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ELŐSZÓ
Miért nem tehetjük a dolgokat a magunk módján? Természetesen megtehetjük, de ezek a módszerek nem mindig segítik elő örök üdvösségünket. A bukott
emberi természet útjai nem Isten útjai. A Mindenható elmagyarázza: „Mert
nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így
szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az
én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ésa 55:8-9)
Tehát nem várhatjuk el, hogy élvezzük Isten teljes jóváhagyását a véges,
földi életmóddal kapcsolatban. Hiszen valójában még csak nem is a magunkéi
vagyunk! A Szentírás feltárja, hogy áron vásároltak meg bennünket – Isten
egyszülött Fiának vérén.
Még a mások iránti szeretetünk sem lehet olyan, amilyennek lennie kellene.
Mindenkit megindíthat az egyik családnak adott ihletett figyelmeztetés:
„A mi szeretetünk gyakran önző, mert kijelölt határok közé szorítjuk. Hanem mikor Krisztussal lépünk közelebbi egységre, szeretetünk, szánakozásunk,
jótékony tetteink mélyebbre nyúlnak, kiszélesednek és meg is erősödnek a
használattal. Krisztus követőinek szeretete és befolyása legyen széles, mint a
világ. Aki csak magának és családjának él, nem fogja elnyerni a mennyet. Isten
felszólítja családotokat, hogy ápoljátok a szeretetet, legyetek kevésbé érzékenyek a magatok, és érzékenyebbek mások fájdalmai és próbái iránt. Az egész
életetekben melengetett önző szellemet találón képviseli a pap, a lévita, aki a
szerencsétlen elől átkerült az út másik oldalára. Bár tudták, hogy segítségre
szorul, mégis kikerülték őt.
Ébredjetek fel, hogy életetek kizökkenjen az önzés kerékvágásából. Használjátok ki a rövid próbaidőt, melyet kaptatok, hogy teljes erőtökkel törekedjetek
jóvátenni életetek mulasztásait. Isten a szenvedés világába helyezett, hogy próbára tegyen, hogy lássa, vajon méltónak bizonyultok-e az örök élet ajándékára.”
– 3B 530.
Önzetlenséget kíván mindannyiunktól, hogy segítsünk a szenvedő, tudatlan és csökönyös embereken. Nem a magunkéi vagyunk, hanem Teremtőnk
kizárólagos tulajdonai, aki példát adott nekünk Jézus Krisztus életén keresztül. Ahhoz, hogy helyesen képviselhessük a mennyei tulajdonságokat, a teljes
lényünkre szükség van. Isten kegyelmének sáfárai vagyunk; a világosság, az
eszközök és a kapott tálentumok sáfárai.
Bátorításként, hogy a Mester lépései szerint haladjunk mi is, a következő
két negyedévben „Az utolsó napok sáfárai” lesz a címe a tanulmánynak. Ennek
folyamán azért fohászkodunk, hogy Isten adjon nekünk sikert a Krisztus önzetlen útján való előrehaladásban!
A Generál Konferencia Szombatiskolai Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
USA, Kentucky, Winchester részére

2022. július 2.
Szombat

Nekünk szól: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített
város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy
a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba
tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a
házban vannak.” (Mt 5:14-15)
Kentucky, amely több mint 4,5 millió
lakosú, egy állam az Egyesült Államok délkeleti részén és talán leginkább a „kékfű”-ről
ismert. Ez egy különálló fű faj és legfőbb tápláléka a telivér lovaknak, amely az állam egyik fő
bevételi forrása.
Kentucky lakosságának több mint fele „mélyen vallásosnak” tartja
magát és leginkább kereszténynek. Több mint 25%-a baptista, 8,4%-a
katolikus, 1,8%-a pünkösdista, 1,1%-a presbiteriánus, a maradék pedig
más keresztény és nem keresztény vallású. Nagyon fontos tehát, hogy ilyen
körülményekben legyen egy emlékműve az igaz és élő Istennek!
A reformáció üzenete az 1990-es években érkezett Kentuckyba, és az
Úr csodálatos módon nyitott ajtókat ezekben az első években. Csodálatosan alacsony áron vásároltak egy 2 hektáros ingatlant egy régi házzal,
amelyet imaházzá alakítottak át. A szomszéd ezután megvásárolt a területből egy részt, valamint árverezésre került az épületben talált néhány
egyházi tárgy, és így az imaház teljes költsége megtérült. Amikor pedig
a hittestvérek elköltöztek / elhunytak, az ingatlant nyereséggel adták el.
Újabb csoda folytán az Úr hamarosan ingyenesen rendelkezésünkre bocsátott egy hatalmas, gyönyörű imaházat a fővárosban.
Azonban egy bizonyos idő elteltével a közösség központja átkerült
Lexington városba. Ily módon az eddig összegyűlt anyagi erőforrás oda
összpontosul. Az ingatlan árak meglehetősen magasak ezen a területen,
de Isten egy újabb csodát vitt végbe és így a közeli Winchester városban
eladásra került egy imaház. A Kentucky államban lévő kis létszámú közösségünk minden tőle telhetőt megtett, hogy megvalósuljon ez a terv,
ahol az örökkévaló evangélium kerül bemutatásra és ahol minden szombaton új látogatók jelennek meg. Bátorítást kaptunk ezen világítótorony
létrehozásához Kentuckyban, és nagyon várjuk, hogy adóság nélkül
dicsőíthessük az Úr nevét itt.
Bőkezű adományaitokat nagyra értékeljük.
Hittestvéreitek Kentucky állam Winchester városából
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1. Tanulmány

2022. július 2.
Szombat

Napnyugta: H 20:44
Ro 21:15

A SÁFÁR
„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére
pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő
igazgatja a te útaidat.” (Péld 3:5-6)
„Hogy az ember el ne veszítse a jótékonyság áldásos eredményeit, Megváltónk tervbe vette, hogy munkatársául fogadja őt.” – RH August 25, 1874.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 361-363. (Fejlődés és szolgálat-részlet)

Vasárnap

Június 26.

1. ELKÖTELEZETTSÉG
a. Mi a keresztény sáfárság alapja? Zsolt 37:4-6; 24:1.

„Ha Isten Igéjét a szívben maradandó alapelvként ápolják, és minden körülmények között szilárdan tartják, akkor az ember a rábízott képességeivel
együtt az Úr Jézus Krisztusnak [alá van rendelve]. Osztatlan ereje, de még
a gondolatai is Krisztus fogságába kerülnek. Ez az igazi megszentelődés.
Életének minden részlete tökéletes összhangban van. Ő ’minden fogyatkozás
nélkül’ való. Egyetlen részletet sem tart meg önmaga részére, amiben a saját
kívánsága szerint járna el.” – HP 190.

b. Mi a keresztény sáfár legfőbb mozgatórugója és nyeresége? Mt 6:33-34;
Fili 3:8.

„Mi vagyunk Krisztus tanúi, és nem szabad, hogy világi érdekek figyelmünket és időnket annyira lefoglalják, hogy ne szentelhessünk figyelmet
azoknak a dolgoknak, amelyeket Isten parancsára a legelső sorba kell helyeznünk. Sokkal magasabb érdekek forognak kockán. ’Hanem keressétek először
Istennek országát és annak igazságát.’ Krisztus mindenét arra a munkára
szentelte, amelynek elvégzésére jött. Így szólt: ’Ha valaki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és úgy kövessen engem.’ ’És így
legyetek nekem tanítványaim.’ ” – ÜI 181-182.
1. Tanulmány - A SÁFÁR
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Hétfő

Június 27.

2. A SÁFÁRSÁG
a. Melyek azok a fontosabb dolgok, amelyek felett sáfárok vagyunk,
mint ahogyan a szó jelentése szerint egy sáfár más vagyonát kezeli?
1Kor 4:1-2.

„Azoknak, akikre Isten az Ő igazságát bízta, ugyanazzal az irgalmas lelkülettel kell bírniuk, mint amelyet Krisztus mutatott be. Ugyanolyan nagylelkűen kell cselekedniük. Legyenek jótékonyak, a szegényekkel szemben barátságot és jóakaratot tanúsítsanak, és az az érzés hassa át őket, hogy ők Isten
sáfárai. Mindenükre – javaikra, szellemi és lelki erőikre – úgy kell tekinteniük,
mint amelyek nem a sajátjaik, hanem csak kölcsönkapták, hogy Isten ügyét
előmozdítsák általuk itt a Földön. Ne kerüljék az érintkezést felebarátaikkal,
hanem Jézushoz hasonlóan keressék fel őket azzal a szándékkal, hogy közöljék
velük azokat a mennyei ajándékokat, amelyeket Istentől kaptak.” – ESz 208.

b. Hol halmoz fel vagyont a keresztény sáfár? Mt 6:19-21, 24, 33.

„Isten azt szeretné, ha a mennyeit választanánk, és nem a földit. Lehetőséget nyújt arra, hogy értékeinket mennyei kincsekbe fektessük. Legnemesebb
céljaink elérésére, legdrágább kincsünk megőrzésére bátorít. Ezt mondja:
’Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál’
(Ésa 13:12). Amikor a molyette és rozsdamarta gazdagság semmivé lesz,
Krisztus követői élvezhetik a mennyei kincseket, a romolhatatlan gazdagságot.” – KP 260.

c. Hogyan bánnak a keresztény sáfárok a mesterük által rájuk bízott
javakkal? 1Tim 6:18-19; Péld 9:17.

„Senki ne feledje, hogy nem tulajdonos, hanem csak sáfár, és közeleg az
idő, amikor el kell számolnunk, mire fordítottuk Urunk pénzét. Az Istenért
végzett munkában anyagiakra lesz szükség. Úgy kellene szólnunk, amint Dávid tette: ’Minden Tőled jön, és azt is a Te kezedből kaptuk, amit felajánlottunk
Neked.’ (1Kró 29:14)” – 5B 279.
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Kedd

Június 28.

3. A POZITÍV HOZZÁÁLLÁS
a. Mire gondoljon a keresztény sáfár egy gazdasági válság idején? Fili
4:13; Rm 8:28.

b. Miért annyira lényeges a pénzügyi kérdésekhez való hozzáállásunk?
Péld 16:2.

„Sátán szüntelen kifogásokat kínál Isten választott népének, hogy
elvonja figyelmüket a komoly felkészüléstől a közvetlen előttünk álló
eseményekre. Csaló ő, a szó valamennyi értelmében, és gyakorlott bájoló.
Mennyből kölcsön vett fénnyel álcázza terveit és csapdáit. Azzal kísértette
meg Évát, hogy egyék a tiltott gyümölcsből, hogy rábeszélte a meggyőződésre, hogy haszna lesz abból. Sátán vezeti ügynökeit, hogy bemutassák
a különböző találmányok és szabadalmak jogait, hogy a szombattartó
adventisták, akik gyorsan meg akarnak gazdagodni, kísértésbe essenek, az
ördög kelepcéjébe, mely romlásba dönti az embert. Az ördög ugyanis éber,
fáradhatatlanul vezeti fogságba a világot, és a világiak közreműködésével
szüntelen kellemes izgalmat támaszt, hogy magához vonzza a gyanútlan,
állítólag igazságban hívő embereket, és e lépéssel csatlakozzanak a világiakhoz. A szem kívánsága, az izgalom és kellemes szórakozás kívánása
Isten népének kísértése és csapdája. Sátánnak sok olyan finoman szőtt
veszélyes hálója van, melyek ártatlannak látszanak, de melyeket ügyesen
felállít, hogy elcsábítsa Isten népét. Ott vannak a kellemes mutatványok,
szórakozások, koponyatannal (frenológia) foglalkozó előadások, és a szórakozás végtelen változatai bukkannak elő szüntelen, azzal a hátsó gondolattal, hogy a világ és a világ dolgainak szeretetére vezessék Isten népét.
A világhoz csatlakozva hitük meggyengül, és az ellenség táborába viszik a
javakat, melyeket a jelenvaló igazság ügyébe kellene beruházniuk. Ezeken
a módokon át Sátán sikeresen kiüríti Isten népének erszényét, és ezért
Isten helytelenítése nyugszik rajtuk.” – 1B 550.
1. Tanulmány - A SÁFÁR
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c. Milyen figyelmeztetések szólnak egy keresztény sáfár számára az
indítékokkal és hozzáállással kapcsolatban? 1Jn 2:15-16.

Szerda

Június 29.

4. A BIZALOM
a. Mi veszi körül az igazi keresztény sáfárt? Zsolt 32:10.
b. Milyen tulajdonságokkal bír az Úr hűséges sáfára? Péld 3:5-6; Jób
23:12.
„A zsoltáros így énekel: ’Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj!’ (Zsol 37:3). ’Bízzatok Istenben’. Minden napnak megvan
a maga terhe, gondja és fáradsága; és milyen előszeretettel beszélünk ezekről!
Hány hiábavaló gond hatol szívünkbe, hányszor beszélünk gondjaink terhéről, annyira, mintha nem volna szeretetteljes, irgalmas Megváltónk, aki mindig kész kérésünket meghallgatni, és minden időben, minden nyomorunkban
segítségünkre jönni.” – JVÚ 119.

c. Említs meg néhány példát a természetből, amelyek jó útmutatást
adhatnak a keresztény sáfárnak! Mt 6:25-30.
„A természetben minden úgy szolgálja az ember életét, hogy egyúttal saját
életét is biztosítja. ’Adjatok, néktek is adatik’ (Lk 6:38), olyan tanítás ez, amely
a természetben ugyanúgy bele van plántálva, mint ahogy a Szentírásban is
megtaláljuk.” – EÉ 101.
„’Vegyétek eszetekbe a mező liliomait – mondta Jézus – mimódon növekednek.’ A sötét, hideg földből vagy a folyók medrének iszapjából bújnak elő,
bimbóznak és illatoznak. Ki gondolna erre a pompára, amikor a liliom durva,
barna hagymáját látja? Ha azonban az Isten által beletáplált élete az eső és
a napfény hatására feltárul, akkor megcsodáljuk bájos szépségét. Hasonlóan
tárul ki Isten élete minden emberi lélekben is, aki magát a kegyelem munkájának átadja, amely áldásával éppúgy szétárad, mint az eső és napfény a
természetben. Isten szava alkotta a virágokat; ez az ige kelti életre benned is
Lelkének szépségeit.
Isten törvénye a szeretet törvénye. Ő a természet szépségeivel vett körül
bennünket; tanulságunkra, hogy nem csupán azért élünk e földön, hogy földet műveljünk és építsünk; dolgozzunk, szőjünk és fonjunk, hanem hogy az
életet Krisztus szeretete által széppé, örömteljessé és gyönyörűségessé tegyük.
Miként a virágok, örvendeztessük meg mi is mások életét szeretetből fakadó
szolgálatainkkal!” – GH 99.
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Csütörtök

Június 30.

5. A HÁLA

„Terheinket, bajainkat elfeledve dicsőítsük Istent, amiért nevének dicsőségére élhetünk. Minden új nap új áldásai indítsák dicsőítésre szívünket szerető
gondviselésének ezekért a jeleiért! Amikor reggel kinyitod a szemed, köszönd
meg Istennek, hogy megőrzött az éjszaka! Köszönd meg, hogy béke van szívedben! Reggel, délben és este édes illatként szálljon fel hálád a menny felé!”
– RH June 2, 1910.
„Nincs-e okunk arra, hogy beszéljünk Isten jóságáról és hatalmáról? Ha
barátaink kedvesek hozzánk, magától értetődőnek tartjuk, hogy megköszönjük kedvességüket. Sokkal inkább tartsuk örömnek azt, hogy köszönetet
mondhatunk a legjobb Barátunknak, aki minden jó és tökéletes adománnyal
elárasztott bennünket. Minden gyülekezetben ápoljuk az Isten iránti hálaadást! Neveljük rá ajkunkat, hogy dicsérje Teremtőnket a családi körben!” –
ÉÉM Június 15.

b. Mi az, amiért a leginkább hálás a keresztény sáfár? Zsolt 119:14, 72, 127.

„Az Izrael elé tárt dicsőséges lehetőségek megvalósulásának az Isten törvénye iránti engedelmesség volt a feltétele. Az Izraelnek megígért emelkedett
jellemet és az áldások teljességét – az értelem, a lélek, a fizikai élet, a ház, a
föld, a jelen és eljövendő élet áldásait - Isten csak az engedelmeseknek kínálja
fel.” – KP 208.

Péntek

Július 1.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Hogyan tudod kimutatni elkötelezettségedet az evangélium ügye mellett?
Mi a keresztény sáfár munkaköri leírása?
Hogyan befolyásolja a hozzáállásod a pénzügyi döntéseidet?
Mi szükséges ahhoz, hogy Istent tegyük teljes mértékben pénzügyeink irányítójává?
5. Mire jössz rá, amikor az áldásaidat számolod?

1. Tanulmány - A SÁFÁR
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a. Mit tesz a keresztény sáfár, amikor felfedezi a világegyetem legvalódibb gazdagságát? Lk 15:8-9; 1Thess 5:18.

2022. július 9.
Szombat

2. Tanulmány

Napnyugta: H 20:41
Ro 21:14

A HŰSÉGES SÁFÁR
„Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.” (Zsol 119:57)
„Minden, amivel rendelkezünk, a szellemi és a fizikai képességeink, a jelen
és a jövő élet minden áldása, a Kálvária keresztjének jegyében árad reánk.” –
RH December 14, 1886.
Javasolt olvasmányok: Gyermeknevelés, 101-114. (Igazmondás, Becsületesség és tisztesség,
Önállóság és Tisztelettudás, A jellem fontossága, Hogyan formálódik a
jellem); Előtted az Élet, 134-136. (Az üzleti alapelvek és módszerek-részlet)

Vasárnap

Július 3.

1. A MEGELÉGEDETTSÉG
a. Mit ismernek fel a keresztény sáfárok minden földi vagyonukról?
Jób 1:21.
„Minden Istené. Az emberek semmibe vehetik az Úr igényeit. Amíg bőségesen rájuk halmozza áldásait, önző kielégülésükre használhatják azokat, de
számot kell adjanak sáfárságukról.
Az sáfár azonosítja magát mesterével. Elvállalja a sáfár felelősségeit, ezért
ura helyett kell cselekednie, azt tenni, amit ura tenne, ha jelen lenne. Urának
érdeke a sáfár érdekévé válik. Állása tekintélyes állás, mert ura megbízik benne. Ha bármiben önzőn cselekszik, ha a maga javára fordítja az ura javainak
kezelése közben szerzett előnyöket, akkor visszaél a belé helyezett bizalommal.” – 9B 246.

b. Miért legyen elégedett földi javaival a keresztény sáfár, még ha az
esetleg kevés is? Zsolt 37:16; Péld 15:16; 1Tim 6:8.
„Gondoljunk Jézusra, aki az egész világ teremtője, és szegény emberként
jött a világra. Nem volt hová lehajtania a fejét. A szegénység tehát nem szégyen. A bűn a szégyen.” – 4KB 144.
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Hétfő

Július 4

2. A BECSÜLETESSÉG
a. Keresztény sáfárként, hogyan viszonyuljunk felebarátainkhoz és vagyonukhoz? 5Móz 16:19.
„Krisztus követői és a sötétség hatalmai közötti utolsó nagy problémában,
Sátán felajánlja kenőpénzét az embereknek. Vannak, akik a semmiért eladják
magukat; de mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de
lelkében kárt szenved?” – 19MR 243.
„Kiemelt figyelmet kell tanúsítanunk mások érdekei iránt – nem azért,
hogy megkívánjuk a másik tulajdonát, hogy hibákat keressünk azokban,
vagy hogy megbélyegezzük és hamis színben állítsuk be azokat, hanem hogy
igazságosak legyünk mindenben embertársainkkal szemben és mindenkivel,
akivel valamilyen dolgunk van.” – TMK 176.

b. Mit szeretne Isten, hogyan gondolkodjunk a részrehajlásról? 5Móz
24:17; Rm 2:11.

„Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget. Az egész emberiségnek Ő az Alkotója. A teremtés által minden ember
egy közös családhoz tartozik, a megváltás pedig mindenkit eggyé kovácsol.
Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom
minden helyiségét, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete
oly széles, oly mély, oly teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán befolyása
alól azokat, akiket a nagy csaló megtévesztett. Trónjához emeli őket, ahhoz a
trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez körül. Krisztusban nincs zsidó,
sem görög, nincs rabszolga, sem szabad.” – PK 229.
„A megoszlás, a viszálykodás és a nézeteltérés oka nem más, mint a Krisztustól való elkülönülés. Krisztus az a központ, ahová mindenki figyelmének
irányulnia kellene. Minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál közelebb
kerülünk egymáshoz érzésben, megértésben és szeretetben, miközben fokozatosan Jézus képe és jelleme rajzolódik ki bennünk. Isten nem személyválogató…
A végtelen Isten Fia, az élet és dicsőség Ura alázattal ereszkedett le a legegyszerűbb életkörülményekig, hogy senki ne érezhesse magát megfosztva
jelenlététől. Mindenki számára megközelíthetővé tette magát. Nem választott
ki néhány kivételezett társat, hogy mindenki mást figyelmen kívül hagyjon.”
– TMK 99.
2. Tanulmány - A HŰSÉGES SÁFÁR
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Kedd

Július 5.

3. A TISZTESSÉG
a. Milyen áldásban részesülnek azok, akik minden üzleti tevékenységükben a feddhetetlenséget követik? Péld 10:9.
b. Mi kapcsolja össze a keresztény sáfár tetteit, szavait és gondolatait?
Péld 12:4, 16; 14:2.

„Sáfárságunk feltételei kötelezettségeket rónak ránk Isten és az emberek
iránt.” – EÉ 138.

c. Hogyan tekint az Úr azokra, akik tisztességtelenek az adásvételben?
Péld 16:11; 20:10.
„Nem az anyagi ügy nagysága vagy pedig látszólagos jelentéktelensége teszi
azt igazságossá vagy igazságtalanná, becsületessé vagy becstelenné. Hanem
a helyestől való legparányibb eltéréssel is már az ellenség területére tesszük
lábunkat. Majd onnét tovább haladhatunk, lépésről-lépésre az igazságtalanság, a gazság bármi mértékére. A keresztény világ jelentős hányada elkülöníti
vallását a pénzügyektől.” – 4B 337.
„Krisztus mértéke szerint az a becsületes ember, aki hajlíthatatlan becsületességet tanúsít. A csaló mértékek és hamis mérlegek, mellyel érdekeiket
előremozdítják a világban – utálatosságok az Isten szemében. Mégis sokan,
akik állítólag megtartják az Isten parancsait, csaló mértéket és hamis mérleget
használnak. Mikor valaki valóban összeköttetésben áll Istennel, mikor igazán
megtartja Isten parancsait, élete felfedi ezt; hiszen minden cselekedete egyezik
Krisztus tanításaival. Az ilyen nem fogja eladni nyereségért a becsületét. Elvei
a biztos alapra épülnek, így világi üzletkötései és dolgai is elveinek gyakorlati
megnyilvánulásai lesznek. A szigorúan vett becsületesség úgy tündöklik elő
a világ salakja és szemétje között, mint az arany. Csalás, félrevezetés, megbízhatatlanság elrejthető ugyan az emberek elől, de soha Isten szeme elől.
Isten angyalai, akik figyelemmel követik a jellem alakulását, akik lemérik az
erkölcsi értéket, feljegyzik a menny könyveibe a kicsiny ügyleteket, melyek
kimutatják a jellem minőségét. Ha a munkás mindennapi hivatása folyamán
megbízhatatlan, és megveti munkáját, a világ nem téved, ha a vallásos mértékét is munkájához való viszonya szerint ítéli meg.” – 4B 310-311.
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Szerda

Július 6.

4. AZ ALÁZATOSSÁG
a. Mi a jutalma az alázatos keresztény sáfárnak? Zsolt 37:11; Péld 22:4;
Mt 18:4.

„Szeretni Istent mindenekfelett és önzetlenül egymást – ez a legjobb ajándék, amelyben mennyei Atyánk részesíthet. Minden hívő közeledjen Istenhez
és egymáshoz, hogy Isten is közeledhessen hozzájuk. Egyetlen embert sem
szabad felmagasztalni, mint aki a legnagyobb. Ne gondoljuk, hogy valaki tévedhetetlen lehet azért, mert Isten világosságot adott neki és arra használja,
hogy embereket térítsen az igazsághoz. Adottságaink csak akkor értékesek,
ha úgy használjuk őket, mint Istentől kapott tálentumokat, amelyek az igazság felmagasztalására szolgálnak. Aki által Isten munkálkodik, az soha nem
magasztalja fel magát, soha nem akar uralkodni. Bölcs sáfárként, őszintén és
alázattal végezi munkáját. Isten szolgálatát végezi azáltal, hogy átadja, amit
kapott, és szeretettel, világosan és határozottan kimondja az igazságot. Így
világosít fel másokat, mindig emlékezve arra, hogy csak Isten képes hatni a
gondolatokra és megtisztítani a szívet.” – 21MR 275.

b. Mi jellemezze azokat, akik Isten választottjai között szeretnének lenni?
Péld 29:23.
„Szeretet, együttérzés és gyengédség mutatkozzon meg közöttünk. Öltsd
fel magadra, mint aki Isten választottja, az irgalmasságot és kedvességet. Vesd
le magadról az ó emberrel a megtérés előtt elkövetett bűnöket! Az új emberrel
pedig, Jézus Krisztussal együtt, vedd fel magadra a ’jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést’ (Kol 3:12).
Akik Krisztussal feltámadtak, hogy új életben járjanak, azok Isten választottai. Az Úrnak szenteltek ők, aki szeretettjeiként ismeri el őket. Az ilyenek
elhatározzák, hogy alázatosságukkal kitűnnek a többiek közül. Az igazságosság öltözetét öltik fel magukra. Elkülönülnek a világtól, annak lelkületétől,
szokásaitól és megmutatják, hogy attól tanulnak, aki így szól: ’én szelid és
alázatos szívű vagyok’ [Mt 11:29]. Amikor megértik, hogy Krisztussal haltak
meg, és ha megtartják keresztségi fogadalmukat, akkor a világnak nem lesz
ereje arra, hogy Krisztus megtagadására vegye rá őket. Ha Krisztus életét élik
ebben a világban, akkor a mennyei természet részesei lesznek. Amikor aztán
majd megjelenik Krisztus, aki a mi életünk, akkor ők is megjelennek dicsőségben.” – 19MR 236-237.
2. Tanulmány - A HŰSÉGES SÁFÁR
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Csütörtök

Július 7.

5. AZ ENGEDELMESSÉG
a. Milyen tulajdonságokról számol be a Jelenések könyvében János,
Isten népét szemlélve az utolsó napokban? Jel 14:12.

b. Hol találunk a törvényes üzleti elvekre vonatkozó utasításokat?
5Móz 5:32; 25:13-15; Lk 11:28.

„Nincs a törvényes üzletnek olyan ága, amelyhez a Biblia ne nyújtana
lényeges útmutatást. A szorgalomról, becsületességről, takarékosságról, mértékletességről és tisztaságról vallott elvei minden igazi siker alapját képezik.
Ezek az alapelvek – amint a Példabeszédek könyve elénk tárja – a gyakorlati
bölcsesség titkát rejtik. Hol találhat a kereskedő, a kézműves, bármely munkaterület szervezője jobb vezérelveket a maga és alkalmazottai számára, mint
a bölcs ember szavaiban: [idézve Péld 22:29; 14:23; 13:4; 23:21; 20:19; 17:27;
20:3, 4:14; 6:28; 13:20; 18:24]
Sok ember menekülhetett volna meg a pénzügyi bukástól és romlástól, ha
ügyelt volna azokra a figyelmeztetésekre, amelyeket a Szentírás oly gyakran
megismétel és hangsúlyoz…
Ezek azok az alapelvek, amelyek a világi és a vallásos társadalom alapját
és jólétét képezik; ezek jelentik életünk és vagyonunk biztonságát. Mindazt,
ami lehetővé teszi a bizalmat és az együttműködést, a világ Isten törvényének
köszönheti, amint Igéje elénk tárja. Mégis Isten Igéjének alapelvei gyakran
elhomályosultak és majdnem teljesen kihaltak az emberek szívéből.” – EÉ 134.

Péntek

Július 8.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan lehetsz elégedett földi javaiddal?
Hogyan kezeld a másokkal való pénzügyi dolgaidat?
Milyen áldásokat kapsz, ha minden ügyletedben becsületes vagy?
Hogyan mutatkozhat meg gyakorlati formában az alázat az életemben?
Nevezz meg néhány előnyt a pénzügyi őszinteséggel kapcsolatban!
Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

3. Tanulmány

2022. július 16.
Szombat

Napnyugta: H 20:36
Ro 21:09

A ROSSZ HAJLAMOK LEKÜZDÉSE (1)
„Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.” (Jak 3:16)
„Akár elismerjük, akár nem, sáfárok vagyunk, akiket Isten felruházott
tálentumokkal, képességekkel, és a világba helyezett bennünket, hogy elvégezzük általa kijelölt munkánkat.” – EÉ 136.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 175-179. (Keresztény egység-részlet)

Vasárnap

Július 10.

1. IRIGYSÉG ÉS MÁS HASONLÓ BŰNÖK
a. Honnan ered a büszkeség, az irigység és a magas pozíció utáni vágy?
Mik a keserű következményei ezeknek? Ésa 14:12-15.
„A büszkeség és a becsvágy ösztökélte Lucifert arra, hogy zúgolódjék Isten
uralma ellen, és hogy igyekezzék megdönteni azt a rendet, amelyet Isten a
mennyben létrehozott. Bukása után Sátán célja mindig az volt, hogy az irigység és az elégedetlenség ugyanazon lelkületét; a pozíció és a méltóság utáni
vágyat töltse be az emberek elméjébe.” – PP 368.

b. Mutasd be a testies, érzéki gondolkodást – aki így a második halál
várományosa! 1Kor 3:3; Rm 8:6-7; Jak 3:14-15.
„Testvérem, ha kitárod szívedet az irigység és gonosz gyanú előtt, a Szentlélek nem tud veled lakni.” – 8B 191.

c. Hogyan hat az irigység a személyiségedre és jólétedre? Jób 5:2; Péld
14:30; 27:4.
„Az irigy ember mérget vet, ahová csak lép. Szétszakítja a barátokat, gyűlöletet és lázadást szít Isten és ember ellen. Szeretné, ha a legnagyobbnak, a
legjobbnak ismernék el őt, de nem úgy, hogy önfeláldozó erőfeszítéssel nagyszerű eredményeket érne el, hanem egy helyben topogva becsmérli a mások
erőfeszítéseinek kijáró elismerést.” – 5B 47.
3. Tanulmány - A ROSSZ HAJLAMOK LEKÜZDÉSE (1)
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Hétfő

Július 11.

