnek; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel
engem, az igazság palástjával vett engemet körül...” (Ésa 61:10.)
Isten bőséges kegyelmet biztosított annak érdekében, hogy a hívő lélek
tiszta maradhasson a bűnöktől. Az egész menny rendelkezésünkre áll határtalan
forrásaival. Merítenünk kell a megváltás kútjából! Krisztus a törvény vége az
igazságra mindazok számára, akik hisznek. Önmagunkban bűnösök vagyunk, de
Krisztusban igazak. Miután Isten nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát, igaznak
jelent ki minket és úgy bánik velünk, mint igazakkal. Szeretett gyermekeiként
tekint ránk. Krisztus munkálkodik a bűn hatalma ellen, és ahol a bűn növekszik,
a kegyelem megsokasul. „Megigazulván azért hit által, békességünk van
Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben
ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének
reménységében” (Róm 5:1-2).
„Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság
által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében,
hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani
időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való” (Róm
3:24-26). „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez” (Ef 2:8). [Jn 1:14-16. idézve.]
A SZENTLÉLEK ÍGÉRETE
Az Úr azt szeretné, ha népének hite egészséges lenne, és nem lennének
tudatlanok a hatalmas megváltással kapcsolatban, melyet oly bőségesen
biztosított számukra. Nem kell a jövőtől várniuk, hogy valami nagy dolog
történjék értük, mert a munkát már elvégezte Isten. A hívő nem kap felszólítást
arra, hogy teremtsen békét Isten és maga között. Ezt soha nem kell és nem is
tudná megtenni. Krisztust kell elfogadnia békéjeként, mert Isten és a béke nála
van. Krisztus felszámolta a bűnt, amikor saját testében elhordozta a bűn átkát a
keresztfán, és így mindazoktól elvette az átkot, akik személyes Megváltójukként
hisznek benne. Krisztus véget vet a bűn uralkodó hatalmának a szívben, és a
hívő élete és jelleme bizonyságot tesz Krisztus kegyelmének valódi jellegéről.
Jézus elküldi a Szentlelket mindazokhoz, akik kérik tőle, mert minden hívőnek
meg kell szabadulnia a szennytől, valamint a törvény átkától és kárhozatától.
A Szentlélek munkája, a megszentelődés által a hívő alkalmassá válik a menny
udvaraiba való belépésre, mert Krisztus munkálkodik bennünk és igazságának
Szemelvények, 1. kötet, 357-365. (Hit általi megigazulás)
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részesei vagyunk. Enélkül senki nem nyerhet jogcímet a mennyre. Nem lenne
örömünk a mennyben, ha a Szentlélek befolyása és Krisztus igazsága nem
készítene fel minket annak szent légkörére.
Ahhoz, hogy a menny jelöltjévé válhassunk, eleget kell tennünk a törvény
előírásának: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből
és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.” (Lk
10:27.) Erre egyedül akkor vagyunk képesek, ha hit által megragadjuk Krisztus
igazságát. Jézust szemlélve élő és gyarapodó elvet fogadunk szívünkbe. A
Szentlélek folytatja a munkát és a hívő kegyelemből kegyelembe, erőről erőre,
jellemről jellemre halad előre. Krisztus képmására hasonul, mígnem eljut a
Jézus Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Így Krisztus véget vet a
bűnnek és a hívő lelket megszabadítja annak cselekvésétől és hatásától.
Egyedül Krisztus képes ezt megtenni, mert neki „...mindenestől fogva
hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap
az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.
Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik
megkísértetnek” (Zsid 2:17-18). Az engesztelésszerzés azt jelenti, hogy a lélek
és Isten között minden akadály elhárul és a bűnös megismeri Isten megbocsátó
szeretetének jelentését. Krisztus által a bukott emberért hozott áldozat révén
Isten jogosan bocsáthat meg annak a törvényszegőnek, aki elfogadja Krisztus
érdemeit. Krisztus az a kapcsolat, mely által a kegyelem, a szeretet, és az
igazságosság Isten szívéből a bűnös szívébe áradhat. „Ha megvalljuk bűneinket,
hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden
hamisságtól” (1Jn 1:9).
Dániel próféciája feljegyzi Krisztusról, hogy „eltörli a hamisságot” és
„elhozza az örök igazságot” (Dán 9:24). Minden lélek így szólhat: „Tökéletes
engedelmessége által Jézus eleget tett a törvény előírásainak. Egyedüli
reményem abban van, hogy reá tekintsek, mint helyettesemre és kezesemre,
aki tökéletesen engedelmeskedett a törvénynek érettem. Érdemeibe vetett
hit által szabad vagyok a törvény kárhoztatásától. Igazságának ruháiba öltöztet
engem, ami a törvény minden előírására feleletet jelent. Tökéletes vagyok az
örök igazságot hozó Krisztusban. Ő Isten elé állít engem abban a folt nélküli
ruhában, amiben emberi szövésnek nyoma sincs. Minden Krisztustól van és
minden dicsőség az Isten Bárányát illeti, aki elveszi a világ bűneit.”
Sokan azt gondolják, hogy valami különleges indíttatásra kell várniuk,
mielőtt Krisztushoz jöhetnek, pedig csak a számunkra felkínált irgalom és
kegyelem elfogadására való szándék őszintesége a fontos. Így kell szólnunk:
„Krisztus meghalt értem. Az Úr szeretne megváltani bűneimből, és én Jézushoz
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megyek, ahogyan vagyok, késedelem nélkül. Megragadom Isten ígéretét és
engedek Krisztus vonzásának.” Az apostol ezt mondja: „Mert szívvel hiszünk az
igazságra” (Róm 10:10). Senki sem hihet szívből az igazságra és igazulhat meg hit
által, miközben az Isten Igéje által tiltott dolgokat cselekszi, vagy elhanyagolja
valamilyen ismert kötelességét.
A HIT GYÜMÖLCSE A JÓ CSELEKEDET
A valódi hit jó cselekedetekben nyilvánul meg, mert a hit gyümölcse a jó
cselekedet. Ha az ember átadja Istennek akaratát és együttműködik vele,
miközben Ő munkálkodik szívében, akkor életében megvalósítja azt, amire
Isten Szentlelke által készteti, s ekként összhang lesz a szív szándéka és az élet
gyakorlata között. Minden bűnt meg kell tagadni, mint olyan gyűlöletes dolgot,
mely keresztre feszítette az élet és dicsőség Urát. A hívőnek növekednie kell
tapasztalatokban, azáltal, hogy szüntelen Krisztus dolgait cselekszi. Az akarat
folytonos átadása és állandó engedelmesség által részesülünk a megigazulás
áldásában.
A hit által megigazultaknak meg kell őrizniük az Úr útját. Ha az ember
cselekedetei nincsenek összhangban hitvallásával, akkor az annak bizonyítéka,
hogy nem igazult meg hit által. Jakab mondja: „Látod, hogy a hit együtt
munkálkodott az ő cselekedeteivel és a cselekedetekből lett teljessé a hit.” (Jak
2:22.)
Az a hit, amely nem terem jó gyümölcsöket, nem igazítja meg a lelket.
„Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán
hitből” (Jak 2:24). „Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az őnéki
igazságul” (Róm 4:3).
A tulajdonított igazság a megigazító hit eredménye, és ez a megigazulás
az, amiért Pál olyan elszántan küzd. Ezt mondja: „Annakokáért a törvénynek
cselekedeteiből egy test sem igazul meg őelőtte: mert a bűn ismerete a törvény
által vagyon. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről
tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; Istennek igazsága pedig a
Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert
nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége
nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság
által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy
megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt... A
törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a
törvényt megerősítjük.” (Róm 3:20-31.)
A kegyelem érdem nélküli kedvezés; a hívő saját érdeme nélkül igazul
Szemelvények, 1. kötet, 357-365. (Hit általi megigazulás)

89

meg, anélkül, hogy bármit is felajánlhatna Istennek. Megigazult az Atya előtt
helyettesünkként és kezesünkként álló Krisztus Jézus megváltása által. Noha a
Krisztus érdeme által igazul meg, nem áll szabadságában gonoszt cselekedni.
A hit szeretet által működik és megtisztítja a lelket. A hit rügyezik, virágzik és
csodás gyümölcshozamot eredményez. A hit olyan jócselekedetekkel párosul,
mint például a betegek meglátogatása, a szegények gondozása, az árvák és
özvegyek gyámolítása, a ruhátlan felöltöztetése és az éhező megelégítése.
Krisztus mindenütt jót tett, és amikor az emberek egyesülnek vele, akkor azok
szeretik Isten gyermekeit és szelídség és igazság vezeti lépteiket. Arcuk kifejezése
feltárja tapasztalatukat, és az emberek meglátják rajtuk, hogy Jézussal voltak és
róla tanultak. Krisztus és a hívő egy lesz. Jézus jellemének szépsége megjelenik
azokon, akik szoros kapcsolatban vannak a hatalom és szeretet Forrásával.
Krisztus a megigazító igazságosság és a megszentelő kegyelem hatalmas
letéteményese.
Mindenki hozzá jöhet és vehet az Ő teljességéből. Jézus ezt mondja:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és
én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28.) Miért nem teszünk hát félre minden
hitetlenséget és figyelmezünk Jézus szavára? Nyugalmat akartok, békességre
vágytok? Szóljatok ekként szívetekből: „Uram Jézus, jövök és elfogadom
meghívásod.” Higgyetek benne kitartó hittel és Ő meg fog szabadítani. Jézusra,
hitetek szerzőjére és bevégzőjére irányul-e figyelmetek? Azt szemlélitek-e, aki
igazsággal és kegyelemmel teljes? Elfogadtátok-e azt a békét, amit egyedül
Krisztus adhat? Ha nem, adjátok át magatokat neki és kegyelme által törekedjetek
nemes és emelkedett jellem elérésére. Törekedjetek kiegyensúlyozott,
határozott és vidám lelkületre! Táplálkozzatok Krisztusból, az élet kenyeréből,
és életetekben megmutatkozik az Ő jellemének és lelkületének kedvessége.

<<< vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmány
SZEMELVÉNYEK, 1. KÖTET, 318-321. (ÁTALAKULÁS HIT ÉS
ENGEDELMESSÉG ÁLTAL)
Krisztus evangéliumi tanítása tökéletes összhangban áll az ószövetségi
próféták tanításaival. Az ószövetségi próféták éppúgy Krisztus küldötteiként
szóltak, mint az újszövetségi apostolok. Tanításaik között nincs ellentmondás.
De Sátán folyton munkálkodott és munkálkodik, hogy az igazságtalanság
hazugságával hatástalanítsa Isten Igéjét. Az egyszerűt és egyértelműt
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titokzatossá igyekszik tenni, és nagy tapasztalatra tett szert ebben a munkában.
Ismeri Isten jellemét és ravaszsága által foglyul ejtette a világot. A bűn Isten
Igéjének hatástalanítása által jött a világba. Ádám elhitte Sátán csalását, és Isten
jellemének hazug bemutatása által élete megváltozott és megromlott. Nem
engedelmeskedett Isten parancsának, és elkövette azt a dolgot, melyről az Úr
megmondta neki: ne tegye! Engedetlensége miatt Ádám elbukott. Ha kiállta
volna a próbát és hűséges marad Istenhez, a romlás zsilipjei nem nyíltak volna
meg világunk felé.
A Sátán által meghamisított istenképben való hit miatt az ember jelleme és
sorsa megváltozott ugyan, de ha hisz Isten Igéjében, akkor elméje és jelleme
átalakul, és alkalmassá válik az örök életre. „Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen” (Jn 3:16). - E kijelentésben való hit átalakítja a szívet és Isten
képmására formálja az embert.
Mint ma is sokan, úgy (megtérése előtt) Pál is magabiztos volt öröklött
vallásosságában. Magabiztossága azonban hamis alapokra épült. Hite Krisztuson
kívüli volt, mivel formaságokban és ceremóniákban bízott. A törvényt illető
buzgóságában Krisztussal nem volt kapcsolata, ami ezért értéktelen volt. Azzal
dicsekedett, hogy a törvény előírásainak hiánytalanul eleget tett, azonban
megtagadta Krisztust, aki értékessé tette a törvényt. Meg volt győződve igazáról.
Így szól erről: „Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti
Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem
Jeruzsálemben: és a szentek közül én sokat börtönbe vetettem, a főpapoktól
való felhatalmazást megnyervén. Sőt, mikor megölettetének, szavazatommal
hozzájárultam.” (ApCsel 26:9-10.) Egy ideig Pál szörnyű tevékenységet folytatott,
s közben azt gondolta, hogy Isten szolgálatát végzi. Azt mondja: „...mert
tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben.” (1Tim 1:13.) Őszintesége azonban
nem igazolta tettét, s nem tette hamisságát igazzá.
A hit az a közvetítő, amin keresztül az igazság vagy a hamisság megtalálja
helyét az elmében. Az igazág és a hamisság ugyanazon a folyamaton keresztül
kerül elfogadásra, de határozott különbség van a között, hogy Isten Igéjében
vagy az emberek szavában hiszünk. Amikor Krisztus megjelent Pálnak és ő
meggyőződött arról, hogy szentjei személyében magát Jézust üldözte: elfogadta
a Jézusban való igazságot. Értelmén és jellemén átalakító erő hatott át, s új
emberré vált Jézus Krisztusban. Olyan teljességgel fogadta el az igazságot, hogy
sem föld, sem pokol nem ingathatta meg hitét.
Sokan kiáltanak így: „Higgy, csak higgy!” - Kérdezd meg tőlük, hogy miben
kellene hinned! Talán azokban a hazugságokban, melyeket Sátán kovácsolt Isten
Szemelvények, 1. kötet, 318-321. (Átalakulás hit és engedelmesség által)
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szent, igaz és jó törvénye ellen? Az Úr nem arra használja nagyszerű és drága
kegyelmét, hogy hatástalanná tegye törvényét, hanem hogy megalapozza azt.
Mi volt Pál elhatározása? Így szól: „Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol
legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a
kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná. ... Én pedig éltem
régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett
a bűn [megszűnt-e a parancsolat? - nem!], én pedig meghalék. ... Azért ám a
törvény [közvetlenül keresztezi szabadságomat és békémet? - nem!] szent, és a
parancsolat szent és igaz és jó.” (Róm 7:7-12.)
A TÖRVÉNY NEM KÉPES MEGBOCSÁTANI
Pál megértette, hogy a törvénynek nincs hatalma arra, hogy megbocsásson
a törvényszegőnek. „A törvény cselekedeteiből egy test sem igazulhat meg”
(Róm 3:20). „Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a
test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a
bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön
bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint” (Róm 8:3-4).
Az Úr látta bukott helyzetünket. Látta, hogy kegyelemre van szükségünk,
és mivel szeretett minket, kegyelmet és békét adott számunkra. A kegyelem
kedvezést jelent annak irányába, aki azt nem érdemli meg, aki elveszett.
Bűnösségünk ténye nem zárja el előlünk Isten irgalmát és szeretetét, hanem
szükségessé teszi azt irányunkba - megváltásunk érdekében. Krisztus így szól:
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek
titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök
megmaradjon” (Jn 15:16).
Amikor Ádám vétkezett, Isten elégtételt szerzett visszaállítása érdekében.
A megfelelő időben Jézus, az élet Fejedelme, eljött világunkba, hogy harcba
szálljon a sötétség hatalmasságaival. Világunkban Sátánnak alkalma volt arra,
hogy megláttassa minden törvénytől független alapelveinek következményét.
Krisztus pedig, Atyja parancsolatainak való töretlen engedelmessége által,
az igaz alapelvek gyakorlásának eredményét mutatta meg. Gonosz elveinek
megfelelően Sátán ádáz kísértésekkel zaklatta Isten Fiát, és végül ítélőszék elé
állíttatta, hogy ok nélkül halálra ítéljék. A gonoszok szövetsége arra indította az
emberi szíveket, hogy gonosz tetteket vigyenek véghez. Krisztust és Barabbást
a sokaság elé hozták. Barabbás hírhedt rablógyilkos volt, Krisztus pedig az
Isten Fia. Végigtekintve a két emberen, Pilátus azt gondolta, hogy az emberek
habozás nélkül Jézust fogják választani. A nemesség, az értelem és a tisztaság
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jelei egyértelműek voltak ábrázatán, Barabbás durva vonásainak szembetűnő
ellentéteként. Pilátus megkérdezte: „A kettő közül melyiket akarjátok, hogy
elbocsássam néktek?” (Mt 27:21.) A dühödt tömeg rekedt kiáltása pedig azt
válaszolta: „Barabbást”. „Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal,
akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg! A helytartó
pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak
vala, mondván: Feszíttessék meg!” (Mt 27:22-23.)
SÁTÁN VERESÉGE KRISZTUS HALÁLA ÁLTAL
Ebben a választásban Sátán akarata nyilvánult meg. A mennyei seregek és
a teremtett világok felismerték Sátán vádoló, hazug és gyilkos természetét. A
mennyben és az el nem bukott világokban Sátán csaló hatalmának és gonosz
elveinek kérdése eldőlt és Krisztus -, aki az elbukott emberért kiállta a próbát tökéletes tisztasága és szentsége mindörökre igazolódott. Sátán jellemének és
elveinek kiteljesedése során végleg kikerült az el nem bukott világok szeretetéből,
az ő és Krisztus kijelentései közötti küzdelem végérvényesen eldőlt a mennyben.
A Krisztus jellemében megnyilvánuló igazságosság a világ mindenkori horgonya,
megváltó reménysége. Mindenki, aki Krisztust választja, hittel mondhatja: „Az
Úr az én igazságom.”
Krisztus „utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség
ismerője! mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt; és nem gondoltunk vele.
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy
ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő
sebeivel gyógyulánk meg” (Ésa 53:3-5).
Krisztus kegyelme és Isten törvénye elválaszthatatlanok egymástól. Jézusban
irgalmasság és hűség összetalálkoznak, békesség és igazság csókolgatják
egymást. Élete és jelleme nem csak Isten jellemét tárja fel, hanem az ember
lehetőségét is. Jézus Isten képviselője volt és az emberiség példája. Bemutatta
a világnak, hogy mivé válhat az emberiség, ha hit által egyesül az istenséggel.
Isten egyszülött Fia magára vette az emberi természetet, és keresztjét a menny
és a föld közé helyezte. A kereszt Istenhez vonja az embert, Istent pedig az
emberhez. Az igazság elhagyta magas és rettenetes pozícióját; a mennyei
seregek, a szentség katonái, közel húzódtak a kereszthez, tisztelettel hajolva meg
előtte, mert a kereszten elégtételt nyert az igazság. A kereszt kivonja a bűnöst a
bűn fogságából és a gonoszság szövetségéből. Minden kereszt felé tett lépésével
szíve meglágyul és bűnbánattal kiált fel: „Az én bűneim feszítették keresztre
Szemelvények, 1. kötet, 318-321. (Átalakulás hit és engedelmesség által)
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Isten Fiát.” Bűneit a keresztnél hagyja, Krisztus kegyelme pedig átalakítja
jellemét. A Megváltó kiemeli a bűnöst a porból és a Szentlélek vezetésére bízza.
Miközben a bűnös a Megváltóra tekint, reménységet, biztonságot és örömet
talál. A hit megragadja Krisztust szeretetben. A hit szeretet által munkálkodik és
megtisztítja a lelket. (The Signs of the Times, 1893. június 5.)

<<< vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmány
RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 6. RÉSZ
1. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál
nagyobb legyen?
2. Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?
3. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba,
az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen
feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is
új életben járjunk.
5. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk,
bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy
megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7. Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele.
9. Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a
halál többé rajta nem uralkodik,
10. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
11. Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az
Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki
az ő kívánságaiban:
13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek;
hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek,
és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
14. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt,
hanem kegyelem alatt.
15. Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem
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kegyelem alatt? Távol legyen.
16. Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az
engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a
bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17. De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek
szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, a melyre adattatok.
18. Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert a miképen
oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a
hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak
a megszenteltetésre.
20. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, a miket most
szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22. Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek
pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig
örök élet.
23. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi
Urunk Krisztus Jézusban.

5. Tanulmány javasolt olvasmány
THE SIGNS OF THE TIMES, JANUARY 27; FEBRUARY 3, 1898:
“KNOWING CHRIST.”
The Signs of the Times,
January 27, 1898 Krisztus ismerete, No. 1.
Amikor Krisztus utolsó tanítását mondta tanítványainak, keresztre feszítése
előtt, Filep így szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk.”
Krisztus megdöbbenve a megértés hiányán, meglepetten és fájdalmasan
kérdezte: „Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem,
Filep?” A tanítványok közel három évig voltak Krisztus társai; hallgatták szavait,
tanúi voltak hatalmas műveinek, és hallották, ahogy a farizeusoknak mondta,
miközben olvasta gondolataikat: „Én és az Atya egy vagyunk.”, és elámult, hogy
még nem ismerték meg Őt. Ha nem lettek volna olyan lassúak a felfogásban, ha
elkötelezettebb hallgatói és cselekvői lettek volna a Megváltó szavainak, akkor
nem szomorították volna meg szeretetteljes szívét a hitetlenségük miatt.
The Signs of the Times, January 27; February 3, 1898: “Knowing Christ.”
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Filep kétsége az aranyigazság kimondását kívánta meg, amit elengedhetetlen
volt, hogy a tanítványok meghallják. „Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok,
és az Atya én bennem van?” – kérdezte Krisztus. „A beszédeket, a melyeket én
mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik,
ő cselekszi e dolgokat. Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya
én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem.”
Nem sokkal ez előtt Krisztus ünnepélyesen és határozottan kijelentette: „A ki
hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. És a
ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy
senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.”
Krisztus megmutatta, hogy az örökkévalóság kincsei az Ő parancsára
vannak. Nem volt korlátozva, hogy nekik adja. Az örökkévalóság felhalmozott
kincseit hozta e világra az, aki hitte, hogy nem rablás Istennel egyenlőnek
lenni. Hatalommal és elhatározással azt mondta, hogy akik itt szenvedtek az Ő
nevéért, azok a mennyben kapják meg jutalmukat, ezzel is megmutatva Istennel
való egységét.
Pál apostol a Szentlélek ihletésére szólva ezt mondja Krisztusról: „Minekutána
az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által,
ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, A kit tett mindennek örökösévé, a ki
által a világot is teremtette, A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő
valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket
bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban.”
Krisztus tanításában Jónásra utalt. A próféta Ninivébe ment, hogy átadja
Isten üzenetét, és a figyelmeztetés végigcsengett az istentelen város utcáin.
Üzenete megalázta azt a nemzetet, amely abban az időben a leghatalmasabb
volt a földön. Pusztulásuk kihirdetése nagy megaláztatással késztette őket a
bűnbánatra, és így elhárult a végzetük. Isten törvényét és Izrael Istenét tisztelték
és felmagasztalták az egész pogány világban. Ezen tapasztalatot a zsidók
örökké emlékezetükben tartották. Azonban Krisztus így szólt: „Nagyobb van itt
Jónásnál.”
Salamon volt az egyik legnagyobb király, aki valaha jogart tartott kezében.
Ő építette fel a csodálatos jeruzsálemi templomot, amely jellegzetességet és
nagyszerűséget adott a zsidó nemzetnek. A zsidók magasztalták és tisztelték
őt, de Krisztus előttük állva kijelentette: „nagyobb van itt Salamonnál.” Azokról
a pátriárkákról és prófétákról beszélt, akik vágytak a lábai elé ülni, és tanulni
Tőle, akik nagyobb megtiszteltetésnek vélték, ha neki szolgálhattak volna.
Tanítványaihoz fordulva így szólt: „A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak;
és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és
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igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok,
és nem hallották.”
Krisztus kisajátította magának a tekintélyi címet, és megerősítette igényét
teljes szolgálatunkra és hűségünkre. „Ti engem így hívtok: Mester, és Uram.” –
mondta. „És jól mondjátok, mert az vagyok.” Ha a testben megnyilvánuló Istenen
kívül bárki ezt állította volna, az istenkáromlásnak minősült volna a mennyei
udvarokban. De Krisztus nem állított hamisat. Valóban egy volt Istennel. Milyen
lassú felfogásúak lehettek a tanítványok, amikor azt kérdezték: „Mutasd meg
nékünk az Atyát, és elég nékünk.”
Jézus kijelentette, hogy „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged,
az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.” Ezek a szavak sokat
jelentenek. Csak Krisztus megismerésével ismerhetjük meg Istent. Isten Küldötte
mindenkit felszólít, hogy hallgassa meg ezeket a szavakat. Ezek Isten szavai, és
mindenkinek figyelnie kell rájuk; mert általuk fognak megítéltetni. Krisztust
üdvözítően ismerni annyit tesz, mint a szellemi tudás által életre kelni, szavait
gyakorolni. E nélkül minden más értéktelen.
Krisztus azért jött erre a világra, hogy kinyilatkoztassa az Atyát. Micsoda
türelem, sajnálkozó gyengédség, micsoda isteni együttérzés, micsoda
céltudatosság mutatkozott meg! Nem vallott kudarcot és nem is csüggedt el.
Ő volt a tisztaság megtestesítője, és szeretete párhuzam nélküli volt. Minden
lépésnél önmegtagadást és önfeláldozást gyakorolt. Halálában Ő volt az Isten
és az ember közötti megbékélés kinyilatkoztatása. Azáltal, hogy magára vette
természetünket, örök korokon át hozzánk kötötte magát. Ő a képviselőnk és a
fejünk. Ő képviseli fajunkat Isten előtt, eddig is és mindörökké magán viseli a
faj emberségét. Az Atya előtt könyörög mindazok tökéletes igazságáért, akik
elfogadják Őt.
Krisztus felszólít minket, hogy hallgassuk az Ő szavait, hogy megismerjük Őt.
„A kinek van füle a hallásra, hallja.” Nem úgy kell hallanunk, mint azok, akikről
az apostolok mondták: „de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem
párosították hittel azok, a kik hallották.” Akik üdvözítően hallgatják, azok hittel
hallanak, és komolyan odafigyelnek a hallottakra, nehogy eltévedjenek.
Krisztus így szól, „Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram!
megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám
akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te
nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem
cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd
nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.”
„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom
The Signs of the Times, January 27; February 3, 1898: “Knowing Christ.”
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azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és
eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt
össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem
cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette
házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba
a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.”
Isten felmérte, mennyibe kerül az ember megmentése. Ez az üdvösség csak
azáltal valósult meg, hogy feláldozta magát Fiában. „Úgy szerette Isten e világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” A földi szülők szeretik gyermekeiket. Mit érzett akkor Isten,
amikor szeretett Fiát megvetették azok, akikért jött, hogy felemelje, nemesítse
és megmentse? Látta Őt meghalni a kereszten, kinevették és kigúnyolták a
járókelők, és mintha elrejtette volna előle az arcát. Krisztus az egész világ bűnét
hordozta, és meghalt a bűnös helyett. Magasztaljátok a mennyek Istenét, aki
felismeri önfeláldozásának mélységét; mert együtt szenvedett a Fiával.
A bűnösnek olyannak kell látnia Jézust, amilyen, telve kegyelemmel és
igazsággal. A mennyei békét azok fogják érezni, akik ismerik Őt, aki először
szeretett minket, aki a tízezer közül a legfőbb, és mindenben kedves. Minden
hosszadalmas kétség eloszlik. Szívük égni fog az isteni szeretet tüzében, és
jellemük átalakul.
The Signs of the Times,
February 3, 1898 Krisztus ismerete, No. 2.
Ma is hallhatjuk Filep kételkedő szavait azoktól, akiknek sok-sok bizonyítékuk
van, nagyok és ünnepélyesek. Sokan hisznek Krisztusban, de kevesen
rendelkeznek róla tapasztalati ismeretekkel. Gyakorlati szempontból nem
ismerik Krisztust. Messziről ismerik Őt, de nincs valós fogalmuk róla. Minden
korban sokan voltak tanúi, úgymond Krisztus jelenlétében, a mennyei világosság
megnyilvánulásának, látták Isten Lelkének és erejének mély mudulatait, és
mégsem becsülték meg az Ő jóságának és szeretetének kegyelmes jeleit. Mutass
nekünk egy jelet, mondják. Ha te vagy az igazság, akkor mutass nekünk egy
jelet. Azonban az igazság jele és hatása folyamatos jel. Az emberiségre gyakorolt
átalakító hatása isteni erejéről tanúskodik, de a hitetlenek lelki érzékei annyira
eltompultak, hogy nem tudják felfogni. A szavakat visszhangozzák: „Mutasd meg
nekünk az Atyát, és elég nekünk.” A Megváltó, aki valaha papunk és királyunk
volt, megszólítja a hitetlent: „Annyi idő óta veletek vagyok [a társaságodban], és
még sem ismertél meg engem?”
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Az a képtelenség, hogy megértsük az isteni igazságot, és hogy Krisztusban
meglássuk Isten jellemét, ma éppúgy megsebzi a Megváltót, mint amikor azt
mondta Filepnek: „ Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg
engem, Filep?” „És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk… a ki teljes vala
kegyelemmel és igazsággal.” A végtelen Isten Fia minden emberért megízlelte
a halált. Elhagyta a királyi udvarokat, és istenségét emberiséggel ruházta
fel. Szegény lett érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által gazdagok legyünk.
Amikor itt nem a királyok és nemesek, a föld gazdagjai közé sorolt, hanem a
szegények közé, akiknek megélhetésükért fáradozniuk kellett. Saját nemzete
félreértette, meghamisította, gyűlölte, szidalmazta. „Útált és az emberektől
elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője… Megsebesíttetett
bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta
van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” „Krisztus is szenvedett érettetek, néktek
példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: A ki bűnt nem cselekedett,
sem a szájában álnokság nem találtatott: A ki szidalmaztatván, viszont nem
szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan
ítélőre: A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek
meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.”
Krisztusban minden ember bűne meg lett büntetve. Úgy helyezték őket az
ártatlan Bűnhordozóra, mintha az övé lett volna. Az Ő számlájára terhelték őket.
Krisztus annyira szerette az elesett embert, hogy minden bűnössel lekötötte
érdeklődését. Benne egyesült az istenség és az emberiség, összekötötte magát
Ádám minden fiával és lányával. Miután vállalta a felelősséget, hogy meghaljon
a bűnös helyett, az Ő érdekeit az emberi család minden tagjának érdekeivel
azonosítja. És minden gonosz tett, minden törvényszegés, minden lázadás, akár
gondolatról, akár tettről van szó, átüti Krisztus szívét, mert Ő elkötelezte magát,
hogy az emberiséget képviseli.
A Kálvária keresztjében az irgalom és az igazság találkozott egymással; igazság és
békesség megcsókolta egymást. Krisztus az emberi természet felvállalásával minden
bűnöst magához fűzött az együttérzés és a szeretet szálaival, amelyeket soha nem
lehet eltörni addig, amíg rettenetes fenséggel ki nem mondja: „A ki igazságtalan,
legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki
igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar
eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő
cselekedete lesz.” Egyénileg el kell fogadnunk Krisztust egyetlen reménységünknek.
Ismernünk kell Őt. Ő a mi Közbenjárónk, ezért neki kell megvallanunk bűneinket és
lemondanuk azokról. Teljesen lemondott önmagáról az emberért, és az embernek
Jézus által teljesen le kell mondania önmagáról Isten előtt.
The Signs of the Times, January 27; February 3, 1898: “Knowing Christ.”
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Krisztus szavainak tanulmányozásával minden lehetőségünk megvan arra,
hogy megismerjük Őt. Ezt meg kell tennünk, ha szeretnénk megmenekülni.
„Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem
iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és iszsza az
én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon… A
miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki
engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá; nem
úgy, a mint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: a ki ezt a kenyeret eszi,
él örökké… A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek,
a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. „
Ismerjük-e Krisztust? Vagy az Ő hangja úgy száll le hozzánk is, mint ahogyan
az idők hosszú során, és szomorúan mondja: „Annyi idő óta veletek vagyok, és
még sem ismertél meg engem? Mi jellemzi a hitünk? Vajon ugyanaz-e, mint
a Krisztus körül tolongó összezsúfolódott tömegét? Vagy talán olyan, mint
annak a nőé, aki meggyógyult azáltal, hogy megérintette? Önmagát siettetve
ment át a tömegen, mondván: „Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.” És
milyen gyorsan különböztette meg Krisztus a hit érintését a tömeg hétköznapi
érintésétől! Milyen a kapcsolatunk Krisztussal? Illusztrálja-e ez azoké, akik
tolongtak és szorongatták Őt, de mégsem részesültek hasznukból, mert nem
hittel érintették meg?
Sajnálatos módon sokan nem ismerik Krisztust, mert örömüket lelik az
igazságtalanságban. A sokasághoz hasonlóan ők is folyamatosan érintik
Krisztust, de nem származik belőle semi jó; mert nem az az elhatározásuk, hogy
megismerjék Őt. Saját hajlamaikat kívánják követni. Amikor azt látják, hogy
megvallhatják Krisztus követését az önmegtagadás gyakorlása nélkül, akkor
az Ő oldalán állnak; de amikor felszólítják őket, hogy tagadják meg magukat,
akkor már nem vonzódnak Hozzá. Cselekedetükkel azt mondják: Nem a te utad
akarom Uram, hanem a saját utamat!
Kik azok a sokaságból ma, akiknek minden lehetőségük megvolt megismerni
Urukat, és mégis azt mondják: „Mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk.”?
Mit mondhatunk azoknak, akik nagyon nem ismerték meg Krisztust a személyes
tapasztalatok által? Istennek jövendölései a birtokodban vannak. Kutasd a
Szentírást; mert Krisztusról tesznek bizonyságot. Ha igazán szeretnél ismeretet
szerezni Róla, akkor megteheted azt. Kutassátok az Írásokat, hogy megismerjétek
Őt, akinek a helyes ismerete jelenti az örök életet. Nézze Reá, ha őt szemléled,
akkor engedelmeskedni tudsz Igéjének. Folyton úgy keress, mint ahogyan
az elrejtett drágaköveket keresik, hogy így lelkileg gazdagodhass. Elmélkedj
Krisztus szavain, mert így tanulod meg, hogy mi Ő számodra! Ha megvallod
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Őt, ha felmagasztalod Őt és beszélsz Róla, akkor hitet nyersz benne; és átjár a
buzgóság, hogy kegyelmének igazi sáfára lehess.
Adunk-e olyan megbecsülést a Megváltónak, amely megfelel a nekünk
adott világosságnak? Krisztus barátai vagy ellenségei vagyunk? Ez a kérdés örök
érdekeinket érinti. Biztosítanunk kell elhívásunkat és megválasztásunkat. Nem
bízhatunk egy tétovázó, esetleges hitben. Ki kell tudnunk mondani, hogy nem
ravaszul kitalált meséket követtünk. Krisztusnak személyes Megváltónknak kell
lennie; és Ő nem lehet ez, hacsak nincs tapasztalati tudásunk Róla. Az Ő felületes
ismerete nem használ. Tudásunknak gyakorlatiasnak kell lennie; olyannak,
amely hasonlóvá tesz minket Őhozzá.
Krisztus a szív ajtajában vár, és ezt mondja: Nyisd meg nekem! Viszont senkire
sem fogja rákényszeríteni magát. Figyelünk-e az Ő hangjára? Büszkeségünket
megalázza-e és csökkenti-e az Ő isteni együttérzése és szánakozó szeretete?
Nyisd ki a szív ajtaját; mert Krisztus belépésre vár. „Ímé az ajtó előtt állok és
zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek
ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” Tekints Jézusra, aki megkísértetett
és megpróbáltatott; mert közel van, és arra vár, hogy megváltó szánalmával és
kegyelmével segítsen. Nézz állandóan Rá, és megtanulod megismerni Őt. Az Ő
neve minden keresztény értékes elsőszülöttségi joga. Példáját tanulmányozni és
gyakorolni kell. Ez felemeli, finomítja és megtisztítja a mindennapi életet. Isteni
erejével az egyszerű, mindennapi kötelességeket is megvilágosítja. A kétségek
eltűnnek az Igazság Napjának fényes sugarai előtt.
Kiformálódott-e benned Krisztus, aki a dicsőség reménysége? Ha valaki más
megismeri Krisztust, és vezetőjének ismeri el, az nem fog rajtad segíteni. Neked
kell megismerned Őt. Olyan ismereteket kell szerezned Róla, hogy elmondhasd
a szamaritánusokkal: „Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk
hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus.” Pállal együtt
el kell tudjuk mondani: „Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő
az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni.”

<<< vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmány
A TE IGÉD IGAZSÁG, 173-175. (RÓMAI LEVÉL 8. fejezet)
11. (Máté 26:39; Lukács 22:42,43; lásd 1Korintus 15:20; 40-52 megjegyzéseit)
Áldás kelyhe - De ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta a Jézust a
halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti
A Te Igéd Igazság, 173-175. (Római levél 8. fejezet)
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halandó testeteket is az bennetek lakozó Lelke által.” Mily drágák ezek a szavak
minden bánkódó téteknek. Krisztus az irányítónk és vigasztalónk, aki megvigasztal
minket minden megpróbáltatásban. Mikor keserű italt ad innunk, egyúttal az
áldás kelyhét is ajkunkhoz emeli. Megtölti a szívet odaadó engedelmességgel,
boldogsággal és békével a hitben, képesít engedelmesen így szólnunk: „Nem az
én, hanem a te akaratod legyen meg, ó Uram. (1894,65/a. levél)
13. Lásd lKorintus9:24-27 megjegyzéseit.
15-21. (1Timóteus 1:9,10; Jakab 1:22-25; lásd 2 Korintus 3:6,9 megjegyzéseit)
Nem az engedelmesek, a törvényszegők szolgaság alatt - Pál pontosan leírja a
törvény szolgasága alatt levő embereket. Ezek a törvény szolgasága alatt levő
embereket. Ezek a törvény megrontói. Engedetleneknek, törvénytaposóknak,
bűnösöknek, szentségteleneknek, förtelmeseknek, gyilkosoknak, paráznáknak,
hazugoknak, és a megbízható tanítástól eltávolodónak nevezi őket. 1 Timóteus
9:10
Isten törvénye a jellemhibát kimutató tükör. A gonoszságokban
gyönyörködöknek nem kellemes erkölcsi torzultságukat látni. Nem értékelik a
megbízható tükröt, mert föltárja előttük bűneiket. Ezért érzéki gondolkodásuk
elleni háború helyett a hű és igaz tükör ellen hadakoznak, melyet az Úr pontosan
azzal a céllal adott nekik, hogy ne álltassák magukat, hanem hogy tisztán lássák
jellemük hibáit.
A hibák fölismerése a tükör vagy a maguk gyűlöletére vezesse-e őket? Vessék
talán el tükröt, mely föltárta hibáikat? Dehogy vessék! Hiszen a tükör áltat
megmutatott melengetett jellemhibáik bezárják előttük a menny kapuit, hacsak
el nem távolítják azokat és tökéletessé nem válnak Isten előtt. (Szemle 1870
március 8)
(Galata 4:24-31; 5:1) Engedelmesség, nem szolgaság - Aki hisz Jézusban,
nem áll Isten törvényének szolgasága alatt, hiszen az engedelmesek számára a
törvény az élet, nem pedig a halál törvénye. Aki fölismeri a törvény lelki jellegét,
aki megérti hatalmát, mim a bűn leleplezője, olyan tehetetlen állapotban
leledzik, mint a Sátán, ha csak el nem fogadják az engesztelést Jézus gyógyító
áldozatában, aki a mi engesztelésünk - Istennel való egységünk ( ,
A Jézusba vetett hit által lehetővé válik engedelmeskednünk a törvény
minden elvének. (1901,122. kézirat)
(Galata 3:6-9) A törvényeskedő vallás szolgaság jellege - A szolgaság lelkét
támasszuk föl, ha a törvényeskedő vallás szerint igyekszünk élni, ha a magunk
erejéből törekszünk megtartani a törvény követelményeit. Csak amennyiben az
Ábrahám szövetsége alá jövünk, van reménységünk. Ez pedig a Krisztusba vetett
hit által való kegyelem szövetsége. Az Ábrahámnak hirdetett evangéliumi őröm
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üzenet, melyből reménységét merítette, azonos volt a ma általunk hirdetett
örömhírrel, melyből a mi reménységünk fakad. Ábrahám Jézusra tekintett, aki a
mi hitünk szerzője és bevégzője is. (Ifjúsági nevelő 1892 szeptember 22)
17. (Galata 4:7) Isten engedelmes gyermekeinek előjogai - Isten szereti
engedelmes gyermekeit. Nem hűtlen alattvalóknak készített országot, hanem
a/bűn által megrontott világban kipróbált gyermekei számára. Az engedelmes
gyerekeknek előjoguk az Istennél való kapcsolat _Ha gyerekek - mondja örökösök is? A hallatlan örökség örökösei... Krisztus egy az ő/népével. (1897,
119 tevéi)
18. Lásd 2Korimus 4:17-18 fejtegetését.
22. Lásd Mózes 3.17-18 kiegészítő megjegyzéseit
26. Lásd Máté 3:13-17 hozzászólását
26, 34. (Efézus 5:2; Zsidók 7:24-28, 8:1,2; 9:24;1János 2:1; Jelenések 8:3,4;
lásd Cselekedet 1:11: Zsidók 7:25 megjegyzéseit) Jézus és Lelkének közbenjárásai
- Ez a szöveg úgy ábrázolja Jézust, mint aki szüntelenül az oltárnál állva áldozatot
ajánl föl a világ bűneiért. Ö pap az igazi szenthelyen, amelyet az Úr, s nem
ember emelt A zsidó szenthely árnyék-szolgálatában nincs többé érték. Nem
kell bemutatni többé a napi és évi áldozatot. Ezzel szemben a közbenjáró által
végzett elfedező áldozat elengedhetetlen a folytonos bűnözés miatt. Jézus Isten
jelenlétében szolgál, kiontott vérét, mintegy megölt bárányét ajánlva föl. Jézus
mutat be áldozatot a bűnös minden vétkéért, hiányosságáért.
Krisztus, a közbenjáró, és a Szendétek szüntelenül közbenjárnak az emberért.
A Létek nem ügy esedezik értünk mint Krisztus, aki a világ megalapítása óta
kiontott vérét ajánlja föl hanem a szíveken munkálkodik, imákat és bűnbánatot,
dicséretet és hálaadást váltva ki. Az ajkunkról szóló hálás köszönet annak
eredménye, hogy a Szemlétek szent emlékek húrját pendíti meg az emberben,
fölébresztve a szív zenéjét.
A vallásos gyakorlatok, imák. dicséretek, a bűn alázatos bevallása édes
illatként száll a bűnöstől a mennyei szenthelyre, de az ember romlottságán át
szállva, hacsak vér nem tisztítja meg, tisztátalan volta miatt értéktelen Isten
előtt. Nem szeplőtlenül száll föl, így hacsak az Isten jobbján álló közbenjáró
nem terjeszti elő és tisztítja meg igazságosságával, nem elfogadható Isten
előtt. Minden földi szenthelyről fölszálló édes illatnak Krisztus tisztító vérétől
kell nedvesnek tennie. Krisztus az Atya előtt tartja romlástól teljesen mentes
érdemének füstölőjét. Ebbe a füstölőbe gyűjti népe könyörgései’, dicséretét,
bűnvallomásait, majd hozzáadja a maga szeplőtlen igazságosságát. Így a Krisztus
közbenjáró áldozatától fűszerezve a jó illat tökéletesen, elfogadhatón száll föl
Isten elé. Akkor az Úr kegyelmes válaszokat küld vissza.
A Te Igéd Igazság, 173-175. (Római levél 8. fejezet)
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Bárcsak mindenki belátná, hogy az engedelmességben, bűnbánatban,
magasztalaiban és hálaadásban mindent Krisztus igazságosságának izzó tüzére
kell helyezni. Igazságosságának illata fellegként emelkedik föl a kegyelem trónja
körül. (1900. 50. kézirat)
29. (2Korintus 3:18; Kolossé 3:10) Isten erkölcsi képmása helyreállítva Jézus
Krisztus által - Bár Ádám bűne csaknem eltörölte Isten erkölcsi képmását. Jézus
érdemet és hatalma által vissza lehet állítani bennünk. Az ember jellemeben
Isten erkölcsi képmása állhat: mert Jézus megadja ezt neki. Hacsak Isten erkölcsi
képmása nem él az emberben, soha be nem léphet győzőként Isten városába.
(Szemle és hírnök 1890június 10)
29,30. Lásd Efézus 1 4,5,11 megjegyzéseit
34. (Zsidók 7:25; 1János 2:1: lásd Máté 28:18 megjegyzéseit) Krisztus
közbenjárása tart meg - Aki kitépi magát a Sátán rabszolgaságából és
szolgálatából, és Immánuel fejedelem véráztatta zászlaja alá áll azokat Krisztus
közbenjárása meg fogja tartant Krisztus az Atya jobbján álló közbenjárónkként.
mindig rajtunk tartja szemét, mert annyira szükséges, hogy megtartson minket
közbenjárásával, mim amennyire az szükséges, hogy megváltson nőnket vérével.
Ha egyetlen percre elenged bennünket, a Sátán résen áll, hogy elpusztítson.
Akiket vérével megváltott, most közbenjárásával tart meg (1893, T5 kézirat)
(Efézus 5:2: Zsidók 7:25-27: 9:23-26: 13:15: Jelenések 8:3,4) Állandó szükség
van Krisztus közbenjárására - Krisztus volt az egész zsidó üdvrend alapja A zsidó
papság szolgálata szüntelenül Krisztus áldozatára és közbenjárására emlékeztet.
Aki ma Krisztushoz jön, ne feledje, hogy az ő érdemei az az illatszer, mely a
bűnbánók imájával elegyedik, s bűnbocsánatot, könyörületet és kegyeimet nyer.
Folytonos szükségünk van Krisztus közbenjárására. Napról-napra, reggel és este
az alázatos szívnek imát kell felajánlani, me1yekre a kegyelem, a béke és öröm
feleletei érkeznek. „Ő általa vigyünk dicsőítő áldozatot mindenkor Isten elé, az
ő nevéről vallást tevő ajkak dicséretét.” „A jócselekedetekről és az adakozásról
el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” (1901, 14.
kézirat)
(János 14:6; 1Timóteus 2:5; Zsidók 9:11-14) Papi ruházatban - Krisztus az
összekötő kapocs Isten és ember között. Az Úr megígérte, hogy ha az ő nevére
hivatkozunk, közbenjár értünk. Igazságossága teljes értékét a kérelmező javára
használja. Krisztus esedezik az emberért, s az ember, isteni segítségre lévén
szüksége, magáért esedezik Isten jelenlétében, annak tekintélyére hivatkozva,
aki életét adta a világért. Amint elismerjük Isten előtt, hogy Krisztus érdemeire
támaszkodunk, jó illat járul közbenjárásainkhoz. Ki is tudná eléggé értékelni ezt a
nagy kegyelmet és szeretetet! Amint Krisztus érdemei által közeledünk Istenhez,
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Krisztus papi öltözékébe öltöztet bennünket. Maga mellé állít átkarol emberi
karjával, miközben isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Érdemeit
édes illatként teszi a kezünkbe levő füstölőbe, hogy támogassa kéréseinket.
Igen. Krisztus lett az ima közvetítője ember és Isten között. Ő lett az áldás
közvetítője is. Ő olvasztja össze az istenit az emberivel. Az embernek Isten
munkatársának kell lennie lelkük megmentésében, majd komoly, kitartó,
fáradhatatlan erőfeszítéseket, kell -tenniük a pusztulásra készek megmentéséért.
(1898. 22. levél)

<<< vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmány
RÓMAI LEVÉL 8:15-39.
15. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak
Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16. Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei
vagyunk.
17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig
Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk
meg.
18. Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók
ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem
azért, a ki az alá vetette.
21. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a
rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és
nyög mind idáig.
23. Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi
magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek
megváltását.
24. Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem
reménység; mert a mit lát valaki, miért reményli is azt?
25. Ha pedig, a mit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26. Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek.
Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek
Római levél 8:15-39.
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esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten
szerint esedezik a szentekért.
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van,
mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.
29. Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia
ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30. A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat
meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32. A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért
odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít;
34. Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott,
a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk:
35. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy
szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem,
vagy fegyver-é?
36. A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá
tekintenek mint vágó juhokat.
37. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket
szeretett,
38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem
szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus
Krisztusban.