2. A KAPZSI SZÍV
a. Milyen értelemben sérti meg a kapzsiság Isten parancsolatait? 2Móz
20:17. Mit tanulhatunk meg erről a bűnről Ákán esetéből? Józs 7:20-26.
„Az Ákán vesztét okozó halálos bűn a kapzsiságban gyökerezett, mely a
legáltalánosabbnak és legkönnyebbnek tekintett bűnök egyike. Míg a többi
bűnöket felderítik és megbüntetik, a tizedik parancsolat áthágását alig dorgálják meg. E bűn szörnyűségét és borzasztó következményeit bizonyítja Ákán
története.
A kapzsiság fokozatosan fejlődő bűn. Ákán addig dédelgette kapzsi vágyát,
míg az szokásává lett és bilincsbe verte őt, amit szinte lehetetlen volt széttörni.
Amíg a bűnnek hódolt, annak gondolata, hogy ezáltal szerencsétlenséget hoz
Izrael népére, döbbenettel kellett volna betöltse; de fogékonyságát a bűn an�nyira eltompította, hogy amikor a kísértés jött, könnyű prédává vált.
Vajon nem történnek-e még mindig hasonló vétkek az ünnepélyes és világos figyelmeztetés ellenére is? Nekünk épp oly nyíltan meg van tiltva, hogy
teret engedjünk a fösvénységnek, mint ahogy Ákánnak a Jerikó zsákmányából
való eltulajdonítás. Isten a fösvénységet bálványimádásnak nyilvánította. Ezért
int bennünket: ’Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak!’ (Mt 6:24).
’eltávoztassátok a telhetetlenséget’ (Lk 12:15). ’fösvénység ne is neveztessék ti
közöttetek’ (Ef 5:3), Előttünk van Ákán, Júdás, Anániás és Safira borzalmas
sorsa. De mindezek előtt ott van Luciferé, a hajnalcsillagé, aki magasabb méltóságra áhítozva, mindörökre elvesztette a menny fényességét és gyönyörűségét. Mind e figyelmeztetések ellenére kapzsiság uralkodik mindenütt.
E bűn szennyező nyoma mindenütt látható. A családban elégedetlenséget
és viszályt idéz elő. Irigységet és gyűlöletet támaszt a szegényekben a gazdagok iránt, a gazdagokat a szegényeket felőrlő elnyomásra vezeti. Ez a gonosz
nemcsak a világban van meg, hanem az egyházban is.” – PP 462.

b. Hogyan viszonyuljunk azokhoz, akiket a kapzsiság lelkülete ural? Ef
5:5; 1Kor 5:11.

c. Mely bűnösöket tartják majd távol az Isten országából, akik között
ott lesznek a telhetetlenek is? 1Kor 6:10.
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Kedd

Július 12.

3. A GONOSZ MOHÓSÁG
a. Mi következik abból, ha az irigység és a mohóság gyökeret ver a szívben? Jób 5:2-5. (angolban – „az együgyűt pedig irigység veszti el”)

„A Szentírás leírja, hogy milyen állapotok lesznek a világban közvetlen
Krisztus második eljövetele előtt. Jakab apostol így rajzolja meg a világ kapzsiságát és zsarnokságát: ’Nosza immár ti gazdagok… kincset gyűjtöttetek az
utolsó napokban! Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez. Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján.
Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek’ (Jak 5:1-6). Ez
korunk képe. Az elnyomás és zsarolás minden változatával az emberek óriási
vagyont halmoznak fel, mialatt az éhező emberiség kiáltása felszáll Istenhez.”
– KP 114.

b. Mit eredményez, ha a vagyont önző módon visszatartják a kapzsi
tulajdonosok? Préd 5:13.

„A természetétől fogva telhetetlen gazdag ember úgy szerezte meg vagyonát, hogy elnyomta a bérmunkást, és ahol tehette, kihasználta az embereket,
és így gyarapította kincsét, amely úgy emészti majd meg húsát, mint a tűz.”
– 2SG 247.

c. Hogyan fedik fel a gonosz emberek azt, ami a szívükben és az elméjükben van? Zsolt 10:3.

„A vak emberiség csodálatos haladással és felvilágosodással dicsekszik, de
a Mindenható szeme látja a belső bűnt, a züllést, a romlottságot. A mennyei
megfigyelők erőszakkal és bűnnel megteltnek látják a világot. Mindennemű
rablással harácsolják a gazdagságot, nemcsak az embereket, de Istent is megrabolva. Önzésük kielégítésére fordítják az Ő javait. Minden lehetőt megkaparintanak, hogy kapzsiságukat szolgálják. Bírvágy és érzékiség uralkodik. Az
emberek az első nagy csaló jellemvonásait melengetik. Istennek fogadják el őt,
és lelkülete itatja át őket.” – 6B 14-15.
3. Tanulmány - A ROSSZ HAJLAMOK LEKÜZDÉSE (1)
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Szerda

Július 13.

4. A BÜSZKESÉG
a. Mit ír a Szentírás a világ által oly nagyra tartott büszkeségről? Péld
16:5.
b. Mit tesz az Úr a kevélyekkel? Péld 15:25; 16:18-19; Lk 18:14. Mit
mutattak meg az Úr szolgájának a büszkeség kimenetelével kapcsolatban? Hogyan lehet ezt elkerülni?

„Láttam, hogy Isten gyűlöli a büszkeséget, és minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Az a nap, mely elérkezik, lángra lobbantja
őket. Láttam, hogy a harmadik angyal üzenetének még majd kovászként kell
hatnia sok olyanra, aki állítja, hogy hisz abban. Ki kell tisztítani belőlük a
megjelenés hiúságát, önzést, irigységet és a világ szerelmét.” – 1B 132-133.

c. Mi látható a büszkeség helyett a keresztény sáfár életében? Jak 4:6.

„Akik tanulmányozzák Krisztus életét, és megvalósítják tanításait, Krisztushoz hasonlóvá válnak. Befolyásuk Krisztuséhoz válik hasonlóvá. Tökéletes
jellemet nyilvánítanak ki. Hitükben megalapozottak, és az ördög nem győzheti le őket hiúság, büszkeség által. Isten akaratát cselekedve az engedelmesség
alázatos útján akarnak járni. Jellemük olyan befolyást áraszt, mely Isten ügyének előbbre vitelét szolgálja, és művének egészséges tisztaságát…
Az ilyen alaposan megtért lelkek tanúbizonyságai a világnak, hogy az ember jellemére milyen megszentelő ereje van az igazságnak. Krisztus általuk
ismerteti meg a világgal jellemét és akaratát. Isten gyermekeinek az életében
megnyilatkozik az Ő szolgálatának áldása, ennek ellenkezője pedig azok életében látható, akik nem tartják meg a parancsolatokat. A választóvonal világos,
határozott. Mindazokat, akik engedelmeskednek Isten parancsolatainak, az
Ő hatalmas ereje őrzi, törvénye áthágóinak romboló befolyása közepette. A
legalacsonyabb sorsúakat és a legelőkelőbb tisztségek viselőit egyaránt Isten
hatalma őrzi hit által az üdvösségre.” – Ev 155.
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Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

Csütörtök

Július 14.

5. A PÉNZ SZERETETE
a. Hová vezetne téged a pénz szeretete? 1Tim 6:10; Préd 5:10. (angolban – „Aki szereti a jómódot, nem elégedik meg a gyarapodással”)

„A Biblia senkit sem ítél el a gazdagságáért, ha becsületesen jutott ahhoz.
Nem a pénz, hanem a pénz szeretete minden rossznak a gyökere. Isten ad az
embernek erőt a gazdagság megszerzéséhez; és annak a kezében, aki Isten
sáfáraként cselekedve anyagi javait önzetlenül használja, a gazdagság áldás
mind a gazdagnak, mind a világnak. De sokan, akiket a földi kincsek iránti
érdeklődésük annyira leköt, hogy érzéketlenné válnak Isten követelményeivel
és embertársaik szükségleteivel szemben, gazdagságukat saját felmagasztalásuk eszközének tartják. Házhoz házat, földhöz földet halmoznak, otthonukat
megtöltik luxus-tárgyakkal, miközben körülöttük emberek nyomorognak és
vétkeznek, betegeskednek és meghalnak. Akik így önző módon csak önmaguknak szolgálnak, nem Isten tulajdonságait fejlesztik ki magukban, hanem a
gonoszét.” – NOL 144

b. Mi élvez a leginkább elsőbbséget minden hű sáfár életében? 1Kor
2:2; Mt 6:33; Lk 9:25.

„Amikor a bűnös a kereszthez érkezik, és feltekint arra, aki életét adta az ő
megmentéséért, teljes örömmel örvendezhet, mert bűnei megbocsáttattak. A
keresztnél térdre hullva elérte a legmagasabb helyet, amelyet ember a földön
elérhet.” – RH April 29, 1902.

Péntek

Július 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan hat az irigység sáfárságodra?
2. Milyen kapcsolatban legyünk azokkal, akik nem követik a keresztény sáfárság alapelveit?
3. Mi az eredménye a kapzsi életnek?
4. Mi legyen az alapja pénzügyi döntéseidnek?
5. Milyen veszélye van annak, ha valaki az anyagiakkal köti le magát?

3. Tanulmány - A ROSSZ HAJLAMOK LEKÜZDÉSE (1)
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4. Tanulmány

2022. július 23.
Szombat

Napnyugta: H 20:29
Ro 21:03

A ROSSZ HAJLAMOK LEKÜZDÉSE (2)
„Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.” (Mt 13:22)
„A pénz valamennyi… szerelmese így fog egy nap keserű kínok közt sírni:
’Jaj, a csalóka gazdagság. Pénzért adtam el üdvösségemet.’ ” – 3B 544-545.
Javasolt olvasmány: Counsels on Stewardship, 133-140.

Vasárnap

Július 17.

1. A MEGTÉVESZTÉS
a. Hogyan rontja meg Sátán azoknak az embereknek a szívét és ajkát,
akik tisztességtelen üzleti hasznot akarnak szerezni? Jer 6:13; Apcs
5:3-4.

b. Milyen elszánt küzdelmet folytatott Dávid és Salamon király a hamis
nyelvek ellen? Zsolt 101:7; Péld 30:8.er.

c. Mivel a keresztény sáfároknak gyakran kell kapcsolatba kerülniük álnok emberekkel, milyen imák szálljanak fel a mennybe? Zsolt 43:1.ur.
d. Hogyan engedi meg Isten gyakran azt, hogy a csaló ember a saját
megtévesztésének áldozatává váljon? Zsolt 7:15-17.
20

Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

Hétfő

Július 18.

2. A BECSTELENSÉG
a. Írd le a gonoszság mélységét, amely akkor következik be, amikor
mások hírnevét sértjük! Hogyan tekint erre Isten? Péld 6:12-19.
„Irtózattal gondolunk az emberevőre, aki áldozatának még vonagló meleg húsából lakmározik; de vajon ennél a szokásnál nem rettenetesebb-e az a
gyötrelem és romlás, amelyet félreismert indítékok, jó hírnevük befeketítése
és jellemük elemzése okoz?…
A pletyka és a híresztelés lelkülete Sátán különleges eszköze az egyenetlenség és viszály elhintésére, barátok szétválasztására, hogy megrendítse sokak
hitét álláspontunk igazságában.
Az embereknek az a természetes, hogy durva szavakat szóljanak. Azok,
akik engednek e hajlamnak, megnyitják az ajtót Sátán előtt, hogy szívükbe
lépjen és rögtön emlékeztesse őket mások hibáira és tévedéseidre. Mások hibáinál hosszan időznek, fogyatkozásaikat megjegyzik és oly szavakat szólnak,
melyek bizalmatlanságot idéznek elő abban, aki megtesz minden tőle telhetőt,
hogy Istennel együtt munkálkodóként végezze kötelességét. Gyakran szórják
el a bizalmatlanság magvát, mert azt gondolják, hogy kedvezni kellett volna
neki és nem azt tették.” – BO 371.

b. Hogyan tekint az Úr azokra, akik tisztességtelenek pénzügyeikben?
5Móz 27:17-19; Péld 11:1; 20:23.
„Az ilyen ember minden üzleti számláját, minden vállalkozásának részét
a legalaposabban átvizsgálják az Ő láthatatlan számvizsgálói, akik sohasem
palástolják el a rosszat, nem nézik el a gonoszt, és sohasem egyeznek ki az
igazságtalansággal…
Isten törvénye minden gonosztevőt kárhoztat. A gonosz cselekvője igyekezhet ugyan elfojtani a figyelmeztető hangot, de hiába, mert az követi őt.
Megsemmisíti békéjét. Ha nem is ügyel rá, akkor is ott van vele a sírig. Bizonyságot tesz majd ellene az ítéletkor. Végül pedig az olthatatlan tűz megsemmisíti testét és lelkét.” – EÉ 143. 144.

c. Mi fog történni mindazzal, amit tisztességtelen módon szereztek
meg? Péld 13:11; 15:27; 21:6.
„Egyetlen üzleti terv vagy életterv sem lehet szilárd vagy teljes, amely csak
ennek a földi életnek rövid éveit foglalja magában, és nem tesz előkészületet a
vég nélküli jövőre.” – EÉ 144.
4. Tanulmány - A ROSSZ HAJLAMOK LEKÜZDÉSE (2)
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Kedd

Július 19.

3. AZ IGAZSÁGTALANSÁG
a. Milyen figyelmeztetést kaptunk arra, hogy kerüljük el a részrehajlást
a másokkal való kapcsolatunkban? 3Móz 19:15.
„Ne legyetek elfogultak némely testvéretekkel szemben, míg másokat pedig
elhanyagoltok, csak azért mert ők nem szimpatikusak számotokra. Vigyázzatok, nehogy durván bánjatok azokkal, akik szerintetek hibákat követtek el,
mialatt kedveztek és barátként bántok azokkal, akik sokkal bűnösebbek, és
több feddést érdemelnének, akiket szigorúan meg kellene inteni keresztényietlen magaviseletükért.” – RH March 12, 1895.
„Minden egyes ember álljon meg a saját elhívatásában és a maga helyén, a
saját munkáját végezve. Közületek mindenkinek olyan munkát kell végeznie
Isten előtt ezekben az utolsó napokban, amely szent és nagyszerű. Mindenkinek hordoznia kell felelősségének súlyát… Nem szabad, hogy bárki is attól
féljen közületek, hogy a másiké lesz majd a legmagasabb hely. Mindenkivel
részrehajlás és képmutatás nélkül bánjatok.” – ChL 39.

b. Mit tesz a keresztény sáfár, amikor hátrányos helyzetű emberekkel
foglalkozik? Zsolt 82:2-4.
„Isten elvárja népétől, hogy ne tűrje el a szegények és elesettek elnyomását.
Ha összetörnek minden igát, ha szabadon bocsátják az elnyomottat, ha önzetlenül és szeretettel veszik pártfogásba az ínségest, akkor nyerik el a megígért
áldásokat. Ha akadnak olyanok a gyülekezetben, akik elbuktatják a vakot,
akkor vonjuk felelősségre őket, hiszen Isten minket tett a vakok, az elesettek,
özvegyek és árvák őrizőjévé. A buktató kő, amit Isten igéje említ, nem egy
fadarabot jelent, amit a vakok lába elé teszünk, hogy elessenek, hanem ennél
sokkal többet. Bármilyen arra irányuló eljárást jelent, hogy megsebezze vak
testvéreinket, sértse érdeküket, vagy akadályozza jólétüket.
Azt a vak, szegény vagy beteg testvért, aki mindenképpen azon igyekszik,
hogy ne szoruljon másokra, testvéreinek minden módon bátorítani kellene. De
azok, akik bár vallják, hogy a vak testvérei, akik egészségesek, nem szorulnak
másokra, de annyira megfeledkeznek a vak testvérük iránti kötelességeikről,
hogy őt nyugtalanítják, elcsüggesztik, és elállják az útját, ezzel olyan munkát
végeznek, amiért bűnbánatot kell tartaniuk, és jóvá kell ezeket tenniük, hogy
Isten elfogadhassa imáikat. Még ezen felül, Isten egyháza, amely eltűrte, hogy
kihasználják szerencsétlen testvéreiket, bűnös lesz ebben a vétekben, amíg el
nem követ mindent, ami tőle telik, hogy helyrehozza a helytelent.” – 3B 519-520.
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Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

Szerda

Július 20.

4. ROSSZ TÁRSASÁG KERÜLÉSE
a. Bár az Úr a mi nagy Tanácsadónk, e földön kiktől kérjünk tanácsot?
Péld 13:20.
„Az ifjúság részére az egyedül biztonságos mód az, ha a tiszták és szentek
társaságában tartózkodnak, és így a gonoszra való természetes hajlamaik ellenőrzés alatt vannak. Azáltal, hogy olyan társakat választanak maguknak, akik
félik az Urat, ritkábban jutnak oda, hogy ne fogadják el Isten igéjét, és kétségeket, hitetlenséget tápláljanak. Az igazán állhatatos példa hatalma nagyon
nagy a jóra.” – HP 172.

b. Mi történik akkor, ha olyanoktól kérünk tanácsot, akik nincsenek
összhangban a keresztény sáfárság alapelveivel? Péld 14:7; 2Thess 3:6.
(angolban: „Menj el a bolond férfiú elől, mivel ajkairól nem ismered meg
a tudományt!”)
„Csak barátkozzanak az ifjak olyan férfiakkal és nőkkel, akiket helytelen
alapelvek és rossz szokások uralnak, és helyezzék magukat ezen emberek
befolyása alá… és meg fognak romolni. Csendesen és észrevétlenül fejtik ki
hatásukat, nézeteiket beleszőve a fiatalok életébe úgy, hogy az lényük részévé
válik, és úgy járnak majd a szakadék legszélén, hogy nem érzékelik a veszélyt.
Megtanulják szeretni a mézes-mázos nyelvű emberek és a csalók hízelgő szavait, és nyugtalanná, szorongóvá és boldogtalanokká válnak, ha nem kerülnek
valamely hízelgő célkeresztjébe… Az istentelenek tanácsa szerint járni az első
lépést jelenti a bűnösök tartózkodási helye, és a gúnyolódók székében ülők
felé.” – HP 172.
„Helytelen dolog, ha a keresztények laza erkölcsű emberekkel barátkoznak. Veszélyes a meghitt mindennapos társalgás, amikor anélkül telik el az
idő, hogy bármivel is elősegítené a szellemi vagy erkölcsi felemelkedést. Ha
az embereket körülvevő légkör nem tiszta és nem megszentelt, hanem a romlástól szennyes, akkor, aki azt belélegzi, észre fogja venni, hogy a mérgezett
légkör kihat gondolkodására és szívére, hogy romlásba döntse mindkettőt.
Veszélyes dolog olyanokkal társalogni, akiknek a gondolkodása természettől
fogva alacsony szinten mozog. Mert fokozatosan és alig észrevehetően azok
is ugyanarra a szintre züllenek le, akik pedig természettől lelkiismeretesek,
és akik szeretik a tisztaságot. Ők is részt vesznek, és egyet értenek azzal a
komolytalansággal, ostobasággal, és erkölcsi sivársággal, amellyel folyton
érintkeznek.” – 3B 125-126.
4. Tanulmány - A ROSSZ HAJLAMOK LEKÜZDÉSE (2)
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Csütörtök

Július 21.

5. A VAGYONSZERZÉS HIÁBAVALÓSÁGA
a. Mennyit tudunk megtartani földi vagyonunkból halálunk után?
Zsolt 49:17-18; Préd 5:13-15; 1Tim 6:7.

b. Mit vihetünk magunkkal az ember ítéletének nagy napjára? Mt
16:26; Péld 11:4; Ésa 31:7.

„Ezután üdvözölni fogják a megváltottakat abban a hazában, melyet Jézus
készít számukra. Ott majd más társaságban élnek, mint a bűnös földön; ott
többé nem találkoznak hazugokkal, bálványimádókkal, tisztátalanokkal, hitetlenekkel, hanem kizárólag azokkal, akik a bűnt és Sátánt legyőzték, és Isten
kegyelme által tökéletes jellemekké alakultak át. Krisztus vére lemosott róluk
minden bűnös hajlamot, minden tökéletlenséget, és rájuk ragyog a dicsőség
fénye, mely a nap fényességét jóval felülmúlja. Az erkölcsi szépség, Krisztus
jellembeli tökéletessége sugárzik le róluk, mely sokkal becsesebb az őket körülvevő külső fénynél. Mint bűntelenek állják körül a nagy fehér trónt, és részt
vesznek az angyalok dicsőségében és kiváltságaiban.
Tekintve azt a dicső örökséget, mely Krisztus követőire vár, ’micsoda
váltságot adhat az ember az ő lelkéért?’ (Mt 16:26) Bár szegény lehet, mégis
oly kincse és méltósága van, melyet a világ nem adhat. A megváltott, bűntől
megtisztított, és összes nemes képességeit Isten szolgálatára szentelő lélek
mindent felülmúló kincs. Isten és a szent angyalok színe előtt örvend a men�ny minden egyes megváltott léleknek; ezt az örömet szent, győzelmi énekek
visszhangozzák.” – JVÚ 126.

Péntek

Július 22.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mit eredményez a megtévesztő beszéd?
Milyen hatással van a becstelenség a csalóra?
Hogyan bánnak a keresztény sáfárok másokkal pénzügyi dolgaikban?
Ki a keresztény sáfár pénzügyi tanácsadója?
Mire kell bennünket emlékeztessen az anyagi gazdagság mulandósága?
Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

5. Tanulmány

2022. július 30.
Szombat

Napnyugta: H 20:20
Ro 20:55

A MUNKA ÁLDÁSAI
„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe,
hogy művelje és őrizze azt.” (1Móz 2:15)
„Az élet igazi dicsőségét és örömét csak a dolgozó férfi és nő találja meg.
A munka meghozza a maga jutalmát, így lesz édes a pihenés, amit egy jól
eltöltött nap fáradtsága szerez.” – CTBH 98.
Javasolt olvasmány: Üzenet az Ifjúságnak, 119-122. (Célszerű gyakorlati kiképzés)

Vasárnap

Július 24.

1. A MUNKA
a. Mit adott Isten teremtéskor az Ő irgalmából az ember számára?
1Móz 2:15.

„Isten a munkát áldásul adta az embernek, hogy elfoglalja értelmét, erősítse testét és fejlessze képességeit. Ádám a szellemi és fizikai tevékenységben
szent létének egyik legnagyobb örömét találta. Amikor engedetlensége következményeként el kellett hagynia gyönyörű otthonát, és mindennapi kenyerének megszerzésére kénytelen volt a kemény talajjal küzdeni, az a munka,
bár nagyon különbözött a kertben végzett kellemes foglalatosságtól, a kísértés
elleni védelem és az öröm egyik forrása volt. Tévednek azok, akik a munkát
átoknak tartják, jóllehet az fáradságos és fájdalmas. Sok gazdag lenézi a munkásokat, de ez teljesen ellentétben áll azzal, ami Isten szándéka volt az ember
megteremtésekor. Hogyan is hasonlítható még a leggazdagabbak vagyona is a
nemes Ádám örökségéhez? De Ádám nem tétlenségre volt teremtve. Teremtőnk, aki tudja, mi szolgálja az ember boldogságát, munkát adott Ádámnak.
Csak a dolgozó férfiak és nők találják meg az élet örömét.” – PP 24.

b. Mit nyer egy bölcs ember az ő munkájával? Préd 3:13.
25

Hétfő

Július 25.

2. A MUNKÁRA SZÓLÍTÓ PARANCS
a. Mi az egyik lényeges része a negyedik parancsolatnak? 2Móz 20:9.

„A vallás, melyet vallasz, ugyanúgy megköveteli azt is, hogy hat napot
munkára fordíts, mint azt, hogy szombatonként gyülekezetbe járj. Nem vagy
szorgalmas a munkában. Órákat, napokat, sőt heteket hagysz elfolyni anélkül,
hogy bármit is elvégeznél. Az lenne a legjobb prédikációd a világ előtt, ha
alaposan megreformálnád az életedet, és eltartanád a családodat. Az apostol
mondja: ’Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről gondot nem
visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél’ (1Tim 5:8).” – 5B 132.
„A lustaság és tétlenség nem a kereszténység fáján termő gyümölcsök.” –
Gy 81.

b. Hogyan végzik a keresztény sáfárok munkájukat? Kol 3:23.

„A föld lakói számára kijelölt út lehet rögös és fárasztó, de a Megváltó
lábnyomai tették megbecsültté és megtiszteltté azt. Csak az az ember él biztonságban, aki ezt a megszentelt utat követi. Krisztus a maga példájával és
útmutatásával kitüntette, tisztelte a hasznos munkát. Kora ifjúságától kezdve
Ő is a nehéz küzdelmek életét élte. Földi életének nagyobb részét türelmes
munkával a názáreti ácsműhelyben töltötte el. Közönséges munkás ruhájában
haladt az élet Ura a kisváros utcáin át, amelyben élt, szerény munkahelyére
oda és vissza. Szolgáló angyalok kísérték Őt, midőn földművesek és munkások között járt, ismeretlenül és minden megtiszteltetés nélkül.” – CT 276.
„Ne hanyagold el azon kötelességek végzését, melyek utadat keresztezik.
Használd ki a szerény lehetőségeket, amelyek körülötted vannak. Előre kell
haladnod, és az élet kicsiny kötelességeit is a legjobb tudásod szerint kell elvégezned, készségesen felvéve és hűségesen végezve az Isten gondviselése által
részedre kijelölt munkát. Habár ezek csekélyek, mindezt olyan alapossággal
kell elvégezned, mintha valami nagy munkát végeznél. Hűségedről tanúskodni fognak a mennyei feljegyzések.” – ST June 16, 1890.
c. Amellett, hogy gyermekeinket munkára és szorgalomra neveljük, milyen más dologra tanítsuk még meg őket életük elején a keresztény sáfárságra
vonatkozóan? Péld 3:9.
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Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

Kedd

Július 26.

3. A CSALÁDI KÖR
a. Mikor kezdjék el tanulmányaikat a keresztény sáfárok? 5Móz 6:7.

„A gyermek nevelése a jóra, vagy a rosszra a legkorábbi éveitől elkezdődik.
A gyermekeket meg kell tanítani, hogy ők is részét képezik a családi körnek.
Oktatni kell őket, hogy végezzék el az otthoni kötelességek rájuk eső részét.
Ne csak elvárjanak állandóan, hanem inkább könnyítsenek szüleik terhein.
És amint e gyermekek növekednek, idősebbekké válnak, segítsenek gondoskodni családjuk fiatalabb tagjairól. Az anyának nem kell magát azon munkák
elvégzése által kifárasztania, amelyet a gyermekek elvégezhetnének, és el is
kell végezniük.” – 10MR 206-207.

b. Hogyan tanítsák a szülők gyermekeiket a munka elveire és az élet
kötelességeire? Péld 22:6.

„Az otthon iskolájában a gyermekeket tanítsák meg arra, hogyan kell a
mindennapi kötelességeket elvégezni. Amíg fiatalok, adjon nekik az anya
minden napra valami egyszerű feladatot. Hosszabb időt igényel ugyan megtanítani őket, mintha önmaga végezné azt el, azonban ne feledje, hogy jellemük
építésében neki kell megalapoznia a segítőkészséget. Tartsa szem előtt, hogy
az otthon olyan iskola, ahol az anya a legfőbb tanító. Az ő feladata megtanítani
gyermekeinek a háztartási kötelességek gyors és ügyes elvégzését. Amilyen
korán csak lehet, a gyermekek tanulják meg együtt hordozni az otthon terheit. A fiúk és lányok egyaránt, már kisgyermekkortól tanuljanak meg egyre
nehezebb terheket viselve, értelmesen segíteni a háztartási és ház körüli munkában.” – CT 122.

c. Mi lesz a tétlenség egyértelmű következménye? Péld 19:15.

„Ahol nagymértékben jelen van a semmittevés, Sátán azon dolgozik kísértéseivel, hogy tönkretegye az életet, és megrontsa a jellemet.” – YI October
18, 1894.
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Szerda

Július 27.

4. A HELYTELEN PIHENÉS
a. Milyen tanács szól azoknak, akik nem teljesítik Istennek a negyedik
parancsolatban foglalt hatnapos munkára vonatkozó utasítását, hanem inkább pihennek és tétlenkednek azokon? 2Thess 3:10

„Isten hat napot adott az embereknek a munkálkodásra, és Isten meg is
követeli tőlünk, hogy minden munkánkat végezzük is el a hat munkanap
alatt.” – PP 264.
„A példázat nem azt tanítja, hogy bátorítsunk lustaságra. Isten Igéje
kijelenti, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Az Úr nem kívánja a
szorgalmas munkástól, hogy pénzt adjon azoknak, akik nem akarnak dolgozni. Sokan elfecsérlik idejüket. Nem tesznek semmi erőfeszítést. Mindez
szegénységhez és nélkülözéshez vezet. Ha ezektől a hibáktól nem szabadulnak
meg, mindaz, amit értük teszünk, annyi mintha kincset raknánk egy lyukas
zsákba.” – KP 165. 166.
„Azok részére, akik igyekeznek megjavulni, munkát kell szerezni. Egy
munkaképes embert sem szabad arra biztatni, hogy minden fizetség nélkül
másoktól élelmet, ruhát és szállást várjon el. Önmaguk és mások érdekében
meg kell találni a módját annak, hogy azzal egyenértékűt adjanak vissza, mint
amit kaptak. Bíztasd őket arra, hogy minden igyekezetükkel próbáljanak
önfenntartók lenni. Ez erősíteni fogja önbecsülésüket, és elősegíti függetlenségüket. Az értelem és a test hasznos munkával való foglalkoztatásának fontos
szerepe van a kísértéssel szembeni védelemben.” – NOL 117.
„Aki köznapi munkájában hanyag és nemtörődöm, felületességét beleviszi
vallási életébe is, és nem tud eredményes munkát végezni Isten szolgálatában
sem. Sok embert, aki szorgalmas munkával áldást jelenthetne a világnak, a
tétlenség tönkretesz. A semmittevés és tétovaság ezer kísértés előtt nyit kaput.
A rossz társaság és a bűnös szokások megrontják az ember értelmi világát,
megmételyezik lelkét, és alkalmatlanná teszik mind a jelen, mind az elkövetkezendő életre.
Bármi legyen a foglalkozásunk, Isten Igéje azt tanítja, hogy ’az igyekezetben
ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.’ ’Valamit
hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed’, ’tudván, hogy ti
az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok’
(Rm 12:11; Préd 9:12; Kol 3:24).” – KP 239.
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Július 28.

5. AZ „Ő NYUGODALMA” (Zsidókhoz írt levél 4:1)
a. Mikor alapította meg az Úr az Ő nyugalomnapját az emberiség részére? 1Móz 2:2. Hogyan erősítette meg az Úr eredeti intézményét?
Mk 2:27-28.
„Az első hét, amelyet Isten mért ki, az egymást követő hetek mércéje az
idők végéig. Minden más héthez hasonlóan ez a hét is hét szó szerinti napból
állt. Isten hat napot fordított a teremtés munkájára, a hetedik napon pedig
megpihent, azután megáldotta ezt a napot és az ember pihenőnapjaként elkülönítette.” – CE 190.

b. Hogyan kell előkészülnöd arra, amit az Úr az „én szombataim”-nak
vagy az „én nyugalmam”-nak nevez (2Móz 31:13; Zsid 4:5)? Mk
15:42; Lk 23:54, 56.