7. Tanulmány javasolt olvasmány
SZEMELVÉNYEK, 1. KÖTET, 305-312.
JÖJJ, KERESS ÉS TALÁLJ
Krisztus, isteni Bűnhordozónk
Az ember számára lehetetlen, hogy megváltsa magát. Becsaphatja magát
ezt illetően, de akkor sem tudja megváltani saját lelkét. Egyedül Krisztus
igazságossága szolgálhat üdvösségére - az pedig Isten ajándéka. Az a menyegzői
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ruha az, melyben örömmel fogadott vendégként jelenhetsz meg a Bárány
menyegzői vacsoráján. Kapaszkodj hiteddel Krisztusba késedelem nélkül, akkor
új teremtés és világító fényforrás leszel Jézusban.
Krisztus neve „az Úr a mi igazságunk” és hit által mindenkinek úgy kellene
hívni őt: „az Úr az igazságom”. Amikor hittel megragadjuk Isten ajándékát, Isten
dicsérete száll ajkunkra és képesek vagyunk így szólni másokhoz: „Íme az Istennek
ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29.) El fogjuk tudni mondani az
elveszettnek a megváltási tervet illetően, hogy amíg a világ a bűn átka alatt volt,
az Úr megmutatta irgalmát az elveszett, reménytelen bűnösnek, és megmutatta
kegyelmének értékét és jelentését. A kegyelem érdem nélküli jutalom. A bűnről
mitsem tudó angyalok nem tudják milyen az, amikor kegyelmet gyakorolnak
velük, de bűnösségünk szükségessé teszi, hogy az irgalmas Isten kegyelmet
gyakoroljon velünk. Isten kegyelme küldte el Megváltónkat, hogy minket, mint
elszéledt vándorokat megkeressen és visszahozzon a nyájba.
Van valami hiányérzet lelkedben? Éhezel és szomjazol az igaz élet után? - Ha
igen, akkor az annak bizonyítéka, hogy Krisztus munkálkodott a szívedben. Azért
ébresztette ezt a szükségérzetet szívedben, hogy keresd Őt annak érdekében,
hogy a Szentlélek közreműködése által Isten megtegye azokat a dolgokat
életedben, melyeknek véghezvitele számodra lehetetlen. Az Úr nem ír elő más
feltételt, csak hogy éhezz irgalma után, vágyakozz megismerni tanácsát és áhítozz
szeretetére. „Kérj!” A kérés kinyilvánítja, hogy felismered szükségedet. Ha hit
által kérsz, meg fogod kapni a választ. Az Úr szavát adta, és az nem tévedhet.
Bűnösséged érzése és tudata elegendő indok arra, hogy az Úr irgalmáért és
együttérzéséért folyamodj. Nem a szentség a feltétele annak, hogy Istenhez jöjj,
hanem kérd Őt arra, hogy tisztítson meg minden bűntől és hamisságtól. Mire
várnál még? Miért nem fogod szaván Istent, és szólsz így:
„De íme, Jézus átadom,¤n¤ Tenéked magamat...” (Üé 108.)
Ha Sátán árnyékot akar vetni Isten és te közéd, ha bűnnel vádol és arra kísért,
hogy ne bízz Istenben és kételkedj kegyelmében, mondd ezt: Nem engedhetem
meg, hogy a gyengeségem Isten és közém álljon, mert Ő az én erősségem.
Bűneim sokasága Jézuson, isteni helyettesemen és áldozatomon nyugszik.
„Adni semmit nem tudok,¤n¤ „Keresztfádra borulok...” (Hé 221.)
Senki nem találhat olyat saját jellemében, ami kedvessé tehetné őt Isten előtt,
vagy ami elfogadását biztosíthatná. A bűnös egyedül Jézus által jöhet Istenhez,
akit azért küldött az Atya, hogy életet hozzon a világnak. Jézus az egyedüli
Megváltónk és Közbenjárónk; Benne van egyedüli reményünk a bűnbocsánatra,
a békességre és az igaz életre. Jézus vérének ereje az, ami a bűnsújtotta lélek
épségét helyreállíthatja. Krisztus az az illat, az a szent tömjén, amely kéréseidet
Szemelvények, 1. kötet, 305-312.
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elfogadtatja az Atyával. Szólj ekként:
„Mint látod hűtlen szolgaként,¤n¤ Most hitben roskadok eléd,¤n¤ Mert
értem adtál drága vért,¤n¤ Ó! Bárány Jézus, ím jövök! (Hé 177.)
Nincs szükség keserves szellemi törekvésre és gyötrelemre ahhoz, hogy
Krisztushoz jöjjünk. Csupán el kell fogadnunk azt a megváltást, melyről Isten
világosan szól Igéjében. Az áldás mindenkinek ingyenes. A meghívás így szól:
„Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek,
jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és
tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért,
ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és
gyönyörködjék lelketek kövérségben.” (Ésa 55:1-2.)
KRISZTUSBAN MEGTALÁLT IGAZSÁG
Jöjj, keress és találj! A menny gazdag tárháza nyitva áll és mindenki számára
ingyenes. Gyere alázatos szívvel, és ne gondolj arra, hogy valami jótettel ki kell
érdemelned Isten tetszését, vagy jobbá kell tenned magad mielőtt Krisztushoz
jössz. Nincs erőd arra, hogy jót tegyél önmagadtól, és állapotod megjavítására
sem vagy képes. Krisztuson kívül semmi érdemünk vagy igazságunk nincs.
Bűnösségünk, gyengeségünk és emberi tökéletlenségünk lehetetlenné teszi
Isten előtt való megjelenésünket, kivéve ha Krisztus folt nélküli igazságosságába
öltözünk. Úgy kell Benne találtatnunk, mint akiknek nem saját igazságuk van,
hanem a Krisztusé. Hivatkozz Isten ígéretére Krisztus nevében, mely minden név
felett való, s az egyetlen olyan név, mely által az ember üdvözülhet! Mondd
ezt: „Uram, bocsásd meg bűnömet! Kezemet kezedbe teszem, hogy segíts,
máskülönben elvesznék! Hiszek Benned!” A Megváltó így szól a bűnbánó
emberhez: „Senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam” (Jn 14:6),
„és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6:37). „...Én vagyok
segítséged” (Zsolt 35:3).
Amikor engedsz Krisztus vonzásának és csatlakozol Hozzá, megváltó hitet
gyakorolsz. Vallási dolgokról hétköznapi módon beszélni, vagy lelki éhség és élő
hit nélkül imádkozni lelki áldásokért, nem sokat ér. A Jézust körülvevő csodálkozó
sokaság nem vette észre, hogy a Jézussal való érintkezésből életerő származott.
De amikor a szegény, tizenkét év óta szenvedő asszony nagy szükségében
megérintette Jézus köntösének szegélyét, érezte a Belőle származó gyógyító
erőt. A hit érintése volt ez, Krisztus pedig felismerte ezt az érintést. Tudta, hogy
erő származott Belőle, és megfordulva a tömegben ezt kérdezte: „Ki az, aki
engem illete?” (Lk 8:45.) A kérdésen meglepődve a tanítványok így válaszoltak:
„...Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod: Ki az, aki engem
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illete? Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő
származék ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban,
reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt,
miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő monda néki: Bízzál leányom,
a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!” (Lk 8:45-48.) Teljes átadás,
tökéletes bizalom és mindenekfelett való szeretet jellemzi 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. „Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke,
az nem az övé” (Róm 8:9).
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők” (Jn 15:5) - mondja Jézus. El tudunk
képzelni ennél bensőségesebb kapcsolatot? A szőlővesszők és a szőlőtő rostjai
azonosak. Az életképesség, az erő és a tápanyag akadály nélkül és folyamatosan
jut a vesszőkbe. A gyökér a vesszőkbe küldi a tápanyagot. Ilyen a hívő Krisztussal
való kapcsolata is, amennyiben Benne lakozik és Tőle veszi táplálékát. Ez a lelki
kapcsolat Krisztus és az ember között egyedül a személyes hit gyakorlásán
keresztül jöhet létre. „Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni...” (Zsid 11:6), mert
a hit az, ami összeköt bennünket a mennyei erővel és tesz alkalmassá a sötétség
erőivel való küzdelemre. „Az a győzelem, mely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1Jn
5:4). A hit hozzászoktat bennünket Isten létezéséhez és jelenlétéhez, s miközben
oszthatatlanul Isten dicsőségére élünk, egyre többet látunk meg jellemének
szépségéből és kegyelmének nagyszerűségéből. Lelki erőnk növekszik, mert
mennyei légkört lélegzünk be és felismerjük, Isten jobb kezünk felől áll, hogy meg
ne inogjunk. A világ fölé emelkedve arra tekintünk, aki tízezer közül is kitetszik,
aki mindenestől fogva kívánatos, és szemlélődés által mi is az Ő hasonlatosságára
változunk. (The Signs of the Times, 1892. december 19.)
AZ ÉLŐ SZŐLŐTŐVEL EGYESÜLVE
Krisztus, isteni Bűnhordozónk
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé
újjá lett minden” (2Kor 5:17). Egyedül az isteni hatalom képes megújítani az
emberi szívet és megtölteni a lelket Krisztus szeretetével, mely szüntelenül árad
azokra, akikért Krisztus meghalt. A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség,
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Amikor valaki
megtér Istenhez, erkölcsi ízlése megújul, indítékai megváltoznak, és azokat a
dolgokat szereti, melyeket Isten. A változhatatlan ígéretek aranyfonata egybeköti
életét Jézuséval. Szeretet, öröm, békesség és elmondhatatlan hála hatja át a
Szemelvények, 1. kötet, 305-312.
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lelket. Az áldásban részesülő szavai ezek lesznek: „A te jóvoltod felmagasztalt
engem.” (Zsolt 18:35.)
Csalódni fognak azonban azok, akik eltökélt igyekezet nélkül valamiféle
varázslatos jellemváltozásra várnak. Amíg Jézusra tekintünk, nincs okunk a
félelemre és a kételkedésre, hisz Ő képes megváltani mindazokat, akik Hozzá
jönnek. Szüntelen félhetünk viszont attól, hogy régi természetünk újra visszanyeri
hatalmát és az ellenség valami olyan csapdát állít, ami által ismét foglyul ejthet
bennünket. Félelemmel és rettegéssel kell véghezvinnünk megváltásunkat,
mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt jókedvéből.
Korlátolt lehetőségeinkhez mérten olyan szentnek kell lennünk saját körünkben,
amilyen Isten az Ő körében. Képességeinknek megfelelően be kell mutatnunk
az igazságot, a szeretetet és Isten jellemének kiválóságát. Ahogy a viasz felveszi
a pecsét lenyomatát, úgy kell az embernek is felvennie Isten Lelkének képét és
megtartania Krisztushoz való hasonlóságát.
Lelki szépségünknek naponta növekednie kell. Az isteni minta utánzására
való igyekezetünkben gyakran el fogunk bukni. Gyengeségeink és hibáink miatt
sokszor le kell még ereszkednünk, hogy Jézus lábainál sírjunk. De nem kell
elbátortalanodnunk! Imádkozzunk még lelkesebben, higgyünk még teljesebben,
és próbáljunk meg újra, immár nagyobb állhatatossággal, felnövekedni az Úr
hasonlatosságára. Ne saját erőnkben, hanem Megváltónk erejében bízzunk!
Dicsérjük Istent, aki a mi Istenünk és ábrázatunknak épsége.
Ahol Krisztussal való egység van, ott szeretet van. Bármilyen gyümölcseink
is vannak, azoknak semmi hasznuk nem lesz, ha a szeretet hiányzik életünkből.
Vallásunk lényege az Isten és embertársaink iránti szeretet. Senki nem szeretheti
Krisztust, ha nem szereti gyermekeit. Ha egyesülünk Krisztussal, akkor az Ő
értelme lesz bennünk. Tisztaság és szeretet ragyog jellemünkben, életünket
pedig szelídség és igazság uralja. Még az arckifejezésünk is megváltozik. A
lélekben lakozó Krisztus kiárasztja átalakító erejét, és a külső megjelenés a belül
uralkodó békéről és örömről tesz bizonyságot. Úgy iszunk Krisztus szeretetéből,
mint ahogyan a szőlővessző veszi táplálékát a szőlőtőből. Ha Krisztusba oltattunk,
ha rostról rostra egyesültünk az élő szőlőtővel, akkor azt élő gyümölcsök gazdag
fürtjeivel fogjuk igazolni. Ha kapcsolatban vagyunk a világossággal, akkor a
világosság csatornáivá válunk, és szavainkkal és tetteinkkel fényt fogunk árasztani
a világban. Az igaz keresztények össze vannak kapcsolódva a mennyel, a földdel;
és a véges embert a végtelen Istennel összekötő szeretet kötelével. A Krisztus
arcán ragyogó világosság követőinek szívében is világít - az Atya dicsőségére.
Szemlélés által változunk el. Miközben az isteni minta tökéletességén
elmélkedünk, teljes átalakulásra és az Ő tisztasága szerinti megújulásra
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vágyakozunk. A jellembeli változás az Isten Fiában való hit által megy végbe.
Az engedetlen gyermek Isten gyermekévé válik. Átmegy a halálból az életbe,
lelkivé és a lelki dolgok megértőjévé válik. Isten bölcsessége megvilágítja
értelmét, s így csodálatos dolgokat lát meg a törvényből. Miután egy ember
megtér az igazság által, a jellemátalakulás munkája tovább folytatódik életében.
Megértésének mértéke növekszik. Mivel Isten engedelmes gyermekévé vált,
Krisztushoz hasonlóan gondolkodik. Isten akarata saját akaratává válik.
Szellemi gyarapodásban lesz része annak, aki visszafogottság nélkül Isten
Lelkének vezetésére bízza magát. Isten szolgálatában olyan iskolázottságra tesz
szert, mely nem egyoldalú és hiányos, így nem egyoldalú jellemet eredményez.
Krisztus iskolájában az ember kiteljesedett és kiegyensúlyozott jellemet formál.
Az ingadozó akaratban és erőtlen jellemben megmutatkozó gyengeség vereséget
szenved, mert szüntelen Istennek élve az ember olyan szoros kapcsolatba kerül
Krisztussal, hogy gondolkodása azonos lesz az Övével. Krisztussal eggyéválva
alapelvei tiszták és erősek lesznek. Értelmi képessége kitisztul, és Istentől jövő
bölcsességről tanúskodik. Jakab így szól: „Kicsoda köztetek bölcs és okos?
Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.”
(Jak 3:13.) „A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető,
méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem
kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik
azoknak, akik békességben munkálkodnak” (Jak 3:17-18). Ez a bölcsesség
mutatkozik meg annak életében, aki elveszi a megváltás poharát és segítségül
hívja az Úr nevét. A törvényszegőnek megbocsátást felajánló megváltás olyan
igazságot ajándékoz az embernek, mely ki fogja állni a Mindenható szigorú
vizsgálatát. Ez az igazság örök életet és örömöt nyújt, és képesíti elfogadóját
az Isten és az ember ellensége felett való győzelemre. Az alázatos emberek
örvendeznek, amikor erről az igazságról hallanak.
AZ ELVESZETT JUH PÉLDÁZATA
Krisztus csodálatos példázata az elveszett juhról és a pásztorról, aki
elhagyta a kilencvenkilencet, hogy az egy elveszett keresésére induljon,
bemutatja Krisztus munkálkodásának jellegét, a bűnös állapotát, valamint a
világmindenség örvendezését egy megtért lélek felett. A pásztor nem tekintett
gondtalanul a nyájra, így szólván: „Még van kilencvenkilenc és az elveszett
keresése túl sok gonddal járna. Majd csak visszajön és akkor kinyitom neki a
kaput, hogy bejöjjön. Én azonban nem mehetek utána.” Nem! Mihelyt a juh
elveszett, a pásztor ábrázatára szomorúság és aggodalom ült ki. Újra és újra
megszámlálja a nyájat, és nem merül álomba, amikor kiderül, hogy az egyik
Szemelvények, 1. kötet, 305-312.
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hiányzik. Az akolban hagyja a kilencvenkilencet, és a sötétség, a vihar, valamint
az út veszélyei és kellemetlenségei ellenére - bármilyen hosszú és egyhangú is
a szolgálat - mindaddig meg nem torpan, míg meg nem találja az elveszettet.
Amikor rátalál az elveszett állatra, azt vállára helyezi, és örömteli hálával útjának
sikere miatt, visszaviszi a kóborlót a nyájba. Háláját dallamos hálaénekekben
fejezi ki, barátaihoz és szomszédaihoz pedig így szól: „Örvendezzetek velem,
mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett.” (Lk 15:6.) Tehát amikor a
nyáj nagy Pásztora megtalál egy kóborlót, mennyei angyalok felelnek a Pásztor
öröménekére. Amikor az elveszett előkerül, menny és föld hálaadása és
örvendezése egyesül. „...Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön,
hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre” (Lk
15:7). (The Signs of the Times, 1892. december 26.)