„A szombati előkészületeket fejezzük be pénteken. Gondoskodjunk róla,
hogy a ruhák legyenek készen, és a főzést is fejezzük be. Készítsük el a cipőket,
és végezzük el a fürdést is. Nincs ebben semmi lehetetlen. Ha szabállyá tes�szük, így is tehetünk. Ne fordítsuk a szombatot a ruhák kijavítására, főzésre,
szórakozásra, vagy bármi más világi foglalkozásra. Naplemente előtt tegyünk
félre minden világi elfoglaltságot, és tegyünk el a szemünk elől minden világi
újságot, könyvet. Szülők! Magyarázzátok el gyermekeiteknek a ti kötelességeteket, és a szombat célját. Segítsenek ők is az előkészületben, hogy a parancs
szerint ünnepelhessétek a szombatot.” – 6B 355. 356.
„Azok, akik a hatodik napon elhanyagolják a szombatra való előkészületet,
és főznek szombaton, megszegik a negyedik parancsolatot, és áthágják Isten
törvényét.” – 3SG 253. 254.

Péntek

Július 29.

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

Mi a munka célja?
Melyik részét hagyják gyakran figyelmen kívül a negyedik parancsolatnak?
Mikor kell elkezdeni értékelni a munkát?
Mi történik, ha nem vagyunk eredményesek a hét folyamán?
Milyen a keresztény pihenése Isten szent napján?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
GK Oktatási Osztálya részére

2022. augusztus 6.
Szombat

Minden eddiginél nagyobb szükség van
arra, hogy beruházzunk a gyermekek oktatásába. Minden oldalról bombázva a világ
dolgaitól, egyre nehezebb megvédeni őket az
ellenség cselvetéseitől. Amihez gyermekeink
egykor csak korlátozva jutottak hozzá, most
szó szerint hozzájuk van kötve az okostelefonok és más eszközök folytán. Hogyan
készülhetünk fel az evangélizációs munkára,
ha gyermekeinket sem tudjuk felkészíteni rá?
„Az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés.
Isten misszionáriussá hívta el minden gyermekét.
Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni. Neveltetésünknek az legyen a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket erre a
szolgálatra.” – NOL 275.
Ezen világjárvány idején sok szülő sokkal tudatosabbá vált gyermekeik
oktatásával kapcsolatban. Sokan rájöttek, hogy az iskolai oktatás milyen nagy
hatással van gyermekeikre, és olyan anyagokat kértek, amelyek segítik őket
Isten tiszteletére és dicsőségére nevelni. Ezen célnak megfelelően a Generál
Konferencia Oktatási Osztályán egy teljes, az óvodától a 12. osztályig tartó
tanterv kidolgozása van folyamatban. Pedagógusainkkal, a különböző uniókkal és területi konferenciákkal együttműködve ezen tanterv elkészítésének
munkája jól halad.
A projekt időt, erőforrásokat és embereket igényel. Az érintetteknek szakképzettséggel kell rendelkezniük az oktatásban és azon a tanulmányi területen,
amelyre tankönyveiket, munkafüzeteiket készítik. Támogatásotok lehetővé
teszi számunkra, hogy a legmagasabb színvonalú tananyagokat készíthessünk,
hogy a tanulók azokat használva „válhatnak alkalmassá arra, hogy hasznosak
legyenek mind ebben az életben, mind pedig Isten szolgálatában az örökkévalóságon át.” – CT 495.
Ez a terv sokkal nagyobb, mint a rendelkezésre álló összeg. Három dolog
érdekében szükségünk van nagylelkű hozzájárulásodra: a tananyagok elkészítése, lefordítása, valamint elérhetővé és megfizethetővé tétele olyan szegény
helyeken, ahol a tananyagokhoz való hozzáférés meghaladja pénzügyi képességeiket. Valóban, a projekt nagy, de igen megéri. A ti nagylelkű támogatásotokkal olyan tananyagokat készítünk a matematikától a nyelvtanon keresztül
a társadalomtudományokig, amelyek felkészítik a legfiatalabbakat az evangélium üzenetének átadására az egész világon.
A Generál Konferencia Oktatási Osztálya
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6. Tanulmány

2022. augusztus 6.
Szombat

Napnyugta: H 20:10
Ro 20:46

TEVÉKENY ÉS ALKALMAS
„Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed;
mert semmi cselekedet, tervezés, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy.” (Préd 9:12. angolból)
„Az igazi boldogságot csak abban találjuk meg, ha jók vagyunk és jót
teszünk. Akik hűségesen teljesítik a számukra kijelölt kötelességeket, azok
a legtisztább és legmagasztosabb örömben részesülnek. A becsületes munka
nem megalázó.” – YI December 5, 1901.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 260 – 269. (Az élet műve)

Vasárnap

Július 31.

1. FOGLALKOZÁS VÁLASZTÁSA
a. Hogyan dicséri a Szentírás a hasznos foglalkozást? 2Thess 3:11-12.
„A földi dolgok sokkal szorosabban kapcsolódnak a mennyel, és Krisztus
sokkal jobban figyel azokra, mint sokan gondolnák. Minden ésszerű találmány és fejlesztés Tőle származik, aki csodálatos a bölcsességben, és kiváló a
munkában. Az orvos kezének gyakorlott, ügyes érintése, a képessége, idege és
izmai, a test finom gépezetéről megszerzett tudása, ez mind az isteni hatalom
bölcsessége a szenvedés enyhítésére. Az a szaktudás, amellyel az ács a szerszámait használja, az erő, amellyel a kovács az üllőjét csengeti, Istentől származik.
Bárhol vagyunk, bármit teszünk, Isten arra vágyik, hogy értelmünket uralja,
hogy tökéletes munkát végezhessünk.” – CT 277.

b. Mi a társadalom egyik legnagyobb áldása, illetve legrosszabb átka?
2Thess 3:10; Péld 10:16.
„A hasznos foglalkozás az egyik legnagyobb védelem a gonosz ellen, míg a
tétlenség a legnagyobb átkok egyike, amelynek romlottság, bűnözés, és ínség a
következménye. Akik mindig szorgalmasan dolgoznak, és vidáman tesznek eleget mindennapi kötelességeiknek, azok a társadalom hasznos tagjai.” – CT 275.
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Hétfő

Augusztus 1.

2. AZ ELFOGADHATÓ SZOLGÁLAT
a. Amikor foglalkozást választunk, milyen tényezőket vegyünk figyelembe? Hogyan határozzák meg képességeink helyünket az életben?
Mondj példákat! Fili 2:14-15.

„Az élet felelősségeit tekintve ki képes eldönteni, hogy mi a kicsi és mi a
nagy? Az élet egyszerű területein milyen sok munkás szolgál a világ áldására
és ért el olyan eredményeket, amelyeket egy király is megirigyelhetne…
Képességeink határozzák meg a számunkra kijelölt különleges helyet.
Nem mindenki éri el ugyanazt a magaslatot, vagy végzi el egyenlő hatásfokkal ugyanazt a munkát. Isten nem várja el az izsóptól, hogy elérje a cédrusfa
méreteit, sem az olajfától a méltóságteljes pálmafa magasságát. Azonban mindenki törekedjék olyan magas cél elérésére, amilyent az emberinek az istenivel
való egyesülése lehetővé tesz számára.
Sokan nem lesznek azzá, amivé lehetnének, mivel nem fejtik ki azt az erőt,
ami bennük van. Nem ragadják meg annyira az isteni kezet, amennyire tehetnék. Sokan eltérnek attól az irányvonaltól, amelyen elérhetnék az igazi sikert.
Nagyobb tiszteletet, kedvezőbb munkát keresve olyan dolgot kísérelnek meg,
amire nem alkalmasak. Sok ember – akit képességei más munkára ösztönöznének – igyekszik nagyobb tisztségre. Így, aki sikeres földműves, kézműves
vagy ápolónő lehetett volna, elégtelenül fogja betölteni egy lelkész, ügyvéd
vagy orvos hivatását. Ismét mások, akik felelős tisztséget tölthettek volna be,
erő, odaadás és kitartás hiányában megelégszenek egy ’könnyebb’ hellyel is.
Hűségesebben, odaadóbban kell követnünk Isten élettervét! Tegyük meg
munkánkban a tőlünk telhető legjobbat! Hagyjuk útjainkat Istenre, és ügyeljünk a gondviselésének megnyilvánulásaira! Ezek olyan szabályok, amelyek
biztos vezetést nyújtanak foglalkozásunk megválasztásában.” – EÉ 265-266.

b. Mi legyen életünk legfontosabb szempontja, bármi is tálentumunk
és hivatásunk? Zsid 6:10.

„A tiszta, a megszentelt, az olyan szeretet, mint amilyen Krisztus életében
látszott, hasonló a szent illatszerhez. Mária kenetes szelencéjéhez hasonlóan
jó illattal tölti be az egész házat.” – 6B 84.
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Augusztus 2.

3. A MUNKAMORÁL
a. Mi legyen a célunk a munkánkkal kapcsolatban foglalkozásunktól
függetlenül? 1Kor 3:12-14; 2Thess 2:17.
„Isten nem fogja nevét adni olyan munkához, amelyet nem szívből, hűségesen és az Ő dicsőségére való tekintettel végeznek, tegye azt akár magas vagy
alacsonyrendű, gazdag vagy szegény.” – CT 128-129.

b. Milyen a keresztény munkamorálja? Kol 3:22-24.
„A gyakorlati vallást bele kell vinni a mindennapi élet apró feladataiba is.
A legmagasabb rendű képzettség minden ember számára: az Úr szava iránti
fenntartás nélküli engedelmesség.
Sokan úgy érzik, hogy haszontalanul élnek, és nem tesznek semmit Isten
országának építéséért, mert foglalkozásuk nem közvetlenül kapcsolódik a
valláshoz. Nincs igazuk. Ha olyan munkát végeznek, amit valakinek el kell végeznie, ne vádolják magukat azzal, hogy Isten nagy családjának hasznavehetetlen tagjai! Nem szabad figyelmen kívül hagyni a legkisebb feladatokat sem.
Minden becsületes munka áldás, és ha lelkiismeretesen látjuk el, felkészíthet
nagyobb megbízatásokra.
Isten legmagasabb rendű szolgálatként fogadja el legkisebb szolgálatunkat
is, ha teljes odaadással végezzük. Semmilyen áldozatunk sem kicsi előtte, ha
őszinte szívvel és örömmel hozzuk.
Krisztus arra szólít, hogy bárhol vagyunk, vállaljuk azt a feladatot, amely
éppen kínálkozik. Ha családunk igényli szolgálatunkat, végezzük el szívesen,
hogy otthonunkat kellemessé tegyük! Ha anya vagy, neveld gyermekeidet
Krisztusnak! Ez éppúgy Istenért végzett szolgálat, mint a lelkészé a szószéken.
Ha a konyha a munkaterületed, igyekezz tökéletes szakács lenni! Készíts egészséges, tápláló és ízletes ételeket! És miközben a legjobb hozzávalókból főzöl,
gondolj arra, hogy értelmedet a legjobb gondolatokkal kell megtöltened! Ha
a földet kell művelned, vagy bármi más foglalkozást kell űznöd, végezz ott is
jó munkát! Figyelj arra, amit végzel! Minden munkádban képviseld Krisztust!
Tégy úgy, ahogy Ő tenne a helyedben!
Bármilyen kicsi is a tálentumod, Istennél van hely számára. A bölcsen
használt egy tálentum ellátja a maga feladatát. Mi növeljük, Isten pedig megsokszorosítja képességeinket, ha a kis feladatokat lelkiismeretesen elvégezzük.
Ezek az apró feladatok fogják a legáldottabb befolyást árasztani Isten művére.”
– KP 249.
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Szerda

Augusztus 3.

4. A LEGFONTOSABB MUNKA
a. Mi a legmagasztosabb munka, amit a keresztény végezhet? Mt 28:19-20;
Zsolt 96:3.

„A legmagasztosabb és mindenek felett álló munkánk – amelyhez a lélek
minden erejére szükség van – azon lelkek megmentése, akikért Krisztus meghalt. Képezze ez munkálkodásotok legfőbb, legfontosabb részét! Legyen ez
életetek szívügye! Dolgozzatok együtt Krisztussal ebben a nagyszerű és nemes
munkában, és legyetek bel- és külmisszionáriusok! Mindenkor legyetek készek és alkalmasak dolgozni a lelkek megmentésére, akár otthon, akár a távoli
területeken! Végezzétek Isten munkáját, és úgy mutassátok meg a Megváltóba
vetett hiteteket, hogy szorgalmasan dolgoztok másokért! Óh, bárha az ifjak és
idősek egyaránt teljesen Istenhez térnének, és mindnyájan teljesítenék kötelességüket, és megragadnának minden kínálkozó alkalmat, hogy Isten munkatársai legyenek! Akkor megtörténne az, hogy tömegek dicsérnék Őt, aki a
sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta el őket!” – YI May 4, 1893.
„Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik Isten országába. Aki
az élet vizéből iszik, az élet kútfejévé válik. Az elfogadóból adományozó lesz.
Krisztus kegyelme olyan a léleknek, mint a forrás a pusztának: azért buzog,
hogy mindenkit felüdítsen, és vágyat ébresszen az elveszendőben az élet vize
után.” – JÉ 154.

b. Miért teljes a misszionárius öröme, amikor munkáját végzi? Lk 15:6-7;
Zsolt 51:14-15.

„A lelkek Istenhez térítése a legfontosabb, legnemesebb foglalkozás, melyben embernek része lehet. Isten hatalma, szentsége, hosszútűrése és határtalan szeretete nyilvánul meg ebben. Minden igazi megtérés Istent dicsőíti, és
öröménekre készteti az angyalokat.” – 7B 52.
„Nem lehet nagyobb örömünk annál, minthogy Isten munkatársai vagyunk, lelkeket mentve meg a bűn szolgaságából; így építve Krisztus országát.
Ez az öröm Krisztus öröme, és minden lélek öröme teljes lesz, aki részesül ebből. Újra és újra ihatunk az öröm e forrásából, és örvendhetünk ebben, tudva
azt, hogy semmi más öröm nem hasonlítható ehhez.” – RH February 13, 1894.
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Augusztus 4.

5. MÁS FOGLALKOZÁSOK
a. Hogyan valósíthatjuk meg a lélekmentő munkát a különböző keresztény foglalkozásokban? Ef 4:28; 1Kor 15:58.
1. Egészségügyi munka. „Nincs fontosabb misszióterület, mint a hűséges,
megbízható Istent félő orvosé.” – 5B 328.
2. Üzleti tevékenység. „Olyan üzletemberekre van szükség, akik az igazság
nagyszerű alapelveit beleszövik minden intézkedéseikbe. Ezeknek az embereknek alapos tanulás és gyakorlat útján fejleszteniük kell képességeiket…
[Dániel] példát mutatott arra, hogy milyennek kell lennie minden közéleti
embernek.” – KP 242. 243.
3. A tanítók munkája. „Különösen a kisgyermekek számára olyan tanítókra van szükség, akik azokkal is nyugodtak és szeretetteljesek, türelmesek és
nyájasak, akiknek a legjobban szüksége van erre.” – 6B 201.
4. Más foglalkozások. „Mi a valódi boldogság? Jónak lenni, és jót tenni.
Akik hűségesen teljesítik a számukra kijelölt kötelességeiket, a legtisztább,
legmagasztosabb örömben részesülnek. A becsületes munka nem megalázó.”
– YI December 5, 1901.

b. Hogyan tekint Isten a becsületesen szerzett gazdagságra? 5Móz 8:18.
„A Biblia nem ítéli el a gazdag embert azért, mert gazdag; nem mondja azt,
hogy bűn a gazdagság megszerzése, és azt sem állítja, hogy a pénz minden rossznak a gyökere. Ellenkezőleg a Szentírásban azt olvashatjuk, hogy Isten az, aki erőt
ad a gazdagság megszerzésére. Ez a képesség egy értékes tálentum, ha Istennek
szenteljük, és az Ő művének előmozdítására használjuk fel. A Biblia nem ítéli el a
tehetséges embert, vagy a művészt; mert ezek a képességek Istentől származnak,
Ő adja a bölcsességet. A szívet nem tudjuk tisztábbá, vagy szentebbé tenni azáltal, hogy zsákruhába öltözünk. Az otthonunkat sem kell megfosztanunk minden
olyan dologtól, ami a kényelmet és a jó ízlést szolgálja.” – CS 138.

Péntek

Augusztus 5.

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

Milyen előnyünk származhat a hasznos munkából?
Milyen tényezők befolyásoljanak bennünket foglalkozásunk megválasztásában?
Hogyan használhatja fel valaki áldásul az ő foglalkozását?
Milyen munkát próbálhatunk ki mindannyian? Miért oly örömteli ez a tevékenység?
Hozz fel néhány példát arra, hogy milyen csodálatos lehetőségek vannak a
lélekmentésre!
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7. Tanulmány

2022. augusztus 13.
Szombat

Napnyugta: H 19:59
Ro 20:36

A GYORS MEGGAZDAGODÁS
„A hívő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.” (Péld 28:20)
„Minden kiváltság, amelyet Isten adott, eszköz arra, hogy bennünket készségessé és buzgóvá tegyen a szolgálatra, és ezáltal erőt adjon szent akaratának
véghezvitelére.” – PP 318.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 1. kötet, 137-138. (Kockázatos üzleti vállalkozások)

Vasárnap

Augusztus 7.

1. A GYORS MEGGAZDAGODÁS
a. Mi lesz az eredménye annak, ha valaki gyorsan akar meggazdagodni?
Péld 21:5.

„A nyereségre való törekvés lelkülete, a gyors meggazdagodás indulata, a
mindent elnyelő világiasság szellemisége, fájdalmasan ellentmond hitünknek
és alapelveinknek.” – CS 231. 232.

b. Miért az örökkévaló gazdagságért dolgozik a keresztény sáfár, ahelyett, hogy a földi javak gyors megszerzésére törekedne? Zsolt 37:7.

„Az igazságot vallók közül Sátán szemmel tart néhány különös, önző, irigy
természetű embert, és azzal fogja kísérteni őket, hogy jólétet helyez eléjük,
felajánlva nekik a föld gazdagságát. Tudja, hogyha felül nem kerekednek bűnös hajlamaikon, megbotlanak és elesnek a pénz szeretete által – bálványuk
imádásában. Sátán gyakran el is éri célját. A világ erős szeretete legyőzi, elnyeli az igazság szeretetét. Ő a világ országait ajánlja fel nekik, és ők mohón
magukhoz ragadják kincsüket, és azt hiszik, hogy csodálatosan boldogulnak.
Sátán diadalt ül, mert terve sikerült. A világ szeretetéért feladták Isten szeretetét.” – 1B 86.
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Hétfő

Augusztus 8.

2. GAZDAGSÁG MUNKÁVAL
a. Mi a különbség a gyors meggazdagodásra való törekvés, és a megfelelően befektetett anyagi javak között? Péld 28:20; 31:16, 24.

„Az Úr sokszor nyitott utat a testvérek előtt, hogy adják át javaikat az Ő
művének fejlesztésére. A Sátán ügynökei azonban olyan vállalkozásokkal
álltak elő, melyek segítségével – és ebben ők biztosak voltak – a testvérek
megduplázhatják vagyonukat. A testvérek lenyelték a csalétket, beruházták
a pénzüket, és a mű, és gyakran ők maguk is egyetlen dollárt (forintot) sem
láttak ebből többet.” – 5B 114.
„Minden pillanat… amely felkelti a vágyat, hogy spekulációval gyorsan
meggazdagodjon, az emberek elméjét elfordítja azon legünnepélyesebb igazságoktól, melyek valaha is földi halandóknak adattak. Egy ideig bátorítóak
lehetnek a kilátások, de a vállalkozás vége a kudarc. Az Úr nem helyesli az
efféle lépéseket. Ha jóváhagyott lenne, akkor sokakat vonzana az ilyen spekulatív gondolkodás, olyanokat, akiket semmilyen más módon nem lehetne
eltántorítani azon ünnepélyes igazságok hirdetésétől, amelyet most kell a
népnek adni.” – CS 234-235.
„A munka áldás és nem átok. A szorgalmas munka távol tart sokakat, úgy
ifjakat, mint időseket a gonosz csapdáitól, aki ’a tétlen kezeknek gonoszságokat
talál.’ Senki se szégyellje a munkát, mert a becsületes munka nemesít. Mialatt
a kezek a leghétköznapibb munkát végzik, az elme megtelhet magasztos és
szent gondolatokkal.” – YI February 27, 1902.

b. Miért csábító az ember számára, hogy kockázatos pénzügyi vállalkozásokba kezdjen? Péld 27:20.

„Népünk számára veszélyes kísérlet, ha kockázatos üzleti vállalkozásokba fognak. Ezzel ellenséges területre helyezkednek, súlyos kísértéseknek,
csalódásoknak, próbáknak és veszteségeknek teszik ki magukat. Ezt követi
a lázas nyugtalanság, emésztő vágy, hogy gyorsabb ütemben tegyenek szert
pénzre, mint jelen körülményeik megengedik. Ennek megfelelően máshova
költöznek, remélve, hogy több pénzre tehetnek szert. De gyakran csalódnak
reményeikben, csüggedés vesz rajtuk erőt, és inkább hátrafelé, mint előre haladnak… Ők egyre csak távolodnak Istentől.” – 4B 617.
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Kedd

Augusztus 9.

3. AZ ELLENSÉG TERVÉNEK ISMERETE
a. A mai rohanó világban, mit biztosít Isten irgalmasan – és miért?
Préd 3:1.
„Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának
tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz,
hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelemidő nem tart már soká, és e rövid
idő alatt kell elkészülnünk az örökkévalóságra. Nincs vesztegetni való időnk.
Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal.” – KP 236.

b. Milyen tényezőket vegyünk figyelembe időnk felhasználására vonatkozóan? Jak 4:13-15.

c. Mit kellene felismernünk Isten munkájának előmozdítása során?
1Pt 5:8.

„Nincs elvesztegetni való időnk. A sötétség hatalmai mérhetetlen erővel
dolgoznak, Sátán álcázott, lopva végrehajtott lépésekkel előnyre tesz szert
azok felett, akik most elaludtak, amint a farkas is megragadja prédáját. Figyelmeztetéseinket most még közölhetjük, a munkánkat még végezhetjük, de
hamarosan ez sokkal nehezebb lesz, mint elképzelhetnénk. Isten segít megtartani bennünket a világosság csatornájában, szemünket Vezetőnkre szegezni,
és türelmesen, kitartóan megerősít bennünket mindaddig, míg a győzelmet
elnyerjük.” – RH November 12, 1914.

d. Mit tanít az ihletés szava az előttünk álló küzdelmekről? Ef 6:12; Mt
24:12-13.

„Az Úr munkáját mély buzgósággal és fokozott erőfeszítéssel vigyük előre
az idők végéig.” – CT 548.
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Augusztus 10.

4. LÉGY HASZNOS
a. Ahelyett, hogy a kockázatos és gyors meggazdagodásra törekvő terveket dédelgetnénk, mit kell tennünk a reánk bízott tálentumokkal?
Lk 19:13.
„Az Úr mindannyiunknak e parancsot adja: ’Kereskedjetek, amíg megjövök.’ (Lk 19:13) Saját bölcsessége által parancsot adott nekünk adományai
felhasználására. Isten dicsőségére és országának építéséhez kell a beszéd, a
szellemi képességek, a befolyás, a vagyon tálentumait gyarapítani. Ajándékainak helyes felhasználása esetén az Úr áldásban fog részesíteni.” – CS 116.
„Senki ne felejtkezzen el arról, akár sok, akár kevés javakkal bír, hogy azok
csak reá bízattak. Istennek számadással tartozik erejéért, szaktudásáért, idejéért, képességeiért, lehetőségeiért és javaiért. Ez egyéni feladat; Isten ad nekünk, hogy Őhozzá hasonlóvá válhassunk, és azáltal, hogy másoknak adunk,
nagylelkűvé, nemessé, jótékonnyá válhatunk. Azok, akik elfeledkeznek isteni
megbízatásukról, és csak arra törekednek, hogy büszkeségre és önzésre gyűjtsenek és költsenek, talán megszerzik maguknak e világot és örömeit, de Isten
szemében a lelki teljesítményüknek értéke szerint: szegények, nyomorultak,
nyavalyások, vakok és mezítelenek.
Amikor a javakat helyesen használják fel, akkor azok az emberek közötti
szeretet és hála arany kötelékévé válnak, és Megváltójuk iránti szeretetük erős
kötelékévé.” – RH May 16, 1882.

b. Mit tanulhatunk Salamon tapasztalatából? Préd 2:11-12.

„El kell fordulnunk ezernyi dologtól, ami figyelmünket igényli. Vannak
dolgok, amelyek időnket fecsérlik, és érdeklődésünket felkeltik, de semmit
sem nyújtanak. Legfőbb érdekeink éppen azt a koncentrált figyelmet és energiát követelik meg, amelyet oly sokszor viszonylag jelentéktelen dolgokra
fordítunk.” – NOL 328.
„Azon erőfeszítések, melyeket most értéktelen, veszendő javak megszerzésére fordítunk, azon munkára kell fordítani, amely bevilágítja a világot. Minden Isten adta erőnket azon munka elvégzésére kell fordítanunk, amely áldott
megelégedést ad úgy életünkben, mint az örökkévalóságon át.” – 6MR 267.
„Ne vesztegessük az időt a látható tartalékok szűk volta miatti sajnálkozással! Lehet, hogy a külső látszat keveset ígér, de a tetterő és az Istenbe vetett
bizalom feltárja a tartalékokat.” – PK 153.
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Csütörtök

Augusztus 11.

5. A MEGVÁSÁROLT TULAJDON
a. Mire figyelmeztet bennünket a példázatbeli gazdag és balga ember
terve? Lk 12:16-21.

„Szomorú az, amikor Isten hitvalló népe visszatartja javait Istentől. Önző,
világi örömök kielégítésére használják fel azon javaikat és erőiket, melyeket
Krisztusnak kellene adniuk. Megrabolják Istent az idővel, a pénzzel, és a szolgálattal. Az önszeretet és a saját kedvtelés kizárja a lélekből a Jézus iránti szeretetet, és ezért nincs a gyülekezetben nagyobb buzgóság és forróbb szeretet
Őiránta, aki előbb szeretett bennünket. Nagyon sokan adnak helyt az önzés
kielégítésének, mialatt elvesznek azon lelkek, akikért Krisztus meghalt.
Ez az oka annak, hogy az Úr nem adhatja át egyháza számára áldásának teljességét, ahogy vágyik rá… Áldását nem adhatja meg a maga teljességében, mert
annyira megrontotta őket a világ lelkülete és gyakorlata.” – ST December 22, 1890.

b. Mire gondoljunk a legfőképpen, amikor a megváltásunkért lefizetett
árat mérlegeljük? 1Kor 3:23; 6:20.

„Akár odaszánjuk Istennek értelmünket, lelkünket és erőnket, akár nem,
azok mind az Övéi. Így szól minden emberhez: ’Igényt tartok rád! Add nekem
a buzgalmadat, képességeidet, erőidet, javaidat!’ Neki joga van e kérésre; mert
mi az Ő tulajdonai vagyunk, megváltott bennünket a bűn szolgálatától végtelen szeretete által, a Kálvária keresztje miatt átélt szenvedése által. Erőinket
semmiképpen se fordítsuk önzésünkre! Napról napra adjuk vissza az Úrnak
azt, ami az Övé, amelyet reánk bízott.” – ST January 2, 1901.

Péntek

Augusztus 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mi lesz az eredménye annak, ha gyorsan akarunk meggazdagodni?
Hogyan tegyünk szert javainkra?
Mi serkentsen bennünket arra, hogy Krisztusért dolgozzunk?
Milyen módszerekkel sáfárkodhatnánk hűségesebben a pénzünkkel?
Mi zárja ki túl gyakran Krisztus szeretetét a szívemből?

Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

8. Tanulmány

2022. augusztus 20.
Szombat

Napnyugta: H 19:47
Ro 20:24

A TÁLENTUMOK FELHASZNÁLÁSA ÉS
SOKSZOROSÍTÁSA
„Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál
hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (Mt 25:23)
„Isten valamennyiünknek szent megbízatást adott, amiért felelősnek is tart
minket. Az a célja, hogy úgy neveljük gondolkodásunkat, hogy oly módon
tudjuk felhasználni a Tőle kapott tálentumokat, hogy a legtöbb jót érjék el, és
az Adományozó dicsőségét tükrözzék.” – 3B 32.

Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek a lelkészeknek, 74-77. (Az ember szükséglete és Isten
gondviselése-részlet)

Vasárnap

Augusztus 14.

1. ISTEN AJÁNDÉKAI
a. Mit ad az Úr minden keresztény sáfárnak? 1Kor 12:8-11.
„A tálentumokon, amelyeket Krisztus rábízott egyházára, főként a Szentlélek ajándékait és áldásait kell értenünk. [Idézve: Kor 12:8-11.] Nem mindenki
kapja ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, hogy minden egyes szolgája megkapja a Lélek valamelyik ajándékát.” – KP 224.

b. Mit vár el az Adományozó a sáfáraitól? Lk 19:23.
„Isten különféle tálentumokat és adományokat ad az embereknek, de nem
azért, hogy azokat haszontalanul tartogassák, sem nem azért, hogy azokat
szórakozásra vagy önző énjük kielégítésére fordítsák, hanem hogy áldására
válhassanak másoknak azáltal, hogy lehetővé teszik számukra, hogy alázatos,
önfeláldozó missziómunkát végezzenek. Isten ad az embernek időt azért,
hogy Isten dicsőségét naggyá tegye.” – YI November 6, 1902.
„Mennyei Atyánk nem igényel sem többet, sem kevesebbet, mint amen�nyinek elvégzéséhez képességet adott. Nem helyez szolgáira elhordozhatatlan terheket. ’Ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por
vagyunk’ (Zsol 103:14). Mindazt, amit igényel tőlünk, az Ő erejével meg is
tudjuk cselekedni.” – KP 252.
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Hétfő

Augusztus 15.

2. TÁLENTUMAINK FEJLESZTÉSE (I)
a. Hogyan kell a keresztény sáfároknak felkutatni, fejleszteni és felhasználni tálentumaikat? Péld 1:7; 2:3-9.; Jak 1:5.

„Sok, látszólag semmit sem ígérő ifjú gazdag tálentumokkal bír, amelyeket
azonban nem használ fel. Képességeik rejtve hevernek, mivel nevelőik sem
ismerték fel azokat. Sok, külsőleg nem vonzó fiúban és leányban, mint egy
durván faragott kőben, értékes anyagot találhatunk, amely kiállja a hő, a vihar,
a terhelés próbáját. Az igazi nevelő felismeri, hogy mivé lehetnek tanítványai
és ismeri az anyag értékét, amellyel dolgozik.” – EÉ 232.
„Rövid idő alatt elvégzendő nagy műve van Istennek. Az ifjakra rábízta az
értelem, az idő és javak tálentumait, és felelősnek tartja őket, hogy hogyan
használják fel ezen értékes adományokat. Hívja őket, hogy jöjjenek előre,
álljanak ellene a romlásnak, e rohanó kor elbűvölő hatásainak, és képezzék ki
magukat az Ő művében végzendő munkára. Csak akkor válhatnak alkalmas
munkásokká, ha szívüket és energiájukat az előkészület munkájába fektetik.”
– YI May 7, 1884.
„Ha alázatos szívvel kérsz irányítást minden bajban és tanácstalanságban,
kegyesen felelni fog, erre szavát adta. Isten ígérete sohasem változik. Az ég és
a föld elmúlhatnak, de szava semmiképpen el nem múlik. Bízzál az Úrban és
meg nem szégyenülsz.” – 5B 427.

b. Hogyan növelheti a keresztény sáfár a tálentumait? 2Kor 9:6.
„Képességeink, ha használjuk őket, gyarapodnak. A siker nem a véletlen,
vagy a sors játéka, hanem Isten gondviselésének gyümölcse, a hit, a józan
igyekezet, a tiszta élet és a kitartó munka jutalma. Az Úr azt akarja, hogy minden képességünket használjuk. Ha ezt tesszük, nagyobb tálentumok sáfáraivá
tesz.” – KP 245.
„Sokan az ifjak közül szorgalmasak és állhatatosak, jellemüket most alakítják ki, és majd fontos állásokat fognak betölteni Isten művében. Gyakran
hallunk olyanokat, akik ezen ifjak tálentumairól és képességeiről beszélnek,
mintha Isten különleges adományokat helyezett volna rájuk. Ez tévedés. A
kapott tálentumok használata által erősödünk meg. Sokan vannak olyanok,
akiket jól ki lehetne képezni, hogy az Úr művében dolgozzanak, de ők képtelenek arra, hogy fejlesszék azon képességeiket, melyeket az Úr adott nekik.”
– RH March 25, 1880.
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Augusztus 16.

3. TÁLENTUMAINK FEJLESZTÉSE (II)
a. Mit kell megérteniük azoknak, akik úgy érzik, hogy csak kevés tálentumot kaptak? Lk 19:20-24.
„Sok ifjú panaszkodik, mert nekik nincsenek képességeik valamilyen
nagyszabású munka elvégzésére, és olyan képességek után sóvárognak, melyek segítségével valami rendkívüli dolgot tehetnének; de mialatt az időt hiú
ábrándok kergetésével töltik el, kudarcot vallanak az életben. Elkerülik a figyelmüket azon kedvező lehetőségek, melyeket kihasználhatnának, lábaikkal
az élet útját járva végezhetnék a szeretet tetteit, és így fejlődhetnének.” – YI
March 2, 1893.

b. Hogyan értékeli majd az Úr tálentumaink felhasználását? 2Kor 5:10;
Lk 12:47-48.

„Amikor az Úr elszámoltatja szolgáit, minden egyes tálentum kamatját jól
megvizsgálja. Az elvégzett munka árulkodik a munkás jelleméről.” – KP 250.
„Akik odahathattak volna, hogy lelkeket mentsenek meg, ha Isten tanácsa
szerint állnának és élnének, de az önzés, nemtörődömség és lustaság miatt
– vagy mert szégyellték Krisztus keresztjét – nem teljesítették kötelességüket, nemcsak üdvösségüket veszítik el, hanem ott lesz ruhájukon a szegény
bű-nösök vére is. Az ilyenektől elvárják majd, hogy számoljanak el azzal a
jóval, amit tehettek volna, ha Istennek szentelték volna magukat, de nem tették, mert hűtlenek voltak. Akik valóban megízlelték a megmentő, megváltó
szeretet édes ízét, azoknak nem lesz nyugalmuk addig, míg összes ismerősük
meg nem ismeri a megváltás tervét.” – 1B 313.
„Isten felelőssé tesz személy szerint mindenkit, aki egy jótával is kevesebbet
tesz annál, mint amire képességet kapott. Az Úr pontosan felméri a szolgálat
minden lehetőségét. Fel nem használt képességeinkkel éppúgy el kell számolnunk, mint azokkal, amelyeket kamatoztattunk. Isten számon kéri mindazt,
amit képességeink helyes felhasználásával elérhettünk volna. Aszerint ítél meg
minket, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettük, mert képességeinket
nem Isten dicsőségére használtuk. Ha nem is veszítjük el örök életünket, az
örökkévalóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna,
de nem szereztünk, örök veszteség marad.” – KP 252.
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Szerda

Augusztus 17.

4. EGYÉNI FELELŐSSÉG
a. Milyen tálentumokat kell a keresztény sáfárnak kamatoztatnia, és
miért? 1Jn 2:14; Rm 15:1.
„A [Mt 25:13-32. versekben található] példázat tálentumai nemcsak a Lélek
különleges ajándékait jelképezik, hanem minden öröklött és szerzett tálentumot, minden fizikai és lelki képességet. Mindegyiket Krisztus szolgálatába kell
állítanunk. A tanítványság egész lényünk és minden értékünk odaszentelésével
jár. Ezeket az ajándékokat Krisztus megtisztítva és megjobbítva adja vissza,
hogy di-csőségére és embertársaink áldására használjuk fel őket.” – KP 225.
„A beszéd olyan tálentum, amelyet nagy igyekezettel kell csiszolni. Isten
ajándékai közül egyikkel sem lehet nagyobb áldást árasztani, mint beszédünkkel. A beszéd a bizonyítás és meggyőzés eszköze. Beszéddel mondunk imát,
dicsőítjük Istent, és hirdetjük másoknak a Megváltó szeretetét. Milyen fontos
tehát ezt a képességünket olyan szintre fejlesztenünk, hogy nagyon sok áldást
áraszthassunk vele!” – KP 230.
„Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk,
hogy az Ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott tálentumunkkal sem
fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek
a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük.
A kegyelemidő nem tart már soká, és e rövid idő alatt kell elkészülnünk az
örökkévalóságra.” – KP 236.
„Világosítsák fel a szülők gyermekeiket arról, hogy milyen értékes az idő, és
hogyan kell helyesen kihasználni! Tanítsák meg őket arra, hogy küzdelem árán
is érdemes olyat tenni, amely megdicsőíti Istent, és áldást áraszt az emberekre!
Kicsi korukban is lehetnek misszionáriusok.” – KP 238.
„Isten anyagi eszközöket is bíz az emberre. A gazdagság megszerzéséhez is
ad képességet. Az ég harmatával öntözi a földet, és hűs esőt záporoz reá. Adja
a napfényt, amely felmelegíti a földet, és életre kelti a természetet. Előcsalja a
virágokat és a termést, és azt kívánja, hogy adjunk vissza neki valamit abból,
ami az övé.” – KP 241.
„A pénzt nem azért adta Isten, hogy önmagunk magasztalására fordítsuk.
Mint hűséges sáfároknak, Isten tiszteletére és dicsőségére kell azt felhasználnunk. Sokan azt hiszik, hogy vagyonuknak csak egy része Isten tulajdona. Ha
vallási és jótékonysági célokra valamit áldoztak, a megmaradó részt sajátjuknak
tekintik, melyet kedvük szerint használhatnak fel. De ez helytelen felfogás.
Minden tulajdonunk az Úré, és felelősséggel tartozunk azok felhasználásáért.
Forintjaink felhasználása megmutatja, hogy Istent szeretjük-e mindenek felett,
és embertársainkat, mint önmagunkat.” – ÜI 223.
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Csütörtök

Augusztus 18.

5. ISTEN ORSZÁGÁÉRT SÁFÁRKODNI
a. Mire kell most összpontosítanunk mindenféle tálentumunkat? Fili
3:7-14.
„Mert látványosságai vagytok a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek… Használjátok ki a legértékesebb pillanatokat, hogy az Istentől kapott
tálentumokat felhasználva növelni tudjatok valamit a Mester ügyéért, és hogy
áldására lehessetek azoknak, akik körülvesznek benneteket. Hadd nézzenek le
rátok a mennyei angyalok örömmel, mert hűségesek és igazak vagytok Jézus
Krisztushoz.” – YI July 12, 1894.
„Lehetőségeitek bölcs felhasználása, és Isten adta képességeitek gyakorlása
által úgy férfiakat, mint nőket oda vezethettek, hogy Isten elfogadhassa őket,
és a társadalom áldásává válhatnak. Tegyétek magasra a mértéket és rendíthetetlen energiával hozzátok ki a legtöbbet a kapott tálentumokból és lehetőségekből, erőteljesen haladva a cél felé!” – FE 87.
„Át fogod magadat adni az Úrnak? Kész vagy azon munkát végezni, amit
Ő rád szabott? Jézus ezt mondta tanítványainak: ’Elmenvén e széles világra,
hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek’ (Mk 16:15). E parancs ellenére, és ahelyett, hogy követnéd Isten tanácsát, mégis kész vagy idődet és
erődet úgy felhasználni, ahogy hajlamaid diktálják?” – SDG 273.
„Itt, ebben a világban, ezekben az utolsó napokban, az emberek nyilvánvalóvá teszik, milyen erő hat a szívükre, és irányítja tetteiket. Ha ez az isteni
igazság hatalma, az jó tettekre vezet…
Ifjak és idősek! Isten most próbál meg benneteket. Most döntitek el örök
sorsotokat!” – Mar 44.

Péntek

Augusztus 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan kamatoztathatjuk különleges tálentumainkat a legjobban a Mester
számára?
2. Hogyan nyerhet előnyt a gyülekezet tálentumaink hűséges felhasználásából?
3. Mit fontoljak meg komolyabban azon tálentumokkal kapcsolatban, amelyeket személyesen én kaptam?
4. Mit értsek meg a saját felelősségemről Isten előtt a tálentumaimmal kapcsolatban?
5. Ismertesd azt a felelősséget, amely minden keresztényen nyugszik, az életkorától vagy képességeitől függetlenül!
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9. Tanulmány

2022. augusztus 27.
Szombat

Napnyugta: H 19:34
Ro 20:12

A TESTVÉRI SZERETET FONTOSSÁGA
„És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket
mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi
vagyok.” (1Kor 13:2)
„Tanuljátok meg, hogy a krisztusi szeretet mennyei eredetű, és hogy e nélkül minden más képesség értéktelen.” – RH July 21, 1904.
Javasolt olvasmány: Counsels on Stewardship, 20-23.

Vasárnap

Augusztus 21.

1. EGY MÁRA SZÓLÓ FEJEZET
a. Hogyan hat a keresztény sáfárra az 1.Korinthus 13. fejezetének imával kísért tanulmányozása és az arról való elmélkedés? 2Kor 3:18;
1Jn 4:19-21.
„Az Úr azt akarja, hogy az Ő népének figyelmét hívjam fel a Korinthusbelieknek írt első levél 13. fejezetére. Olvassátok mindennap e fejezetet, és
nyerjetek ebből vigaszt és erőt!” – RH July 21, 1904.
„Az 1. Korinthus 13. fejezetben Pál apostol meghatározza a krisztusi szeretetet… A fejezet mindazok engedelmességének kifejezése, akik Istent szeretik
és megtartják parancsolatait. Ez a szeretet minden igaz hívő életében tettek
által mutatkozik meg.” – TII 182.

b. Mit kell mélyen megfontolniuk mindazoknak, akik az utolsó napokban a jelen időre szóló igazságot hiszik és hirdetik? 2Pt 1:10-12.
„Mennyire óvatosaknak kell lennünk, hogy szavaink és cselekedeteink
összhangban legyenek azon szent igazsággal, amit Isten reánk bízott! A világi
emberek figyelnek bennünket, hogy hitünk milyen hatással van jellemünkre
és életünkre. Figyelnek, hogy az igazság megszentelő hatással van-e szívünkre, és hogy átváltoztunk-e Krisztus hasonlatosságára. Gyorsan észrevesznek
minden hibát életünkben, és minden ellentmondást cselekedeteinkben. Ne
adjunk okot arra, hogy elítéljék hitünket!” – RH June 5, 1888.
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Hétfő

Augusztus 22.

2. AZ ÖNZÉS LEGYŐZÉSE
a. Miért nem elegendő Krisztus dicsőítésére az igazság elméleti ismerete – még akkor sem, ha nagyon jól van előadva? 1Kor 13:1.

„Ha az igazság ismerete nem terem szépséget a lélekben, ha nem csillapítja le, nem lágyítja meg, nem teremti újjá az embert Isten képmására,
akkor nem válik a befogadója javára, csak zengő érc és pengő cimbalom
csupán.” – TII 108.
„Nem a jó szónoklat, az éles ész számít Istennél, hanem az őszinte szándék, a mély istenfélelem, az igazság szeretete, az Isten félelme. Ennek van
beszédes befolyása. A szívből fakadó bizonyságtevés, amely álnokságtól
tiszta ajkakról hangzik, tele hittel, és alázatos bizalommal. Bár ez a nyelv
lehet dadogó, akadozó, Isten mégis tiszta aranyként értékeli ezt. Másrészt a
ragyogó szónoklat, az ékes, választékos beszéd egyike lehet a reánk bízott ’öt’
tálentumnak; de akinek hiányos az igazmondása, az állhatatos célkitűzése,
tisztasága, önzetlensége, az olyan, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom.
Szellemes dolgokat szólhat, szórakoztató történeteket mondhat el, hathat
az érzelmekre, Jézus lelkülete még sincs meg benne. Ezek tetszhetnek a
megszenteletlen szívnek, de Isten tartja a kezében a szavakat, lelkületet,
őszinteséget, odaadást lemérő mérleget, és ezeket így együtt a hiúságnál
üresebbnek, léhábbnak jelenti ki.” – TII 182.

b. Milyen figyelmeztetést kapunk Isten áldásainak önző módon történő
felhasználása ellen? Mal 2:2; Jak 2:15-16.

„Az önzés az a bűn, melyet a legjobban eltűrünk magunkban, és amely
elkülönít bennünket Istentől és előidézi a legtöbb ragályos lelki betegséget.
Semmilyen más módon, csakis az énről való lemondással térhetünk vissza
az Úrhoz. Magunktól semmit sem tehetünk, de ha Isten megerősít bennünket, akkor mások javára tudunk élni, és így menekülhetünk meg az önzés
bűnéből. Nem kell pogány országokba mennünk, hogy bebizonyítsuk azt
az óhajunkat, hogy hasznos, önzetlen élettel mindent Istennek szenteljünk.
Tegyük ezt a családi körben, a gyülekezetben, társaink, barátaink körében,
és a munkahelyünkön. Az egyszerű hétköznapi életünkben mondjunk le az
énünkről, ott győzzük le önzésünket!” – 2B 132.
9. Tanulmány - A TESTVÉRI SZERETET FONTOSSÁGA

47

Kedd

Augusztus 23.

3. A KERESZTÉNY SÁFÁR EGYIK CSAPDÁJA
a. Bár a Szentírás tantételei, a próféciák helyes megértése és a rendíthetetlen buzgalom nagyon fontosak, mégis milyen figyelmeztetés szól
mindazoknak, akik hisznek a jelenvaló igazságban? 1Kor 13:2-3.
„Bármilyen hangzatos is hitvallomásunk, mégsem vagyunk Jézusnak
őszinte tanítványai, ha szívünk nincs telve Isten és embertársaink iránti szeretettel. Még ha volna is nagy hitünk és hatalmunk csodák művelésére, de
hitünk, szeretet nélkül, teljesen értéktelen lenne. És ha még olyan bőkezű adakozók volnánk is, esetleg minden vagyonunkat elajándékoznánk a szegények
táplálására, mindez értéktelen volna Isten előtt, ha nem a tiszta szeretet az
indítórugónk. És ha buzgóságunkban mártírhalált szenvednénk is, de nem
szeretetből, akkor Isten csak úgy tekintene, mint elvakult rajongót vagy becsvágyó képmutatót.” – AT 219.

b. Milyen veszély fenyegetheti még a hármas angyali üzenet legbuzgóbb hitvallóját is? Jel 3:17; Ésa 65:5.

„Egy törvényeskedő vallást eléggé megfelelőnek tartottak napjaikban, de
ez hiba volt. Krisztus farizeusokhoz szóló feddése mindazoknak szól, akik
elvesztették szívükből az első szeretetet. Egy hideg, törvényeskedő vallás soha
nem vezetheti a lelkeket Krisztushoz, mivel az szeretet és Krisztus nélkül való. Gyűlöletes Isten előtt, amikor a böjtöt és az imádságot önigazoló módon
gyakorolják. Az áhítatra való ünnepélyes gyülekezés, a vallási szertartások
sora, a külső megalázkodás és az előírt áldozat – mind bizonyságot tesznek a
világnak arról, hogy ezek végrehajtója igaznak tartja magát. E dolgok felhívják
a szigorú előírások megfigyelőjének figyelmét, aki azt gondolja: Ez az ember
mennybe fog jutni. Ez azonban mind megtévesztés. A cselekedetek nem
vásárolnak számunkra belépőt a mennybe. A hatalmas, meghozott Áldozat
mindazok számára elegendő, akik hisznek… Tekintsetek Istenre és ne az emberre. Isten a mennyei Atyátok, aki türelemmel hordozza gyengeségeiteket,
valamint megbocsátja és meggyógyítja azokat.” – RH March 20, 1894.
„Semmi más nem gyengítheti úgy a gyülekezet tekintélyét, mint a szeretet
hiánya… Amikor az ellenség támadásával kell szembenéznünk – akik farkasokként vannak feltüntetve –, vigyázzunk, nehogy ugyanolyan lelkület legyen
bennünk is!” – RH June 5, 1888.
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Szerda

Augusztus 24.

4. ELTÁVOLODVA A TISZTA FORRÁSTÓL

„Fordítsatok figyelmet az imára! Csak így szentelhetitek egész lényeteket
az Úr munkájára! Az ént háttérbe kell szorítani! Akik az ént előtérbe helyezik,
olyan nevelést, gondolkodásmódot nyernek, amely második természetükké
válik. Hamarosan tévútra lépnek, mert ahelyett, hogy Jézus Krisztust emelnék
fel, saját magukat fogják felemelni, és ahelyett, hogy az élő, másokat felfrissítő
víz élő csatornáivá válnának, elfogadják, magukba szívják a körülöttük élők
együttérzését, szeretetét és jóindulatát. Ez nem jelent hűséget megfeszített
Urunk iránt.” – CH 560.
„Az tesz minket győztesekké, ha az élet apró ügyei intézésében naponta
meghalunk az énnek. Azon vágyunkban, hogy másokkal jót tegyünk, el kell
felejtenünk az ént.” – 2B 132.

b. Mit eredményez az igaz vallás? Jak 1:27.
c. Hogyan teremhetjük meg ezen élő gyümölcsöket? Jn 7:37-38.

„Krisztus tiszta vallása a forrás, melyből a jóakarat, a szeretet és az önfeláldozás folyamai folynak.
Egy keresztény az a krisztusi férfi vagy nő, aki tevékeny Isten szolgálatában,
jelen van a gyülekezeti összejöveteleken, és jelenlétével másokat is bátorít. A
vallás nem áll cselekedetekből, mégis tevékeny, és nem alvó.
Sokan úgy gondolják, hogy a vallás szűklátókörűvé és korlátolttá tesz. A
valódi vallás azonban soha sem tesz szűkkeblűvé, szűklátókörűvé. A vallás
hiánya szűkíti le a képességeket és a gondolkodást. Mikor valaki merev,
szűklátókörű, ez azt bizonyítja, hogy Isten kegyelmére, mennyei kenetre van
szüksége. A keresztény az, akin át az Úr, a seregek Istene munkálkodni tud,
hogy megtartsa az Úr útjait, és másoknak is kinyilatkoztassa Isten akaratát.”
– TII 221.
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a. Milyen szolgálat az, amelyet nem fogadhat el Isten, és miért? Jer
2:13; Ésa 58:4-5. Hogyan győzhetjük le ezt a problémát? Ésa 58:6-8.

Csütörtök

Augusztus 25.

5. ERŐ A VALÓDI SÁFÁRSÁGHOZ
a. Mi a keresztény fejlődés legmagasabb létrafoka? 2Pt 1:4-7. Mit kell
megértenünk a keresztényi képességek fejlesztésével kapcsolatban?

„Hitünk mellé erényt, erény mellé tudást, tudás mellé mértékletességet,
mértékletesség mellé türelmet, türelem mellé istenfélelmet, istenfélelem mellé
testvéri szeretetet, testvéri szeretet mellé felebaráti szeretetet, jótékonyságot
kell adnunk. Ne gondoljuk, hogy várnunk kell, míg az egyik erényt tökéletesítettük, mielőtt a másikat művelnénk. Ezen erényeknek együtt kell növekedniük, szüntelenül a szeretet forrásából táplálkozva. Minden napon tökéletesíthetitek az áldott tulajdonságokat, melyek teljességükben Krisztus jellemében
láthatók. Mikor ezt teszitek, az Úr világosságot, szeretetet, békét és örömöt
hoz otthonaitokba.” – RH July 29, 1890.

b. Hogyan töltődhetünk fel új lelki élettel és helyes célokkal? Ez 37:1-14;
Mk 2:22.

„’Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó
szívet óh Isten nem veted te meg!’ (Zsolt 51:19). Az embernek meg kell üresítenie magát énjétől, mielőtt a szó igazi értelmében Jézus híve lehetne. Ha az
ember megtagadja énjét, az Úr újjáteremti. Az új edényekbe új bor kerülhet.
Krisztus szeretete új életre kelti a hívőt. Aki hitünk Fejedelmére és Bevégzőjére tekint, abban meg fog nyilvánulni Krisztus jelleme.” – JÉ 228.

Péntek

Augusztus 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért kell a keresztény sáfároknak naponta tanulmányozni a Korinthusbeliekhez írt 1. levél 13. fejezetét?
2. Milyen módokon kerülhet veszélybe a keresztény sáfár, az által, hogy olyanná válik, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom?
3. Miért veszhet el még egy Krisztust megvalló mártír is?
4. Mikor fog a magatartásunk és a munkánk tetszeni Istennek?
5. Hogyan működik együtt más erényekkel a szeretet 2Pt 1:4-7. versek szerint?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaház és központ létrehozására
Saint Luciában

2022. szeptember 3.
szombat



Saint Lucia egy független szigetország a
Karib-tenger keleti részén, Saint Vincenttől északra/északkeletre, Barbadostól
északnyugatra és Martinique-től délre.
Területe 617 km2, lakossága meghaladja
a 183 000 főt.
A sziget egy ideig brit, később francia
fennhatóság alatt állt, 1814-ben pedig a
britek megszerezték a végleges uralmat.
1979. február 22-én Saint Lucia független
állammá vált, és a Nemzetközösség tagja lett. Ma
gazdasága a turizmus, a gyárak, a bankok és a banántermesztés köré épül.
Az ország hivatalos nyelve az angol. A Saint Lucia-i francia creole
(kwéyòl) nyelvet, amelyet patois (patwa) néven is hívnak, a lakosság 95%a beszéli.
A népesség kb. 61,5%-a római katolikus, 25,5% protestáns (10,4% hetednapi adventista, 8,9% pünkösdi, 2,2% baptista, 1,6% anglikán, 1,5% Isten gyülekezete, és 0,9% egyéb). A népesség kb. 1,9%-a tartozik a Rastafari
mozgalomhoz. Az egyéb vallások közé tartozik a Jehova Tanúi, az iszlám,
zsidó, Bahá’i vallás és buddhizmus.
1994-ben, válaszul az ébredést és reformációt kereső lelkek komoly és
őszinte imáira, egy Szombatiskola érkezett a szigetre, majd a Hetednap
Adventista Reformmozgalom prédikátorai is ellátogattak ide.
2000-ben öt drága lélek megkeresztelkedett. Bár az ellenség különböző
módokon próbálta megsemmisíteni a munkát, az Úr győzött. 2017-ben
egy lelkész és családja költözött ide a missziómunka támogatására és fejlesztésére. Most azt látjuk, hogy nagy szükség lenne egy imaházra és egy
központi épületre, hogy helyesen képviselhessük itt az Úr munkáját.
„Nekünk, mint népnek önmegtagadást és takarékosságot kell gyakorolnunk… Az idő rövid, és minden dollárt, amelyet nem szükséges a legfőbb
szükségletek kielégítésére használni, hálaáldozatként kell felajánlani Istennek. Ez az Úré, és az Úr megmutatta nekem, hogy imaházakat és iskolákat
kell alapítani ebben az országban és a tenger szigetein.” – PM 244-245.
Azért intézzük hozzátok ezt a felhívást, hogy támogassatok minket
ezen nemes cél elérésében. Nagylelkűségeteket előre is szívből köszönjük!
Hittestvéreitek és testvérnőitek Saint Lucia-ból
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10. Tanulmány

2022. szeptember 3.
Szombat

Napnyugta: H 19:20
Ro 19:58

CSAKIS TISZTA INDÍTÉKOK
„[A felebaráti szeretet] nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga
hasznát.” (1Kor 13:5)
„A paradicsomba vivő út nem az önfelmagasztalás útja, hanem a bűnbánaté, a bűnvallomásé, az alázatosságé, a hité és az engedelmességé.” – RH
December 23, 1890.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 50-60. (Csípős nyelvek; Önzés és a világ
szeretete)

Vasárnap

Augusztus 28.

1. FIGYELJÜNK MAGATARTÁSUNKRA!
a. Nevezd meg egy jellemzőjét a felebaráti szeretetnek az általános
viselkedést illetően! 1Kor 13:5.er.
b. Milyen példák szolgálnak figyelmeztetésül számunkra az illetlen
viselkedésről? Gal 2:11-13; Jak 2:1-4, 8-9.
c. Milyen figyelmeztetés szól a keresztény sáfárhoz az illetlen viselkedés további megszokott formái ellen? Péld 14:29; 18:23.mr.
„Sokan úgy nőttek fel, hogy nem gyakoroltak önuralmat, nem fékezték meg
a nyelvük dühöngését. Ezek közül sokan Krisztus követőinek vallják magukat,
pedig nem azok. Jézus nem ilyen példát mutatott nekik. Ha az Üdvözítő szelídsége és alázatos szívűsége él bennük, akkor nem a bűnös szív serkentését viszik
át a gyakorlatba, mert ez Sátántól ered. Némelyek idegesek, és ha a kihívás alatt
kezdik elveszteni önuralmukat úgy szavaikban, mint lelkületükben, ugyanúgy
megrészegednek a haragtól, mint az iszákos a szeszes italtól. Esztelenek, mértéktelenek, és nem lehet őket könnyen meggyőzni, vagy rábeszélni. Ilyenkor
nem józan a gondolkodásuk, egy időre teljesen a Sátán uralma alatt állnak. A
harag ilyen kitöréseitől gyengül az idegrendszer és az erkölcsi erő, így nehezebbé teszi a harag, vagy más kihívás megfékezését. Ezen emberek egyedüli
orvossága a minden körülmények közötti önuralom.” – YI November 10, 1886.
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Hétfő

Augusztus 29.

2. TESTVÉRI SZERETET ÉS FIGYELMESSÉG
a. Milyen buzdítást kaptunk a krisztusi magatartásra, különösen az
igazságtalanul vádaskodókkal szemben? Jak 1:19-21; Péld 15:1; 19:11.

„Bár [Krisztust] igazságtalanul vádolták, száját nem nyitotta meg, hogy
igazolja magát. Manapság hányan vannak olyanok, akik ha olyasmivel vádolják őket, amiben nem bűnösök, úgy érzik, eljött az az idő, amikor a türelem
nem erény többé, és önuralmukat elvesztve olyan szavakat szólnak, amelyek
megszomorítják a Szentlelket.” – TII 87.
„Ha a büszkeséget és önzést félretennék, akkor öt perc alatt a legnehezebb
ügyet is el lehetne intézni. Az ilyen időpocsékolással és önigazolással elszomorítjuk az angyalokat és megbántjuk Istent.” – TL 106.

b. Hogyan mutatkozik meg a testvéri szeretet figyelmessége a keresztény sáfárnál? Apcs 9:36-39.

„Joppéban, közel Liddához, lakott egy asszony, név szerint Tábitha (Dorkás, vagy Zerge), akit jócselekedetei miatt igen szerettek. Méltó tanítványa
volt Jézusnak és idejét azzal töltötte, hogy jótékonykodott mindenfelé. Tudta,
kinek van szüksége meleg ruhára, ki szorult pártfogásra és őszintén szolgálta
a szegényeket és elnyomottakat. Ügyes keze gyorsabban járt, mint a nyelve.”
– AT 92.
„Az igehirdetés csak egy kis része annak a munkának, amit az emberek
üdvösségéért el kell végeznünk. Isten Lelke meggyőzi az igazságról a bűnösöket, majd a gyülekezet karjaiba helyezi. A lelkészek elvégezhetik ugyan a
maguk részét, de soha nem végezhetik el azt a feladatot, amit a gyülekezetnek kell elvégeznie. Isten elvárja gyülekezetétől, hogy azokat, akik a hitben
és tapasztalatban még újak, gondozzák, ápolják, menjenek el hozzájuk, de
ne azért, hogy pletykálkodjanak velük, hanem hogy imádkozzanak velük, és
olyan szavakat szóljanak nekik, amelyek olyanok, ’mint az arany alma ezüst
tányéron’ (Péld 25:11)…
Isten gyermekeinek kötelessége, hogy az Ő misszionáriusai legyenek, hogy
olyanokkal lépjenek kapcsolatba, akiknek segítségre van szükségük. Ha valaki
kísértés terhe alatt roskadozik, gondos óvatossággal karoljuk fel és bánjunk
vele bölcsen, hiszen örök élete forog kockán. Így az érte fáradozók szavai és
tettei élet illata lehetnek az életre, vagy halál illata a halálra.” – 4B 69.
10. Tanulmány - CSAKIS TISZTA INDÍTÉKOK
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Kedd

Augusztus 30.

3. ÖNZETLEN SZERETET: GYÓGYÍR AZ „ÉN” ELLEN
a. Mikor válhat a mások iránti valódi szeretet hideggé, és hogyan győzhető le ez a probléma? Mt 24:12; Jel 2:2-4; Zsid 12:2-4.

„Isten szeretete hiányzott a gyülekezetből, aminek eredményeként az
én-szeretet új életre kelt. Isten szeretetének hiányával együtt járt a testvérek
szeretetének hiánya is.” – RH March 20, 1894.
„Kapcsoljuk össze Krisztussal a viszályoktól, gondoktól viharos életünket,
és akkor énünk nem fogja követelni többé az elsőbbséget.” – TII 77.
„Gőg és önimádat nem burjánozhat többé a lelkünkben, ha frissen tartjuk
meg abban a Golgotán lejátszódó eseményeket.” – JÉ 568.

b. Milyen nyomós ok készteti a keresztény sáfárt arra, hogy ragyogjon
e világban? 1Kor 10:24.