<<< vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmány
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 166-167. (VISSZATÉRÉS-részlet)
Jákób és Ézsaú atyjuk halálos ágyánál találkoztak. Az idősebb testvér
valamikor mint a bosszú alkalmát várta ezt az eseményt, de érzései azóta
megváltoztak. Jákób, aki meg volt elégedve az elsőszülöttségi jog lelki áldásaival,
lemondott bátyja javára atyja vagyonának örökléséről - az egyetlen örökségről,
amelyet Ézsaú akart és értékelt. Többé nem fordította őket egymással szembe
a féltékenység és a gyűlölet, mégis elvált útjuk. Ézsaú Széir hegyére költözött.
Az áldásokban gazdag Isten földi vagyont is adott Jákóbnak, az általa kívánt
értékesebb javakon kívül. A két testvér vagyona „[...] több vala, semhogy együtt
lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik
miatt” (1Móz 36:7). Ez a különválás egyezett a Jákóbra vonatkozó mennyei
szándékkal. Mivel a testvérek vallási meggyőződése nagyon különbözött, jobb
volt nekik egymástól távol élni.
Ézsaút és Jákóbot egyformán tanították Isten ismeretére, és mindkettőjüknek
lehetősége volt Isten parancsolataiban járni és kegyeit élvezni, de nem
mindketten választották ezt. A két testvér külön utakon járt, és ösvényük egyre
jobban távolodott egymástól.
Isten nem önkényesen zárta ki Ézsaút az üdvösség áldásaiból. Kegyelmének
ajándékait Krisztus által mindenki elnyerheti. Nem kiválasztás, hanem saját
döntésük alapján kárhoznak el. Igéjében Isten feltárta az örök életre való
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kiválasztás feltételeit: parancsolatai iránti engedelmesség a Krisztusba vetett
hit által. Isten a törvényével összhangban levő jellemet választja, és aki eléri
kívánalmainak normáját, beléphet a dicsőség országába. Krisztus ezt mondta:
„Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát
életet” (Jn 3:36). „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen
be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát”
(Mt 7:21). A Jelenések könyvében pedig kijelenti: „Boldogok, akik megtartják
az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek
a kapukon a városba” (Jel 22:14). Ami pedig az ember üdvösségét illeti, Isten
Igéjében a kiválasztásnak ez az egyetlen módja szerepel.
Minden olyan lélek az örök élet jelöltje, aki félelemmel és rettegéssel
munkálkodik üdvösségén. Kiválasztott az, aki felveszi a fegyverzetet, és
megharcolja a hit szép harcát. Kiválasztott az, aki vigyáz és imádkozik, aki kutatja
a Szentírást, és nem teszi ki magát kísértésnek. Kiválasztott az, akinek a hite
állandó, és aki engedelmeskedik az Isten szájából származó minden igének. A
megváltás lehetősége mindenki számára készen áll. De a megváltás áldásait csak
azok fogják élvezni, akik eleget tettek a feltételeknek.
Ézsaú megvetette a szövetség áldásait. Jobban értékelte a földi javakat,
mint a lelkieket, és megkapta azt, amire vágyott. Saját határozott választása
alapján különült el Isten népétől. Jákób a hit örökségét választotta. Csellel,
árulással, hazugsággal igyekezett megszerezni. De Isten alkalmat adott bűnének
helyrehozására. Jákób soha nem tért el szándékától, és nem változtatta meg
döntését, a későbbi évek keserű tapasztalatai ellenére sem. Megtanulta, hogy
Isten ellen harcolt, amikor ügyességgel és csellel akarta megszerezni az áldást.
A Jabbok partján eltöltött küzdelmes éjszakából Jákób megváltozott emberként
került ki. Magabízása elsorvadt. Ifjúkori ravaszsága eltűnt. Csel és csalás helyett
egyszerűség és igazság jellemezte életét. Megtanulta a leckét, hogy csak a
Mindenható karjára támaszkodjon és a próbában, szenvedésben alázatosan
meghajolt Isten akarata előtt. Jellemének kevésbé értékes vonásait a kohó
tüze emésztette meg; az arany megtisztult, és Ábrahám és Izsák hite tisztán
tükröződött Jákóbban.
Jákób bűne, valamint az események sora, amelyekhez ez a bűn vezetett, rossz
befolyást árasztott, és hatása keserű gyümölcsöt érlelt fiai jellemében és életében.
Amikor fiai felnőttek, súlyos hibák fejlődtek ki bennük. A családban megmutatkoztak
a többnejűség következményei. Ez az iszonyú bűn kiszáríthatja a szeretet forrását,
és hatására meglazulnak a legszentebb kötelékek. Az anyák féltékenysége
megkeserítette a családi kapcsolatot. A gyermekek egymással versengve, irányítást
nem tűrve nőttek fel, és az apa életét aggódás és fájdalom árnyékolta be.
Pátriárkák és Próféták, 166-167. (Visszatérés-részlet)
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 90-91. (FIGYELMEZTETÉSEK ÉS
INTÉSEK-részlet)
Testvéreim, bárcsak félreérthetetlenné tudnám tenni homályos
gondolkodásotok előtt, hogy mekkora veszedelemben vagytok! Minden tett, akár
jó, akár rossz, egyengeti az utat az előtt, hogy megismétlődjék. Hogyan történt
ez a fáraó esetében? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten megkeményítette
a szívét, s az Úr hatalmának minden egyes megnyilvánulása, a világosság
minden egyes megismétlődése után ott találjuk ezt a kijelentést. Ahányszor csak
ellenállt Isten akaratának, mindannyiszor keményebb lett a szíve, s a Szentlélek
egyre kevésbé tudott hatni rá. Egyre csak vetette a csökönyösség magvát, s Isten
megengedte, hogy felnövekedjék a vetése. Az Úr tehetett volna csodát, hogy
megakadályozza, de nem ez volt a célja. Engedte, hogy felnőjön, hiszen ki mit
vet, azt aratja le. Ha valaki kételyt vet, kételyt is fog aratni. A fáraó elvetette
az első világosságot, majd minden egyes következő sugarat, ezért szíve fokról
fokra keményedett, mígnem az elsőszülöttek kihűlt tetemei is csak átmenetileg
tudták megtorpanásra késztetni hitetlenségét és makacsságát. Azután is eltökélt
maradt, hogy nem engedelmeskedik Istennek. Folytatta önfejű útját, amíg el
nem nyelték a Vörös-tenger hullámai.
A mi okulásunkra jegyezték fel történetét. Ugyanaz megy végbe mindazok
lelkében, akik nem becsülik meg a világosságot, s nem járnak halogatás nélkül
a sugaraiban, ami a fáraó szívében történt. Isten nem pusztít el senkit, a bűnös
pusztítja el önmagát megátalkodottságával. Aki egyszer nem engedelmeskedik
az Isten Lelkétől származó hívásoknak, figyelmeztetéseknek és intéseknek,
megbénítja a lelkiismeretét, s amikor újra feddés éri, még nehezebben
tud engedelmeskedni, mint azelőtt. S így megy ez tovább, minden egyes
ismétlődéskor. A lelkiismeret Isten hangja, amelyet az emberi szenvedélyek
csatazaján keresztül hallunk. Ha ellene állunk, megszomorítjuk Isten Lelkét.
Mindnyájan értsük meg, hogyan pusztul el a lélek! Isten sohasem rendeli el,
hogy valaki ne üdvözüljön. Nem küld áthatolhatatlan sötétséget a szeme elé.
Hanem először az ember áll ellen Isten Lelke ösztönzésének, és ha már egyszer
megtette, legközelebb könnyebben, harmadszor még könnyebben, negyedszer
pedig sokkal könnyebben ellene tud állni. Azután következik a hitetlenség és
az ellenállás magvetéséből az aratás. Micsoda aratás növekszik a sarló alá
önmagunk bűnös kényeztetéséből!
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Ha ma mellőzzük a titkos imát és a Szentírás olvasását, holnap már kevésbé
tiltakozik a lelkiismeretünk. Ezután mulasztások hosszú sora következik, s
mindez a szív talajába vetett egyetlen rossz mag miatt. Azonban a világosság
minden egyes megbecsült sugara megerősít a jóra való törekvésünkben. Ha
egy alkalommal ellenállunk a kísértésnek, ez erőt ad, s másodszor már sokkal
határozottabban szegülünk szembe a rosszal. Minden önmagunk felett aratott
győzelem egyengeti az utat fölfelé, s minden győzelem magvetés az örök életre.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmány
AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 332-343.
A TÖRVÉNY ÉS A SZÖVETSÉGEK - részlet
Az Ószövetségnek ezek voltak a kifejezései: Engedelmeskedj és élsz!:
„És adám nékik parancsolatimat, és törvényimet [...] melyeket az ember ha
cselekszik, él azok által” (Ez 20:11); 3Móz 18;5), de „Átkozott, aki meg nem tartja
e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat!” (5Móz 27:26). Az Újszövetséget
„jobb ígéretekre” fektették le; a bűnök bocsánatának és Isten kegyelmének
ígéretére, hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza Isten törvényének
alapelveivel. „Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával
kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívökbe
írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. [...] megbocsátom az ő
bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem” (Jer 31:33-34).
Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira
írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk
el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét
nekünk tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi
majd „a Lélek gyümölcseit”. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti
engedelmességben élünk, amely törvényt a szívünkbe írta. Ha már Krisztus Lelke
lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk és lakozunk ezen a földön, ahogy Ő járt
és lakozott. A próféta útján ezt jelentette ki önmagáról: „[...] a Te akaratodat; ezt
kedvelem én Istenem, a Te törvényed keblem közepette van”(Zsolt 40:9). Mikor
az emberek között volt, így szólt: „[...] Nem hagyott engem az Atya egyedül,
mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek” (Jn 8:29).
Pál apostol világosan feltárja előttünk a hit és törvény közötti összefüggést
újszövetségi fogalmazásban. Azt mondja: „Megigazulván azért hit által,
békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” „A törvényt tehát
Az Apostolok Története, 332-343.
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hiábavalóvá tesszük-é a hit által, távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.”
„Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt,
az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért,
kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk,
kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint” (Róm 5:1; 3:31; 8:3-4).
Isten műve minden időben egy és ugyanaz, ámbár vannak a fejlődésnek
különböző fokozatai és hatalmának különböző kinyilatkoztatásai, hogy
megfeleljenek az emberek szükségleteinek az egymást követő korszakokban. Az
első evangéliumi ígérettől a pátriárkális és Izrael korszakain át a jelenkorig, Isten
szándékai fokozatosan bontakoztak ki a megváltás tervében. A zsidó törvény
által előírt szokásokban és szertartásokban kiábrázolt Krisztus ugyanaz, mint aki
az evangéliumban feltárja magát előttünk. Azok a felhők, amelyek beborították
isteni formáját, elvonultak: a köd eloszlott és az árnyék eltűnt, így most a világ
Megváltója önmagát kinyilatkoztatva áll előttünk. Az a Krisztus, aki a Sínai hegyről
jelentette ki a törvényt, és aki Mózesnek átadta a szertartási törvény előírásait,
ugyanaz a Krisztus, mint aki elmondta a Hegyi Beszédet. Az Isten iránti szeretet
alapelvei, amelyek a törvény és a próféták alapja, csak megismétlései azoknak,
amiket Mózes útján mondott a héber népnek: „Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk,
egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből
és teljes erődből.” „[...] szeresd felebarátodat, mint magadat”(5Móz 6:4-5; 3Móz
19:18). Mindkét rendelkezésben a tanító egy és ugyanazon Úr, a mi Urunk Jézus
Krisztus. Isten követelései és uralkodásának alapelvei is ugyanazok. Minden őtőle
ered, „[...] akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka” (Jak 1:17).
A SINAITÓL KÁDESIG - részlet
A sátor építése még nem kezdődött el. (A kivonulás utáni második év
elején állították fel a szent sátort.) Ezt követte a papok felszentelése, a páska
megünneplése, a nép megszámlálása és különböző intézkedések, amelyek
lényegesek voltak polgári és vallási rendszerük szempontjából. Így Izrael népe
közel egy évet töltött el a Sinai hegynél kialakított táborhelyen. Istentiszteletük
itt határozott formát öltött. Isten törvényeket adott a nép kormányzására és
olyan szervezetet valósított meg, amely előkészítő iskola volt a nép számára
Kánaán földjére való bemenetelükhöz.
Izrael kormányzását a legalaposabb szervezés jellemezte. Csodálatos volt
tökéletessége és egyszerűsége. A rend feltűnően megmutatkozott Isten minden
teremtett műve tökéletességében és elrendezésében, mely a héber gazdasági
életben is kifejezésre jutott. Isten volt a vezetés és a kormányzat középpontja,
Izrael uralkodója. Mózes az Isten által kijelölt látható vezetőként állott a nép élén,
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hogy Isten nevében gondoskodjék a törvények betartásáról és végrehajtásáról.
Később a törzsek véneiből egy hetven tagból álló tanácsot választottak meg,
hogy ez támogassa Mózest a nép általános ügyeinek intézésében. Ezután
következtek a papok, akik a szentélyben tanácskoztak az Úrral. A törzsek
főnökei vagy fejedelmei uralkodtak a törzsek felett. Ezek alatt állottak és
ügyködtek az „ezredeseknek, századosoknak, ötvenedeseknek, tizedeseknek
és tiszttartóknak” nevezett elöljárók, akik szintén a törzsek főemberei közül
kerültek ki. Végül voltak olyan tisztjeik is, akiket különleges kötelességek
végzésével bíztak meg (5Móz 1:15).
A héber tábort is pontos rend szerint három nagy körzetre különítették
el. Mindegyiknek megvolt a maga kijelölt helye a táborban. A táborhely
középpontjában állt a sátor, a láthatatlan Király tartózkodási helye. A sátor körül
állomásoztak a papok és léviták. Mögöttük sátoroztak az összes többi törzsek.
A sátor felügyeletét és mindannak gondozását, ami a sátorhoz tartozott,
a lévitákra bízták, úgy a táborozás, mint a vándorlás ideje alatt. Mikor a
táborhelyről továbbmentek, nekik kellett a szent sátort lebontaniuk. Ha pedig
elérték a következő pihenőállomást, akkor szintén a lévitáknak kellett a sátort
újra felállítani. A többi törzs tagjainak halálbüntetés terhe mellett tilos volt a
sátorhoz közel menni. A lévitákat három csoportba osztották el, Lévi három
fiának leszármazottai szerint. Mindegyik csoportnak megvolt a maga különleges
feladata és munkája. A szent sátor előtt, annak közvetlen közelében állították
fel Mózes és Áron sátrát. Tőlük délre táboroztak a kéhátiták. Az ő kötelességük
volt, hogy gondoskodjanak a szövetség ládájáról és más tartozékokról. Északon
helyezkedtek el a méráriták. Megbízták őket, hogy gondoskodjanak a sátor
pilléreiről, karmantyúiról, deszkalapjairól, stb. A sátor hátsó része mögött
táboroztak a gersoniták. Rájuk bízták a sátor felügyeletét; takaróinak, lepleinek
és függönyeinek őrzését.
Mindegyik törzsnek pontosan meghatározták a helyét. Mindegyik törzsnek
a saját zászlója alatt kellett menetelnie és saját zászlója mellett letáboroznia,
mégpedig úgy, ahogy az Úr megparancsolta nekik. „Az Izrael fiai, kiki az ő
zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora
körül járjon tábort annak oldalai felől. Amiképpen tábort járnak, aképpen
induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett” (4Móz 2:2.17). Annak a kevert
népségnek azonban, amely még Egyiptomban csatlakozott Izraelhez és jött
velük, nem engedték meg, hogy a törzsek mellett a tábor területén foglalják el
szálláshelyüket. A vegyes sokaságnak a tábor határán kívül kellett tartózkodnia.
Még ivadékaikat is ki kellett zárni az izraeliták közösségéből egészen a harmadik
nemzedékig (5Móz 23:7-8).
Az Apostolok Története, 332-343.
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Nagyon gondos tisztaságot és szigorú rendet kellett tartani a tábor egész
területén. Érvényre kellett juttatni a táborban az egészségügyi előírásokat,
rendelkezéseket is. Mindenkinek, aki bármiféle okból tisztátalanná lett,
megtiltották, hogy belépjen a táborba. Ezeknek a rendszabályoknak az
alkalmazására elengedhetetlenül szükség volt ahhoz, hogy az egészséget
megőrizhessék ilyen hatalmas sokaságban. A tökéletes rend és tisztaság
megtartására is szükség volt annak érdekében, hogy Izrael élvezhesse a szent
Isten jelenlétét, aki kijelentette: „Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár,
hogy megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségeidet [...] hogy ne
lásson te közted valami rútságot, és el ne forduljon tőled” (5Móz 23:14).
Izrael vándorlásának egész ideje alatt „[...] az Úr szövetségének ládája
megyen vala ő előttök [...] hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállniok” (4Móz
10:33). A Kéhát fiai által hordozott szent ládának, amely Isten szent törvényét
tartalmazta, kellett előharcosként vezetnie a népet. Mózes és Áron ment a láda
előtt. Az ezüst kürtöket hordozó papok pedig mindig a közelükben tartózkodtak.
Ezek a papok Mózestől kapták meg azokat az utasításokat, amelyeket a
trombiták hangjával közöltek a néppel. Mindegyik csoport vezetőjének az volt
a kötelessége, hogy határozott utasításokat adjon azokról a mozdulatokról,
amelyeket meg kellett tennie a menetelő népnek a trombiták jelzése szerint.
Azt, aki elmulasztotta teljesíteni az így kapott parancsot, halállal büntették meg.
Isten a rend Istene. Minden mennyel kapcsolatos dolog tökéletes rendben
van. Alávetettség és teljes fegyelem jellemzi az angyali seregek mozdulatait is.
Siker, eredmény csak a rend és az összehangolt cselekmény útján érhető el.
Isten ma is éppen azt - s nem kisebb rendet és rendszert - követeli meg tőlünk
ügyeinek szolgálatában, mint amit Izraeltől akkor és ott megkövetelt. Mindazok,
akik érette munkálkodnak, végezzék azt bölcsen és nem hanyagsággal vagy
felületesen. Isten csak azoknak a munkájára nyomhatja rá elismerésének
pecsétjét, akik az ő munkáját hittel és lelkiismerettel végzik.
Isten maga irányította az izraelitákat pusztai vándorlásuk során. Letáborozásuk
helyét a felhőoszlop leereszkedésével jelezte, mutatta meg nekik. Mindaddig a
táborhelyen kellett maradniuk, míg a felhőoszlop a sátor felett nyugodott. Mikor
folytatniuk kellett útjukat, a felhőoszlop magasan a szent sátor fölé emelkedett.
Úgy a letáborozást, mint a továbbindulást Mózes ünnepélyes könyörgése, Isten
segítségül hívása vezette be: „Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja
vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el
előled a te gyűlölőid. Mikor pedig megáll vala, ezt mondja: Fordulj vissza Uram
Izraelnek tízezerszer való ezreihez” (4Móz 10:35-36).
A Sinai és a Kánaán határán fekvő Kádes között csak tizenegy napi utat
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jelentő távolság terült el. Mikor a felhő végül megadta a jelt az indulásra és
a továbbmenésre, akkor Izrael seregei abban a reményben folytatták útjukat,
hogy hamarosan bevonulhatnak majd az ígéret földjére. Jahve csodákat tett,
amikor kihozta őket Egyiptomból. Most pedig, amikor ünnepélyesen szövetséget
kötöttek Jahvéval és elfogadták őt uralkodójuknak és a Fenséges választott
népének ismerte el őket, vajon várhatják-e Uruk áldásainak sokaságát?
Mégis, sokan szinte vonakodással hagyták el azt a táborhelyet, ahol olyan
hosszú ideig tartózkodtak. Szinte hazájuknak tekintették már a Sinai hegy lábánál
elterülő földet. A hegy gránitfalainak védelmébe gyűjtötte össze Isten az ő népét,
távol minden más néptől, hogy ismét átadja nekik szent törvényét. Szerettek
feltekinteni a szent hegyre, amelynek fehér csúcsain és kopár gerincein olyan
sokszor megmutatkozott szemeik előtt az isteni dicsőség. Ez a hely és látvány oly
szorosan társult Isten és a szent angyalok jelenlétével, hogy túl szentnek látszott
számukra ahhoz, hogy meggondolatlanul vagy éppen boldogan elhagyják.
A trombiták jelére mindazáltal az egész tábor felkerekedett és útnak indult.
Középütt vitték a szent sátort. A törzsek mindegyike a maga kijelölt helyén, saját
zászlója alatt haladt előre. Minden szem aggodalmasan nézte, vajon milyen
irányba fordul majd az őket vezető felhőoszlop. Mikor a felhőoszlop keleti
irányba mozdult el, arra csak fekete és elhagyott kopár hegytömegeket láttak.
Sokuk szívét összeszorította a szomorúság és a kétség érzése.
Előrehaladásuk közben azt tapasztalták, hogy az út egyre nehezebben és
nehezebben járható számukra. Útjuk vízmosásokon és kopár pusztaságokon
vezetett át. Körülöttük mindenütt csak a vadon terült el - „[...] kietlen és járatlan
föld, a szomjúságnak és a halál árnyékának földe, amelyen nem vonult át
ember, és ahol halandó nem lakott” (Jer 2:6). Közel és távol mindenütt csak
sziklás szurdokokon kellett a férfiaknak, nőknek és gyermekeknek átvergődniük,
háziállataikkal és szekereikkel, nyájak és csordák hosszan elnyúló sorával.
Előrehaladásuk nagyon lassú és fáradságos volt. A nép pedig a hosszú táborozás
után nem készült fel az út veszélyeinek és kényelmetlenségeinek elviselésére.
Háromnapi út után már nyílt panaszkodások hallatszottak. Ezek a többi
népből összekeveredett sokaságtól eredtek. Közülük ugyanis sokan nem
egyesültek teljesen Izraellel, és folytonosan valami okot kerestek a bírálatra.
A panaszkodók, zúgolódók nem voltak megelégedve a menetelés irányával.
Mindig találtak valami hibát abban az útban, amelyen Mózes vezette őket, bár
jól tudták, hogy éppen úgy, ahogy ők is, Mózes is a vezető felhőoszlopot követte.
Az elégedetlenség mindig ragadós és így hamarosan elterjedt az egész táborban.
Ismét elkezdték követelni a húseledelt. Bár bőségesen el voltak látva mannával,
de ezzel már nem elégedtek meg. Az izraeliták egyiptomi rabszolgaságuk ideje
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alatt, a legegyszerűbb ételek elfogyasztásából kényszerültek megélni. Az az
étvágy, amelyet a szűkölködés és a kemény munka gerjesztett bennük, ezeket
az egyszerű ételeket is ízletessé tette számukra. Az egyiptomiak közül azonban
sokan, akik most közöttük voltak, hozzászoktak a pazar és bőséges ételekhez.
Természetes, hogy ők voltak az elsők, akik elkezdtek zúgolódni.
A manna adásakor, éppen mielőtt Izrael eljutott a Sinai hegyhez, az Úr egy
napig húst is ajándékozott nekik válaszul hangos követelőzésükre. Isten könnyen
elláthatta volna őket hússal is, éppen úgy, ahogy mannával ellátta őket, de saját
érdekükben korlátozta étrendjüket. Isten szándéka az volt, hogy olyan eledelt
ad nekik, amely jobban megfelel igényeiknek, mint az a húsétrend, amelyhez
sokan közülük hozzászoktak Egyiptomban. Természetellenes étvágyukat
egészségesebb állapotba kellett hozni, hogy élvezhessék azokat az ételeket,
amelyekkel Isten eredetileg az emberekről gondoskodott - a föld gyümölcseit
adta Ádámnak és Évának - az Édenben. Ez volt az oka annak, hogy Izraelt Isten
nagymértékben megfosztotta az állatok húsának evésétől.
Sátán persze megkísértette őket, hogy ezt a korlátozást tekintsék
igazságtalannak és kegyetlennek. Rávette őket, hogy a megtiltott dolgok után
vágyakozzanak, mert jól tudta, hogy az étvágy korlátlan élvezete az érzékiséget
segíti elő. Az érzékiség eszközével pedig könnyebben hatalmába kerítheti az
embereket. A nyomorúság és a betegség szerzője mindig ott támad, ahol a
legnagyobb sikert érheti el. Az étvágynak címzett kísértésekkel Sátán mindig
nagymértékben vezette bűnbe az embereket attól az időtől fogva, amikor a tiltott
gyümölcsből való evésre vette rá Évát. Ugyanezzel az eszközzel vette rá Izraelt
is, hogy zúgolódjék Isten ellen. Az evésben és az ivásban való mértéktelenség
mindig az alacsony szenvedélyek élvezetébe való belemerülésbe vezeti az
embereket, és így utat készít az erkölcsi kötelezettségek semmibevételére.
Ezért, mikor megtámadja őket a kísértés, alig-alig marad erejük az ellenállásra.
Isten azért hozta ki az izraelitákat Egyiptomból, hogy tiszta, szent és
boldog népként honosíthassa meg őket Kánaán földjén. Ennek a célnak a
megvalósítása érdekében fegyelmezési, nevelési folyamatnak vetette őket alá
saját és leszármazottaik javára. Ha készek lettek volna megtagadni étvágyukat
és engedelmesen elfogadják Isten bölcs megszorításait, akkor a testi gyengeség
és betegség ismeretlen lett volna közöttük. Leszármazottaik testi és értelmi erű
birtokába kerültek volna. Tiszta és világos felfogóképességük és érzékelésük lett
volna az igazságról és a kötelességről; éles megkülönböztető képességgel és
egészséges ítélőképességgel rendelkeztek volna. Az a tény azonban, hogy Isten
korlátozásainak, követelményeinek nem voltak hajlandók magukat alávetni,
nagyon megnehezítette a számukra kilátásba helyezett isteni eszmény elérését
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és a nekik szánt áldások elnyerését.
A zsoltáríró azt mondja: „És megkísérték Istent az ő szívökben, ennivalót
kérvén az ő kívánságuk szerint. És szólának Isten ellen, mondván: avagy tudna-é
Isten asztalt teríteni a pusztában? Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és
patakok özönlöttek; de vajon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst
az ő népének? Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt
fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izrael ellen” (Zsolt 78:18-21). Gyakran
zúgolódtak és lázongtak a Vörös-tengertől a Sinai hegyig tartó vándorlás alatt,
de Isten megszánta tudatlanságukat és vakságukat, bűnüket nem látogatta meg
ítélettel. Közben a Hóreben kijelentette magát nekik. Ennek következtében
nagy világosságot kaptak, ami által tanúi lettek Isten fenségének, hatalmának
és dicsűségének. Ezután azonban elégedetlenségükkel és hitetlenségükkel még
nagyobb bűnt vettek magukra, és vétkesebbé lettek Isten előtt. Zúgolódásuk
most már lázadás volt és mint ilyent, meg kellett kapják az azonnali és kiemelkedő
büntetést, ha Izraelt meg akarta őrizni az Úr az anarchiától és az összeomlástól.
„[...] és felgyullada ellenük az Úrnak tüze és megemészté a tábornak szélét”
(4Móz 11:1). A panaszkodók legbűnösebbjeit elpusztította a felhőből előcikázó
villám.
A nép félelmében kérte Mózest, imádkozzék érettük Istenhez. Mózes ezt
meg is tette, és a tűz megszűnt. Emlékezésül az eseményre, Mózes ezt a helyet
Thaberának nevezte el (4Móz 11:3).
Nemsokára azonban rosszabb lett a helyzet, mint előzőleg. Ez a félelmetes
ítélet ahelyett, hogy a túlélőket alázatosságra és bűnbánatra késztette volna,
látszólag csak még szaporította zúgolódásukat. A nép minden irányból sírva
és jajgatva sátrai nyílásához gyülekezett. „A gyülevész nép, amely köztök
vala, kívánságba esék, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdének, és mondának:
Kicsoda ád nékünk húst ennünk? Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket
ettünk Egyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra,
vereshagymákra és a foghagymákra. Most pedig a mi lelkünk eleped,
mindennek híjával lévén: szemünk előtt nincs egyéb mint manna” (4Móz 11:46). Így nyilatkoztatták ki azzal az eledellel szembeni elégedetlenségüket, amelyet
Teremtűjük adott nekik. Pedig állandóan nyilvánvaló volt előttük, hogy ez az
eledel megfelelt szükségüknek; mert mindazon nehézségek ellenére, amelyeket
el kellett hordozniuk, törzseikben nem akadt egyetlen egy beteg sem.
Mózes szíve elcsüggedt. Azért könyörgött, hogy Izraelnek ne kelljen
elpusztulnia, bár akkor saját utódai nagy nemzetté válnának. Népe iránt
érzett szeretetében azt kérte Istentől, hogy inkább az ő nevét törölje ki az élet
könyvéből, mintsem hogy népének kelljen elpusztulnia. Mindent kockára tett
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népéért, és ímé, most ez a hálátlanság volt válaszuk. Minden nehézségüket,
még a képzelt szenvedéseik terhét is reá vetették. Gonosz zúgolódásaikkal
kétszeresen nehézzé tették gondoskodása és felelőssége terhét, amely alatt
roskadozott. Szorultságában már-már kísértésbe esett, hogy még Istenben
se bízzék. Imádsága majdnem szemrehányás és zúgolódás volt. „[...] Miért
nyomorítád meg a te szolgádat? és miért nem találék kegyelmet a te szemeid
előtt, hogy az egész népnek terhét én reám vetéd? [...] Hol vegyek én húst, hogy
adjam azt mind az egész népnek? mert reám sírnak, mondván: Adj nekünk húst,
hadd együnk! Nem viselhetem én magam mind az egész népet; mert erőm felett
van” (4Móz 11:11.13-14).
Isten meghallgatta imáját és utasította: „[...] Gyűjts egybe nékem hetven
férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek, és álljanak ott
veled. Akkor alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből,
amely te benned van, és teszem ő beléjök, hogy viseljék te veled a népnek
terhét, és ne viseljed te magad” (4Móz 11:16-17).
Az Úr azt is megengedte Mózesnek, hogy a leghűségesebb és legtevékenyebb
férfiakat válassza ki, hogy ezek osszák meg vele a felelősséget. Mózes azt
hitte, hogy az általa kiválasztott férfiak befolyása segít majd neki fékezni az
emberek hevességét és elnyomni a felkelést. Megválasztásukból azonban
végül is komoly bajok keletkeztek. Mózes sohasem választotta volna ki őket, ha
megélt hite megfelelt volna azoknak a bizonyítékoknak, amelyek támogatásával
tanúbizonyságot tett Isten hatalmáról és jóságáról. Mózes azonban annyira
felnagyította saját terheit és szolgálatait, hogy majdnem szem elől tévesztette
azt a tényt, hogy ő csak eszköz, amellyel Isten munkálkodik. Nem volt
megbocsátható a legkisebb mértékben sem, hogy ezt megengedte magának,
mert a zúgolódás lelkülete volt Izrael átka. Ha teljesen bízott volna Istenben,
akkor az Úr folyamatosan vezette volna őt és erűt kap minden szükségállapot
elhordozásához.
Isten utasította Mózest, hogy készítse fel a népet arra, amit velük és érettük
tenni készült. „A népnek pedig mond meg: Készítsétek el magatokat holnapra,
és húst esztek; mert sírtatok az Úr hallására, mondván: Kicsoda ád nekünk
húst ennünk? mert jobban vala nékük dolgunk Egyiptomban. Azért az Úr ád
néktek húst és enni fogtok. Nem csak egy napon esztek, sem két napon, sem tíz
napon, sem húsz napon; Hanem egy egész hónapig, míglen kijön az orrotokon,
és utálatossá lesz előttetek; mivelhogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek
van; és sírtatok ő előtte mondván: Miért jöttünk ide ki Egyiptomból?” (4Móz
11:18-20).
[...] Hatszázezer gyalogos e nép, amely között én vagyok, és esznek egy egész
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hónapig?! Nemde juhok és ökrök vágattatnak-e nékik, hogy elég legyen nékik?
vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-é nékik, hogy elég legyen? (4Móz
11:21-22).
Isten megdorgálta Mózest bizalmatlanságáért. „[...] Avagy megrövidült-e az
Úrnak keze? Majd meglátod: beteljesedik-é az én beszédem vagy nem? (4Móz
11:23).
Mózes újra elmondta az Úr beszédét a gyülekezetnek és bejelentette a
hetven vén megválasztását. A nagy vezér megbízása, amit ennek a hetven
választott férfiúnak adott, jó mintául szolgálhatna a modern idők bíráinak és
törvényhozóinak a bírói pártatlanság és becsületesség tekintetében. „[...]
Hallgassátok ki atyátok fiait, és ítéljetek igazságosan mindenkit, az ő atyjafiaival
és jövevényeivel egyben. Ne legyetek személyválogatók az ítéletben: kicsinyt
úgy, mint nagyot hallgassatok ki; ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené”
(5Móz 1:16-17).
Mózes most összehívta a hetven vént a sátorhoz. „Akkor leszálla az Úr
felhőben, és szóla néki, és elszakaszta abból a lélekből, amely vala ő benne,
és adá a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtok a lélek,
menten prófétálának, de nem többé” (4Móz 11:24-25). A magasból ruházták
fel őket „erővel”, mint ahogy Krisztus tanítványait is pünkösd napján. Tetszett az
Úrnak, hogy így készítse fel őket a munkára és így adja meg nekik a tisztességet
a gyülekezet jelenlétében, hogy bizalommal legyenek velük, mint Isten által
kiválasztott emberekkel szemben, akik majd Mózessel együtt vesznek részt
Izrael kormányzásában.
Újból nyilvánvalóvá lett a nagy vezető fennkölt és önzetlen lelkülete. Ketten
a hetven közül alázatosan méltatlannak tartották magukat erre a felelős
pozícióra és nem csatlakoztak testvéreikhez a sátornál. Isten lelke azonban
leszállott reájuk ott, ahol voltak, így ők is megkapták és gyakorolták a prófétaság
ajándékát. Mikor erről értesítették Józsuét, azonnal meg akarta akadályozni
ezt a szabálytalanságot, mert félt, hogy véleménykülönbségre, sőt szakadásra
vezethet a táborban. Mivel féltékenyen őrizte azt a megbecsülést, tiszteletet,
amelyben mesterét részesítették, ezt mondta: „[...] Uram, Mózes, tiltsd meg
őket! És felele néki Mózes: Avagy érettem buzgólkodol-é? Vajha az Úrnak minden
népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét őbeléjök” (4Móz 11:28-29).
Igen erős szél kezdett fújni a tengerről és a fürjek seregét sodorta a táborra
„[...] egynapi járásnyira egyfelől, és egynapi járásnyira másfelől a tábor körül,
és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén” - ott volt a sok fürj
(4Móz 11:31). A nép pedig egész nap és éjjel, sőt még a következő napon is a
csodálatosan szolgáltatott húseledel összegyűjtésén munkálkodott. Hihetetlen
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nagy mennyiséget biztosítottak belőle maguknak. Még az, aki „[...] keveset
gyűjtött is, gyűjtött tíz hómert.” Azt a mennyiséget pedig, amelyet nem
használtak fel azonnal, megszárították és így tartalékolták. Ily módon a hússal
való ellátásuk, ahogy az Úr megígérte nekik, elegendő volt egy egész hónapra.
Isten megadta a népnek azt az eledelt, amely nem szolgálta a javát. Megadta
nekik, mert állhatatosan kitartottak a hús kívánása mellett. Nem elégedtek meg
azokkal az ételekkel, amelyek a javukat és egészségüket szolgálták volna. Isten
eleget tett lázadással fenyegető kívánságuknak, de most el kellett szenvedniük
ennek következményét. Féktelen lakmározásba kezdtek, de kicsapongásukért
hamarosan meg kellett bűnhődniük. „[...] megveré az Úr a népet igen nagy
csapással” (4Móz 11:33). Nagyon sokat közülük égető láz vert le lábáról. A
legbűnösebbek pedig abban a pillanatban elpusztultak, amikor megérintették
azt az ételt, amely után áhítoztak.

<<< vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány javasolt olvasmány
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 199-204. (HŰSÉG AZ ISTENÉRT
VÉGZETT MUNKÁBAN-részlet)
Krisztus vallása megszelídíti az önző lelkületet, átalakítja a gondolkodást és a
vágyakat, földig rombolja az ember büszkeségét, hogy egyedül Isten dicsőüljön
meg. A. testvérnek erre van szüksége. Istenbe vetett gyakorlati hitre kell szert
tennie, fel kell ismernie, be kell látnia Krisztus szolgálatának dicsőségét. Arra
van szüksége, hogy nagyrabecsülje hitünk alapjait és magas mérce szerint
élje keresztény életét. Raktározza el emlékezetébe Isten gazdag ígéreteit,
figyelmeztetéseit. Lássa be, mennyire fontos, hogy hite és a hitével egybehangzó
cselekedeti legyenek, hogy megfelelően képviselje otthon, a gyülekezetben és
üzleti ügyeiben a vallás tisztaságát és nagyszerűségét. Építsen ki összeköttetést
Krisztussal, hogy lelki erőt nyerjen. A világgal és az igazság lelkületével ellenkező
hatásokkal szoros kapcsolatban áll, s ezeknek nagyobb hatalma van fölötte, mint
Krisztus Lelkének. Ebben rejlik számára a veszedelem. Ha nem változtat tettein,
s nem ragaszkodik szilárdan a világosság forrásához, akkor végül hajótörést
szenved az élete.
Ha annyira érdekelnék a lelki dolgok, mint világi ügyei, akkor már tökéletesen
Istennek szentelte volna magát, s Krisztus valódi tanítványának bizonyulna.
Isten elfogadná, és felhasználná tehetségeit, amelyeket jelenleg teljesen a világ
szolgálatába állít. Ugyanazokra a képességeire van szükség Isten szolgálatában,
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amelyeket most a vagyonszerzésre fordít. Vezetőkre van szükség minden
területen, hogy lendületesen és rendszeresen folyjék a munka. Ha valaki
tapintatos, szorgalmas, határozott, gyors és ügyes, sikeres lesz a világban, s ha
ezeket a vonásokat Isten szolgálatára szenteli, kétszeresen hatékonynak bizonyul
majd, mert isteni hatalom párosul az ember igyekezetével. A legjobb terv, akár
világi, akár lelki ügyekben, zátonyra fut, ha tapasztalatlan és tehetetlen kezekre
bízzák.
Akik ezen a világon elássák talentumaikat, nem kedvesek Istennek. Minden
erejüket vagyonszerzésre fordítják, ami idővel szenvedéllyé válik. A. testvér sokat
dolgozik, s büszke rá, hogy meg tudja valósítani világi terveit. Ha ugyanezt a
rátermettséget, lendületet és céltudatosságot vinné az Úrért végzett munkába,
mennyivel nagyszerűbb, mennyivel nemesebb célokat valósíthatna meg! A
világi ügyekben elért jártasság mit sem ér az eljövendő életben, de ha Istentől
kapott képességeinket az Ő dicsőségére, országának építésére fordítjuk, akkor
olyan jellemre teszünk szert, amelyet magunkkal vihetünk majd a mennybe.
Mi is a helyzetünk a világban? A várakozás idejét éljük. Mégsem szabad elvont
áhítattal töltenünk az időt. Éberen, munkálkodva, virrasztva kell várakoznunk.
Ne zsúfoljuk tele életünket a világi életben való sürgés-forgással, túlmunkával
és tervezgetéssel, a személyes áhítat és Isten szolgálatának rovására. Miközben
hétköznapi ügyeink elvégzésében sem lehetünk lusták, lélekben buzgóknak kell
lennünk az Úrnak szolgálva. Óvnunk kell lelki lámpásunkat, s készen kell tartanunk
edényeinkben a kegyelem olaját. Legyünk a lehető legelővigyázatosabbak, hogy
elejét vegyük lelkünk beszennyezésének, nehogy az Úr napja tolvajként lepjen
meg minket. Ne gondoljuk, hogy messze még az a nap, mert közel van. Senki ne
mondja a szívében vagy a cselekedeteivel: „Késlekedik a gazdám” (Mt. 24:48),
nehogy emiatt a képmutatók és hitetlenek sorsára jusson.
Láttam, hogy Isten népe súlyos veszedelemben forog. Sokan közülük a
világ gyermekei, a világhoz vonzódnak, s nem mutatnak jó példát. Sokan, akik
nagyszerű és nemes igazságok hitvallói, félrevezetik a világot. Felelősségünk
egyenes arányban áll a kapott világossággal, a ránk ruházott kegyelemmel és
ajándékokkal. A legsúlyosabb felelősség azokon nyugszik, akik a legkitűnőbb
adottságokkal, javakkal, lehetőségekkel és tehetségekkel rendelkeznek.
Isten felszólítja A. testvért, hogy változtasson az életén, fordítsa képességeit
Isten dicsőségére, ahelyett, hogy közönséges ügyekre pazarolná el. Most éli
megbízatásának idejét, rövidesen pedig elérkezik számára az elszámolás napja.
A. testvérhez hasonlóak mindazok, akik sohasem tudtak közömbösen
elhaladni akár a legkisebb világi előny mellett sem, vagyont szereztek
maguknak szorgalommal, üzleti érzékkel, gyümölcsöző beruházásokkal és ügyes
Bizonyságtételek, 5. kötet, 199-204. (Hűség az Istenért végzett munkában-részlet)
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kereskedéssel, bár egészen szerényen indultak. Eközben azonban olyan vonásokat
tápláltak magukban, amelyek nem illenek a keresztény jellemfejlődéshez.
Életük egyáltalán nem képviseli Krisztust, mert jobban szeretik a világot és a
világi nyereséget, mint Istent és az igazságot. „Aki a világot szereti, abban nincs
meg az Atya szeretete.” (I. Jn. 2:15)
Az ember minden képessége Isten tulajdona. Igéje határozottan megtiltja,
hogy a világhoz szabjuk magunkat és a világ dolgait szeressük. Amikor az ember
a szívén érzékeli Isten átalakító kegyelmét, a kegyelem elvezeti az addig világi
embert a jótettek ösvényeire. Aki úgy döntött, hogy a világban gyűjt kincset,
az „kísértésbe esik és csapdába, és sok oktalan meg káros kívánságba, melyek
romlásba és kárhozatba döntik az embert – minden baj gyökere ugyanis a pénz
szeretete (minden világiasság és kapzsiság alapja); ami után vágyva, néhányan
elpároltak a hittől és sok bajba keveredtek” (I. Tim. 6:9–10).
A gyülekezet tagjai tartsák szent kötelezettségüknek, hogy féltve őrizzék
Isten ügyének érdekeit. A tagok egyénenként felelősek a gyülekezet zavart
és csüggedt állapotáért, mert ez gyalázatot hoz a legszentebb igazságokra,
amelyeket valaha is emberre bíztak. Semmi mentségünk nincs arra, hogy
ilyen állapotok uralkodnak közöttünk. Jézus utat nyitott mindannyiunk előtt,
hogy bölcsességhez, kegyelemhez és erőhöz juthassunk. Ő a példaképünk
mindenben, ezért semminek sem szabadna elterelnie gondolatainkat az élet fő
céljáról: hogy Krisztus a lelkünkben éljen, meglágyítsa és lecsillapítsa szívünket.
Ha majd eljutunk ide, a gyülekezet valamennyi tagjának, az igazság minden
hitvallójának krisztusi lesz a jelleme, beszéde, viselkedése.
Némelyek, akik ezelőtt a világosság közvetítői voltak és az igazság drága
fénye megörvendeztette szívüket, most azzal tagadják meg az igazságot, hogy
a világgal azonosulnak. Elvetették a szerénység lelkületét és az igazság erejét,
boldogságuk a világ ingatag dolgaitól függ. Nagy veszély fenyegeti őket. Mivel
egyszer már örvendeztek a világosságnak, teljes sötétségben fognak maradni, ha
gyorsan össze nem gyűjtik a még mindig rájuk ragyogó sugarakat, bűnbánattal
és bűnvallomással vissza nem térnek az Úrhoz. Veszedelmes időket élünk:
téveszmék és csalások ámítják el az embereket. Ki fogja figyelmeztetni a világot,
ki mutat jobb utat, ha azok, akik ismerik az igazságot, nem szentelődnek meg
általa? Ha nem fénylik a világosságuk, hogy az emberek lássák a jótetteiket és
dicsőítsék Istent? Bárcsak mindenkivel meg tudnám értetni: az a veszedelem
fenyeget benneteket, hogy elveszítitek a mennyet. Más dolog csatlakozni a
gyülekezethez, s megint más összeköttetésbe kerülni Krisztussal. A gyülekezet
névsorába bejegyzett nevek közül nem mind áll ott a Bárány könyvében. Sokan,
bár látszólag őszinte hívők, nem tartanak fenn valódi kapcsolatot Krisztussal.
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Csatlakoztak ugyan a gyülekezethez, azonban a kegyelem nem formálta át a
szívüket. Ezért boldogtalanok, ezért esik nehezükre Istent szolgálni.
„Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket.” (Mt. 7:2)
Ne feledjétek, hogy testvéreitek is esendő teremtmények, s ugyanolyan
könyörülettel és türelemmel viseljétek botlásaikat és tévedéseiket, mint
amilyet ti szeretnétek tőlük kapni. Ne tartsátok szemmel egymást, s ne állítsátok
pellengérre egymás hiányosságait, a világiak örömére. Akik erre vetemednek,
azok a bírói székbe kapaszkodtak fel, bírákká léptették elő magukat, s közben
elhanyagolják a saját szívük kertjét: hagyják, hogy mérgező gyomnövények
burjánozzanak benne.
A mennybéli ítéletkor önmagunkért felelünk. A szenthely mérlegén mérik le a
jellemünket. Legyen hát mindenkinek őszinte vágya, hogy alázatosan és vigyázva
járjon, nehogy elmulassza ragyogtatni világosságát a világnak, s emiatt nehogy
híjával legyen Isten kegyelmének, így elveszítve mindent, ami értékes. Tegyünk
félre minden széthúzást, nézeteltérést, szőrszálhasogatást, a rosszindulatú
beszéddel és a keserűségek melengetésével együtt, ápoljuk inkább az egymás
iránti kedvességet, szeretetet és szánalmat, hogy beteljesedjék Jézus imája,
amelyet tanítványai egységéért mondott, s úgy legyünk egyek, amint Ő is egy az
Atyával. A gyülekezet összhangja és egysége hitelesíti a világnak szóló üzenetet,
hogy Jézus az Isten Fia. A valódi megtérés mindig is valódi szeretethez vezet
Krisztus és azok iránt, akikért Ő meghalt.
Aki megteszi Istenért, ami tőle telik, aki igaz és buzgó, hogy jót cselekedjék
a körülötte élőkért, elnyeri Isten áldását. Az ember eredményes szolgálatot
végezhet Istenért, ha nem is feje vagy szíve Krisztus testének. Isten fontosnak
tartja a kéz és a láb szolgálatát is. Nem a munka nagysága szabja meg az
értékét, hanem a szeretet, amellyel végezzük, a tett mögött meghúzódó indíték.
Fáradozzunk szomszédainkért, ismerőseinkért. Nem szabad abbahagynunk
a türelmes, imádkozó szívvel végzett munkálkodást az emberekért. Ebben
a háborúban nincs felmentés a szolgálat alól: Krisztus katonái vagyunk, s
kötelességünk a virrasztás, nehogy az ellenség kerekedjék felül, nehogy magának
biztosítsa azok szolgálatát, akiket Krisztusnak nyerhetnénk meg.
Istenért végezendő munka vár ránk. A gyülekezet fokozatosan elhidegül és
elveszíti istenfélelmét, ezért sokat kell tennünk a tagokért, egyénenként. Nagy
világosság ragyogott és ragyog az ösvényükre, ezért felelőssé teszik majd őket.
Krisztus így szólt: „Ti vagytok a világ világossága”, és „a föld sója.” (Mt. 5:13–
14) A kegyelem mélyrehatóbb munkájára van szükségük, meg kell újulniuk,
mielőtt Isten megáldhatná őket. Semmi szükség a látszólagos hitvallókra. Az
önző nyereségvágy elfedi előlük a mennyei örökséget. Ha a mennyek országát
Bizonyságtételek, 5. kötet, 199-204. (Hűség az Istenért végzett munkában-részlet)
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tartjuk a legfontosabbnak, akkor nemes becsületesség ragyog elő életünkből
és jellemünkből. Erre van A. testvérnek szüksége, ha jó hatással akar lenni
környezetére. Szeret a pénzzel bánni, s szereti látni, amint szaporodik a vagyona,
amelyet hol ide, hol oda ruház be. Világi vállalkozások kötik le gondolkodását és
erejét. Szíve elnehezül az evilági gondoktól, annyira belemerül az ügyeibe, hogy
képtelen értelmesen gondolkozni Isten dolgairól. A pénz szerelme elvakítja. Az
igazságnak mélyen meg kell gyökereznie a szívében és gyümölcsöt teremnie
mind magán-, mind közösségi életében.
A. testvér azzal az ürüggyel bújik ki a Szentírás-kutatás kötelezettsége alól,
hogy ő üzletember. De aki üzleti ügyekkel foglalkozik, annak a Szentírás az erő
és biztonság forrása lesz. Neki nagyobb szüksége van az Isten szavából áradó
fényre, az Úr tanácsaira és figyelmeztetéseire, mint ha kevésbé veszedelmes
foglalkozása volna. Ha testvérünk ugyanúgy felhasználná előrelátását és
üzleti érzékét az Istenért végzett munkában, mint az evilági ügyekben, akkor
áldásos eredményeket érne el. Ha azt képzeli, hogy Isten elégedett vele, mialatt
csaknem kizárólag a pénz istenének szolgálatába állítja tehetségét és erejét,
akkor rettenetesen csalódik majd. Jézus ezt mondta: „Senki sem szolgálhat két
Úrnak: vagy gyűlöli az egyiket s szereti a másikat, vagy az egyikhez ragaszkodik
s a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Mt. 6:24)
Ha A. testvér továbbra is világi érdekeinek rendeli alá az örökkévaló dolgokat,
pénzgyűjtő szenvedélye addig növekszik, amíg el nem homályosul benne
hitbeli meggyőződése, és annyira elvakítja a világ istene, hogy nem tud majd
különbséget tenni a szent és a közönséges között.
Testvérünk nagy tekintélynek örvend a gyülekezetben. Többnyire mások is az
ő álláspontjára helyezkednek. Lelki egészségének meg kell újulnia és bölccsé kell
válnia Isten dolgaiban. Érdeklődéssel és odaadással forduljon a mennyei dolgok
felé. Úgy fejlessze képességeit, hogy Isten ügyét szolgálhassa. Öltse magára az
igazság fegyverzetét, hogy kivédhesse az ellenség nyilait. Lehetetlen elnyernie az
üdvösséget, hacsak határozottan meg nem változtatja életcéljait és törekvéseit,
hacsak egyszer s mindenkorra lelkiekkel nem köti le magát.
Isten egyénenként felszólítja a gyülekezet tagjait e két egyházterületen, hogy
ébredjenek fel és térjenek meg. Testvéreim, világiasságotok, bizalmatlanságotok,
panaszaitok olyan állapotokat teremtettek, hogy nehéz lesz bárkinek köztetek
dolgozni. Bár elnökötök elhanyagolja a munkáját és nem teljesíti kötelességeit,
azonban a ti viselkedésetek sem bátorította őt. A vezetőnek kellett volna Isten
embereként viselkednie: inteni, feddeni, buzdítani, akár elfogadjátok, akár
elvetitek tanúságtételét. Ehelyett könnyen elcsüggedt, s anélkül a segítség nélkül
hagyott titeket, amelyet Isten megbízható szolgájának nyújtania kellett volna.
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Elmulasztotta, hogy lépést tartson Isten fokozatosan feltáruló vezetésével, nem
tárta elétek kötelességeiteket, s nem nevelt benneteket az idő komolyságához
mérten. Az igehirdető hanyagságának mégsem szabad ellankasztania s arra
vezetni titeket, hogy kifogásokkal mentegessétek kötelességmulasztásaitokat.
Több életerőre és hűségre van szükségetek.