„Isten országának alapelve az önzetlenség, amelyet Sátán gyűlöl, sőt létezését tagadja. A nagy küzdelem kezdetétől fogva igyekezett bebizonyítani, hogy
Isten cselekedeteinek indítórugói önzőek, és önző módon bánik mindazokkal, akik Őt szolgálják. Krisztusnak, és mindazoknak, akik az Ő nevét viselik,
az a feladatuk, hogy megcáfolják Sátánnak ezt az állítását.
Jézus azért jött le a mennyből emberi alakban, mert saját életében kellett
szemléltetnie az önzetlenséget. Mindazoknak, akik elfogadják ezt az alapelvet,
az Ő munkatársaivá kell lenniük, hogy szemléltessék gyakorlati életükben az
önzetlenséget. Az igazságot önmagáért kell választanunk. Ki kell állnunk az
igazságért szenvedés és áldozat árán is, mert ’ez az Úr szolgáinak öröksége,
és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr’ (Ésa 54:17).” – EÉ 153-154.
„A mennyben senki sem fog az énjére, sem a saját kedvtelésére gondolni.
Ezzel ellentétben mindenki a tiszta valódi szeretettől indíttatva igyekszik majd
előmozdítani a körülötte élő mennyei lények boldogságát. Ha az új földön a
mennyei lények társaságának akarunk örvendezni, akkor már itt ezen a földön is a mennyei elvek kell, hogy kormányozzanak bennünket.” – 2B 132-133.
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Szerda

Augusztus 31.

4. RANGSOROLNI, HOGY MI A LEGFONTOSABB
a. Mit tekintsen a legfontosabbnak a keresztény sáfár? 1Jn 2:15-17.
„Ha mindazon pénzösszegeket, amelyeket eddig luxuscikkekre és szükségtelen dolgokra fordítottak, ezután az Úr kincstárába helyeznék, láthatnánk,
hogy úgy férfiak, nők és ifjak, átadnák magukat Jézusnak, és elvégeznék munkarészüket úgy Krisztussal, mint az angyalokkal együtt. Isten gazdag áldásai
jönnének gyülekezeteinkre, és sok lélek megtérhetne az igazsághoz.” – RH
December 23, 1890.
„Mikor minden ember esete kivizsgálásra kerül Isten előtt, akkor nem azt
fogják kérdezni, mi volt a hitvallása, hanem hogy mit tett. Cselekedték-e az
igét? Maguknak valók voltak-e, vagy pedig a jótékonyság tetteit gyakorolták,
a gondoskodó jóság és szeretet cselekedeteit, másokat részesítve előnyben
maguk előtt, megtagadva magukat, hogy mások áldására éljenek?… Ám ti
megszomorítottátok és megbántottátok Krisztust erősen önző szeretetetekkel
és a mások bajai és szükségletei iránti közönyötökkel.” – 3B 525.
„Ha mindazok, akik magukat Krisztus követőinek vallják, igazán megszentelt emberek volnának, akkor ahelyett, hogy javaikat szükségtelen, sőt
káros élvezetekre költenék, az Úr kincstárába vinnék, és e hívő keresztények
példát mutatnának a mértékletességre, önmegtagadásra és önfeláldozásra. Így
lennének a világ világossága.” – NK 423-424.

b. Sáfárokként milyen magatartást kell kerülnünk az utolsó napokban,
és mit kell gyakorolnunk? Ésa 58:2-4, 10-12; Péld 21:3.

„Munkánkban az istenfélelem magasztos hitvallását és sok látványos pontosságot fogunk találni, súlyos belső gonoszsággal egybekötve. Az Ésaiás 58.
fejezetében bemutatott nép panaszkodik, hogy az Úr hagyja, hogy szolgálataik észrevétlenek maradjanak. Olyan szív panasza ez, melyet nem csillapított le
a kegyelem, mely lázadozik az igazság ellen.” –TII 88.
„Sokan kapnak dicséretet nem létező erényeikért. A szívek vizsgálója minden indítékot megvizsgál, és gyakran egyes cselekedeteket önzésből és aljas
képmutatásból eredőnek jegyez fel, amelyek a legnagyobb elismerést aratták
az emberek között. Isten az indítékok alapján ítéli meg életünk minden tettét,
legyen az kiváló, dicséretre méltó, vagy kifogásolható.” – ESz 172.
10. Tanulmány - CSAKIS TISZTA INDÍTÉKOK
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Csütörtök

Szeptember 1.

5. KÖVETNI KRISZTUST AZ ÖNMEGTAGADÁSBAN
a. Milyen alapelv szükséges feltétlenül a valódi keresztényi szolgálatban?
Apcs 20:35.
„Nagyvárosainkban van egy elvégezendő munka – munka, melyet minden
helyen el kell végezni. Isten embereket hív el az eke mellől, a juhok istállójából,
a szőlőskertből, és azok helyébe állítja őket, akik úgy gondolják, hogy munkájukért a legmagasabb munkabér illeti meg őket. Akik a magas fizetésekhez
ragaszkodnak, ők minden jutalmat, ellenszolgáltatást a pénzben látnak, amit
mindig készek felvenni. Ilyen emberektől soha nem várható el, hogy terhet
érezzenek a veszendő lelkek üdvösségéért. Az Úr nem használhatja fel őket
művében. Amíg szívükből nem száműzik az önzést, fáradozásaik értéktelenek.” – RH December 15, 1904.
„A mennyei értelmes lények azokkal tudnak együttműködni, akik nem a
maguk dicsőségét keresik, hanem a lelkek megmentéséért munkálkodnak.” –
JÉ 369.

b. Mi ösztönözze a keresztény sáfárt tiszta, új indítékokkal a keresztény
szolgálatra? 2Kor 8:8-9.

„Jézus elhagyta dicső otthonát, istenségét elfedezte az emberivel, és eljött
erre a bűn átka által megromlott és beszennyezett világra. Maradhatott volna
mennyei otthonában, és fogadhatta volna az angyalok hódolatát, de inkább
eljött erre a földre, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. ’[Krisztus] szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok’
(2Kor 8:9). Ő, a menny Fenségese, Aki egy volt az Atyával, megtagadta magát,
minden lehetséges áldozatot meghozott, azért, hogy ez ember el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Krisztus nem önmaga tetszésére élt. Ha Ő csak önmagának kedvezett volna, hol volnánk mi ma?” – RH December 23, 1890.

Péntek

Szeptember 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan lehetek bűnös illetlen viselkedésem miatt?
Mit tanulhatunk Krisztus és követői testvéri szeretetéről?
Hogyan lehet bennünk Krisztus iránti lángoló szeretet?
Miért kell mindig megvizsgálni elsődleges céljainkat, szándékainkat?
Mit kell tennünk buzgóbban, odaadóbban, hogy elősegítsük Isten művét?
Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

11. Tanulmány

2022. szeptember 10.
Szombat

Napnyugta: H 19:06
Ro 19:46

GYAKORLATI SÁFÁRSÁG
„A gonosz az ő haragos kevélységében senkit sem tudakoz; nincs
Isten, ez minden gondolata.” (Zsolt 10:4)
„Tisztítsátok meg lelketeket minden világiasságtól, minden szentségtelen,
szeretetlen gondolattól! Szavaitok legyenek tiszták, megszenteltek, hogy megelevenítsék, felfrissítsék mindazokat, akikkel találkoztok. Ne legyetek hirtelen
indulatosak.” – OHC 174.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 707-709. (Felelős vagy a kapott világosságért)

Vasárnap

Szeptember 4.

1. NEMES TULAJDONSÁGOK FEJLESZTÉSE
a. Mi jellemezze embertársaink iránti viselkedésünket – és mi segíthet, hogy továbbra is megőrizzük e magatartást? 1Thess 5:14-15, 23;
1Kor 9:25.
b. Hogyan látható a fejlődés a keresztény sáfár életében, és milyen eszközök segítik elő ezt? Kol 3:8-10, 13; Jak 3:17-18.

„Amikor nehéznek tűnő, kisebb nehézségeket kell elviselnetek, gondoljatok Jézusra, a drága Üdvözítőre, hogyan szenvedett és tűrt Ő, hogy megmentse a bűnös halandókat.” – 3MR 124.
„Félre fogják érteni indulataidat. Hagyd Istenre azon bajokat, amelyekről
azt feltételezed, hogy léteznek. Légy engedelmes és nehezen ingerelhető! Ne
ejts ki dühös szavakat, csak azért, mert hallottál valamit! Ez rontja befolyásodat. Isten kegyelme segítsen téged, hogy türelmes légy!” – 19MR 149.
„Ápolnunk kell a szeretetet; nem azt, amit hamisan neveznek annak, ami
arra vezetne minket, hogy szeressük a bűnt, és támogassuk a bűnösöket; hanem a bibliai felebaráti szeretetet, és a bibliai bölcsességet, mely először is
tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes.” – 4B 558.
11. Tanulmány - GYAKORLATI SÁFÁRSÁG
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Hétfő

Szeptember 5.

2. OTTHONI ÉS KÖZÖSSÉGI SÁFÁRSÁG
a. Milyen alapelveket kell egyesítenünk gyermekeink nevelésében?
Zsolt 85:11.
„Az engedetlenséget és makacsságot meg kell büntetni, de ne felejtsd el,
hogy a büntetést krisztusi lelkülettel kell véghezvinni. Követeld meg az engedelmességet, de sohase haragos szavak viharával, hanem határozottan és
kedvesen. Amikor gyermekedet fenyíteni akarod, emlékezz mennyei Atyáddal való kapcsolatodra! Tökéletesen jártál előtte? Nem vagy makacs és engedetlen? Nem szomorítod meg Őt folyamatosan? Dühösen bánik Ő veled? Ne
felejtsd el azt sem, hogy gyermekeid tőled örökölték azon rossz hajlamokat
és jellemvonásokat, melyekkel bírnak. Emlékezz arra, hogy gyakran úgy viselkedsz felnőtt létedre, mint egy gyermek! Annak ellenére, hogy számos éve
vagy keresztény, és annak ellenére, hogy számos lehetőséged volt arra, hogy
fegyelmezd magad, milyen könnyen dühbe gurulsz! Bánj gyengéden gyermekeiddel, és ne felejtsd el azt, hogy nekik még nem volt annyi lehetőségük,
hogy önuralmat gyakoroljanak.” – RH July 8, 1902.

b. Milyen cselekedetek teszik hitelessé és éltetik missziós törekvéseinket a társadalomban? Lk 6:28-30.

„Legyünk nagyon elővigyázatosak a hitetlenekkel való valamennyi
kapcsolatunkban, hogy ne adjunk okot hitünk elítélésére, vagy az általunk
támogatott igazság rosszallására! Sokan saját cselekedeteikkel zárják el az
utat. Egyáltalán nem tapintatosak. Könnyen haragra gerjednek. Ha kisebb
nehézségek támadnak pénzügyekben vagy egyéb mulandó dolgokban, akkor
úgy gondolják, hogy szomszédaik elítélik vagy helytelenítik őket. E dolgok
elhidegülést, kellemetlen érzéseket eredményeznek, és bezárják azok előtt az
ajtót, akiket el lehetne érni az igazsággal. Soha ne adjunk helyet annak, hogy
mulandó földi érdekek kioltsák a lelkek iránti szeretetünket! Testvérek, minden helyzetben legyetek udvariasak és kedvesek! Soha ne legyetek másokkal
szemben kemények, kritizálók vagy sokat elváróak! Bármilyen haszonhoz is
juttok, adjatok abból szomszédaitoknak, felebarátaitoknak is, akiket úgy kell
szeretnetek, mint magatokat. Jézusi türelemmel és szeretettel figyeljétek a
kedvező lehetőségeket, hogy másokkal jót tegyetek! Hadd lássák azt, hogy a
vallásunk nem tesz zárkózottá bennünket, nem teszi fagyossá a lélekhez vezető utat, és hogy nem vagyunk részvétlenek és szigorúak.” – RH May 22, 1888.
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Kedd

Szeptember 6.

3. A TESTVÉRI SZERETET GYAKORLÁSA
a. Milyen hatással van a hittestvéreink iránt érzett keserűség arra, ahogyan a világi emberek látnak bennünket? Zsid 12:15.
„’Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok’ (Jn 13:34-35). E szavak
nem ember szavai, hanem a mi Megváltónké. Mennyire fontos megvalósítani
e parancsot! Semmi sem gyengítheti úgy a gyülekezet jó befolyását, mint a
szeretet hiánya. Krisztus így szól: ’Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a
farkasok közé; legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok’ (Mt 10:16). Amikor az ellenség támadásával kell szembenéznünk – akik
farkasokként vannak feltüntetve –, vigyázzunk, nehogy ugyanolyan lelkület legyen bennünk is! Az ellenség jól tudja, hogy ha nem szeretjük egymást, akkor
ő elérte a célját, megsebezte és legyengítette a gyülekezetet azáltal, hogy nézeteltérést támasztott a testvérek között. A gonoszság feltételezésére, helytelen
beszédre, egymás vádolására, elítélésére és meggyűlölésére vezeti őket. Így lesz
Isten művére gyalázat hozva és Krisztus nevére szégyen, és a ki nem mondott
sérelem így emészti meg az emberi lelkeket!” – RH June 5, 1888.

b. Mi fog történni, ha naponta gyakoroljuk a felebaráti szeretetet? Mt
12:35.er; Kol 3:12-15.

„Ha szeretet van szívetekben, arra fogtok törekedni, hogy testvéreiteket
megalapozzátok és építsétek a legszentebb hitben. Ha elhangzik egyetlen
olyan szó is, ami sérti barátotok vagy embertársatok jó hírnevét, ne erősítsétek e gonosz beszédet! Ez az ellenség munkája! A beszélőt emlékeztessétek
kedvesen arra, hogy Isten igéje tiltja az ilyen beszédet! Mindentől meg kell
üresíteni szívünket, ami beszennyezi a lélek templomát, hogy Krisztus lakozhasson abban! Megváltónk elmondta, hogy miként mutathatjuk be a világnak
Őt. Ha értékeljük Lelkét, ha mások iránt az Ő szeretetét nyilvánítjuk ki, ha
szem előtt tartjuk mások érdekeit, ha kedvesek, türelmesek, megbocsátóak
vagyunk, akkor gyümölcseink bizonyítják a világ előtt, hogy Isten gyermekei
vagyunk. A gyülekezet egysége az, amely erőteljes hatással van a hitetlenekre
és a világra.” – RH June 5, 1888.
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Szerda

Szeptember 7.

4. EGY JELLEGZETES PROBLÉMA
a. Nevezz meg egy általánosan jelen lévő bűnt a gyülekezetben! 3Móz
19:16.er; Jer 20:10; Péld 16:17-20.

„A folytonos kósza hírek, pletykák, gyakran megsemmisítik a testvérek
közötti egységet. Sokan vannak olyanok, akik nyitott elmével és fülekkel
figyelnek minden pletykára, rágalomra. Összegyűjtik a kellemetlen híreszteléseket, történéseket, amelyek saját magukban jelentéktelenek, és addig
ismételgetik, sőt eltúlozzák, felnagyítják azokat, amíg valakit egy szóért
vétkessé nem tesznek. Jelszavuk így szól: ’Mondd el ezt nekünk, és mi továbbadjuk!’ Ezek a pletykavivők bámulatra méltó hűséggel végzik a gonosz
munkáját, és nagyon kevéssé érzékelik, hogy tevékenységük mennyire sérti
Istent! Ha ők e szentségtelen munkára fordított idő, buzgalom és tetterő
csak felét arra fordítanák, hogy megvizsgálják a saját szívüket, olyan sok
tennivalót találnának, hogy lelküket a tisztátalanságoktól megtisztítsák,
hogy nem volna idejük, sem kedvük testvéreiket bírálgatni, és nem esnének
el e kísértés ereje és hatalma alatt. Elménket és fülünket be kell zárnunk
az ’Ők ezt mondták’, vagy az ’Ezt hallottam’ előtt. Miért ne tennénk így –
ahelyett, hogy helyet adunk a szívünkbe jövő féltékenységnek, a gonosz
gyanúsításnak –, elmennénk testvéreinkhez személyesen és őszintén, de
kedvesen elmondanánk nekik azon dolgokat, ami sérti az ő jó hírnevüket és
tekintélyüket, és imádkoznánk velük és értük?” – RH June 3, 1884.

b. Hogyan győzhetjük le a pletykálkodás rossz szokását? Péld 14:15; 25:9-10.

c. Ha úgy találjuk, hogy egy testvér vagy testvérnő valóban bűnös valami dologban, mi a személyes kötelességünk? Gal 6:1; Jak 5:19-20.
„Amikor látjuk mások tévedéseit, hibáit, gondoljunk arra, lehetséges,
hogy nekünk nagyobb hibáink lehetnek Isten szemében, mint az a hiba,
amivel megbélyegezzük testvérünket. Ahelyett, hogy közhírré tennénk az
ő hibáit, kérjük Istent, áldja meg őt, és segítse meg abban, hogy legyőzze
tévedéseit. Krisztus kész jóváhagyni e lelkületet és e cselekedetet, és utat nyit
arra, hogy bölcs szavakat szólhassunk, amely a hitben gyenge személynek
segít, és erőt ad.” – RH June 5, 1888.
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Csütörtök

Szeptember 8.

5. SZERETNI EMBERTÁRSUNKAT
a. Milyen változások láthatók rajtunk, ha már nem vagyunk ingerlékenyek és nem gondolunk rosszat másokról (1Kor 13:5)? Ef 4:23-25;
5:9-12.

„Aki táplálja magában a szeretet becses növényét, az szerény, mértékletes
és önmegtagadó lesz és nem veszti el az önuralmát semmiféle kihívásra sem.
Nem tulajdonít rossz indítékot és gonosz szándékot másoknak, hanem mélyen
bántja a bűn, mikor Krisztus némely tanítványában felfedezi azt.” – 5B 123.
„A szeretet nem gyanakszik. Mindig a legkedvezőbben vélekedik mások
indítóokairól és tetteiről. A szeretet mások hibáit soha feleslegesen ki nem
teregeti. Nem hallgatja a rossz híreket, sőt inkább a rágalmazott jó tulajdonságait idézi emlékezetbe.” – 5B 169.

b. Hogyan láthatja a világ életünkben a Krisztusban való naponkénti
növekedést? Tit 2:7-8, 11-14.

„Mindenki tegye fel magának a kérdést: Él bennem a szeretet kegyessége?
Elsajátítottam a hosszútűrést és a kedvességet? Tehetségünk, műveltségünk,
szónoki képességünk e nélkül a mennyei vonás nélkül ugyanolyan értelmetlen lesz, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.” – 5B 169.
„Bár a Krisztus keserű ellenségeivel nem tudunk szeretetteljes közösségben élni, mégis ápoljuk a szelídség és szeretet lelkületét, mely mesterünket
jellemezte – azét a szeretetét, mely nem gondol rosszat és nem lehet könnyen
megbotránkoztatni.” – RH June 3, 1884.

Péntek

Szeptember 9.

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

Ismertesd azt a megújulást, amely a Kol 3:8-10. és 13. versekben található!
Hogyan képviselhetjük jobban Krisztust a mindennapi ügyeinkben?
Hogyan győzhetjük le a gyülekezetet gyötrő gyakori problémákat?
Mi a helytelen e kijelentésekben: „Azt mondják…” vagy „Azt hallottam…”?
Hogyan tudják kifejezni Isten sáfárai mások iránti szeretetüket?
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12. Tanulmány

2022. szeptember 17.
Szombat

Napnyugta: H 18:52
Ro 19:31

EGY KIMERÍTHETETLEN ERŐ
„A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor 13:8)
„Sose haladjunk el egyetlen szenvedő lélek mellett sem anélkül, hogy ne
nyújtanánk neki azt a vigaszt, mellyel minket is megvigasztalt Isten.” – JÉ 425.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 133-136. (Az igazi szeretet)

Vasárnap

Szeptember 11.

1. ERŐTELJES INDÍTÉK
a. Mit tanulhat a keresztény sáfár Pál apostol indítékából? 1Kor 9:16-19;
2Kor 5:14-15.
b. Milyen további intésekkel vagyunk buzdítva? 1Pt 1:22-23.
„’Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is
úgy cselekedjétek azokkal’ (Mt 7:12). Áldott eredményekben válnak láthatóvá
az ilyen út gyümölcsei. ’Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.’
(2. vers) Erőteljes indítékok ezek, amelyeknek arra kellene késztetni bennünket,
hogy tiszta szívvel, buzgón, odaadóan szeressük egymást. Krisztus a mi példaképünk. Ő pedig szerte járt, jót tett, mások áldására élt. A szeretet megszépítette
és megnemesítette valamennyi tettét. Nem azt a parancsot kaptuk Tőle, hogy azt
tegyük magunkkal, amit szeretnénk, hogy hasonló körülmények között velünk
tegyenek. Hanem azt tegyük másokkal, amit szeretnénk, hogy mások cselekedjenek velünk hasonló körülmények között. Amilyen mértékkel mi mérünk,
mindig is azt a mértéket kapjuk vissza. A tiszta szeretet közvetlen őszinteséggel
fáradozik, és a cselekedetek bármi más elvétől megkülönböztethető. A tekintély
szeretete és a nagyrabecsülés utáni vágy látszólag jól rendezett életet és kifogástalan magaviseletet eredményezhet. A magunk nagyrabecsülése arra vezethet,
hogy elkerüljük a gonoszság látszatát. Önző ember is végezhet bőkezű tetteket,
elismerheti a jelen időre szóló igazságot, és látszólag alázatos és szeretetteljes
lehet. Indítékai mégis félrevezetők és tisztátalanok maradhatnak. Az ilyen szívből eredő cselekedetek mégis híjával lehetnek az élet illatának, és a tényleges
megszentelődés gyümölcsének, mert hiányoznak belőle a tiszta szeretet alapelvei. Ápolnunk és művelnünk kell hát e szeretetet, mert e szeretetnek Istentől
származó befolyása van.” – 2B 136.
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Hétfő

Szeptember 12.

2. A FELEBARÁTI SZERETET GYÜMÖLCSEI
a. Hogyan termett gyümölcsöt Pál önzetlen szeretete még a legmegpróbálóbb körülmények között is? Fili 1:12-14; 2:15-17.

„Nem prédikációi, hanem Pál béklyói irányították az udvar figyelmét a kereszténységre. Mint fogoly, sok lelket szabadított meg béklyóitól, melyekkel a
bűn tartotta fogva őket. De ez nem volt minden; még azt is írhatta: ’És többen
az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal
merik szólani az igét’ (Fili 1:14).
Hosszú fogsága alatt, Pál türelme és vidámsága, bátorsága és hite állandó prédikációként hatott. Lelkülete, mely teljesen eltért a világ lelkületétől,
bizonysága volt, hogy a földinél nagyobb erő, magasabb hatalom él benne.
Pál példaadása nagyobb buzgóságra intette a keresztényeket, hogy úgy képviseljék Krisztus ügyét, mint ahogy azt nyilvános munkálkodása alatt tette, és
amelytől most elzárták. Így az apostol fogságának hatása érezhetővé vált; amikor látszatra erejét és használhatóságát béklyókba verték és a legkevesebbet
munkálkodhatott, akkor gyűjtött be kévéket Isten csűreibe olyan földekről,
amelyeket teljesen megközelíthetetlennek tartott.” – AT 321.

b. Hogyan ösztönözhet és bátoríthat minket Pál bátorsága? 2Kor 4:5-10;
11:24-28.

„Miként a bátorság, úgy a türelem is diadalt arat; türelmes kitartás a megpróbáltatások közepette éppúgy nyerhet lelkeket Krisztus számára, mint a bátor kiállás. Az a keresztény hívő, aki veszteségek és szenvedések alatt türelmet
és megadást tanúsít, sőt, ha a tántoríthatatlan hit békességével néz szembe a
halállal, többet tehet az evangéliumért, mint amennyit egy hosszú élet hűséges
munkájával elérhetett volna. Gyakran, amikor Isten kiragadja szolgáit munkakörükből, és az isteni gondviselést titokzatosnak találjuk, fölötte rövidlátásunk miatt búslakodunk, ez a valóságban csak azt célozza, hogy olyan munka
is megvalósuljon, melyet egyébként sohasem végeztek volna el.
Krisztus egyetlen követője se képzelje, hogy Istenért és igazságáért csak
addig munkálkodhat, amíg nyilvánosan és zavartalanul teheti. Krisztus hűséges tanúit sohasem teszik félre az útból. Isten felhasználja őket egészségben és
betegségben, életben és halálban.” – AT 321.
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Kedd

Szeptember 13.

3. GYŐZEDELMES FELEBARÁTI SZERETET
a. Hogyan győzheti le a keresztény sáfár a helytelen szavakat és cselekedeteket? Jak 3:2, 10-12; Ez 36:25-26.
„Az élet látványos illemszabályai, a külsődleges magatartás leggondosabb betartása sem rejt magában elég erőt, hogy kirekesszék az ingerlékeny
háborgást, az irgalom nélküli ítélkezést, és a nem helyénvaló beszédet. A
jótékony, őszinte lelkületnek kell a szívben lakoznia. A szeretet megadja
tulajdonosának a kegyességet, a helyes viselkedést, az illő magatartást. A
szeretet beragyogja az arcot, lecsillapítja a hangot; megfinomítja és emelkedetté teszi az egész embert. Összhangba hozza őket Istennel, mert a szeretet
mennyei vonás.” – 4B 559-560.

b. Milyen tapasztalatokon keresztül sajátíthatja el a keresztény sáfár a
szeretet kimeríthetetlen képességét? 2Kor 8:1-5; 1Jn 5:1-4.
„Az ellenállás, mellyel megütközünk, sokféleképpen bizonyulhat előnynek. Ha megfelelő módon viselik el, oly erényeket fejleszt ki, amelyek sohasem
jelentek volna meg akkor, ha a kereszténynek nem kellett volna próbákat kiállnia. A hit, a türelem, a béketűrés, a mennyei gondolkodás, a gondviselésbe
vetett bizalom, valódi együttérzés a tévedővel, mind a jól viselt megpróbáltatások gyümölcsei. Ezek a Lélek kegyelmi ajándékai, melyek rügyeznek, virágoznak és gyümölcsöt hoznak a próbák és nehézségek között. A szelídség, az
alázat és a szeretet mindig ott virágzik a kereszténység fáján. Ha jó és őszinte
szívbe fogadjuk be az Igét, a makacs lélek megalázkodik, és a hit az ígéretek
megragadásával Jézusra hagyatkozva győzelemre jut. ’Az a győzedelem, amely
legyőzte a világot, a mi hitünk’ (1Jn 5:4).” – RH June 28, 1892.
„Nem várt csalódások fognak jönni. Jézust gyakran elszomorította az emberi szív keménysége, és ti is hasonló tapasztalatokat fogtok majd szerezni. Hiába
imádkoztok, hiába sírtok, hiába kérleltek, nem tudtok hatni az emberekre. Szíveik halottak vétkeikben és bűneikben. A bűnbánatnak semmi nyoma nincs,
csak közömbösség és ellenállás, sőt, sokan csak megvetnek, ha kivívsz valamilyen győzelmet. De ne adjátok alább erőfeszítéseiteket! Ha valaki visszautasít
benneteket, forduljatok oda egy másikhoz! Bizakodjatok, hogy a Vigasztaló
elvégzi majd azon munkát, amit ti nem végezhettek el. Higgyetek mindazon
áldott ígéretekben, amelyeket Krisztus adott nektek! Munkálkodjatok felebaráti
szeretettel és rendíthetetlen bátorsággal, mert ezt kell tennetek, ha sikert akartok elérni! ’A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében
aratunk, ha el nem lankadunk’ (Gal 6:9).” – ST November 30, 1891.
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Szerda

Szeptember 14.

4. MARADANDÓ SZERETET
a. Miért különleges a felebaráti szeretet? 1Kor 13:8.er.
„Embertársainkra is úgy kell tekintenünk, mint akiket Krisztus vérével
vásárolt meg. Ha így szeretjük egymást, akkor Isten és az igazság iránti szeretetünk is növekszik. Szívünket fájdalom járta át, amint szemléltük, mily kevés
szeretet van köreinkben. A szeretet mennyei eredetű plánta, melyet naponta
kell gondoznunk. A szelídség, a kedvesség, a hosszútűrés mindent eltűr, és
mindent elvisel, és az, hogy nem tudnak könnyen felingerelni, ezek a szeretet
értékes fájának gyümölcsei.” – RH June 5, 1888.
„A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó
szeretet törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt; és hogy
Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely ’nem keresi a maga
hasznát’ (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen
világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be.” – JÉ 11.

b. Mi bátorítsa a keresztény sáfárt azon lelkekért való munkálkodásában, akiket Krisztus a vérén vásárolt meg? Gal 5:1.

„Ott [a mennyei iskolában] mindazok, akik önzetlen lelkülettel munkálkodtak, szemlélni fogják munkájuk eredményét. Meglátják minden helyes
alapelv és nemes tett kibontakozását, amiből itt alig látunk valamit. A világ
legnemesebb munkáinak eredményeiből mily kevés láttatik meg ebben az
életben a cselekvő előtt! Mily sokan dolgoznak önzetlenül és fáradhatatlanul azokért, akik távol vannak tőlük, és akiket nem is ismernek!… Így lelki
ajándékokat nyernek, terheket hordoznak, és elvégzik a munkát. Az emberek
elvetik a magot, amelyből sírjuk felett mások aratják le az áldott termést. Fákat
ültetnek, hogy mások ehessék meg gyümölcsét. Itt ezen a földön megelégszenek azzal, ha azt tudják, hogy mozgásba hozták a jóra indító tényezőket; az
eljövendő világon azonban meglátják majd mindezek hatását és ellenhatását.
A mennyben jelentést vezetnek mindazokról a lelki ajándékokról, amelyeket Isten azért adott, hogy az embereket önzetlen erőfeszítésekre indítsa.
A mennyei iskola tanulmányainak egyik tárgya és jutalma az lesz, hogy
nyomon követhetjük azt a széles területet, amelyet besugároztunk Isten
igazságával. Szemlélhetjük azokat, akik erőfeszítéseink által emelkedtek fel
és nemesedtek meg, és megláthatjuk életük alakulásában az igazság kibontakozását.” – EÉ 305-306.
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Csütörtök

Szeptember 15.

5. A TÖKÉLETESSÉG KÖTELÉKE
a. Miért van szükség a felebaráti szeretetre a keresztény jellem tökéletesítéséhez? Kol 3.14; 1Jn 4:7-12.

„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.

b. Mi szemlélteti a legnagyszerűbben a kimeríthetetlen felebaráti szeretetet, amely az örökkévalóságon keresztül fog ragyogni? Zak 13:6.

„Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus
fején, oldalán, kezén és lábán. A megdicsőült Krisztust szemlélve, a próféta
így szól: ’Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az Ő
hatalmának rejteke’ (Hab 3:4). A megsebzett oldalából folyó vér békéltette meg
az embert Istennel. Ott van az Üdvözítő dicsősége, ott van az ’Ő hatalmának
rejteke’. A Megváltó áldozata ’elégséges... a megtartásra’ (Ésa 63:1); ezért arra is
van hatalma, hogy megsemmisítse azokat, akik Isten irgalmát semmibe vették.
Jézus a megalázás nyomait a legmagasabb érdemjelként viseli. A Golgota sebei
a Megváltót dicsőítik, és hatalmát hirdetik az örök korszakon át.” – NK 598.