<<< vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmány
A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 349-358. (KAPCSOLATAINK)
Az életben minden társulás önuralmat, türelmet és megértést igényel.
Természetünk, műveltségünk, szokásaink mások, mint a másik emberé, és ezért
meglátásaink is eltérőek. Különbözőképpen ítélünk. Az igazság értelmezésében,
a viselkedés megítélésében nem mindig értünk egyet. Nincs két ember, akivel
mindig ugyanaz történik. Az egyiknek mások a próbái, mint a másiknak. Amit
az egyik ember könnyű feladatnak tart, az a másiknak mérhetetlenül nehéz és
bonyolult.
Az emberi természet olyan esendő, olyan tudatlan, olyan tévedő; ezért
legyen mindenki óvatos mások megítélésében! Aligha tudjuk, hogy tetteink
miként hatnak másokra. Lehet, hogy annak, amit teszünk vagy szólunk, nem
tulajdonítunk nagy jelentőséget, de ha szemünk megnyílna, látnánk, milyen
súlyos - jó vagy rossz - következményekkel járnak tetteink és szavaink.
Figyelmesség a terhek hordozói iránt
Sokan alig hordoznak terheket, és nem sokat tudnak lelki gyötrelemről.
Oly keveset problémáztak és aggódtak másokért, hogy nem is tudják, mit
jelent terhek alatt roskadozni. Semmivel sem értik azt jobban, mint a gyermek
gondterhelt apjának küszködését. Még talán csodálkozik is apja aggódásán és
nyugtalanságán. Szükségtelennek tartja. De ha évek múltával, amikor már neki
is hordoznia kell az élet terheit, visszagondol apja életére, és megérti azt, amit
valamikor olyan érthetetlennek tartott. A keserves élmények tapasztalttá teszik.
Sok teherhordozó találkozik meg nem értéssel. Fáradozását csak akkor
értékelik, amikor már a sírban van. Amikor mások veszik fel az általa letett
terheket, és találkoznak az általa elviselt nehézségekkel, akkor értik meg, milyen
próbára lett téve hite és bátorsága. Sok esetben el is felejtik azokat a hibákat,
amelyeket korábban meggondolatlanul kifogásoltak. Az élet együttérzésre
tanítja őket. Isten egyes embereknek lehetőséget ad valamilyen felelős tisztség
A Nagy Orvos Lábnyomán, 349-358. (Kapcsolataink)
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betöltésére. Amikor tévednek, Istennek hatalmában van őket megjavítani vagy
félreállítani. Óvakodjunk az ítélkezéstől! Ez a munka Istenre tartozik.
Tanulságos az, ahogy Dávid Saullal viselkedett. Saul Isten parancsára kenetett
fel Izrael királyává. Engedetlensége miatt azonban az Úr kijelentette, hogy el kell
venni a királyságot tőle; és Dávid mégis milyen gyengéd, udvarias és türelmes
volt Saullal! Saul elment a pusztába, hogy Dávid életére törjön, és kíséret nélkül
ment be abba a barlangba, ahol Dávid és harcosai rejtőztek. „Akkor mondának
Dávidnak az ő emberei: Ímé ez az a nap, amelyről azt mondotta az Úr néked:
Ímé kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked
tetszik... És monda az ő embereinek: Oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy
ily dolgot cselekedjem az én Urammal, az Úrnak felkentjével. „A Megváltó ezt
parancsolja nekünk: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel
ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek
néktek.” Gondoljatok arra, hogy életetek története nemsokára elvonul Isten
előtt megvizsgálásra! Ne felejtsétek el ezt az igét sem: „Menthetetlen vagy óh
ember, bárki légy, aki ítélsz... mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz” (1Sám
24:5-7; Mt 7:1-2; Róm 2:1).
Türelem a bántásokkal szemben
Nem szabad semmilyen valóságos vagy vélt sérelmünk miatt bosszankodnunk.
Énünk az az ellenség, akitől leginkább kell félnünk. Nincs olyan bűn, ami
rombolóbb hatással lenne a jellemre, mint a Szentlélek által meg nem fékezett
emberi indulat. Semmilyen győzelem nem olyan értékes, mint az, amit énünkön
aratunk.
Ne legyünk sértődékenyek! Ne érzéseink igazolása és hírnevünk őrzése,
hanem a lelkek megmentése legyen az életcélunk! Mihelyt érdekelni fog
bennünket mások üdvössége, elfeledkezünk azokról az apró ellentétekről,
amelyek oly sokszor jelentkeznek emberi kapcsolatainkban. Gondoljanak rólunk
vagy tegyenek velünk bármit, de ez ne zavarja meg Krisztussal való egységünket
és a Lélekkel való közösségünket! „Micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul
veretve tűrtök? De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves
dolog Istennél” (1Pt 2:20).
Ne légy bosszúálló! Amennyire csak teheted, számolj fel minden olyan dolgot,
ami félreértésre adhatna okot! Kerüld a gonoszságnak még a látszatát is! Tégy meg a
békességért mindent, amit elveid feladása nélkül megtehetsz! „Ha a te ajándékodat
az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza
van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg
a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat” (Mt 5:23-24).
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Türelmetlen szavakra sohase válaszolj türelmetlenül! Gondolj arra, hogy „az
engedelmes felelet elfordítja a haragot” (Péld 15:1). A hallgatásban csodálatos
erő van. A mérges embert a kapott válasz néha csak felbőszíti. De a harag, ha a
tapintatos, türelmes ember hallgatásába ütközik, hamar elcsitul.
Amikor éles, gáncsoskodó szavak záporoznak reád, tartsd magad Isten
Igéjéhez! Raktározd el agyadba és szívedbe Isten ígéreteit! Durva bánásmódra,
igazságtalan vádakra való dühös válasz helyett mondd el magadnak e drága
ígéreteket:
„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg” (Róm
12:21)!
„Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti. Felhozza a te
igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet” (Zsolt 37:5-6).
„Nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne
tudódnék” (Lk 12:2).
„Embert ültettél fejünkre, tűzbe-vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket
bőségre” (Zsolt 66:12).
Hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább embertársainknál keressünk megértést
és gyógyulást, mintsem Jézusnál. Az irgalmas és hűséges Isten azonban sokszor
megengedi, hogy cserbenhagyjanak azok, akikben bíztunk, hogy megtanuljuk,
milyen hiábavaló dolog emberben bízni és embert tenni erősségünkké. Bízzunk
teljesen, alázatosan, önzetlenül Istenben! Ő tudja, mi fáj a lelkünk mélyén, de
amit kifejezni nem tudunk. Amikor minden sötétnek és titokzatosnak tűnik,
gondoljunk Krisztus szavaira: „Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de
ezután majd megérted” (Jn 13:7).
Tanulmányozd József és Dániel történetét! Az Úr nem hiúsította meg a nekik
ártani akarók cselszövéseit, de azokat a próbák és küzdelmek között is bízó és
kitartó szolgái javára fordította.
Ameddig ezen a földön élünk, áldatlan hatásoknak vagyunk kitéve.
Bosszúságok teszik próbára idegeinket. De ha jó lelkülettel viseljük el őket,
jellemünkben keresztény vonások fejlődnek ki. Ha Krisztus bennünk lakik,
türelmesek, kedvesek és elnézőek leszünk; vidámak a bosszantások és
ingerlések között is. Miközben napról napra és évről évre énünket legyőzzük,
nemes lelkű hősökké formálódunk. Ezt kaptuk feladatként; de Jézus segítsége,
kitartó igyekezet, rendíthetetlen elhatározás, folytonos éberség és szüntelen
imádkozás nélkül ezt nem lehet megvalósítani. Mindenkinek meg kell vívnia
a maga egyéni harcát. Közreműködésünk nélkül Isten sem tudja jellemünket
nemessé és életünket hasznossá tenni. Akik kitérnek a harc elől, nem érzik a
győzelem ízét és örömét sem.
A Nagy Orvos Lábnyomán, 349-358. (Kapcsolataink)
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Nem szükséges megpróbáltatásainkról, nehézségeinkről, bajainkról és
fájdalmainkról nyilvántartást vezetnünk. Azok be vannak írva a könyvekbe, és a
menny gondot visel róluk. Miközben a kellemetlen dolgokat számolgatjuk, sok
kellemes dologról elfeledkezünk; például arról, hogy Isten minden pillanatban
körülvesz minket irgalmával és jóságával, és arról az angyalok által is megcsodált
szeretetről, hogy Isten halálra adta Fiát értünk. Ha úgy érzed, hogy Krisztus
szolgájaként nagyobb gondjaid és próbáid vannak, mint másoknak, gondolj
arra, hogy neked olyan békesség az osztályrészed, ami ismeretlen azoknak, akik
e terhek elől kitérnek. Krisztus szolgálatában vigasz és öröm van. Lássa meg a
világ, hogy Krisztussal az élet nem kudarc.
Ha nem vagy jókedvű és boldog, ne beszélj érzéseidről! Ne vess árnyat
mások életére! A rideg, napfénytelen vallás egy lelket sem vonz Krisztushoz.
Inkább Sátán csapdájába, a tévelygők lába elé terített hálójába űzi. Lehangoló
élményeid helyett gondolj a Krisztus nevében igényelhető erőre! Képzeleted
ragadja meg a láthatatlan dolgokat! Gondolataid terelődjenek Isten irántad való
csodálatos szeretetének bizonyságaira! A hit képes eltűrni a próbát, ellenállni
a kísértésnek, elviselni a csalódást. Jézus a szószólónk. Minden a miénk, amit
közbenjárásával megszerez számunkra.
Gondolod, hogy Krisztus nem értékeli azokat, akik teljesen érte élnek? Nem
gondolod, hogy felkeresi a szeretett Jánoshoz hasonló száműzötteket, akik az
Ő nevében kerültek súlyos próbák közé? Isten nem hagyja egyetlen hűséges
munkását sem magára, hogy egyedül küzdjön a túlerővel, és alul maradjon.
Drága ékszerként őrzi azokat, akiknek az élete el van rejtve benne együtt a
Krisztussal. Ezt mondja nekik: „Olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert
téged választottalak el” (Agg 2:23).
Beszélj az ígéretekről; beszélj arról, hogy Jézus kész áldást hinteni! Egyetlen
rövid pillanatra sem feledkezik meg rólunk. Ha a bántó körülmények ellenére
is bizalommal megnyugszunk szeretetében, és benne rejtőzünk, jelenlétének
tudata mélységes és békés boldogságot ad. Krisztus ezt mondja önmagáról:
„Semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy
szólok. És aki küldött engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül,
mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek” (Jn 8:28-29).
Krisztust az Atya jelenléte övezte, és csak az történt vele, amit a végtelen
szeretet a világ áldására megengedett. Ez volt vigaszának forrása, és ez a mi
vigaszunk is. Aki betöltekezik Krisztus Lelkével, az Krisztusban marad. Bármi éri,
minden a Megváltótól jön, aki körülfogja jelenlétével; és csak az érheti, amit az
Úr megenged. Minden szenvedésünk és fájdalmunk, minden megkísértetésünk
és próbánk, minden bánatunk és bajunk, minden üldözés és nélkülözés -
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egyszóval minden - javunkra van. Minden élmény és körülmény Isten szolgája,
amelyet javunkra felhasznál.
Ha felfognánk, hogy Isten milyen türelmes velünk, nem ítélgetnénk és
vádolnánk másokat. Krisztus földi életében mennyire megdöbbentette volna
környezetét, ha - miután megismerték Őt - egyetlen vádaskodó, gáncsoskodó
vagy türelmetlen szót hallottak volna tőle! Sohase feledkezzünk el arról, hogy
azoknak, akik Krisztust szeretik, jellemükkel Őt kell képviselniük.
„Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást
megelőzők legyetek” (Róm 12:10). „Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy
szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra
hivattatok el, hogy áldást örököljetek” (1Pt 3:9).
Az Úr Jézus arra kötelez minket, hogy ismerjük el minden ember jogait.
Figyelembe kell vennünk mások társadalmi és keresztényi jogait. Mindenkivel
szépen és tapintatosan kell bánni, mint Isten fiaival és leányaival!
A kereszténység becsületessé és udvariassá teszi az embert. Krisztus még
üldözőivel is udvarias volt. Hűséges követőiben ugyanez a lelkület jut kifejezésre.
Figyeljük csak meg az uralkodók előtt álló Pált! Agrippa előtt mondott beszéde
őszinte udvariasságot és meggyőző ékesszólást példáz. Az evangélium nem a
világban szokásos merev udvariaskodásra buzdít, hanem olyanra, amilyenre
igazi jóindulat késztet.
Az illemszabályok szigorú betartása sem elég az ingerlékenység, a kíméletlen
ítélkezés és a modortalanság megfékezésére. Addig, amíg az „én” foglalja el az
első helyet, nem nyilvánulhat meg igazi jól neveltség. Szeretetnek kell a szívben
lakoznia. Egy ízig-vérig keresztény a Mestere iránti mélységes szeretetéből meríti
tettei indítékait. Ebből a szeretetből sarjad testvérei iránti önzetlen érdeklődése
is. A szeretet kedvessé, jó modorúvá, illedelmessé teszi az embert; arcát derűssé,
hangját szelíddé és egész lényét finommá és emelkedetté alakítja.
Az élet nemcsak nagy áldozatokból és rendkívüli teljesítményekből tevődik
össze, hanem főként apró dolgokból. Többnyire a figyelemre sem méltó kicsi
dolgok termik meg életünkben a nagy eredményeket és a nagy bajokat is. A
kis próbákban vallott kudarcok alakítják az ember szokásait, és torzítják el a
jellemét; és amikor a nagy próbák jönnek, azok készületlenül találják őt. Csak
akkor lesz erőnk szilárdan és hűen megállni a legveszélyesebb és legnehezebb
helyzetekben is, ha elvhűek vagyunk a mindennapi élet próbáiban.
Sohasem vagyunk egyedül. Akár akarjuk, akár nem, van egy társunk.
Ne felejtsd el, hogy bárhol vagy és bármit csinálsz, Isten jelen van! Egyetlen
szó, cselekedet vagy gondolat sem kerüli el figyelmét. Minden szavadnak és
tettednek tanúja van - a szent, bűngyűlölő Isten. Mielőtt megszólalsz vagy
A Nagy Orvos Lábnyomán, 349-358. (Kapcsolataink)
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cselekszel, gondolj erre! Mint keresztény a királyi család tagja vagy, a mennyei
Király gyermeke. Semmi olyant ne szólj, ne tégy, ami meggyalázná „azt a szép
nevet, amelyről neveztettek” (Jak 2:7).
Tanulmányozd figyelmesen az Istenember jellemét, és mindig tedd fel a
kérdést: „Mit tenne Jézus a helyemben?” Ez legyen mindenben a mérce. Ne
keresd szükségtelenül azok társaságát, akik mesterkedésükkel gyengítenék
jóra való törekvésedet, és lelkiismereteden foltot ejtenének! Semmi olyant ne
tegyél idegenek között, az utcán, a járműveken vagy otthon, ami a gonoszság
legcsekélyebb látszatát is keltheti! Tégy mindennap valami olyant, ami jobbá,
szebbé és nemesebbé teszi azt az életet, amelyet Krisztus saját vérén vásárolt
meg!
Mindig elvből cselekedj, sohasem az érzések sugallatára! Alázattal és
szelídséggel mérsékeld ösztönös heveskedésedet! Ne légy felelőtlen és
felszínes! Ne hagyja el ajkadat közönséges szellemeskedés! Még a gondolataidat
se engedd zabolátlanul csapongani! Meg kell fékezni őket, és foglyul ejteni, hogy
engedelmeskedjenek Krisztusnak. Foglalkozzanak szent dolgokkal, és akkor
Krisztus kegyelméből tiszták és igazak lesznek!
A tiszta gondolatok nemesítő hatását állandóan érzékelnünk kell. A lélek
egyetlen védelme a helyes gondolkozás. „Amint gondolkodik az ember magában,
olyan ő” (Péld 23:7 - King James ford.). Az önuralom gyakorlással erősödik. Ami
először nehéznek látszik, folytonos ismételgetéssel könnyűvé válik, mígnem a
helyes gondolkozás és cselekvés szokássá lesz. Ha akarjuk, el tudunk fordulni
mindentől, ami értéktelen és hitvány, és magas szintet érhetünk el; az emberek
tisztelni fognak, és Isten kedveltjei leszünk.
Legyen szokásod másokról jót mondani! Hangoztasd társaid jó tulajdonságait,
és lásd meg a lehető legkevesebbet hibáikból és gyarlóságaikból! Amikor szívesen
kifogásolnád azt, amit valaki mondott vagy cselekedett, dicsérj meg valamit az
életéből vagy jelleméből! Gyakorold a hálát! Dicsőítsd Istent azért a csodálatos
szeretetért, hogy Krisztust halálra adta értünk! Nem kifizetődő sérelmeinkre
gondolni. Isten arra szólít fel bennünket, hogy gondoljunk irgalmára és páratlan
szeretetére; ami által dicsőítésre buzdulunk.
A lelkiismeretes munkásoknak nincs idejük mások hibáin töprengeni. Nem jó
mások hibáinak és gyarlóságainak polyvájából élni. A rágalmazás kettős átok, ami
a rágalmazóra súlyosabban nehezedik, mint a hallgatóra. Aki a széthúzás és viszály
magvait hinti, saját lelkében aratja halálos gyümölcseit. A másokban rosszat
kereső ember e puszta keresgélésével gonoszságot alakít ki magában. Mások
hibáinak firtatásával mi is az ő hasonlatosságukra formálódunk. De ha Jézust
szemléljük, ha szeretetéről és jellemének tökéletességéről beszélünk, akkor az
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Ő hasonlatosságára alakulunk át. Az általa példázott magasztos eszményképről
gondolkodva, tiszta és szent légkörbe, Isten közelébe emelkedünk. És ha ott
is maradunk, világosság árad belőlünk, amely fényt hint mindazokra, akikkel
érintkezünk.
Mások bírálgatása és elmarasztalása helyett szólj inkább ilyenképpen:
„Törekednem kell a saját üdvösségemre. Ha vele, aki üdvözíteni akar, együtt
munkálkodom, akkor nagyon kell figyelnem magamat. El kell távolítanom minden
bűnt az életemből. Le kell győznöm minden hibámat. Krisztusban új teremtéssé
kell lennem. Akkor a bűn ellen küzdők gyöngítése helyett, bátorító szavakkal
erősíteni tudom őket.” Nagyon közömbösek vagyunk egymással szemben. Túl
gyakran elfeledkezünk arról, hogy munkatársainknak erősítésre és bátorításra
volna szükségük. Biztosítsd őket érdeklődésedről és együttérzésedről! Segíts
nekik imáiddal, és mondd is meg nekik, hogy imádkozol értük!
Nem mindenki igaz tanítvány, aki Krisztus munkásának vallja magát. A Krisztus
nevét viselők között, sőt azok között is, akik az Ő munkásainak számítanak,
vannak olyanok, akik nem képviselik jellemét. Nem az Ő elvei szerint járnak el.
Ezek a személyek gyakran megzavarják és elcsüggesztik azokat a munkatársaikat,
akiknek még nem sok tapasztalatuk van a keresztény életben. De senki se
hagyja magát megtéveszteni. Krisztus tökéletes példát mutatott, és arra szólít
fel minket, hogy kövessük Őt.
Az idők végéig lesz konkoly a búza között. Amikor a szolgák a gazda iránti
megbecsülésből engedélyt kértek a konkoly kiirtására, a gazda ezt mondta:
„Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is
kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig” (Mt
13:29-30).
Az irgalmas és hosszútűrő Isten türelmes és elnéző az eltévelyedett, sőt még
a kétszínű emberrel is. Krisztus választott apostolai között volt Júdás, az áruló.
Meg kell-e lepődnünk, vagy el kell-e csüggednünk azon, hogy munkásai között
ma is vannak kétszínű emberek? Ha Ő, aki olvas a szívben, türelmes volt azzal,
akiről tudta, hogy el fogja árulni, milyen türelemmel kell viseltetnünk nekünk a
vétkezők iránt!
De nem mindenki olyan, mint Júdás, még az sem, aki a legrosszabbnak tűnik.
A lobbanékony, hirtelen és magabízó Péter gyakran sokkal kedvezőtlenebb
megvilágításba került, mint Júdás. Őt többször dorgálta meg a Megváltó. De
micsoda szolgáló és áldozatos élet volt az övé! Milyen bizonyságot tesz ez Isten
kegyelmének erejéről! Képességeinkhez mérten legyünk azok másoknak, ami
Jézus volt tanítványainak, amikor a földön járt és beszélt velük.
Tekintsétek magatokat misszionáriusoknak, elsősorban munkatársaitok
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között. Sokszor rengeteg időbe és munkába kerül, míg egyetlen lelket
megnyerünk Krisztusnak. És amikor egy lélek a bűntől az igazsághoz tér, öröm
van az angyalok között. Gondoljátok, hogy a szolgáló angyalok, akik e lelkek
felett őrködnek, örömmel látják, milyen közömbösen bánnak velük egyesek,
akik kereszténynek vallják magukat? Bánjék-e velünk Jézus úgy, ahogy nagyon
sokszor mi bánunk egymással, az üdvösség várományosaival?
Ne felejtsétek el, hogy ti nem tudtok olvasni a szívekben. Nem tudjátok, milyen
indítékok húzódnak az általatok rossznak tartott cselekedetek mögött. Sokan
nem részesültek megfelelő nevelésben; torzult jelleműek, nehéz természetűek,
faragatlanok, nem egyenesek. De Krisztus kegyelme átformálhatja őket. Soha ne
írjátok le őket, soha ne hajszoljátok csüggedésbe vagy kétségbeesésbe őket ezt
mondván: „Csalódást okoztál nekem, nem próbálok segíteni rajtad.” Felizgatott
lelkiállapotban mondott néhány elhamarkodott szó - csak az, amit véleményünk
szerint megérdemelnek -, elvághatja befolyásunknak azt a fonalát, amely
szívüket a mi szívünkhöz köthette volna.
A következetes élet, az elnéző türelem, az ingerléssel szemben is nyugodt
lelkület mindig a legmeggyőzőbb érv és a legkomolyabb vonzerő. Ha olyan
alkalmaitok és előnyeitek vannak, amelyek másoknak nem jutottak osztályrészül,
vegyétek ezt figyelembe, és legyetek mindig bölcs, figyelmes és kedves tanítók.
Ahhoz, hogy a pecsét lenyomata tisztán, élesen kirajzolódjék a viaszban, ne
vágjátok rá gyors, heves mozdulattal a pecsétet, hanem óvatosan helyezzétek
a képlékeny viaszra, és nyugodtan, egyenletesen nyomjátok mindaddig, amíg
a rajzolat megkeményedik. Hasonlóképpen bánjatok az emberi lelkekkel. A
keresztény befolyás erejének titka a folyamatosság, és ez Krisztus jellemének
következetes bemutatásán múlik. Saját tapasztalataitok elmondásával
segítsetek a tévelygőknek. Mondjátok el, hogy amikor súlyos hibákat követtetek
el, munkatársaitok kedvessége és segítőkészsége hogyan adott bátorságot és
reménységet nektek.
Az ítéletig nem fogjátok megtudni, milyen befolyása volt a következetlenek,
oktalanok, érdemtelenek iránti kedves, tapintatos viselkedésnek. Amikor
hálátlansággal és a szent feladatok elárulásával találkozunk, megvetésünknek
vagy felháborodásunknak adunk hangot. Ezt a vétkesek el is várják. Felkészültek
rá. De a kedves türelem meglepi őket; gyakran megszólaltatja jobbik énjüket, és
egy nemesebb élet utáni vágyat ébreszt bennük.
„Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok
útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél
te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét”
(Gal 6:1-2).
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Ne felejtsék el a magukat Isten gyermekeinek vallók, hogy misszió-szolgálatuk
során különböző emberekkel jutnak kapcsolatba! Vannak csiszolt és durva
emberek; alázatosak és gőgösek; vallásosak és kétkedők; műveltek és tudatlanok;
gazdagok és szegények. Nem lehet különböző gondolkozású emberekkel azonos
módon bánni; de mindenki igényli a kedvességet és a megértést. A kölcsönös
kapcsolat által kell csiszolódunk és művelődnünk. Egymástól függünk, és az
emberi testvériség kötelékei szorosan egymáshoz fűznek bennünket.
A kereszténység a társas kapcsolatok útján lép érintkezésbe a világgal.
Mindazoknak, akik mennyei világosságot kaptak, fényt kell árasztaniuk a jobbik
utat nem ismerők sötét ösvényére. A Krisztus Lelke által megszentelt közösségi
befolyásunkat fel kell használnunk arra, hogy embereket Krisztushoz vezessünk.
Nem szabad Krisztust sóvárgott, szent és drága kincsként szívünkbe rejteni, és
e kincsnek csak egymagunk örülni. Krisztusnak azzá kell lennie bennünk, mint
az a forrás, amelyből az örök élet vize fakad, hogy felüdítse mindazokat, akikkel
érintkezünk!