Péntek

Szeptember 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan kell értelmeznie a keresztény sáfárnak Mt 7:12. versét?
Milyen eredményeket érhet el a felebaráti szeretet még nehézségek közepette is?
Hogyan válhatnak hasznunkra a megpróbáltatások?
Miért nem veszhet el soha a szeretet szolgálata?
Hol található az élet legnagyszerűbb öröme és a legmagasabbrendű nevelés?

Az utolsó napok sáfárai 1. – 2022. július – szeptember

13. Tanulmány

2022. szeptember 24.
Szombat

Napnyugta: H 18:37
Ro 19:18

KÜLDETÉS TELJESÍTVE
„[A felebaráti szeretet] nem örül a hamisságnak, de együtt örül az
igazsággal.” (1Kor 13:6)
„A felebaráti szeretet szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt, és kész hűségesen
figyelmeztetni a bűnöst az őt fenyegető veszélyre, rámutat Isten Bárányára, Aki
elveszi a világ bűneit. A bűn ne legyen köpönyeg, hanem el kell távolítani!” –
1MR 217.
Javasolt olvasmány: Counsels on Stewardship, 339-350.

Vasárnap

Szeptember 18.

1. ÖNVIZSGÁLAT
a. Bár vallhatjuk, hogy kizárólag Istenben örvendünk, mit kell megértenünk, mint keresztény sáfároknak? Péld 28:14.
„A bibliai felebaráti szeretet nem érzelgősség, hanem gyakorlati szeretet.
’Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!’ (Jer 6:14; 8:11), és ezt felebaráti szeretetnek nevezik. Egymással szövetkeznek, hogy a bűnt szentségnek és igazságnak
nevezzék, és felebaráti szeretetnek. Ez hamisítvány! A világ tele van hamis
utánzatokkal és hamisítványokkal, és nekünk alaposan meg kell vizsgálni a
szívünket, hogy megtudjuk: Vajon birtokában vagyunk, vagy nem a valódi
felebaráti szeretetnek? A valódi szeretet nem gyanakvó és nem cselekszik gonoszul. Ez nem tompítja a lélek kardját, hogy az ne végezze a feladatát. Azok,
akik készek a bűnt a hamis felebaráti szeretet köpenyébe burkolni, azt mondják a bűnösnek: ’Jól lesz dolgod!’ Köszönjük meg Istennek, hogy van olyan
felebaráti szeretet, amely nem romlott; és van olyan felülről származó bölcsesség, amely először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes,
irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
Ez a leírása a mennyei eredetű felebaráti szeretetnek.” – 1MR 216-217.

b. Mi jellemezze a keresztény sáfár naponkénti tapasztalatát? Zsol
139:23-24.
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Hétfő

Szeptember 19.

2. A NEM HELYÉNVALÓ ÖRÖM (I)
a. Milyen hatással van a keresztény sáfárra a gonoszság? 1Kor 13:6.er.
„Sátán tevékenysége homlokegyenest ellenkezik Isten munkálkodásával.
A minden jónak ellensége, az emberek lelkének ártó seregek vezéreként áll.
Pokoli diadallal néz, amint Krisztus hitvalló követői marják és felfalják egymást. Mindig készen áll, hogy tönkretegye azok életét, akik Istent próbálják
szolgálni. A mennyei angyalok csodálkoznak, hogy az emberek segítik az
ördögi eszközöket munkájukban, csüggesztik a szíveket, erőtlenné, gyengévé,
hűtlenné teszik Isten népét.” – KB 319-320.
„Ha győzni szeretnénk, meg kell vizsgálnunk a szívünket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem dédelgetünk semmi olyat, ami sérti Istent.” – HS 138.

b. Hogyan kerülheti el a keresztény sáfár a bűnben való gyönyörködést? 1Pt 5:8-9.

„Mikor csüggesztő és elszomorító dolgot beszélünk, Sátán pokoli örömmel
hallgatja, mert örül neki, hogy bennünket az ő fogságába vetett. Nem tudja olvasni a gondolatainkat, de látja tetteinket, hallja szavainkat, és mivel már régóta ismeri az emberi családot, kísértéseit úgy tudja alakítani, hogy kihasználja
jellemünk gyenge pontjait. És mily gyakran feltárjuk előtte azon titkunkat,
hogy miként győzhet le bennünket! Óh, bárcsak uralkodhatnánk szavainkon
és tetteinken! Milyen erősek lennénk, ha szavaink olyanok volnának, hogy
ne kelljen majd szégyenkezni, amikor a rólunk készült feljegyzésekkel szembenézünk az ítélet napján! Mennyire másnak látszanak majd szavaink Isten
ítéletnapján, mint amikor szóltuk azokat!” – RH May 19, 1891.

c. Milyen figyelmeztetések erősítsenek meg bennünket az előbb említett kísértések ellen? Zsolt 141:3; Ef 4:29-30.

„Amikor egybegyűltök, őrködjetek szavaitok felett! Beszélgetésetek olyan
legyen, hogy majd ne kelljen emiatt szégyenkeznetek!” – RH June 5, 1888.
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Kedd

Szeptember 20.

3. A NEM HELYÉNVALÓ ÖRÖM (II)
a. Milyen figyelmeztetést kap a keresztény sáfár az ellen, hogy ne örüljön mások bűnei és gyengeségei láttán? Ef 5:11-12.
„Sokan, akik elhanyagolják a maguk lelki életét, buzgóan, sasszemmel
figyelnek minden alkalomra, lehetőségre, hogy másokat bíráljanak és kárhoztassanak. Mivel senki sem tökéletes, így könnyű bárkiben jellemhibát találni,
amit aztán az irigység ellenük formálhat. ’Tényekkel rendelkezünk!’ – mondják a jellembírák. ’Fejükre olvassuk a vádat, és ebből ki nem mosakodnak!’
Ezek az emberek csak a kínálkozó alkalomra várnak, hogy előálljanak vádjaikkal, pletykáikkal.” – 5B 95.
„Igaz keresztények nem gyönyörködnek a mások hibáinak és gyengeségeinek feltárásában. Hátat fordítanak a hitványságnak és a lelki torzulásnak. Arra
irányítják gondolatukat, ami vonzó, ami szép. A keresztény számára fájdalmas
bárminemű hibakeresés, bírálat és kárhoztatás.” – 5B 96.

b. Milyen példákat nyújt részünkre a Szentírás arra vonatkozóan, hogy a
keresztény sáfárnak nem szabad gyönyörködnie a bűnben? Péld 24:17-18.
„Ahelyett, hogy másokban keresnénk a hibát, inkább önmagunkkal
szemben legyünk kritikusak! Tegyük fel mindannyian a kérdést: ’Igaz az én
szívem Isten előtt? Ez a fajta tevékenységem megdicsőíti mennyei Atyámat?’
Ha helytelen lelkületet ápolsz, űzd el ezt a lelkedből! Kötelességed az, hogy
tépj ki gyökerestől mindent a szívedből, ami beszennyezi a természetedet. Ki
kell irtanod a keserűség gyökerét, nehogy mások is megfertőződjenek ennek
fertőző befolyásával! Egyetlenegy mérgező palántát se tűrj meg szíved talajában! Tisztítsd ezt ki onnan még ebben az órában, és ültesd el ennek helyébe a
szeretet palántáját! Engedd be Jézust, hogy Ő lakozzon a lelkedben!
Krisztus a mi példaképünk. Ő széjjeljárt és jót cselekedett, és a mások
áldására élt. Minden tettét a szeretet szépítette és nemesítette meg, és azt a
parancsot kaptuk, hogy kövessük lábnyomát! Gondoljunk arra, hogy Isten
elküldte egyszülött Fiát erre a szomorú, bűnnel terhelt világra, hogy ’megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való
népet, jó cselekedetekre igyekezőt’ (Tit 2:14). Igyekezzünk eleget tenni Isten
követelményeinek, és tartsuk meg az Ő törvényét! ’Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet’ (Rm 13:10), és Aki meghalt, hogy mi élhessünk, adta
nekünk azt a parancsot, hogy úgy szeressük egymást, amint Ő szeretett bennünket; és akkor tudja meg majd a világ, hogy mi az Ő tanítványai vagyunk,
ha szeretjük egymást.” – RH June 5, 1888.
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Szerda

Szeptember 21.

4. HITTESTVÉREINKKEL SZEMBEN
a. Az első tanítványok mely tanítása és tapasztalata legyen a miénk is?
Jak 5:16; Fili 2:1-2.
„Gyakran kell imádkoznunk. Isten Lelkének kiáradása érkezett válaszul a
buzgó imára…
„[A tanítványok] nem azért gyűltek össze, hogy bűneiket ecseteljék. Nem
azért, hogy minden hibát és hiányt megtaláljanak egymás jellemében. Átérezték és felismerték lelki szegénységüket, és az Úrhoz kiáltottak a Szentlélek
kenetéért, hogy segítségével legyőzzék erőtlenségeiket és kérték, hogy adjon
erőt a mások megmentéséért végzett munkához. Olyan elszántan és buzgón
imádkoztak, hogy Krisztus szeretete szétáradt szívükben. A földön minden
gyülekezetnek ma éppen erre lenne szüksége: ’Azért ha valaki Krisztusban
van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden’ (2Kor 5:17). A Jézus szeretetéből táplálkozó Lélek jellemünk minden sötét foltját megtisztítja.
Elűzi az önzést, az irigységet, a gonosz beszédet gyökerestől kitépi, és teljes
változást hoz létre a szívben.” – RH July 22, 1890.

b. Milyen irányelvekről nem szabad elfelejtkezniük a keresztény sáfároknak, amikor mások iránt kimutatják szeretetüket? Rm 14:19;
1Thess 5:11.
„A közönséges, értéktelen földi dolgok ne kössék le a gondolatokat, hogy
onnan visszahúzódjon Jézus jelenléte. A gyülekezet élete Krisztusból árad ki,
és mi segítjük a gyülekezetet, amikor az életadó hatalommal összhangban
dolgozunk, magunkat szem elől veszítjük, és igyekszünk építeni egymást a
legszentebb hitben.” – 11MR 265.
„Napjainkban a gyülekezetben rokonszenveznek a bűnnel és a bűnösökkel,
ami veszélyes a gyülekezet jólétére és előrehaladására nézve! Szeresd felebarátaidat – hallatszik másoktól. De az az érzelgősség, ami mentegeti a bűnt és
védelmezi a bűnöst, az nem a Biblia szerinti felebaráti szeretet! A bűnösökkel
való barátkozás veszélyesebb, mint az ő ellenségeskedésük; mert senki sem
uralkodhat az élő Isten szolgái felett, ha csak engedetlenségre nem csábítják
őket.” – ST 1881. január 6.
„A bűn valódi visszataszító jellege csak a kereszt fényében becsülhető meg.
Amikor az emberek azt hangoztatják, hogy Isten túl irgalmas ahhoz, hogy
megbüntesse törvénye megszegőit, tekintsenek fel a Golgotára. Ismerjék fel,
hogy azért támadt az igazságosság kardja Isten Fia ellen, mert magára vette az
engedetlenek vétkét, és a bűnösök helyett szenvedett.” – ST January 6, 1881.
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Csütörtök

Szeptember 22.

5. A HELYÉNVALÓ ÖRÖM
a. Hogyan nyilvánítja ki a keresztény sáfár a valódi felebaráti szeretetet? 1Kor 13:6.ur; Zsolt 119:140-144, 172.

„’Gyakoroljátok a szeretetet!’ – hallatszik mindenfelől, de különösen
azoktól, kik hivalkodnak szentségükkel. Az őszinte szeretet azonban tisztább
annál, semhogy egyetlen rejtegetett bűnt is elfedezne. Egyrészt szeressük a
lelkeket, kikért Krisztus életét adta, másrészt azonban nem szabad a gonos�szal megalkudnunk. Nem szabad egyesülnünk a lázadókkal és ezt szeretetnek
nevezni!” – AT 379.

b. Mi a keresztény sáfár végső célja? 1Kor 2:2.
„És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről,
annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a
Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét
még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés
hatalmas kórusában… Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik,
hogy Isten a szeretet.” – NK 601-602.

Péntek

Szeptember 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért az önvizsgálat a kulcs a hűséges sáfár fejlődéséhez?
2. Mikor hajlamos a keresztény sáfár arra, hogy az ellenségnek szerezzen örömet, ahelyett, hogy Krisztusnak szerezne?
3. Hogyan lehetünk olyan veszélyben, hogy titokban gyönyörködünk a bűnben?
4. Milyen jellegzetességei vannak a hamis szeretetnek?
5. Hogyan nyilváníthatja ki a valódi felebaráti szeretetet a keresztény sáfár?
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 361-363. (FEJLŐDÉS ÉS SZOLGÁLATrészlet)
Sokan azért nem tudnak kellő eredményt felmutatni, mert a kudarctól való
félelem miatt kitérnek a felelősség elől. Ezért nem szerzik meg azt a műveltséget, amely a tapasztalat eredménye, és amelyet sem olvasás, sem tanulás és
semmiféle különben hasznos dolog nem adhat meg.
Az ember alakíthatja a körülményeket, de nem engedhető meg az, hogy a
körülmények alakítsák az embert. Meg kell ragadnunk a körülményeket, mint
a munkát elősegítő eszközöket. Uralkodnunk kell rajtuk, de nem engedhetjük,
hogy azok uralkodjanak rajtunk.
Azok a nagy emberek, akik a támadás, gáncsoskodás ellenére is erejüket,
képességeiket tettekre váltják, így az akadályok áldássá lesznek és önbizalmat
adnak. A küzdelem és a tanácstalanság az Isten iránti bizalom gyakorlására hív,
és olyan állhatatosságra, amely növeli az erőt.
Krisztus nem takarékoskodott a szolgálattal. Nem órákkal mérte munkáját.
Belevitte idejét, szívét, lelkét és erejét a munkába az emberiség áldására. Nehéz
napokon át keményen dolgozott, és hosszú éjszakákon át leborulva kegyelemért
és kitartásért imádkozott, hogy még nagyobb munkát tudjon végezni. Könnyek
között, hangosan kiáltva, kérte, hogy Isten erősítse meg emberi természetét a
ravasz ellenség álnok munkájának kivédéséhez, és hogy be tudja tölteni küldetését, az emberiség erkölcsi felemelését. Munkásainak ezt mondja: „Példát
adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek” (Jn 13:15).
„A Krisztusnak szerelme szorongat minket” (2Kor 5:14) - mondta Pál. Ez volt
életvitelének vezérlő elve, ösztönző ereje. Ha a kötelesség útján buzgósága egy
pillanatra ellankadt, egy pillantás a keresztre azt eredményezte, hogy újólag felövezte elméje derekait, és előre tört az önmegtagadás útján. Testvéreiért végzett munkájában jórészt a Krisztus áldozatában megmutatkozó végtelen szeretetre és e szeretet mindent legyőző, kényszerítő erejére támaszkodott.
Milyen komoly, milyen megindító a felhívása: „Ismeritek a mi Urunk Jézus
Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti
az ő szegénysége által meggazdagodjatok” (2Kor 8:9). Tudjátok, milyen magasról hajolt le, milyen mélységig megalázkodott. Az áldozat ösvényére lépett, és
nem fordult vissza, amíg életét fel nem áldozta. Nem tudott pihenni a mennyei
trón és a kereszt között. Az ember iránti szeretete indította arra, hogy készséggel
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elfogadjon minden megalázást, és elviseljen minden sértést.
Pál arra szólít fel minket, hogy „ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.” Arra biztat, hogy az az indulat legyen bennünk, „mely volt
a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai
formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; és mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a
keresztfának haláláig” (Fil 2:4-8).
Pál mélységesen vágyott arra, hogy az emberek meglássák és felfogják Krisztus alázatosságát. Meg volt győződve arról, hogyha rá lehetne vezetni őket a
menny Fensége által hozott csodálatraméltó áldozat átgondolására, az önzés
eltűnne szívükből. Az apostol hosszasan időzik egyik pontnál a másik után, hogy
valamennyire felfogjuk, milyen csodálatos az, ahogy a Megváltó leereszkedett
a bűnösök érdekében. A figyelmet először arra irányítja, hogy Krisztus a men�nyben Atyja kebelén volt. Azután bemutatja Őt, amint félreteszi dicsőségét, és
önként kiteszi magát az emberi élet megalázó állapotának, vállalva egy szolga
kötelezettségeit, engedelmes lévén halálig - és ami a legszégyenletesebb, legfelháborítóbb és leggyötrelmesebb - a kereszthalálig. Tudunk-e Isten szeretetének e csodálatos megnyilatkozására hála és szeretet nélkül és annak a ténynek
mélységes átérzése nélkül gondolni, hogy mi nem a magunkéi vagyunk? Az ilyen
Mestert nem kelletlenül, önző indítékokból kell szolgálni.
„Tudván - mondja Péter -, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon
váltattatok meg” (1Pt 1:18). Ó, ha ezek elegendők lettek volna az ember üdvösségének megvásárlására, milyen könnyen megvalósíthatta volna Ő, aki ezt
mondja: „Enyém az ezüst és enyém az arany” (Agg 2:8). De a bűnöst csak Isten
Fiának drága vérén lehetett megváltani. Akik nem értékelik ezt a csodálatos áldozatot, és nem hajlandók Krisztust szolgálni, azok elvesznek önzésükben.
Céltudatosság
Életében Krisztus mindent alárendelt feladatának, a megváltás nagy munkájának, amelynek véghezviteléért jött. Ugyanezt az odaadást, önmegtagadást és
áldozatot, valamint Isten szavának követelményei iránti alárendelést kell tanítványainak is kinyilvánítaniuk.
Mindenki, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, vágyik arra a kiváltságra, hogy Istent szolgálhassa. Amikor elgondolkozik azon, hogy mit tett
érte a menny, szívét határtalan szeretet, imádat és hála hatja át. Ég a vágytól,
hogy képességeinek Isten szolgálatára való odaszentelésével jelezze háláját. Vágyik megmutatni szeretetét Krisztus és megvásárolt tulajdonai iránt. Fáradozni
kíván, nehézséget hordozni, áldozatot hozni.
Isten őszinte munkása megtesz mindent, ami tőle telik, mert ezzel megdicsőítheti Mesterét. Isten kívánalmait figyelembe véve azt cselekszi, ami helyes.
Igyekszik fejleszteni minden képességét. Minden feladatot úgy teljesít, hogy azt
A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 361-363. (FEJLŐDÉS ÉS SZOLGÁLAT-RÉSZLET)
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Istenért teszi. Egyetlen vágya az, hogy Krisztusnak hódoljon, és tökéletesen szolgálja őt.
Van egy kép, amely egy eke és egy oltár között álló tulkot ábrázol, ezzel a
felirattal: „Kész bármelyikre.” Kész a barázdák között keményen dolgozni, vagy
az áldozati oltáron meghalni. Ez Isten őszinte gyermekének a beállítottsága kész odamenni, ahova a kötelesség szólítja, kész énjét megtagadni, a Megváltó
ügyéért áldozatot hozni.

<<< vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
GYERMEKNEVELÉS, 101-114.
(IGAZMONDÁS, BECSÜLETESSÉG ÉS TISZTESSÉG, ÖNÁLLÓSÁG ÉS TISZTELETTUDÁS, A JELLEM FONTOSSÁGA, HOGYAN FORMÁLÓDIK A JELLEM)
IGAZMONDÁS
A szülők legyenek az igazmondás példaképei — Szülők és tanítók, legyetek
hűségesek Istenhez! Legyen mentes minden hamisságtól az életetek! Ne találtassék csalárdság ajkaitokon. Bármilyen kellemetlen vagy bosszantó helyzetbe
kerültök is, útjaitok, szavaitok és munkátok mindig legyen becsületes a szent
Isten szemében. Borzalmas hatása van a hamisság első leckéjének! Akik állítják,
hogy Isten fiai és lányai, vajon átadják-e magukat a hamis cselekedeteknek és
hazugságnak?
Ne engedjétek meg magatoknak, hogy gyermekeitek valaha is ezzel mentegetőzhessenek: „Anya sem mond igazat. Apa sem mond igazat...” Amikor a
mennyei vizsgálaton megpróbálnak, vajon ez legyen nevetek mellé jegyezve:
csaló!? Gyermekeitek éppen azok példája által legyenek megrontva, akiknek az
igazság ösvényén kellett volna vezetniük őket? Isten ereje ne változtassa meg
inkább az anyák és apák szívét? S ne hagyja-e az Ő Szentlelke bélyegét a gyermekeken?
Nem lehet elvárni a gyermekektől, hogy mindenben korrektek legyenek, de
fennáll a veszély, hogy hibás neveléssel a szülők lerombolják azt a bennük lévő
őszinteséget, amely a gyermekek legfőbb jellemvonása kellene hogy maradjon.
A szülőknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy megőrizzék gyermekeik természetes egyszerűségét. Ahogy a gyermekek növekednek, a szülőknek
minden lehetőséget ki kell zárniuk azoknak a magvaknak az elvetésére, amelyek
hamissággá és csalássá fejlődnek, s később a megbízhatatlanság szokásává érnek.
Sohase beszéljetek mellé! — A szülők legyenek az igazmondás példaképei,
mert ezt mindennapos tanításként kell a gyermekek szívébe vésni. Változhatatlan elvek irányítsák a szülőket az élet minden dolgában, különösen gyermekeik
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fegyelmezésében és oktatásában. „Az ő cselekedeteiből ismerteti meg magát
még a gyermek is, ha tiszta-e, és ha igaz-e az ő cselekedete.” (Péld. 20:11)
Egy anya, akiből hiányzik a tisztánlátás és nem követi az Úr vezetését, csalóvá
és képmutatóvá nevelheti gyermekeit. Az így dédelgetett jellemvonások annyira
rögzülhetnek, hogy a hazugság olyan természetessé válik, mint a lélegzés, s a
gyermekek csupán színlelni fogják az őszinteséget és jóságot.
Szülők, soha ne kerteljetek! Soha ne mondjatok valótlanságot, még példaként se! Ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek őszinték legyenek, legyetek igazmondók ti magatok is! Legyetek egyenesek és őszinték! A legcsekélyebb mellébeszélés sem engedhető meg! Ha az anyák megszokják a köntörfalazást és
hazugságot, a gyermekek is követik majd példájukat.
A durva szavak hazugságra ösztönöznek — Ne váljatok türelmetlenné gyermekeitek iránt, ha hibáznak. Amikor rendreutasítjátok őket, ne beszéljetek indulatosan és durván, mert ez megzavarja a gyerekeket, és nem merik megmondani
az igazságot.
BECSÜLETESSÉG ÉS TISZTESSÉG
Gyakoroljátok és tanítsátok a becsületességet! — Nagyon fontos, hogy az
anya a legapróbb részletekig is becsületes legyen, és a fiatal lányok és fiúk egyaránt arra taníttassanak, hogy soha, a legcsekélyebb mértékben se csapjanak be
senkit, s ne beszéljenek mellé.
Alapvető isteni kívánalmak — Isten azt akarja, hogy az Ő szolgálatában álló
és az Ő lobogója alatt sorakozó emberek kifogástalan jelleműek, szigorúan becsületesek legyenek, s nyelvük ne szóljon hazugságot. A nyelv, a szem és a cselekedetek teljes egészében igazak legyenek, ahogyan Isten parancsolja. A szent
Isten szemei előtt járunk és élünk, aki ünnepélyesen kijelenti: „Tudom a te dolgaidat...” (Jel. 3:15) Isten szeme mindig rajtunk van. Nem tudunk eltakarni előle semmilyen hamis cselekedetet. Csak kevesen fogják fel az igazságot, hogy Ő
minden tettünknek tanúja.
Akik tudatára ébrednek Istentől való függőségüknek, érezni fogják, hogy becsületeseknek kell lenniük embertársaikkal és mindenekelőtt Istennel, akitől az
élet minden áldása származik. Az Ő határozott parancsainak megkerülése a tizedet és az adományokat illetően a mennyei könyvekben úgy van feljegyezve,
mint tőle elrabolt kincs.
A tisztesség súlya és mértéke — A krisztusi mérték szerint becsületes ember
hajlíthatatlan tisztességet tanúsít mindig. A hamis súly, hamis mérleg, amivel
sokak igyekeznek saját érdekeiket szolgálni a világban, utálatos Isten előtt. ...A
szigorú becsületesség aranyként ragyog a világ salakja és hulladéka között. Hamisság, csalárdság és hűtlenség kimagyarázható és elrejthető az ember szemei
elől, de nem Isten elől! Az Ő angyalai, akik figyelik a jellem fejlődését, és mérik
az erkölcsi értékeket, feljegyzik a mennyei könyvekbe ezeket a jelentéktelennek
tűnő, de a jellemről árulkodó ügyeket.
GYERMEKNEVELÉS, 101-114.
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Becsületesen bánjunk az idővel és a pénzzel! — Olyan emberekre van szükség, akiknek az igazságérzete a legapróbb ügyekben sem hagyja helytelenül cselekedni őket, akik nem engedik, hogy idejükbe lényegtelen dolog férkőzzék, s
akik megértik, hogy ők Isten sáfárai, és egyetlen fillért sem tulajdonítanak el
igazságtalanul, a saját hasznukra. Akik a munkaadó távollétében is hűségesen
végzik munkájukat, pontosak, gondosak és szorgalmasak, bizonyítva, hogy nem
csupán emberek tetszését akarják elnyerni, hanem lelkiismeretes, igaz munkások. Akik nem emberi dicséretért tesznek jót, hanem mert szeretik és tudatosan
választják azt, Isten iránti elkötelezettségből.
Olyanok legyünk, amilyennek szeretnénk, hogy mások gondoljanak… — Egy
keresztény minden üzleti ügyében olyan legyen, amilyennek szeretné, hogy a
testvérei gondolják őt. Cselekedeteit elvek irányítsák! Aki nem csal, annak nincs
semmi titkolni- vagy szépítgetnivalója. Bírálhatják, vizsgálhatják, de az ő hajlíthatatlan becsületessége tiszta aranyként ragyog. Mindenki számára áldás, akivel
csak érintkezik, mert szava megbízható, olyan ember, aki nem használja ki felebarátait. Áldás és jótevő mások számára, és megbíznak tanácsaiban... Az igazán
becsületes ember soha nem használja ki mások gyengeségét és tudatlanságát
azért, hogy a saját erszényét megtöltse.
Ne engedjünk a becsületességből! — Minden üzleti ügyetekben legyetek szigorúan becsületesek! Bármilyen nagy a kísértés, soha, a legkisebb dologban se
csaljatok vagy köntörfalazzatok! Néha előfordul, hogy romlott természetünk a
becsületességtől való eltérésre ösztönöz, de egy hajszálnyit se engedjetek ebben! Ha bármilyen dologban kijelentettél valamit és később rájössz, hogy ezzel
másoknak a saját károdra kedvezel, akkor se térj el az elvektől egy szikrányit se,
hanem teljesítsd, amit ígértél! Másként azt látnák, hogy nem tudod tartani a
szavad. S ha kis dolgokban visszavonod, akkor ugyanúgy visszavonod a nagyokban is. Ilyen körülmények között néhányan megkísértetnek, hogy hazudjanak,
mondván: „Félreértés történt. Szavaimból többet értettek, mint amennyit mondani szándékoztam.” A valóság persze az, hogy azt gondolta, amit mondott, csak
azóta elvesztette a jóra való indíttatást és vissza akar lépni az egyezségtől, nehogy valami „kár” érje... Az Úr azt várja tőlünk, hogy igazságosságot, szeretetet,
kegyelmet és becsületességet gyakoroljunk.
Szigorú elveket gyakorolni — Az élet minden területén a becsületesség legszigorúbb elveit gyakoroljuk! Az üzleti dolgokban a tökéletes egyenességtől való
kis eltávolodás apróságnak tűnhet némelyek szemében, de Megváltónk nem
tartja annak! Szavai világosak és határozottak ebben a kérdésben: „Aki hű a kicsin, a sokon is hűséges lesz.” (Lk. 16:10) Aki apró dolgokban becsapja felebarátait, nagy dolgokban is így fog cselekedni, ha a kísértés arra ösztönzi. A hamisság
kis és nagy dolgokban Isten szemében egyaránt becstelenség.
Életünk minden cselekedetének a becsületesség pecsétjét kell magán hordoznia. Mennyei angyalok vizsgálják a ránk bízott munkát, és ahol az igazságtól
s annak elveitől való eltérést látnak, ez a szó kerül a feljegyzésekbe: hiányos.
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ÖNÁLLÓSÁG ÉS TISZTELETTUDÁS
Minden gyermeket önállóságra kell nevelni — Amennyire csak lehetséges,
minden gyermeket önállóságra kell nevelni. Ha sokféle dologban kell képességeit gyakorolnia, rá fog jönni, hogy melyek az erősségei és melyek a hiányosságai. Az igazán bölcs tanító különleges figyelmet szentel a gyengébb képességek
fejlesztésére, hogy a gyermekben kiegyensúlyozott, harmonikus jellemet alakíthasson ki.
A túlzott jólét gyengeséghez vezet — Ha a szülők életük folyamán arra ösztönzik gyermekeiket, hogy ellássák magukat, jobbat tesznek, mint ha nagy összeget hagynának rájuk örökségként. Azok a gyermekek, akik főleg a saját erejükre
támaszkodnak, jobb felnőttekké válnak és alkalmasabbak lesznek a gyakorlati
életre, mint azok, akik apjuk vagyonától függnek. Azok a gyerekek, akik saját
erőforrásaikra vannak utalva, általában értékelik képességeiket, kihasználják
előnyeiket, fejlesztik és irányítják ügyességüket, hogy elérjék céljukat az életben. Többnyire szorgalmasak, takarékosak és olyan erkölcsi értékekkel bírnak,
melyek a sikeres keresztény élet alapvetéséhez szükségesek. Azok a gyermekek,
akikért szüleik anyagilag sokat tesznek, gyakran a legcsekélyebb elkötelezettséget sem érzik irántuk.
A nehézségek és akadályok fejlesztik az erőt — Az akadályok erősítik meg az
embert. Nem a segítség, hanem a nehézségek, megpróbáltatások, elutasítások
fejlesztik az ember erkölcsi erejét. A túlzott jólét és a felelősségek alóli kibúvás
elpuhulást és visszafejlődést eredményez azoknál, akiknek az erkölcsi és lelki
erő birtokában felelős embereknek kellene lenniük.
Fontos, hogy már a legelső évektől kezdve a jellembe szövődjenek a szigorú
becsületesség elvei, hogy a fiatalok elérhessék az érett felnőttkor legmagasabb
mértékét. Mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy áron vétettek meg; mind testük, mind lelkük Isten tulajdona és Őt kell dicsőíteniük. A fiataloknak komolyan
meg kell fontolniuk, hogy mi a céljuk és mi lesz az életpályájuk, s olyan alapokat
kell lerakniuk, hogy minden tisztességtelenségtől és romlottságtól mentes szokásaik legyenek. Ha olyan állást szeretnének, ahol befolyással lesznek másokra,
önállónak és megbízhatónak kell lenniük.
Fel kell készíteni a gyermekeket, hogy bátran nézzenek szembe a nehézségekkel — Az otthoni és az iskolai nevelés után mindenkinek szembe kell néznie
az élet nehézségeivel. E nehézségek bölcs kezelésének leckéjére meg kellene
tanítani minden gyermeket és fiatalt. Valóság, hogy Isten szeret minket, a mi
boldogságunkért munkálkodik, és ha az Ő törvényeit megtartották volna, soha
nem kellett volna megismernünk a szenvedést. Nem kisebb igazság az sem, hogy
ezen a világon a bűn következményeként mindenki megismeri a szenvedéseket,
nehézségeket és terheket. Élethosszig tartó áldást nyújthatunk a gyermekeknek
és fiataloknak azzal, ha megtanítjuk őket, hogy bátran nézzenek szembe a nehézségekkel és megpróbáltatásokkal.
Miközben szükséges, hogy együttérzésünket tapasztalják, vigyázzunk, hogy
GYERMEKNEVELÉS, 101-114.
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soha ne tápláljuk gyermekeinkben az önsajnálatot. Arra van szükségük, ami serkent és erősít, nem arra, ami gyengít. Meg kell tanulniuk, hogy ez a világ nem
gyakorlótér, hanem csatamező, és mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy
jó katonákként elviseljük a nehézségeket. Legyenek erősek, harcedzettek, és tagadják meg magukat! Tanítsuk meg nekik, hogy a jellem igazi próbái: a készséges
teherhordozás, a nehéz helyzetek elfogadása, s a ránk váró feladatok elvégzése
még akkor is, ha ez földi elismerést vagy jutalmat nem szerez.
Erősíteni a tisztelettudást — A bölcs tanító igyekszik növelni tanítványai bizalmát és erősíteni bennük a tisztelettudást. A gyermekek és ifjak áldására szolgál,
ha bíznak bennük. Már az egészen kicsi gyermekek között is sokan nagyon tisztelettudóak, ők maguk is arra vágynak, hogy bizalommal és tisztelettel kezeljék őket,
s ehhez joguk is van. Ne érezzék, hogy nem mehetnek ki és jöhetnek be anélkül,
hogy figyelnék őket. A gyanakvás megmételyezi a lelket, és éppen azt a gonoszságot idézi elő, amit meg akartok akadályozni. Éreztessétek a fiatalokkal, hogy bíztok
bennük, és csak kevesen lesznek, akik nem akarnak méltóvá válni bizalmatokra.
A JELLEM FONTOSSÁGA
Egyetlen kincsünk, amelyet e földről magunkkal vihetünk — A Krisztus képmására átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból elvihetünk
magunkkal az elkövetkezendőbe. Akik ezen a földön Krisztus iskolájába járnak,
magukkal viszik a mennybe mindazt, amit tőle tanultak. A mennyben is állandóan fejlődni fogunk, milyen fontos hát, hogy ebben az életben miként alakul
jellemünk.
Az igaz jellem: a lélek jósága — A szellemi képességek és zsenialitás nem a
jellem tulajdonságai, mert ezekkel sokszor olyanok is rendelkeznek, akiknek a
jelleme éppen ellentéte a jónak. A jó hírnév sem jellemtulajdonság. A valódi
jellemtulajdonság a lélek jósága, ami a cselekedetekben és az életvitelben nyilvánul meg.
Az igaz jellem többet ér az aranynál és ezüstnél. Nem befolyásolja kétségbeesés vagy elégedetlenség, és azon a napon, amikor a földi javak elsöpörtetnek,
nagy hasznot hoz majd. A becsületesség, határozottság és állhatatosság olyan
tulajdonságok, amelyeket mindenkinek komolyan kell ápolnia, mert tulajdonosát ellenállhatatlan erővel ruházza fel, s hatalmat ad neki a jót cselekedni, a
gonoszt legyőzni és a szerencsétlenségeket, csapásokat elviselni.
A jellem két alkotórésze — A jellem erejét két dolog alkotja: az akaraterő és
az önuralom. Sok fiatal összetéveszti az erős, féktelen indulatot az erős jellemmel, pedig valójában gyenge ember az, akit az indulatai uralnak. Az ember valódi nagysága és nemessége azon mérettetik meg, hogy van-e ereje megfékezni
érzéseit, vagy az érzések és indulatok győzik le őt. A legerősebb ember az, aki
bár érzékeny a sérelmekre, mégis megfékezi szenvedélyét és megbocsát ellenségeinek.
Fontosabb a látszatnál — Ha legalább olyan fontos volna, hogy a fiatalok
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nemes jellemmel és szeretetre méltó, barátságos természettel bírjanak, mint a
divat majmolása a ruházkodásban és viselkedésben, akkor százak lennének ott,
ahol ma csak egy-egy ifjút látunk. Az ilyen fiatal felkészülten lépne ki az életbe,
és azon fáradozna, hogy nemes befolyást árasszon a társadalomban.
Jellemfejlesztés - élethosszig tartó munka  A jellem fejlesztése élethosszig
tartó munka, és az örökkévalóságra szól. Ha ezt mindenki felfogná, s meggondolná, hogy egyénileg döntünk saját sorsunk - az örök élet vagy az örök pusztulás - felől, mekkora változás állhatna be, s mennyire másképp használnánk ki
ezt a próbaidőt! Mennyire más jellemű emberek töltenék be akkor földünket!
Növekedés és fejlődés — A mag csírázása a lelki élet kezdetét ábrázolja, míg
a növény növekedése a jellem fejlődését szemlélteti. Nem létezik élet növekedés nélkül. A növény vagy növekszik, vagy elpusztul. Növekedése ugyanolyan
csendes és észrevétlen, mint a jellem fejlődése. Életünk a fejlődés minden szakaszában tökéletes lehet; mégis, ha Isten szándéka teljesül az életünkben, állandó növekedést tapasztalunk majd.
Az élet aratása — Az élet aratása a jellem, s ez határozza meg az ember sorsát
mind az ítéletre, mind az eljövendő életre. Az aratás az elvetett mag megsokszorozódása. Minden mag a fajtájának megfelelő termést hoz. Így van ez dédelgetett jellemvonásainkkal is. Az önzés, önszeretet, önbecsülés, önös érdek magától terem, s ennek vége nyomorúság és romlás. „Mert aki vet az ő testének, a
testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.”
(Gal. 6:8) A szeretet, rokonszenv és kedvesség az áldás gyümölcseit termik, és
múlhatatlan aratást eredményeznek.
A kereszténység legnagyobb bizonysága — Ha a keresztény anyák becsületes
jellemű, szilárd elvekkel bíró, erkölcsös gyermekeket ajándékoznak a társadalomnak, ezzel a legnagyobb missziómunkát végzik el. Alapos nevelésben részesült gyermekeik, helyüket elfoglalva, a legnagyobb bizonyságot adják a kereszténységről, ami csak adható a világnak.
Egyetlen jól nevelt gyermek befolyása — Nagyobb munka soha nem volt
halandóra bízva, mint a jellemformálás. A gyermekeket nemcsak oktatni, de
nevelni is kell. És ki mondhatná meg előre egy növekedő gyermek jövőjét? A
lehető legnagyobb gondot kell a gyermekek művelésére fordítani. Egyetlen jól
nevelt gyermek, akit az igazság elveire oktattak, akinek jellemét a szeretet és az
istenfélelem szálai szövik át, olyan jó befolyással lesz a világra, amit nem lehet
felbecsülni.
HOGYAN FORMÁLÓDIK A JELLEM
Állhatatos, fáradhatatlan erőfeszítésre van szükség — A jellem nem a véletlen műve. Nem határozható meg egyetlen dühkitörés vagy helytelen lépés alapján. A jellem a cselekedetek ismétlődése, amelyek végül szokássá válnak, s jóra
vagy rosszra alakítják azt. Az igaz jellem kialakítása csak kitartó, fáradhatatlan
erőfeszítések által lehetséges: a ránk bízott tálentumok és képességek fejleszGYERMEKNEVELÉS, 101-114.
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tésével Isten dicsőségére. Ehelyett sajnos sokan hagyják magukat sodortatni a
körülményektől vagy az ösztöneiktől. Nem azért, mert nincsenek jó képességeik, hanem mert nem ébrednek tudatára: Isten akarata, hogy fiatalságuk legjavát
nyújtsák.
Legelső kötelességünk Isten és embertársaink iránt az önképzés. A tökéletesség legmagasabb fokáig kell ápolnunk minden adottságot, amivel a Teremtő megajándékozott, hogy a lehető legjobbat tehessük. Jellemünk tisztításához
és nemesbítéséhez Jézustól ránk áradó kegyelemre van szükségünk, mert csak
ezáltal lehetünk képesek meglátni és kijavítani hiányosságainkat, s fejleszteni
erényeinket.
Az Istentől kapott erők művelése — Mindenki számára óriási munkaterület
önmaga jellemének építése. Az épület napról napra egyre közelebb áll a befejezéshez. Isten szava figyelmeztet rá, hogyan építsünk, s arra is, hogy házunk
örökkévaló sziklára épüljön. Közeleg az idő, amikor feltárul munkánk eredménye. Most kell művelnünk az Isten által ránk bízott erőket, s olyan jellemet formálnunk, amely hasznunkra lesz ebben az életben és az örökkévalóságban is.
A Krisztusban mint személyes Megváltónkban való hit erőt és szilárdságot
kölcsönöz a jellemnek. Akiknek valódi hitük van Krisztusban, józanul gondolkodnak és soha nem feledkeznek meg arról, hogy Isten szeme mindig rajtuk van,
hogy az emberek Bírája az erkölcsi értékeket méri, s hogy a mennyei lények
figyelik, miként fejlődik jellemük.
Befolyásolja minden cselekedet  Az életben minden cselekedet, legyen az
bármily jelentéktelen, befolyásával formálja a jellemet. Az igaz jellem sokkal értékesebb a világi javaknál, és formálása a legnemesebb feladat, amit egy ember
csak tehet.
A körülmények által formált jellem ingatag és zavaros - ellentétek halmaza.
Az ilyen embereknek nincsenek magas célkitűzéseik és szándékaik az életben, s
nincsenek nemesítő befolyással mások jellemére, céltalanok és erőtlenek.
A tökéletes isteni minta követése — Isten azt várja tőlünk, hogy az elénk
helyezett mintával összhangban építsük jellemünket. Egyik téglát a másik után
rakva, kegyelem által munkálkodjunk, s ha rátalálunk gyenge pontjainkra, a kapott utasítás szerint javítsuk ki azokat. Ha egy ház falain repedést látunk, tudjuk,
hogy valami hiba van az épületben. A mi jellemünk épületén bizony gyakran
láthatók repedések, s ha ezeket a hiányosságokat nem pótoljuk, az építmény le
fog omlani, amikor rátör a próba vihara.
Isten azért ad nekünk erőt, képességet a gondolkodásra és időt, hogy olyan
jellemet építhessünk, amelyre ráhelyezheti jóváhagyó pecsétjét. Azt szeretné,
hogy minden gyermeke nemes jellemet építsen magának tiszta és nemes cselekedetek által, hogy az utolsó napon arányos, szép épület legyen látható, egy
tiszta templom, amit ember és Isten egyaránt tisztel.
Jellemünk formálásában Krisztusra kell építenünk. Ő az egyetlen biztos alap
- alap, ami soha el nem mozdul. A kísértés és próba vihara sem tudja megmoz-
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dítani azt az épületet, ami az örökkévaló sziklához van erősítve.
Aki szeretne gyönyörű épületté növekedni az Úr számára, annak minden erejét és képességét művelnie kell. Csak a tálentumok helyes felhasználásával tud
a jellem harmonikusan fejlődni. Így helyezzük az alapra azt, amit a Biblia ezüstnek, aranynak és drágakőnek nevez, mert ezek kiállják Isten tisztító tüzének próbáját. Jellemünk építésében Krisztus a példaképünk.
A kísértést le kell győzni — Dániel élete a megszentelt jellem ihletett példája.
Mindenkinek, de különösen a fiataloknak nagy tanítás ez. Az Isten követelményei iránti szigorú engedelmesség jótékony hatással van a test és az értelem
egészségére.
Dánielt már gyermekkorában megtanították szülei a szigorú mértékletesség
szokására. Megtanulta, hogy mindenben alkalmazkodnia kell a természet törvényeihez; hogy az evés és ivás közvetlen hatással van testi, szellemi és erkölcsi
képességeire, s hogy mindezekért felelősséggel tartozik Istennek. Mivel Istentől
kapott ajándéknak tartotta minden képességét, ezért soha, semmilyen körülmények között nem rombolta, csökkentette azokat. E tanítás eredményeként
Isten törvényét felmagasztalta elméjében, s tisztelte szívében. Fogsága kezdetén, fiatal éveiben Dániel olyan próbán ment keresztül, ami megismertette vele
az udvarias finomkodást, képmutatást, a pogányságot. E különös iskola mégis
józan életre, szorgalomra és hűségre nevelte őt! Romlatlanul élt a körülötte lévő
gonosz légkörben.
Dániel és társai nagy hasznát vették ugyan a fiatalkori helyes nevelésnek,
de ezek az előnyök önmagukban még nem tették volna őket olyan emberré,
amilyenné váltak. Eljött az idő, amikor önmagukért kellett cselekedniük - amikor
jövőjük saját lépésüktől függött. Ekkor úgy döntöttek, hogy hűségesek maradnak a gyermekkorukban kapott tanításhoz. Az Isten félelme, amely a bölcsesség
kezdete, volt az ő nagyságuk alapja. Az Ő Lelke erősített meg minden igaz célt,
minden nemes elhatározást.
Magasra tűzd a célt! — Ha a fiatalok ma úgy szeretnének megállni, ahogyan
Dániel, akkor lelkük minden izmát és idegszálát meg kell feszíteniük. Az Úrnak
nem az a szándéka, hogy mindig kezdők maradjanak. Ő azt szeretné, ha elérnék
a létra legmagasabb fokát, hogy arról Isten országába léphessenek.
Ha a fiatalok kellőképpen értékelik a jellemépítés fontosságát, akkor látni
fogják: valóban úgy kell munkálkodniuk, hogy az kiállja majd a próbát Isten ítélőszéke előtt. A legalázatosabb és leggyengébb is, ha kitartó erőfeszítések által és
mennyei bölcsességet keresve ellenáll a kísértéseknek, olyan magasságokat érhet el, amelyek most még lehetetlennek tűnnek számára. Ezek az eredmények
nem jönnek létre, csak ha szándékunk eltökélt, hogy hűségesek leszünk az apró
kötelességek teljesítésében. Állandó figyelmet követel tőlünk, hogy a ferde jellemvonásokat ne engedjük megerősödni. Minden fiatalnak lehet erkölcsi ereje
a gonosz legyőzésére, mert Jézus eljött erre a földre, hogy példánk legyen, és Ő
isteni segítséget nyújt mindenkinek a küzdelemhez.
GYERMEKNEVELÉS, 101-114.
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A tanácsot és feddést meg kell szívlelni — Azoknak, akik jellemükben, viselkedésükben, szokásaikban és cselekedeteikben tökéletlenek, meg kell szívlelniük a tanácsot és feddést. Ez a világ Isten műhelye, akinek e műhelyben minden
követ addig kell faragnia és csiszolnia, amíg értékes lesz, hogy elfoglalhassa helyét az Úr épületében, a mennyei templomban. Ám ha elutasítjuk a tanítást és
fegyelmezést, olyanok leszünk, mint a faragatlan és csiszolatlan, durva kövek,
melyeket végül mint használhatatlant dobnak félre.
Lehet, hogy jellemed építésében még olyan sok az elvégzetlen munka, mintha csiszolatlan, durva kő lennél, amit még alaposan meg kell munkálni ahhoz,
hogy elfoglalhassa helyét Isten templomában. Ne lepődj meg, ha az éles sarkokat kalapáccsal vagy vésővel távolítja el jellemedről, hogy betölthesd a helyet,
amit számodra készített. Emberi lény nem képes elvégezni ezt a munkát. Megvalósítása egyedül Isten által lehetséges. Abban biztos lehetsz, hogy Ő egyetlen
fölösleges ütést sem mér rád. Szeretetből munkálkodik, a te örökkévaló boldogságodért. Ő ismeri gyengeségeidet, és a felépítéseden munkálkodik, nem a lerombolásodon.

<<< vissza a 2. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, 134-136. (AZ ÜZLETI ALAPELVEK ÉS MÓDSZEREKrészlet)
„Aki feddhetetlenül él, biztonságban él...” (Péld 10:9 új prot. ford.).
Nincs a törvényes üzletnek olyan ága, amelyhez a Biblia ne nyújtana lényeges
útmutatást. A szorgalomról, becsületességről, takarékosságról, mértékletességről
és tisztaságról vallott elvei minden igazi siker alapját képezik. Ezek az alapelvek amint a Példabeszédek könyve elénk tárja - a gyakorlati bölcsesség titkát rejtik.
Hol találhat a kereskedő, a kézműves, bármely munkaterület szervezője jobb vezérelveket a maga és alkalmazottai számára, mint a bölcs ember szavaiban:
„Láttál-é az ő dolgában szorgalmas embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között” (Péld 22:29).
„Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés” (Péld 14:23).
„Kívánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke...” (Péld 13:4). „Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás” (Péld 23:21).
„Megjelenti a titkot, aki rágalmazó; tehát aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál” (Péld 20:19).
„Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember...” (Péld 17:27), „... valaki pedig bolond patvarkodik” (Péld 20:3).
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„A hitetleneknek útjára ne menj...” (Péld 4:14). „Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?” (Péld 6:28).
„Aki jár bölcsekkel, bölcs lesz...” (Péld 13:20).
„Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél” (Péld 18:24).
Egymás iránti kötelezettségeinknek egész sorát foglalják magukba Krisztus
szavai: „Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt
ti is úgy cselekedjétek azokkal...” (Mt 7:12).
Sok ember menekülhetett volna meg a pénzügyi bukástól és romlástól, ha
ügyelt volna azokra a figyelmeztetésekre, amelyeket a Szentírás oly gyakran
megismétel és hangsúlyoz:
„A hívő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad” (Péld 28:20).
„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapszik”
(Péld 13:11 új prot. ford.)
„A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak,
akik a halált keresik” (Péld 21:6).
„... szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak” (Péld 22:7).
„Teljességgel megronttatik, aki kezes lesz idegenért; aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz” (Péld 11:15).
„Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj; Mert az
ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyüket ellened” (Péld 23:10-11). „Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd
ínségre jut” (Péld 22:16 új prot. ford.). „Aki vermet ás másnak, abba belé esik;
és aki felhengergeti a követ, arra gurul vissza” (Péld 26:27).
Ezek azok az alapelvek, amelyek a világi és a vallásos társadalom alapját és
jólétét képezik; ezek jelentik életünk és vagyonunk biztonságát. Mindazt, ami
lehetővé teszi a bizalmat és az együttműködést, a világ Isten törvényének köszönheti, amint Igéje elénk tárja. Mégis Isten Igéjének alapelvei gyakran elhomályosultak és majdnem teljesen kihaltak az emberek szívéből.
A zsoltáros szavai: „A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany
és ezüst” (Zsolt 119:72) azt fejezi ki, ami nem vallásos szempontból is igaz. Azt
a teljes gazdagságot állítják, amelyet az üzleti világban is kénytelenek elismerni.
Még a szenvedélyes pénzszerzés, a kiélezett versengés és a lelkiismeretlen módszerek korában is elismerik, hogy egy ifjú számára az életben való elinduláshoz a
feddhetetlenség, a becsületesség, a mértékletesség, a tisztaság és a szorgalom
jobb tőkét jelent, mint csupán egy bizonyos pénzösszeg.
Mégis, azok közül, akik értékelik ezeket a tulajdonságokat, és a Bibliát elismerik mint e tulajdonságok forrását, csak kevesen kötelezik el magukat ez alapelvektől való függésre.
Isten tulajdonjogának elismerése képezi az üzleti feddhetetlenség, a becsületesség és a valódi siker alapját. Minden létező teremtője az igazi tulajdonos;
ELŐTTED AZ ÉLET, 134-136. (AZ ÜZLETI ALAPELVEK ÉS MÓDSZEREK-RÉSZLET)
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mi csak sáfárai vagyunk. Mindaz, amivel rendelkezünk, reánk bízott tőke, amelyet az Ő utasítása szerint kell felhasználni.
Olyan kötelezettség ez, amely előtt minden embernek meg kell hajolnia! Az
emberi tevékenység egész körét foglalja magában. Akár elismerjük, akár nem,
sáfárok vagyunk, akiket Isten felruházott tálentumokkal, képességekkel, és a világba helyezett bennünket, hogy elvégezzük általa kijelölt munkánkat.

<<< vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 175-179. (KERESZTÉNY EGYSÉGrészlet)
A keresztények tekintsék vallásos kötelezettségüknek az irigység és versengés lelkületének kioltását. Testvéreink jó hírnevének vagy anyagi jólétének örülnünk kellene akkor is, amikor a mi életünket felhők borítják. Sátánt a szívében
ápolt büszkeség és nagyravágyás űzte ki a mennyből. Ezek a gonoszságok mélyen
gyökereznek elesett természetünkben, s ha nem gyomláljuk ki őket, elnyomnak
minden jót és nemest, s ártalmas gyümölcsöket teremnek: irigységet, viszályt.
Inkább igazi jóságra törekedjünk, mint nagyságra. Akik krisztusi gondolkodásúak, azok szerényen vélekednek önmagukról. Az egyház tisztaságáért és jólétéért dolgoznak. Szívesebben feláldozzák érdekeiket és kívánságaikat, mint hogy
viszályt keltsenek testvéreik között.
Az ördög bizalmatlanságot, elidegenülést és rosszakaratot igyekszik támasztani Isten népe körében. Gyakran arra csábít minket, hogy jogfosztottnak lássuk magunkat, holott erre nincs is okunk. Akik jobban szeretik önmagukat, mint
Krisztust és ügyét, azok a saját érdekeiket tekintik a legfontosabbnak, s minden
kínálkozó alkalmat megragadnak azok védelmére. Ha sértettnek tartják magukat, még bírósághoz is fordulnak, ahelyett, hogy a Megváltó utasításait követnék. Sokan, még akik lelkiismeretes keresztényeknek látszanak is, eltűrik, hogy
büszkeségük és saját lényük nagyrabecsülése akadályozza őket abban, hogy
egyenesen azokhoz forduljanak, akik szerintük hibáztak, s Krisztus lelkületével
beszéljék meg a dolgot és imádkozzanak egymásért. A vetélkedés, a viszály, a
testvérek közötti pereskedés szégyent hoz az igazság ügyére. Akik ilyenre képesek, az ellenség gúnyolódásának teszik ki a gyülekezetet, és ezzel a sötétség
hatalmainak diadalát segítik elő. Feltépik Krisztus sebeit és nyilvánosan megszégyenítik Őt. Ha semmibe veszik a gyülekezet tekintélyét, Istent vetik meg, aki azt
tekintéllyel ruházta fel.
Pál így írt a galáciabelieknek: „Bárcsak egészen megcsonkítanák magukat
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azok, akik zavart támasztanak köztetek. Testvérek, ti szabadságra hívattatok el.
Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban teljesedik
be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ám ha egymást marjátok és rágjátok,
vigyázzatok, hogy fel ne faljátok egymást. Azt mondom tehát: Lélek szerint éljetek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait.” (Gal. 5:12–16) „
Hamis tanítók akarták eltévelyíteni a galáciabelieket olyan tanításokkal,
amelyek ellenkeztek Krisztus evangéliumával. Ezeket kívánta Pál leleplezni. Nagyon vágyott arra, hogy a hamis tanítókat elszigetelje a gyülekezettől, de olyan
sok hívőre kiterjedt a hatásuk, hogy veszélyesnek látszott intézkedni ellenük. Ez
a lépés vitákat váltott volna ki, belharccal fenyegetve, sőt romlásba sodorva a
gyülekezetet. Ezért inkább azt igyekezett a testvérekkel megértetni, hogy milyen
fontos egymást szeretettel segíteni. Kijelentette, hogy a törvény mindenkire érvényes kívánalmát töltik be, ha szeretik egymást. Figyelmeztette őket, hogy ne
engedjék be szívükbe a gyűlöletet és a viszályt, ne szakadjanak csoportokra. Ha
vadak módjára marják egymást, a jelenben boldogtalanságot, a jövőben pusztulást hoznak magukra. E borzalmas szerencsétlenség megakadályozásának
egyetlen módja az, ha „Lélekben járnak”, amint azt az apostol meghagyta. Kérjék állandó imával a Lélek vezetését, aki szeretetre tanítja és egységben tartja
majd őket.
Az önmagával meghasonlott ház nem állhat fenn. Ha a keresztények meghasonlanak, ellenfelük veszi át hatalmat. Hányszor sikerült elpusztítania a gyülekezetek békéjét és összhangját! Milyen parázs vitákat, keserűséget, mekkora gyűlöletet okozott már valamely jelentéktelen ügy! Mennyi remény foszlott
semmivé, hány család szakadt szét a viszály és háborúság miatt!
Pál a testvérek lelkére kötötte, hogy legyenek körültekintőek, nehogy míg
mások hibáit próbálják kijavítani, maguk is ugyanolyan súlyos bűnöket kövessenek el. Figyelmeztet, hogy a gyűlölet, versengés, harag, viszálykodás, lázongás
és irigység ugyanúgy a test cselekedetei, mint a bujaság, paráznaság, részegeskedés és gyilkosság, s ugyanolyan bizonyossággal zárják be az e bűnökben veszteglők előtt a menny kapuját.
Krisztus kijelentette: „Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek
közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák.” (Mt. 18:6) Bárki, aki szándékos csalással vagy rossz példával félrevezeti
Krisztusnak akár egyetlen tanítványát is, az súlyos bűnt követ el. Bárki, aki mást
megrágalmaz vagy nevetségessé tesz, Jézust sérti meg. A Megváltó feljegyez
minden gonoszságot, amelyet hívei ellen követünk el.
Hogyan bűnhődtek az elmúlt időkben, akik félvállról vették, amit Isten szentnek tekintett? Belsazár és ezer főembere megszentségtelenítették Isten aranyedényeit, és Babilon bálványait magasztalták. Ám az Úr, akivel dacoltak, tanúja
volt az istentelen jelenetnek. Szentségtörő mulatozásuk közben kezet láttak,
amely titokzatos jeleket írt a falra. Rémület töltötte el a királyt és udvaroncait,
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majd a Magasságos szolgájának szájából hallották ítéletük bejelentését.
Akik szeretnek rágalmazni és hamis tanúságot tenni, ne feledjék, hogy Isten a
tanúja cselekedeteiknek. Szennyes kezük nem lelketlen edényeket érint, hanem
azokat, akiket Krisztus a vérével vásárolt meg. A kéz, amely Belsazár falára rótta
az írásjeleket, ma is pontosan feljegyzi az igazságtalanság és elnyomás minden
tettét, amelyet Isten népe ellen bárki elkövet.
Isten féltőn gondoskodik gyengébb gyermekeiről, amint erről a Szentírásban
megdöbbentő példákat olvashatunk. Izrael pusztai vándorlása idején a gyáva és
kegyetlen amálekiták megtámadták és levágták a főseregtől elmaradt fáradt és
gyenge embereket. Később Izrael hadat viselt ellenük és legyőzte őket. „Ezután
az Úr így szólt Mózeshez: Írd le ezt emlékül könyvbe, és közöld Józsuéval, hogy
az amálekiták emlékét kitörlöm az ég alól.” (II. Móz. 17:14) Mózes, közvetlenül
a halála előtt, megismétli a vádat, hogy az utókor meg ne feledkezzék róla. „Emlékezzél vissza, mit tettek veled útközben az amálekiták, amikor Egyiptomból
kivonultál. Istent nem félve hátba támadtak az úton, amikor fáradt és kimerült
voltál, s elszakították tőled a hátramaradt gyöngéket… Amáleknek még az emlékét is töröld el a földről. El ne feledd!” (V. Móz. 25:17–19)
Ha Isten ennyire megbüntette ennek a pogány népnek a kegyetlenségét, hogyan tekint akkor azokra, akik bár az Ő népének vallják magukat, mégis megtámadják testvéreiket, ügyének fáradt, elgyengült munkásait? Sátánnak nagy hatalma van azok felett, akik alávetik magukat irányításának. A nép vallásos tanítói, a
főpapok és vének voltak azok, akik a törvényháztól a Golgotáig uszították a vérszomjas sokaságot. Krisztus hitvalló követői között ma is akadnak, akiket ugyanaz
a lelkület hajt, mint amely Urunk megfeszítését követelte. A gonoszság szolgálói
ne feledjék, hogy minden tettüknek tanúja a bűngyűlölő, szent Isten. Minden cselekedetükért ítéletre vonja majd őket, azokért is, amelyeket titokban követtek el.
„Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy viseljük az aggályoskodók gyarlóságát, s ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk felebarátja
kedvére, javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem kereste a maga kedvét.” (Rm.
15:1–3) Amint Krisztus megszánt bennünket és segített rajtunk gyengeségünkben és bűnös voltunkban, úgy kellene nekünk is szánnunk és segítenünk másokat. Sokakat kétségek gyötörnek, gyengeségek terhelnek, hitük erőtlen és képtelenek felfogni a láthatatlant, de ha Krisztust képviselve egy barát jön hozzájuk,
ez a látható barát olyan kapocs lehet, amely ingatag hitüket Istenhez kapcsolja.
Ó, milyen áldott feladat ez! Ne hagyjuk, hogy büszkeség és önzés akadályozzon
a jó munkában, amelyet végezhetünk, ha Krisztus nevében és szerető, gyengéd
lelkülettel tesszük.
„Testvéreim, ha botláson érnek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg
a szelídség szellemében. De ügyelve, hogy magad kísértésbe ne essél. Hordozzátok egymás terheit, úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal. 6:1–2) Itt újra
világosan elénk tárja kötelességünket. Hogyan lehet mégis, hogy Krisztus hitvalló követői félvállról veszik ezeket az ihletett rendelkezéseket? Nemrégiben leve-
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let kaptam, amely az egyik testvérünk meggondolatlan tettéről számol be. Bár
igen jelentéktelen ügy volt, alig érdemelt figyelmet, s évekkel ezelőtt történt, a
levélíró kijelentette, hogy az eset örökre megölte bizalmát a testvérben. Igazi
csoda lenne, ha levélíró testvérünk életének vizsgálata nem tárna fel komolyabb
hibákat, mert az ember igen esendő lény. 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! Fogadjuk meg az apostol utasítását: „Ti, akik
lelkiek vagytok, igazítsátok helyre az olyat a szelídség szellemében, de ügyelj,
hogy magad kísértésbe ne essél.” (Gal. 6:1) Bennünket is rabul ejthet a kísértés,
és még szükségünk lehet a türelemre, amelynek gyakorlására felszólít az Úr:
„Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek majd meg titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Mt. 7:2)
Az apostol inti az önmagukban bízókat: „Aki azt képzeli magáról, hogy valami, holott semmi, az magát áltatja… Mindenkinek a maga terhét kell hordoznia.”
(Gal. 6:3, 5) Mindenki téved, aki a testvérei fölött állónak tekinti magát ítélőképesség és tapasztalatok tekintetében, s megveti tanácsukat, figyelmeztetésüket.
Csalárd a szív. Vizsgálja hát meg jellemét és életét mindenki a Biblia mértékével.
Isten szava biztos fényt vet életünk útjára. Akik őszintén keresik az Úr bölcsességét, azokat Ő a helyes útra irányítja, a sokféle hatás ellenére, amely elterelni
és lefoglalni igyekszik gondolataikat. Végül is mindenki saját magáért áll vagy
bukik, nem az ellenkezők vagy egyetértők véleménye alapján és nem emberi
ítélet szerint, hanem Isten ítélete szerint, a valódi jellem alapján. A gyülekezet
figyelmeztethet, tanácsolhat, inthet, de senkit sem kényszeríthet a helyes útra.
Aki csökönyösen semmibe veszi Isten szavát, annak viselnie kell terhét, Istennek
felel önmagáért, és el kell szenvednie útjának következményeit.
Az Úr félreérthetetlen utasításokat adott Igéjében. Ha ezeknek engedelmeskedünk, megőrizhetjük a gyülekezet egységét és összhangját. Testvéreim, hallBIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 175-179. (KERESZTÉNY EGYSÉG-RÉSZLET)
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gattok-e ezekre az ihletett rendelkezésekre? Akik a Bibliát olvassátok, az Ige cselekvői vagytok-e? Törekedtek-e megvalósítani Krisztus imáját, amelyet követői
egységéért mondott el? „Adja meg nektek a türelem és vigasztalás Istene, hogy
Krisztus Jézus szerint egyetértők legyetek, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek Istent.” (Rm. 15:5–6) „Legyetek tökéletesek, legyetek jó reménységben,
legyetek egyetértők, éljetek békességben, s a szeretet és békesség Istene veletek lesz.” (II. Kor. 13:11)