<<< vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmány
BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 394-403.
VILÁGI HATÓSÁGOKHOZ VALÓ VISZONYUNK
Néhány testvérünk sok mindent mondott és írt, amit a kormánnyal és a
törvénnyel szembeni állásfoglalásnak tartanak. Hibát követünk el, ha ilyen
félreértésekre adunk alkalmat. Nem bölcs dolog szüntelen csak hibát lelni
abban, amit a kormány vezetői tesznek. Nem a mi dolgunk akár egyéneket,
akár intézményeket támadni. Viselkedjünk körültekintően, nehogy az emberek
azt gondolják, hogy ellenezzük a polgári hatóságokat. Igaz, hogy hadviselésünk
támadó, fegyvereinket azonban megtalálhatják a világos így szól az Úrban. A mi
feladatunk népet készíteni elő helytállni Isten nagy napján. Ne hagyjuk magunkat
olyan mellékvágányokra terelődni, melyek vitákat és ellenzést keltenek a nem a
mi hitünket vallókban.
Ne dolgozzunk, szóljunk vagy írjunk úgy, hogy hazaárulást javasolónak
tartsanak minket. Írásainkból és kijelentéseinkből gyomláljunk ki minden
kifejezést, mely – összefüggéséből kiszakítva – félremagyarázható lenne, s a
törvény és rend ellenségeinek tüntetne fel bennünket. Latolgassunk mindent
óvatosan, nehogy országunk és törvényeink iránti hűtlenségre bujtogatónak
tartsanak minket. Senki sem várja el tőlünk, hogy dacoljunk a hatóságokkal. Eljön
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az idő, mikor árulóként bánnak majd velünk, mert a Biblia igazságait hirdetjük,
de ne siettessük ezt az órát, ellenségeskedést és viszályt szító, meggondolatlan
mozgalmakkal.
Eljön az idő, amikor ellenségeink ellenünk használják fel testvéreink
meggondolatlan, kárhoztató kijelentéseit és írásait. Nemcsak a kijelentések
szerzői, hanem az adventisták egész testülete ellen. Vádlóink elmondják majd,
hogy ezen és ezen a napon egyik felelős emberünk ezt és ezt mondta a kormány
törvényeinek végrehajtása ellen. Sokan meglepődnek majd, hogy mennyi
mindent őrizgettek és tartottak számon, ami ellenségeik állításait támasztják
alá. Sokan megdöbbenve hallják viszont szavaikat, olyan jelentéssel felruházva,
amely nem volt szándékukban. Munkásaink szóljanak tehát meggondoltan,
mindig és minden körülmények között. Mindenki legyen elővigyázatos, nehogy
vakmerő kijelentéseikkel kiváltsák a nyomorúság idejét még ama nagy válság
előtt, mely megpróbálja az emberek lelkét.
Minél kevesebb vádat ejtünk ki a hatóságok és hatalmasságok ellen, annál
komolyabb munkát végezhetünk el Amerikában és más országokban. Más
nemzetek az Egyesült Államok példáját fogják követni. Bár Amerika jár majd
elől, mégis ugyanaz a válság jön el népünkre a világ valamennyi részén.
Feladatunk, hogy naggyá és dicsőségessé tegyük Isten törvényét. Be kell
bizonyítanunk Isten szent szavának igazságát. Fel kell magasztalnunk a Szentírást
az élet szabályaként. Tökéletes szelídséggel, a kegyesség lelkületével és Isten
szeretetével kell felhívnunk a figyelmet, hogy az Úr Isten a mennyek és a föld
teremtője, s hogy a hetedik nap az Úrnak szombatja.
Az Úr nevében kell előrehaladnunk, zászlóját kibontanunk, Igéjét javasolnunk.
Mikor a hatóságok megparancsolják, hogy hagyjuk abba ezt a tevékenységet,
mikor megtiltják, hogy hirdessük Isten parancsait és a Jézus hitét, akkor leszünk
kénytelenek azt mondani, amit az apostolok mondtak: „Vajon igaz dologe Isten
előtt, rátok hallgatunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem
tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” (Csel 4:1920)
A Szentlélek hatalmával kell feltárnunk az igazságot. Egyedül az teheti
hatásossá szavainkat. Csakis a Lélek hatalmával vívhatjuk ki, s tarthatjuk meg
a győzelmet. Az emberi eszközt Isten Lelkének kell indítania. A munkásokat
Isten Lelke erejének kell megtartani hit által az üdvösségre. Isteni bölcsességgel
kell rendelkezniük, hogy semmit se szóljanak, ami felizgathatná az embereket,
hogy elzárják utunkat. A hívőket a lelki igazságoknak az elméjükbe vésésével
készítsük elő, hogy szelíden és félelemmel tudják megindokolni hitüket a világ
legmagasabb hatóságai előtt.
Az igazságot annak egyszerűségében kell feltárnunk, s gyakorlati istenfélelmet
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hirdetnünk. Végezzük ezt Krisztus lelkületével. Ezen lelkület kinyilvánítása a
legjobb hatással lesz a lelkünkre, s másokra is meggyőző erővel hat. Adjunk az
Úrnak lehetőséget, hogy eszközeivel dolgozzék. Ne képzeljétek, hogy terveket
lehet majd lefektetni a jövőre. Ismerjük el Istent, mint aki mindenkor, s minden
körülmények között a kormánynál áll. Alkalmas eszközöket használ majd,
megtartja, megnöveli és megerősíti népét.
Az Úr eszközeinek megszentelt lelkesedéssel kell rendelkezniük, olyan
lelkesedéssel, amely teljesen az Úr hatása alatt áll. A viharos idők úgyis sebesen
közelednek felénk, azért ne tegyünk semmit, ami siettetné azokat. A nehéz idők
úgy jönnek majd ránk, hogy Istenhez hajtanak mindenkit, aki az övé, csakis az övé
kíván lenni. Míg a megpróbáltatás tüze meg nem próbál, és be nem bizonyítja,
addig mi magunk sem ismerjük magunkat. Ezért helytelen mérlegre tennünk
mások jellemét, és elítélnünk azokat, akik még nem nyerték el a harmadik
angyal üzenetének világosságát.
Ha azt akarjuk, hogy az emberek meggyőződjenek, hogy az igazság, melyben
hiszünk, megszenteli a lelket, s átalakítja a jellemet, akkor ne támadjuk őket
szüntelenül szenvedélyes vádakkal. Ez arra a következtetésre készteti őket,
hogy az általunk vallott tanítás nem lehet keresztény, mert nem tesz minket
szeretetteljessé, előzékennyé és tisztelettudóvá. A kereszténység nem harcias
vádakban és kárhoztatásban nyilvánul meg.
Sokan közülünk abban a veszélyben forognak, hogy ellenőrző hatalmat
igyekeznek gyakorolni másokon, s ezzel elnyomást hoznak embertársaikra.
Fennáll a veszély, hogy a felelős állásokat betöltők, egyetlen hatalmat ismernek
el, a meg nem szentelt akarat hatalmát. Néhányan gátlás nélkül gyakorolják a
hatalmat, súlyos kellemetlenségeket zúdítva azokra, akiket az Úr felhasznál.
Világunk egyik átka az elsőbbség szeretete. Szemmel látható ez az egyházakban
és társadalomban mindenfelé. Az emberek azzal kötik le magukat, hogy hatalmat
és népszerűséget biztosítsanak maguknak. Nagy bánatunkra és szégyenünkre a
szombattartók körében is ez a lelkület üti fel a fejét. De a lelki eredményesség
csak azokat látogatja meg, akik Krisztus iskolájában szelídséget és alázatot
tanulnak.
Ne feledjük, hogy a világ aszerint ítél meg minket, aminek látszunk. Akik
Krisztust igyekeznek képviselni, vonakodjanak közszemlére állítani jellemük
következetlen vonásait. Mielőtt teljesen az előtérbe nyomulnánk, törekedjenek
arra, hogy az Úr a magasságból kitöltse ránk Szentlelkét. Mikor ez meglesz,
akkor majd határozott üzenetet hirdetünk, de az sokkal kevésbé elítélő lesz,
mint amilyet némelyek most hirdetnek. Hagyjuk teljesen Istenre a hatóságok és
kormányok kárhoztatásának ügyét. Mi csak védelmezzük szelíden és szeretettel,
Bizonyságtételek, 6. kötet, 394-403.
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hű őrökként az igazság elveit, ahogyan az Jézusban él.
Testvéri szeretet
A türelem, az engedékenység, a béke és a szeretet azok a jellemvonások,
melyeket Isten parancsolattartó népének legjobban ápolnia kell. Amikor
hiányzik belőlünk a szeretet, helyrehozhatatlan kár ér minket, mivel elűzzük
az embereket az igazságtól, még ha előbb bele is kapcsolódtak Isten ügyébe.
Felelős testvéreink, akik tekintélye sokat nyom a latban, ne feledjék Pál
apostol Szentlélek ihletésére mondott szavait: „Tartozunk pedig mi az erősek,
hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
Mindenikünk ugyanis az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
Mert Krisztus sem magának kedveskedett, hanem amint meg van írva: A te
gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.” „Atyámfiai, még ha előfogja is az embert
valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén
magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és
úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Rm 15:13; Gal 6:12)
Tartsátok szemetek előtt, hogy a tévelygők visszaszerzésének a mi
felelősségünkké kell válnia. Nem szabad ezt büszkén, fontoskodón, vállveregetőn
tenni. Ne hirdesse modorod: Hatalom van a markomban, és használni is
fogom. Ne olvass vádakat a tévelygő fejére. Végezzétek az intést „a szelídség
szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértés be ne essél”. A ránk bízott,
testvéreinkért elvégzésre váró munka nem abból áll, hogy kivessük, csüggedésbe
és kétségbeesésbe taszítsuk őket az ilyen szavakkal: „Csalódtam benned, és
nem is próbálok segíteni rajtad.” Aki bölccsé s erőssé fújja fel magát, aki lecsap
az elnyomott, kétségbeesett emberre, arra, aki segítség után eped, a farizeusok
szelleméről tesz tanúságot, s tekintélyének maga szabta palástját ölti fel. Azzal
a lelkülettel ad hálákat az Istennek, hogy nem olyan, mint a többi emberek, és
még azt képzeli, hogy eljárása dicséretre méltó, és hogy ő túl erős ahhoz, hogy
kísértésbe essék. Pedig „ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát
csalja meg.” (Gal 6:3) Maga forog szüntelen veszedelemben. Aki semmibe veszi
testvére halálosan komoly szükségleteit, azt Isten gondviselése ott vezeti át, ahol
testvére jár, próba és bánat közt hánykolódva. S a keserű élménnyel bebizonyítja
neki, hogy ő is olyan tehetetlen és ínséges, mint az a szenvedő, akit elutasított.
„Ne áltassátok magatokat: Isten nem hagy magából gúnyt űzni! Amit az ember
vet, azt le is aratja.”
„Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet
vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van
a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy
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egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben,
egyugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiú
dicsőségvágyból, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál.
Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annakokáért az az
indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.” (Fil 2:15)
Minél közelebb élünk Krisztushoz, annál szelídebbek, alázatos szívűbbek
és magunkban kételkedőbbek leszünk, annál szilárdabban ragaszkodunk
Krisztushoz, s annál nagyobb lesz Krisztus által a képességünk a bűnösök
megtérítésére, mert nem az emberi eszköz érinti meg a lelket. Mennyei eszközök
működnek együtt vele, s vésik az igazságot a szívbe. Ha Krisztusban lakozunk,
hatni tudunk másokra, mivel az van jelen, aki így szól: „Íme én ti veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:20) Akkor van hatalmunk az ellenfél
legyőzésére, hogyha Krisztus műveli bennünk jókedve szerint a szándékot meg
a végrehajtást is.
Hirdessük gyengéden az igazságot
Hirdessük az igazságot Istentől származó tapintattal, gyengéden és nyájasan.
Jöjjön az már meglágyult és szeretettel teljes szívből. Éljünk szoros közösségben
Istennel, nehogy felágaskodjék önzésünk, akár Jéhuban ágaskodott, s olyan
szóáradatot zúdítsunk az emberekre, ami nem helyénvaló, ami nem olyan,
mint a harmat vagy a gyengéd zápor, mely felüdíti a tikkadt növényeket. Mikor
igyekszünk meggyőzni embereket, legyen a szavunk gyengéd. Isten lesz annak
bölcsessége, aki isteni forrásban keresi a bölcsességet. Kutassunk a lehetőség
után mindenfelé, virrasszunk és imádkozzunk. Álljunk készen megfelelni
mindenkinek, aki reménységünkről kérdőre von minket, de ezt szerényen
és tisztességtudón tegyük, nehogy rossz benyomást tegyünk egy emberre is,
akiért Krisztus meghalt. Tartsuk szívünket Istenhez emelve, hogy mikor alkalom
kínálkozik, készen álljunk a jókor mondott, megfelelő szavakkal. Ha így vállalunk
Istenért munkát, Isten Lelke lesz segítőnk. A Szentlélek a szívekbe vési a
szeretetből szólt szavakat. Így mikor Krisztus kegyelmének hatására szólunk, az
igazságnak éltető ereje lesz.
Isten terve először az emberek szívéhez férkőzni. Mi csak szóljuk az igazságot,
ő majd növeli a megújító erőt és elvet. Ne arra válaszolgass, amit az ellenfelek
mondanak, hanem hagyd, hogy az igazság maga törjön előre. Az igazság az
elevenig tud vágni. Fejtsük ki az Igét érthetően, teljes lenyűgöző voltában.
Amint a próbák sűrűsödnek körülöttünk, mind az elkülönülés, mind az
egység láthatóvá válik majd sorainkban. Némelyek, akik ma készen állnak
magukra ölteni a harc fegyverzetét, az igazi veszedelem idején kimutatják,
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hogy nem sziklára építettek, engedni fognak a kísértéseknek. Akiknek nagy
világosság és értékes kiváltságok álltak rendelkezésére, de nem hatott rájuk,
azok valamilyen ürüggyel elpártolnak tőlünk. Mivel nem fogadták be az igazság
szeretetét, hallgatni fognak az ellenség félrevezetésére. Elpártolnak a hittől,
s megtévesztő szellemekre és ördögi tanításra hallgatnak. Másrészt, mikor az
üldözés vihara ránk tör, az igazi juhok hallani fogják az igaz Pásztor hangját.
Önmegtagadó igyekezetet fejtenek majd ki az elveszett megmentéséért. Sok
eltévelyedett visszatér a nyájhoz, hogy kövesse a nagy Pásztort. Isten népe
közeledni fog egymáshoz, s egységesen száll szembe az ellenséggel. Tekintettel
a közös veszedelemre, megszűnik az elsőbbségre törekvés, nem lesz vita, hogy
ki számít a legnagyobbnak. Az igazi hívők közül egyik sem mondja majd: Pálé,
Apollósé vagy Kéfásé vagyok! Mindenki bizonyságtétele ez lesz: „Krisztushoz
ragaszkodom, benne örvendek, személyes Üdvözítőmben.”
Így ültetik majd át az igazságot a gyakorlati életbe, s így talál meghallgatásra
Krisztus imája, melyet közvetlen megaláztatása és halála előtt mondott.
„Mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned,
hogy ők is egyek legyenek, mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél
engem.” (Jn 17:21) Krisztus szeretete, testvéreink szeretete bizonyítja majd a
világ előtt, hogy Jézussal voltunk, és tőle tanultunk. A harmadik angyal üzenete
akkor duzzad majd hangos kiáltássá, s az egész világot be fogja ragyogni az Úr
dicsősége.
*****
Naponta alázatos, őszinte imával és az Igeolvasásával kell erősítenünk a
meggyőződésünket. Bár mindenikünknek megvan a magunk egyénisége, bár
mindenikünknek szilárdan ragaszkodnunk kell meggyőződéseinkhez, úgy kell
ragaszkodnunk hozzájuk, mint Isten igazságához, az által az erő által, amit Isten
ad. Ha nem ezt tesszük, ki fogják tépni majd kezünkből azokat.
ISTEN SZAVA A DÖNTŐ
Isten népe elismeri az emberi kormányzatot, mint Isten rendelte akaratot.
Ezért hirdetnie kell a kormány iránti engedelmességet, mind szent kötelességet,
annak méltányos határain belül. De amikor a kormány követelményei ütköznek
Isten követelményeivel, akkor Isten szavát kell elismernünk minden emberi
törvényhozáson felülállónak. Nem szabad félretennünk az így szól az Úrt,
az így szól az egyház vagy az állam kedvéért. Krisztus koronáját az emberi
hatalmasságok királyi koronái fölé kell helyeznünk.
Ma is ugyanezt az elvet kell érvényre juttatnunk, mint amit a nagy hitújítás
követői tartottak fenn. Mikor a fejedelmek 1529ben összegyűltek a spiersi
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zsinatra, úgy látszott, mintha a világ reménysége széttiprás előtt állna. Ez elé
a gyűlés elé hozták a császár rendeletét, mely korlátozta a vallásszabadságot
és megtiltotta a megújított tanítások további terjesztését. Elfogadjáke a német
választófejedelmek a rendeletet? Ki fogjáke rekeszteni az örömhír világosságát
a még mindig sötétben élő sokaságok elől? Világot érintő sorsdöntő kérdések
forogtak kockán. Akik elfogadták a megújított hitet, összejöttek, és egyhangú
határozatot hoztak: Utasítsuk vissza a rendeletet. Lelkiismereti ügyekben nem
dönthet a többség.
Ebben a most folyó utolsó küzdelemben miránk bízták az igazság és
vallásszabadság lobogóját. Azok vállán nyugszik a felelősség ezért a nagy
ajándékért, akiket Isten az Igéjének ismeretével áldott meg. Isten szavát kell
legfőbb tekintélynek tartanunk. El kell fogadnunk igazságait a magunk számára.
S csak akkor tudjuk megbecsülni ezeket az igazságokat, ha mi magunk kutatjuk
fel azokat. Akkor majd Isten szavát tesszük életünk irányítójává, és számunkra
meghallgatásra talál Krisztus imája: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te
Igéd igazság.” (Jn 17:17) Az a hitvallásunk, ha szavunkkal és viselkedésünkkel
is elismerjük az igazságot. Az emberek csakis akkor lehetnek bizonyosak, hogy
hiszünk a Bibliában.
Azok a hitújítók, kiknek tiltakozása adta nekünk a protestáns nevet, tudták,
hogy Isten hívja el őket, hogy közöljék a világgal az örömhírt. S amíg ezt végezték,
készen álltak feláldozni vagyonukat, szabadságukat, sőt életüket. Ugyanolyan
hűek és igazak vagyunke megbízatásunkhoz a nagy küzdelemnek ebben az
utolsó összeütközésében, mint a korai hitújítók voltak az övékéhez?
Az üldözés és halálbüntetés ellenére, közel is, távol is elterjedt az akkori
időknek szóló igazság. Eljuttatták Isten szavát az emberekhez, a társadalom
valamennyi osztálya mohón kutatta az Írásokat. S akik elfogadták a világosságot,
hirdetői is lettek. Abban az időben már a könyvnyomtatás segítségével juttatták
el az emberekhez az igazságot. Luther tolla hallatlan hatalom volt. Írásai pedig,
mikor elterjedtek, megmozdították a világot. Ugyanezek a lehetőségek állnak
rendelkezésünkre, sőt az eszközök azóta megszázszorozódtak. Számos nyelven
kezünkben a Biblia és a jelen igazságot magyarázó más könyvek, ezért gyorsan
el lehetne azokat juttatnunk az egész világra. Közölnünk kell az emberekkel Isten
figyelmeztetését, ezért igen buzgón kellene kutatnunk a Bibliát, igen lelkesen
terjesztenünk a világosságot!

<<< vissza a 12. tanulmányhoz

Bizonyságtételek, 6. kötet, 394-403.
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Napról napra egyre többet kell megtanulnunk Krisztustól, hogy tanításaival
összecsengő tapasztalatokat szerezzünk. Magasztos és szent célokat
valósíthatunk meg. Isten azt akarja, hogy ismeretben és erényekben állandóan
növekedjünk. Törvénye az Ő hangjának visszhangja, amely mindenkit hív:
„Jöjjetek feljebb. Legyetek szentek, még szentebbek!” Keresztény jellemünk
napról napra tökéletesedhet.
Akik a Mester szolgálatába álltak, azoknak olyan tapasztalatokra van
szükségük, amelyek sokkal magasabbak, mélyebbek és szélesebbek, mint ahogy
azt sokan gondolnák. Isten nagy családjának tagjai közül sokan aligha tudják,
mit jelent az Ő dicsőségét szemlélni, és dicsőségről dicsőségre jutni. Sokuknak
már van némi fogalma Krisztus tökéletes voltáról, és szívükben túlárad az öröm.
Vágynak jobban, mélyebben érzékelni a Megváltó szeretetét. Ápolják ezért
lelkükben az Isten utáni vágyakozás minden szikráját! A Szentlélek munkálkodik
azokban, akik ezt akarják; formálja azokat, akik formálódni akarnak, alakítja
azokat, akik át akarnak alakulni. Gyakoroljátok a lelki gondolkodást, és ápoljátok
a szent közösséget! Isten dicsőségének még csak a kora hajnali sugarait láttátok.
Ha kitartóan törekedtek megismerni az Urat, meg fogtok győződni arról, hogy
„az igazak ösvénye... olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad,
annál világosabb lesz, a teljes délig” (Péld 4:18).
„Ezeket beszéltem néktek - mondta Krisztus -, hogy megmaradjon tibennetek
az én örömem, és a ti örömetek beteljék” (Jn 15:11).
Krisztus mindig maga előtt látta, mit fog eredményezni küldetése. Fáradozással
és önfeláldozással teli földi életét megvidámította az a gondolat, hogy mindez a
vajúdás nem hiábavaló. Élete feláldozásával helyreállítja az emberiségben Isten
képmását. Kiemel bennünket a porból, jellemünket saját jellemének mintájára
újjáalakítja, és megszépíti saját dicsőségével.
Krisztus látta, hogy lelke miként vajúdik majd, és elégedett volt. Megjelent
szeme előtt a végtelenségbe nyúló örökkévalóság, és látta azok boldogságát,
akik az Ő megaláztatása árán bocsánatban és örök életben részesülnek. Vétkeik
miatt kapott sebeket, bűneik miatt törték Őt össze. Ő bűnhődött, hogy nekik
békességük legyen, és az Ő sebei árán gyógyulnak meg. Hallotta az üdvözültek
ujjongását. Hallotta a megváltottakat a Mózes és a Bárány énekét énekelni.
Noha előbb vérrel kell megkeresztelkednie, noha a világ bűnei ártatlan lelkére
súlyosodnak, noha kimondhatatlan lelki gyötrelem árnya borul reá, de az elé
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táruló örömért vállalta a keresztet, és nem gondolt annak szégyenével.
Ebben az örömben minden követője osztozni fog. Bármilyen csodálatos és
dicső is lesz az örökkévalóság, nem minden jutalom van a végső szabadulásig
fenntartva. Hit által már itt osztozhatunk a Megváltó örömében. Mózeshez
hasonlóan ki kell tartanunk, mint akik látják a Láthatatlant.
Az egyház most küzdő egyház. Most egy sötétségben veszteglő, majdnem
teljesen bálványimádásba merült világgal állunk szemben. De közeleg a nap,
amikor a harc véget ér. Az egyház győzni fog. Isten akarata lesz meg a földön,
ahogy a mennyben is. Az üdvözültek a menny törvényén kívül más törvényt
nem fognak ismerni. Mindnyájan boldog, eggyé vált család lesznek, magukra
öltve Krisztus igazságának - a dicsőítésnek és hálaadásnak - palástját. Az egész
természet a maga páratlan szépségében dicsőítéssel és imádattal adózik
Istennek. A világ a menny fényességében fürdik majd. A hold fénye olyan lesz,
mint a nap fénye, és a nap hétszerte fényesebb lesz, mint amilyen most. Az évek
boldogságban peregnek majd. E kép felett a hajnalcsillagok együtt énekelnek,
és Isten fiai örömükben kiáltoznak, miközben Isten és Krisztus együtt hirdeti ki:
„Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz többé.”
Az eljövendő dicsőséget bemutató látomások, ezek az Isten kezével
megrajzolt jelenetek legyenek drágák Isten gyermekeinek!
Az örökkévalóság küszöbén állva halljátok meg a kedves üdvözlést, amely
azokhoz szól, akik ebben az életben együttműködtek Krisztussal, és kiváltságnak
és megtiszteltetésnek tartották, hogy érte szenvedhetnek. Az angyalokkal együtt
leteszik koronájukat a Megváltó lábához, és így kiáltanak: „Méltó a megöletett
Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmat és
tisztességet és dicsőséget és áldást... A királyi székben ülőnek és a Báránynak
áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké” (Jel 5:12-13).
A megváltottak majd köszöntik ott azokat, akik a Megváltóhoz vezették őket.
Együttesen dicsőítik Őt, aki meghalt azért, hogy emberi lények elnyerhessék azt az
életet, ami Isten életéhez hasonlítható. A harc lezárult. Minden megpróbáltatás
és küzdelem véget ért. Amikor a megváltottak Isten trónja köré állnak, győzelmi
ének tölti be az egész mennyet. Mind együtt zengik a boldog éneket: „Méltó,
méltó a megöletett Bárány”, aki megváltott bennünket Istennek.
„Látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott,
minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyi szék előtt és
a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
és kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, aki a királyi
székben ül, és a Bárányé!” (Jel 7:9-10).
„Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat,
A Nagy Orvos Lábnyomán, 364-372. (A menny előíze)
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és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke
előtt; és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyi székben
ül, kiterjeszti sátorát felettök. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak
többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség: mert a Bárány, aki a királyi
szék közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és
eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet” (Jel 7:14-17). „És a halál nem
lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők
elmúltak” (Jel 21:4).
Sohasem szabad szem elől veszítenünk a láthatatlan dolgokról kapott
látomást. Így tudunk megfelelő értékrendet tartani az örökkévaló és az ideig
való dolgok között. Ez ad erőt ahhoz, hogy másokat a magasabb rendű életre
serkentsünk. „Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szentséges Isten!¤n¤Minden
reggel szívünk és ajkunk téged áld.¤n¤Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
énekelje minden,¤n¤Dicsérjen, Isten, téged a világ! Szent vagy, szent vagy,
szent vagy! Dicsérnek téged¤n¤Tiszta égi lények, szeráfok, kérubok.¤n¤Néked,
Urunk Isten, hódolattal zengnek¤n¤Allelujázva mind az angyalok. Szent vagy,
szent vagy, szent vagy! Nem látja fényed,¤n¤Nem csodálhat téged a bűnös,
földi szem;¤n¤Mindenható Isten, mégis bízik lelkem,¤n¤Meglátlak téged majd
a mennyben fenn.
Istennel a hegyen
„Jöjjetek fel énhozzám a hegyre” - szól Isten hozzánk. Mózesnek, mielőtt
Izrael megszabadításában Isten eszközévé lehetett, negyven évet kellett a puszta
magányában elvonultan Istennel bensőséges közösségben töltenie. Mielőtt Isten
üzenetét tolmácsolta a fáraónak, az égő csipkebokorban megszólaló angyallal
beszélt. Mielőtt Isten népe képviselőjeként átvette a törvényt, fel kellett mennie
a hegyre, és ott meglátta Isten dicsőségét. Mielőtt végrehajtotta az ítéletet a
bálványimádókon, elrejtőzött a szikla hasadékában, és az Úr így szólt: „Kiáltom
előtted az Úr nevét”: „irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy
irgalmasságú és igazságú... de nem hagyja a bűnöst büntetlenül” (2Móz 33:19;
34:6-7). Mielőtt életével együtt letette Izraelért hordozott terhét, Isten felhívta
a Piszga tetejére, és eléje tárta az Ígéret Földjének dicsőségét.
Mielőtt a tanítványok elindultak misszióútjukra, Jézus felvitte őket a hegyre.
Pünkösd erejének és dicsőségének megnyilatkozása előtt volt a Megváltóval
töltött éjszaka, az együttlét a galileai hegyen, a búcsújelenet az Olajfák hegyén,
és az angyalok ígérete, valamint a napokig tartó imádkozás és bensőséges
együttlét a felházban.
Jézus, amikor valamilyen nagy próba vagy fontos feladat előtt állt, elvonult
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a hegyek magányába, és az éjszakát az Atyához való imádkozással töltötte.
Egy éjszakai imádkozás előzte meg az apostolok elhívását, a Hegyibeszédet,
a megdicsőülést; valamint a tárgyalótermi és a kereszten elszenvedett lelki
gyötrelmet és a feltámadás dicsőségét.
Az imádkozás kiváltsága
Nekünk is időt kell szakítanunk az elmélkedésre, imádkozásra és lelki
felüdülésre. Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene.
Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem képes.
Ritkán kerülünk minden vonatkozásban kétszer azonos helyzetbe. Folytonosan
új dolgok történnek velünk, és új próbákkal küzdünk, amelyekben a régi
tapasztalatok nem adhatnak elegendő eligazítást. Folyamatos világosságra van
szükségünk, ami Istentől jön.
Krisztusnak mindig van üzenete azok számára, akik figyelnek szavára. A
Gecsemáné kerti lelki gyötrelem éjszakáján az alvó tanítványok nem hallották
Jézus hangját. Volt valami homályos képük az angyalok jelenlétéről, de nem
érzékelték a jelenet súlyát és dicsőségét. Álmosságuk és kábultságuk miatt
nem nyerték el azt a bizonyosságot, amely lélekben megerősítette volna őket a
rájuk váró félelmetes eseményekre. Ugyanígy ma is pontosan azok az emberek,
akiknek a legnagyobb szükségük lenne a mennyei útmutatásra, sokszor
maradnak anélkül, mert nem keresik a mennyel való bensőséges közösséget.
A kísértések, amelyeknek naponta ki vagyunk téve, szükségszerűvé teszik az
imát. Mindenfelől veszélyek leselkednek ránk. Különösen azok vannak kísértésnek
kitéve, akik igyekeznek másokat az erkölcsi fertőből kiemelni és a pusztulástól
megmenteni. Mivel folytonosan testközelbe kerülnek a gonoszsággal, erősen
kell kapaszkodniuk Istenbe, különben ők maguk is megfertőződnek. Rövid
és sorsdöntő az az út, amely a szentség magaslatáról a mélységbe visz.
Egyetlen pillanat alatt megszülethetnek az ember sorsát örökre megpecsételő
elhatározások. Egyetlen elvesztett csata elég ahhoz, hogy a lelkünk védtelen
maradjon. Egyetlen bűnös szokás, ha nem szállunk határozottan szembe vele,
acéllánccá szilárdul, és megkötözi az egész embert.
Azért maradnak sokan magukra a kísértésekben, mert nem tekintenek
szüntelen az Úrra. Ha engedjük, hogy Istennel való kapcsolatunk
megszakadjon, védtelenül maradunk. Minden jó szándék és elhatározás kevés
a bűn leküzdéséhez. Imádkozó embereknek kell lennetek. Ne erőtlenül, csupán
alkalomszerűen, rendszertelenül imádkozzatok, hanem buzgón, kitartóan,
szüntelenül! Nem mindig kell az imádkozáshoz leborulni. Legyen szokásotok a
Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, és
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amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok! A szív szótlan fohásza szálljon
fel folytonosan segítségért, világosságért, erőért, ismeretért! Legyen minden
lélegzetvétel egy-egy imádság!
Isten munkásaiként meg kell keresnünk az embereket ott, ahol vannak sötétségben, bűnbe süllyedten és romlottsággal beszennyezve. De amíg Istenre
támaszkodunk, aki a mi napunk és pajzsunk, a bennünket körülvevő gonoszság
egyetlen foltot sem fog ruhánkon ejteni. Amikor pusztulásba rohanó lelkek
megmentésén fáradozunk, nem szégyenülünk meg, ha Istenben bízunk. Krisztus
a szívünkben, Krisztus az életünkben - ez a mi védelmünk. A jelenlétéből áradó
légkör minden bűnnel szemben iszonyattal tölti el szívünket. Lelkünk annyira
azonosulhat az Ő lelkével, hogy gondolatban és szándékban egyek leszünk vele.
Hit és ima volt az, ami által Jákob, a gyenge, bűnös ember Istennel küzdve
győzött. Így válhattok ti is szent és magasztos szándékú, nemes szívű férfiakká
és nőkké, akiket semmi sem térít el attól, ami igaz, jó és igazságos. Ez súlyos
gondokkal, terhekkel és feladatokkal jár, de minél nehezebb a helyzet és
súlyosabbak a terhek, annál nagyobb szükség van Jézusra.
Komoly hiba a közös istentiszteletek mellőzése. E gyülekezés kiváltságát nem
szabad könnyen venni. A betegápolók sokszor nem élhetnek ezzel a kiváltsággal,
de vigyázzanak arra, nehogy szükségtelenül maradjanak távol Isten házától.
A betegek szolgálatában a siker inkább múlik az odaszentelt és önfeláldozó
lelkületen, mint bármely, pusztán világi foglalatosságban. Azok, akik
felelősségeket hordoznak, teremtsenek olyan helyzetet maguknak, ahol Isten
Lelke mélységesen tud hatni rájuk. Annyival buzgóbban kell vágyódniuk a
Szentlélek segítségére és Isten megismerésére, mint másoknak, amennyivel
nagyobb felelősséggel jár az ő megbízatásuk, mint másoké.
A mi munkánkban semmire sincs nagyobb szükség, mint az Istennel való
kapcsolat gyakorlati eredményeire. Mindennapi életünkkel kell megmutatnunk,
hogy Megváltónkban békét és nyugalmat találtunk. Az Ő békéje, amely
szívünkben él, arcunkról sugárzik. Hangunknak meggyőző erőt ad. Az Istennel
való közösség emelkedetté teszi a jellemet és az életet. Az emberek felismerik,
mint az első tanítványok esetében, hogy Jézussal voltunk. Ez olyan erőt ad a
szolgálattevőnek, amilyet semmi más nem adhat. Ne engedje, hogy bármi is
elvegye tőle ezt az erőt.
Kettős életet kell élnünk - az elmélkedés és a cselekvés, a csendes imádkozás
és a buzgó munka életét. Az Istennel töltött együttlétből merített erő az éberség
és figyelmesség komoly, megfeszített gyakorlásával párosítva felkészíti az
embert a mindennapi feladatokra, és a legnehezebb körülmények között is lelki
békességet ad.
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A mennyei tanácsadó
Sok ember, ha bajba jut, azt hiszi földi baráthoz kell problémáival fordulnia és
segítségért folyamodnia. Nehéz helyzetekben kétely üli meg a lelküket, és az út
sötétnek tűnik. Pedig az örök, a hatalmas tanácsadó szüntelenül mellettük áll,
és bizalmukat kéri. Jézus, a nagy teherhordozó így szól: „Jöjjetek énhozzám... és
én megnyugosztlak titeket”. Miért fordulnánk Krisztus helyett megbízhatatlan
emberekhez, akik éppúgy Istentől függnek, mint mi magunk?
Talán érzed, hogy milyen fogyatékos a jellemed és milyen gyengék a
képességeid a munka nagyságához mérten. De ha olyan lángelméd volna is,
amelynél nagyobb nem volt még senkinek, az sem volna elég munkádhoz.
„Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15:5) - mondja Urunk és
Megváltónk. Minden ténykedésünk eredménye Isten kezében van. De bármi
történjék is, kapaszkodjunk töretlen, kitartó bizalommal Istenbe!
Minden kapcsolatodat, ami az üzleti életet vagy szabad idődet érinti, vagy
ami egy egész életre szól, buzgó, alázatos imával építsd ki! Így mutatod meg,
hogy tiszteled Istent, és Isten is tisztelni fog téged. Amikor félsz - imádkozz! Ha
elcsüggedtél, szorítsd össze ajkadat az emberek előtt; ne vess árnyat mások
ösvényére, hanem mindent mondj el Jézusnak! Nyújts ki segítségért kezedet!
Gyengeségedben ragadd meg azt az erőt, amely végtelen! Kérj alázatosságot,
bölcsességet, bátorságot, több hitet, hogy meglásd a fényt Isten fényében, és
örvendezz Isten szeretetében!
Odaszentelődés és bizalom
Isten csak az alázatos és bűneit bánó embernek tudja és akarja kinyilatkoztatni
önmagát. Örül, ha a múltban kapott jótéteményekkel és áldásokkal indokoljuk a
még nagyobb áldásokra szóló igényünket. Isten többet ad a benne teljes szívvel
bízóknak, mint amennyit várnak tőle. Az Úr Jézus tudja, mire van gyermekeinek
szükségük; tudja, mennyi égi erőt fogunk az emberiség áldására igénybe venni;
és mindent megad, amit mások áldására és a saját lelkünk nemesítésére
használunk fel.
Kevésbé kellene bíznunk abban, amit mi magunk tudunk tenni, és jobban
abban, amit az Úr tehet értünk és általunk. Hiszen nem a saját munkádat
végzed, hanem Istenét. Minden fenntartás nélkül add át neki akaratodat, hadd
irányítsa Ő az utadat! Sohase alkudozz a lelkiismereteddel! Tudd meg, mit jelent
Krisztusban szabadnak lenni!
A prédikációk szombatról szombatra való puszta meghallgatása, a Biblia
ismételt átolvasása, vagy versről versre történő magyarázása, mit sem használ
sem nekünk, sem azoknak, akik hallgatnak minket, ha a Biblia igazságait nem
A Nagy Orvos Lábnyomán, 364-372. (A menny előíze)
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visszük bele személyes életünkbe. Az értelmi képességeket, az akaratot, az
érzelmeket Isten Igéjének irányítása alá kell rendelni. S akkor a Szentlélek
munkája nyomán az Ige szabályai az élet alapelveivé lesznek.
Amikor az Úr segítségét kéred, tiszteld meg Megváltódat azzal, hogy áldásait
hittel elfogadod. Minden erő, minden bölcsesség rendelkezésünkre áll. Csak
kérnünk kell.
Járj szüntelenül Isten világosságában! Elmélkedj jelleméről éjjel és nappal!
Akkor meglátod dicsőségét, és jóságában örvendezni fogsz. Szíved átforrósodik
szeretetétől; felemelkedsz, mint akit örökkévaló karok hordoznak. Istentől
kapott erővel és világossággal többet értesz meg, és többet tudsz megvalósítani,
mint amit valaha is lehetségesnek tartottál.
„Maradjatok énbennem”
Krisztus így kérlel bennünket: „Maradjatok énbennem és én is tibennetek.
Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a
szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok... Aki
énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam
nélkül semmit sem cselekedhettek... Ha énbennem maradtok, és az én
beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az
néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek;
és legyetek nékem tanítványaim.
Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok
meg ebben az én szeretetemben...
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én
rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti
gyümölcsötök megmaradjon: hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja néktek” (Jn 15:4-16).
„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem” (Jel 3:20).
„A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér
kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki
kapja” (Jel 2:17).
„Aki győz... adom annak a hajnalcsillagot”, „és felírom őreá az én Istenemnek
nevét, és az én Istenem városának nevét... és az én új nevemet” (Jel 2:26-28;
3:12).
Egyet cselekszem
Aki Istenben bízik, elmondhatja Pál apostollal: „Mindenre van erőm a
Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13). Bármilyen hibák és kudarcok
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tapadnak is múltunkhoz, Isten segítségével le tudjuk győzni őket. Az apostollal
mi is elmondhatjuk:
„Egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén,
azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem
az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára” (Fil 3:14).

<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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