<<< vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmánya
COUNSELS ON STEWARDSHIP, 133-140.
A gazdagság egy rád bízott tálentum
Krisztus követőinek nem szabad megvetniük a gazdagságot; úgy tekintsenek
a gazdagságra, mint az Úrtól kapott tálentumra. Ajándékainak bölcs felhasználásával örök hasznuk lehet, de észben kell tartanunk azt a tényt, hogy Isten nem
azért adott nekünk gazdagságot, hogy úgy használjuk fel, ahogyan szeretnénk,
hogy kedvünk szerint járjunk el azzal, hogy tetszésünk szerint adományozzunk
vagy visszatartsuk. Nem szabad a gazdagságokat önző módon felhasználnunk,
pusztán a saját élvezetünkre fordítani. Ez az út nem volna helyes sem Istennel,
sem embertársainkkal szemben, és végül csak zavart és bajt okozna.
A világ előnyt ad a gazdagoknak, és nagyobb értéknek tekinti őket, mint a becsületes szegény embert. A gazdag a rábízott isteni ajándék felhasználási módja
szerint fejleszti jellemét. Így mutatkozik meg, hogy biztonságos-e rájuk bízni az
örök gazdagságot, vagy sem. A szegények és a gazdagok is maguk döntenek örök
sorsukról, és bebizonyítják, hogy alkalmasak-e a szentek örökségére. Azok, akik
vagyonukat önzően használják fel ebben a világban, olyan jellemtulajdonságokat tárnak fel, amelyek megmutatják, mit tennének, ha nagyobb előnyökhöz
jutnának, és birtokukban lenne Isten országának elmúlhatatlan kincsei. A földön
alkalmazott önző elvek nem azok, amelyek a mennyben érvényesülnek. Minden
ember egyenlő a mennyben.
Miért nevezik a gazdagságot igazságtalan mammonnak? -- Ez azért van, mert
Sátán világi kincseket használ fel az emberek csapdába ejtésére és megtévesztésére, hogy véghez vigye pusztulásukat. Isten útmutatást adott arra vonatkozóan,
hogyan kell helyesen felhasználni javait a szenvedő emberiség szükségleteinek
enyhítésében, ügyének előmozdításában, országának felépítésében a világban,
misszionáriusok küldésében távoli országokba, Krisztus ismeretének terjesztésére a világ minden részébe. Ha az Isten által rábízott eszközöket nem így alkalmazzák, akkor Isten biztosan nem ítél ezekért a dolgokért? Az embereket hagy-
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ják elpusztulni bűneikben, miközben a magukat kereszténynek valló gyülekezeti
tagok Isten szent bizalmát használják fel a megszenteletlen étvágy kielégítésére,
önmaguk kényeztetésére.
Hogyan pazarolják el az eszközöket
Az Isten által kapott anyagi eszközöknek mily nagy részét költik dohány, sör
és szeszesital vásárlására! Isten megtiltotta az ilyen élvezeteket, mert lerombolják az emberi szervezetet. Önmaguk kényeztetésével az egészséget feláldozzák,
sőt magát az életet áldozzák fel Sátán szentélyén. A romlott étvágy az agyat
elgyengíti, így az emberek nem tudnak élesen és tisztán gondolkodni, és olyan
terveket kidolgozni, amelyek az időbeli kérdésekben sikeresek lesznek; és sokkal
kevésbé tudnak kiművelt értelmet bevinni vallási ügyeikbe. Képtelenek különbséget tenni az örökkévaló dolgok és a közönséges, mulandó dolgok között.
Sátán sokféle módot talált ki arra, hogy elpazarolja az Istentől kapott eszközöket. A kártyajáték, a fogadás, a szerencsejáték, a lóverseny és a színházi előadások mind az ő ötlete, és ő vezette az embereket, hogy olyan buzgón vigyék
tovább ezeket a mulatságokat, mintha az örök élet értékes áldását nyernék el
maguknak. A férfiak hatalmas összegeket fektetnek be e tiltott élvezetek követésére; és az eredmény az, hogy az Istentől kapott erejük lealacsonyodott és megromlott, amelyet Isten az ő Fiának vérével megvásárolt. Az emberek az Istentől
kapott fizikai, erkölcsi és szellemi erőket, amelyek Krisztusé, buzgón használják
a Sátán szolgálatában, és arra, hogy elfordítsák az embereket az igazságosságtól
és a szentségtől.
Mindent kitaláltak, ami elfordíthatja az elmét attól, ami nemes és tiszta, és
majdnem eléri a határvonalat, amikor a föld lakói ugyanolyan romlottak lesznek,
mint a világ lakói az özönvíz előtt.
Mint Noé napjaiban
Ha megnézzük az özönvíz előtti időket, majd figyelmünket a mai társadalom
szokásaira és gyakorlataira fordítjuk, akkor látni fogjuk, hogy földünk gyorsan
érik az utolsó napok csapásaira. Az emberek megrontották a földet bűnös tetteikkel. Sátán az élet játékát játssza az emberek lelkéért. Azok, akik Krisztus szavait
cselekszik, rájönnek majd, hogy állandóan figyelniük kell és imádkozniuk kell,
hogy ne essenek kísértésbe.
Úgy tűnik, sokan nem értékelik azt a tényt, hogy az a pénz az Úré, amit szükségtelenül olyan szórakozásokra költenek, amelyek csak nyugtalanítják az ember lelkét, és megalapozzák erkölcsük romlását. Akik önző kielégülésre használják a pénzt, azok azt dicsőítik aki az ellensége minden igazságnak. Ha szívüket
Isten felé fordítanák, akkor pénzüket embertársaik áldására és felemelésére, a
szegénység és a szenvedés enyhítésére használnák. Világunkban ott az éhezés,
COUNSELS ON STEWARDSHIP, 133-140.
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az öltözék hiánya, a betegségek és a halál; mégis milyen kevesen csillapítják
bűnös pazarlásukat! Sátán mindent kitalál, amit csak létre tud hozni, hogy alaposan lefoglalja az embereket, hogy ne legyen idejük elgondolkodni a kérdésen:
„Hogy van a lelkem?”
Krisztus érdeke az emberi család
A föld minden kincsének tulajdonosa emberi formában érkezett világunkba.
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Nem tudjuk felbecsülni, mily nagy gondja
van az emberi család iránt. Tudja minden lélek értékét. Micsoda bánat nyomasztotta Őt, amikor látta, hogy megvásárolt örökségét elbűvölte Sátán találmányai!
Az egyetlen megelégedés, amelyet Sátán az emberek lelkéért folytatott életjátéka során kap, az az elégtétel, amelyet Krisztus szívének megsértésével ér el.
Bár gazdag volt, Krisztus érettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által
gazdagok legyünk. Mégis, tekintettel erre a nagyszerű tényre, a világ nagyobb
része megengedi magának, hogy a földi javak elhomályosítsák a mennyei látványosságokat. A földi dolgokhoz ragaszkodnak, és elfordulnak Istentől. Milyen
súlyos bűn, hogy az emberek nem térnek észhez, és nem értik meg, milyen ostobaság engedni, hogy a földi dolgok iránti mértéktelen vonzalom kiűzze szívükből Isten szeretetét. Amikor Isten szeretetét kiűzzük, a világ szeretete gyorsan
beáramlik, hogy betöltse a vákuumot. Egyedül az Úr tudja megtisztítani a lélek
templomát az erkölcsi szennyeződéstől.
Jézus életét adta az egész világ életéért, és végtelen értéket tulajdonít az
embernek. Azt akarja, hogy az ember értékelje önmagát, és fontolóra vegye jövőbeli jólétét. Ha a szem tiszta, akkor az egész test tele lesz világossággal. Ha a
lelki látás tiszta, akkor a láthatatlan valóságokat valódi értékükben látjuk, és az
örök világ szemlélése további örömet nyújt ennek a világnak.
A keresztényt annak arányában tölti el az öröm, amennyire hűséges a gazdájának javai fölött. Krisztus arra vágyik, hogy megmentse Ádám minden fiát
és lányát. Figyelmeztető hangját felemeli, hogy megtörje a varázslatot, amely
a lelket a bűn rabságába kötötte. Arra kéri az embert, hogy ad fel lelkesedését.
Szemük elé állítja a nemesebb világot, és azt mondja: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön!”
Apró kísértések
Krisztus látja a veszélyt; Ismeri az ellenség finom kísértéseit és erejét; mert
megtapasztalta Sátán kísértéseit. Életét adta azért, hogy próbaidőt biztosítson
Ádám fiainak és leányainak. Ádám engedetlenségének és vétkeinek eredményeit láthatják, és nagyobb fény árad rájuk, meghívást kapnak, hogy jöjjenek
Hozzá, és találjanak nyugalmat lelküknek. Azonban minél nagyobb a fény és minél egyértelműbb a vészjelzés, annal inkább elítélik azokat, akik a világosságból
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a sötétség felé fordulnak. Krisztus szavai túl komolyak ahhoz, hogy figyelmen
kívül hagyjuk őket.
Úgy tűnik, hogy az embereket megindítja az az őrült vágy, hogy földi javakat
szerezzenek. A becstelenség minden fajtáját a vagyon felhalmozása érdekében
gyakorolják. Az emberek heves buzgalommal folytatják üzleti ügyeiket, mintha
ezen a területen a siker biztosítéka lenne a mennyország elnyerésére. Világi javakba kötik be az Úr által rájuk bízott tőkét, és nincs mód arra, hogy Isten országát a világban előremozdítsák a világ lakóinak lelki és testi gondjainak enyhítésével. Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, nem veszik figyelembe Krisztus
parancsát, amikor azt mondja: „Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben,
ahol sem moly, sem rozsda nem rontja meg, és ahol a tolvajok nem törnek be és
nem lopnak; mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szíved is.”
Az Úr nem kényszeríti az embereket, hogy igazságosan cselekedjenek, szeressék az irgalmasságot, és alázatosan járjanak Istenükkel. Az ember elé állítja a
jót és a rosszat, és világossá teszi, mi lesz az egyik vagy a másik út követésének
biztos eredménye. Krisztus meghív minket, mondván: „Kövess engem”. De soha
nem kényszerülünk arra, hogy az Ő nyomdokaiban járjunk. Ha az Ő nyomdokaiban járunk, az szándékos választás eredménye. Ahogy látjuk Krisztus életét és
jellemét, erős vágy ébred fel, hogy hasonlítsunk hozzá, és követjük, hogy megismerjük az Urat, és megismerjük őt, tudjuk az ő útja elő van készítve, mint a
reggel. Ekkor kezdjük felismerni, hogy „az igazak útja olyan, mint a ragyogó fény,
amely egyre jobban ragyog a tökéletes nap felé”.
Nem a meggazdagodás a bűn
A Biblia nem azért ítéli el a gazdag embert, mert gazdag; nem nyilvánítja
bűnnek a vagyonszerzést, és azt sem, hogy a pénz minden rossz gyökere. Éppen
ellenkezőleg, a Szentírás azt állítja, hogy Isten az, aki hatalmat ad a gazdagság
megszerzésére. És ez a képesség értékes tehetség, ha Istennek szenteljük, és az
Ő ügyének előmozdítására használjuk. A Biblia nem ítéli el a zsenialitást vagy
a művészetet; mert ezek abból a bölcsességből származnak, amelyet Isten ad.
Nem tehetjük tisztábbá vagy szentebbé a szívet azáltal, hogy a testet zsákvászonba öltöztetjük, vagy megfosztjuk az otthont mindattól, ami a kényelmet, a
jó ízlést vagy a pihenést szolgálja.
A Szentírás azt tanítja, hogy a gazdagság csak akkor veszélyes tulajdon, ha
az versenybe száll a halhatatlan kinccsel. Amikor a földi és a mulandó felszívja
azokat a gondolatokat, érzelmeket, odaadást, amelyre Isten tart igényt, akkor
válik csapdává. Akik a dicsőség örök nagyságát cserélik fel a világi fényesség és
villogás apró csillogásáért, egy örök lakóhelyt egy olyan otthonért, amely legfeljebb néhány évig lehet az övék, azok nem bölcs döntést hoznak. Ilyen volt Ézsau
cseréje, amikor eladta elsőszülöttségi jogát egy tál főzetért; Bálám, amikor elveszítette Isten kegyelmét Midián királyának jutalma miatt; Júdás, amikor harminc
COUNSELS ON STEWARDSHIP, 133-140.
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ezüstért elárulta a dicsőség Urát.
Isten igéje szerint a pénz szeretete az, amit minden rossz gyökerének nevez.
Maga a pénz Isten ajándéka az embereknek, amelyet hűségesen kell használni
az Ő szolgálatában. Isten megáldotta Ábrahámot, és gazdaggá tette marhában,
ezüstben és aranyban. A Biblia pedig az isteni kegyelem bizonyítékaként állítja,
hogy Isten nagyon sok gazdagságot és tiszteletet adott Dávidnak, Salamonnak,
Josafátnak, Ezékiásnak.
Isten más ajándékaihoz hasonlóan a vagyon birtoklása is megnöveli a felelősséget és sajátos kísértéseit. Sokan elestek a jólét csillogó csábítása miatt, akik
korábban a csapásokban hűek voltak Istenhez. A vagyon birtoklásával feltárul az
önző természet uralkodó szenvedélye. A világ nagy átka ma a mammonimádók
fösvény kapzsisága és öntörvényű bűnei.
Szükség van pénzügyi jártasságra
A társadalom magasabb soraihoz tartozókat gyengéd szeretettel és testvéri
tisztelettel kell keresni. Ezt az osztályt túlságosan elhanyagolták. Az Úr akarata,
hogy azok az emberek, akikre sok talentumot bízott, más módon hallják az igazságot, mint ahogyan azt a múltban hallották. Hallják meg az evangéliumot az
elsők között az üzleti életben tevékenykedő, bizalmi pozíciót betöltő férfiak, a
nagy feltalálói képességekkel és tudományos éleslátással rendelkező emberek,
a zseniális emberek.
Vannak emberek a világon, akik Istentől kapott szervezőerővel rendelkeznek,
amelyre szükség van az utolsó napok munkájának továbbviteléhez. Nem lehet
mindenki prédikátor; szükség van olyan emberekre is, akik átvehetik az ipari
munkát végző intézmények irányítását, olyan emberekre, akik konferenciáinkon
vezetőként és oktatóként működhetnek. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik előre tudnak nézni, és látják, mit kell tenni, olyan emberekre, akik hűséges pénzemberekként tudnak fellépni, olyan emberekre, akik az elvek terén
szilárdan megállják a helyüket, mint a szikla, a jelenlegi válságban és a jövőben
felmerülő veszélyekben.

<<< vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmánya
ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK, 119-122. (Célszerű gyakorlati kiképzés)
A rendszeres, hasznos munka az evangéliumi terv egyik része. A nagy Tanítómester, a felhőoszlopok közül adta ki utasításait Izarelnek. hogy minden ifjú
tanuljon meg valamilyen hasznos munkát Ezért volt a zsidók szokása - úgy a
gazdagoknál, mint a szegényeknél - hogy fiaikat és leányaikat valamely hasznos
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ipari munkára taníttassák ki, hogy a felmerülő szükség esetén ne legyenek másokra utalva, hanem képesek legyenek a saját erejükből fenntartani magukat.
Elméleti tárgyakból is tanítást kaptak, de mesterséget is kellett tanulniuk. Ezt
nevelési rendszerük elengedhetetlen részének tartották.
ARÁNYOS NEVELÉS
Ma is, miként Izraelben tették, - minden ifjúra gyakorlati élet célszerű kötelességeire kellene neveim. Mindenkinek el kellene sajátítani valami kézműipart,
mellyel szükség esetén megélhetését biztosíthassa. Ez nemcsak azért fontos,
mert biztosíték a kedvezőtlenné váló sorsfordulat esetén, hanem főként azon
kihatása miatt, melyet a testi, lelki és erkölcsi fejlődésre gyakorol. Mégha biztos
is volna benne az ifjú, hogy sohasem kell létfenntartása miatt keze munkájára szorulnia, mégis meg kell a munkára tanítani. A testi munka nélkül senkinek
sem lehet egészséges testalkata és duzzadó egészsége, a helyesen szabályozott
fizikai munka fegyelmező ereje szintén igen lényeges az értelem cselekvőképességének és a nemes jellem elérésének szempontjából.
Azok az ifjak, alak tudásukat csak könyvekből merítették, de a gyakorlati
munkát elhanyagolták, semmiképp sem állíthatják, hogy arányos, körültekintő
nevelésben részesültek. Energiáikat, melyeket a különböző foglalkozások körébe tartozó munkára kellett volna fordítaniuk, kihasználatlanul hevertették. A
nevelés nem kizárólag az agy csiszolásából áll. Az ifjúság nevelésének a testi
munka is lényeges része. A nevelés egyik igen fontos mozzanatát hanyagoljuk el,
ha a tanulókat nem tanítjuk meg hasznos munkák végzésére és ennek a fontos
résznek nem volna szabad az ifjúság neveléséből kimaradnia.
Alapos és széles látókörű nevelést az ember egész lényének összmunkája
nyújthat. Fordítsa minden tanuló a nap bizonyos részét valamely hasznos, tevékeny munkára. Ilymódon megszokja a szorgalmat és növeli önbizalmát. Egyúttal
megvédi a semmittevés, restség hatásaként mutatkozó rossz és alacsonyrendű
szokásoktól. És ez mindenben megegyezik a nevelés eredeti céljával, mert ha
az ifjúságot tevékenységre, szorgalomra és tisztaságra buzdítják, akkor ezáltal
összhangba jut Teremtőjével.
A HASZNOS MUNKA ÁLDÁSA
A legnagyobb áldást nem azokból a gyakorlatokból nyeljük, amelyeket szórakozás céljából, vagy csupán a testmozgás kedvéért végezzük. A szabad levegőn
való tartózkodásnak és az izmok foglalkoztatásának megvan ugyan a maga haszna, de ha ezt az energiamennyiséget hasznos, munka teljesítésére fordítjuk, akkor ennek áldása is nagyobb. Az elégedettség érzése hat át, az ilyen tevékenység
velejárója, hogy érezzük hasznavehetőségünket és a kötelességteljesítés jóleső
érzése megnyugtatja lelkiismeretünket.
Tanulóinknak hathatós, átfogó készséggel kell kilépniük az életbe, hogy ha
saját erejükből kell megéljenek, felhasználhassák tudásukat, olyan tudást, meÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK, 119-122. (CÉLSZERŰ GYAKORLATI KIKÉPZÉS)

93

lyet megkövetel az élet. A szorgalmas tanulás lényeges, de ugyanilyen lényeges
a szorgalmas, kemény munka is. Azonban nem lényeges a szórakozás, a játék. A
testi erőknek szórakozásra való felhasználása nem kedvező a szellemi, értelmi
egyensúly fenntartására. Ha azt az időt, melyet olyan testgyakorlatra fordítanak, melyeket fokról-fokra végülis túlzásba visznek, Krisztus ügyének szolgálatára szentelnék, akkor Isten áldása kísérné őket.
A gyakorlati élet fegyelmét, mely testi és szellemi munkából tevődik ös�sze, megszépíti az a tudat, hogy mind a testet, mind a lelket képesíti arra, hogy
jobban végezze azt a munkát, melyet Isten jelölt ki az ember számára. Minél
tökéletesebben érti meg az ifjúság, hogy miképpen kell a gyakorlati élet kötelességeinek -eleget tennie, annál nagyobb lesz örömük abban a tudatban, hogy
embertársaik hasznára lehetnek. A hasznos munkára nevelt elme mindinkább
szélesebb látókörűvé lesz, a gyakorlat és a fegyelem egyre inkább alkalmasabbá
teszi a hasznos munkára, mert megszerezte azt a lényeges tudást, mely által
mások áldására lehet.
Krisztus életében nem találok egyetlen példát sem, mely azt mutatná, hogy valaha is szórakozással és mulatozással töltötte volna idejét. Ő volt a jelen és a jövő
élet legnagyobb tanítója, mégsem találtam egyetlen esetet sem életében, hogy
tanítványait szórakozásra vezette volna, hogy így végezzenek testgyakorlatot.
TANULJATOK FŐZNI!
Fiatal férfiak éppúgy mint a nők, tanuljanak meg gazdaságosan főzni és pedig mindennemű húsétel nélkül is. Ne bíztassák őket olyan ételek elkészítésére,
melyek bármily kis mértékben is húsneműeket tartalmaznak, mert ez inkább
az egyiptomi sötétségre és tudatlanságra utal, mint az egészségügyi reformok
tisztaságára.
Különösen a nőknek kell megtanulniuk főzni. Avagy a lánynevelés mely ágazata fontosabb ennél? Bármily körülmények közé kerüljön is az életben, a főzés
az a tudomány, melyet mindig felhasználhat.
A MISSZIÓTERÜLETEKEN
A gyakorlati élet kultúrája teszi alkalmasakká ifjúságunkat arra, hogy az iskolából kikerülve idegen országokba mehessenek. Ezek az ifjak megtarthatják teljes függetlenségüket a bennszülöttekkel szemben, mert érteni fognak főzéshez,
mosáshoz és házépítéshez. Példájuk által befolyást gyakorolhatnak s megmutathatják, hogy képesek a tudatlanokat nevelni s jobb munkamódszerekkel jobb
eredményeket elérni. Ezek az ifjak bizonyítják, hogy a misszionáriusok milyen
kitűnő nevelők, tanítómesterei a hasznos munkának. És bárhová menjenek is,
mindaz a tudás, melyet elsajátítottak, állandó teret fog számukra biztosítani.
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6. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, 260 – 269. (AZ ÉLET MŰVE)
„De egyet cselekszem...” (Fil 3:14).
A siker minden téren határozott célkitűzést követel. Aki igazi sikert akar elérni az életben, annak állandóan szem előtt kell tartania azt a célt, amely méltó
törekvéseire. Ilyen célkitűzés előtt áll mai ifjúságunk. A mennyben számunkra
kijelölt cél az, hogy ebben a nemzedékben elvigyük az evangéliumot a világnak.
Ez a legnemesebb feladat, amelynek végrehajtására minden ember meghívást
kaphat. Itt mindenki számára van munkaterület, akinek szívét Krisztus érintette.
Isten szándéka a közöttünk felnövő gyermekekkel sokkal magasztosabb, semhogy azt korlátolt látókörünk befogadhatná. A múltban Isten a legszerényebb
sorból hívta el azokat, akiket hűségesnek látott, hogy bizonyságot tegyenek Róla
a világ legmagasabb helyein. Mai gyermekek, akik úgy növekednek fel, mint Dániel júdeai otthonában - tanulmányozva Isten Igéjét és műveit, megtanulva a
hűséges szolgálat leckéit - még törvényhozói testületek előtt, törvényszéki teremben vagy királyi udvarokban fognak állni, mint a királyok Királyának tanúi.
Sokaságokat fognak elhívni a magasabb szolgálatra. Az egész világ megnyílik az
evangélium előtt. Etiópia kinyújtja kezét Isten felé. Japánból, Kínából és Indiából, saját földrészünk sötét országaiból és világunk minden részéből hallatszik
a bűntől lesújtott szívek kiáltása a szeretet Istenének ismerete után. Milliók és
milliók sohasem hallottak Istenről és szeretetéről úgy, amint Krisztusban megnyilatkozott, holott joguk van ezeknek az ismereteknek az elnyeréséhez. Velünk
egyenlő részük van a Megváltó kegyelméből. Rajtunk áll - akik elnyertük ezeket
az ismereteket gyermekeinkkel együtt - hogy kiáltásukra felelünk-e vagy sem.
Minden otthonhoz, minden iskolához, minden szülőhöz, minden tanítóhoz és
gyermekhez - akire ráragyogott az evangélium világossága -, ma hangzik az a
kérdés, amelyet Eszter királynéhoz is intéztek Izrael történelmének a maihoz
hasonló válsága idején: „... ki tudja, talán a mostani időért jutottál királyságra?”
(Eszter 4:14).
Azok a lelkek, akik az evangélium hirdetésének siettetését vagy akadályoztatását mérlegelik, általában saját álláspontjukat a világhoz viszonyítva alakítják,
nem pedig Isten és a világ viszonyában. Kevesen gondolnak arra a szenvedésre,
amelyet a bűn okozott Teremtőnknek. Az egész menny együtt szenvedett Krisztussal haláltusájában. Ez a szenvedés azonban nem Krisztus emberré létekor
kezdődött el, és nem is fejeződött be akkor. A kereszt kinyilvánítja tompult érzékeink számára azt a fájdalmat, amit a bűn kezdettől fogva okozott Isten szívének.
Az igazságtól való minden eltérés, minden kegyetlen cselekedet, az emberiség
minden kudarca a mennyei eszmény felé törekvésben, bánatot okoz Neki. Amikor Izraelt egymás után érték azok a szerencsétlenségek, amelyek Istentől való
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eltérésének következményei voltak - az ellenségtől való leigázás, a kegyetlenkedések és a halál - azt mondja a Szentírás Istenről, hogy „... megesett az ő szíve
az Izrael nyomorúságán” (Bir 10:16). „Minden szenvedésöket Ő is szenvedte...
fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban” (Ésa 63:9).
Maga Isten Lelke is „esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással”
Amint „a teremtett világ... fohászkodik és nyög”, úgy fáj az Örökkévaló Atya
együttérző szíve (Róm 8:26.22). Világunk egy nagy kórház, telve a nyomor tragédiáival, amelyeknél még gondolatban sem szívesen időzünk. Ha felismernénk
úgy amint van, elviselhetetlen lenne számunkra. Isten azonban mindezt átérzi,
ezért a bűn és következményeinek eltörlése érdekében szeretett Fiát adta, és
a Vele való együttműködés által hatalmat adott nekünk arra, hogy a nyomorúság jeleneteit a befejezéshez vigyük. „És az Isten országának ez az evangéliuma
hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a
vég” (Mt 24:14).
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek” (Mk 16:15) - ez Krisztus parancsa követőinek. Nem mindenkit hívott el az
Úr lelkésznek vagy misszionáriusnak a szó valódi értelmében, de mindenki az Ő
munkása lehet, amikor elviszi az evangélium örömhírét embertársainak. A parancs mindenkinek szól, kicsinek, nagynak, tanultnak, tanulatlannak, öregnek,
fiatalnak egyaránt.
E parancsra gondolva nevelhetjük-e fiainkat és leányainkat a tiszteletre méltó szokások szerinti életre, egy olyan hitvalló keresztényi életre, amelyből azonban hiányzik Krisztus önfeláldozása? Nevelhetjük-e őket olyan életre, amelyről
az Ő ítélete - aki az Igazság - így fog hangzani: „Nem ismerlek titeket!?”
Ezrek cselekszik ezt. Azt gondolják, hogy biztosítják gyermekeik számára az
evangélium áldásait, miközben tagadják a Lelket. Ez nem vezethet eredményhez! Azok, akik visszautasítják a Krisztussal való közösség kiváltságait a szolgálatban, elvetik az egyetlen utat, amely alkalmassá teszi őket az Ő dicsőségében
való részvételre. Ezzel visszautasítják azt a kiképzést is, amely ebben az életben erőt és nemes vonást adna jellemünknek. Sok apa és anya, aki nem vezette
gyermekeit Krisztus keresztjéhez, későn látta be, hogy ezáltal átadták őket az
Isten és ember ellenségének. Így megpecsételték vesztüket nemcsak az eljövendő életre, hanem a jelenre is. A kísértés legyőzte őket. A világ átkaként nőttek
fel, hogy bánatot és szégyent hozzanak azokra, akik életet adtak nekik.
Sokan még az Isten szolgálatára való előkészületükben is hibát követnek el
helytelen nevelési módszereik által. Az életet túl általánosan fogják fel, mintha
az csak különböző időszakokból állna: a tanulás idejéből, a cselekvés időszakából és a teljesítményből. A szolgáló élet előkészítése érdekében az ifjúságot iskolába küldik, hogy ismeretet szerezzenek a könyvekből. A mindennapi élet felelősségeitől elvágva belemerülnek elméleti tanulmányaikba, és gyakran elvesztik
szemük elől annak célját. Kezdeti odaszentelődésük buzgalma kihal, és gyakran
személyes, önző becsvágyat kezdenek táplálni. Tanulmányaik befejezésekor ez-
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rek tapasztalhatják, hogy elvesztették a valóságos élettel való kapcsolatukat.
Oly sokáig foglalkoztak elvont, elméleti dolgokkal, hogy amikor egész lényüknek szembe kellene szállni az élet heves küzdelmeivel, készületlenek a harcra. A
nemes hivatás helyett, amelyet végezni akartak, erejüket a puszta megélhetésért való munka köti le. Ismételt csalódások után, kétségbeesett küzdelmükben,
hogy megkeressék tisztességes megélhetésüket, sokan kifogásolható, bűnös
szokásokba merülnek. A világot megrabolják attól a szolgálattól, amelyet nyerhetett volna tőlük, Istent pedig megtagadják azoktól a lelkektől, akiket szeretne
felemelni, nemesíteni és tisztelni, mint az Ő képviselőit.
Sok szülő hibát követ el, amikor különbséget tesz gyermekei között a nevelés
dolgában. Alig hoznak valami áldozatot, hogy biztosítsák a legjobb előnyöket
annak számára, aki eszes és ügyes, és ugyanezt nem tartják szükségesnek a kevesebbet ígérő gyermek esetében sem, mert azt gondolják, hogy az élet közönséges kötelességeinek elvégzéséhez nem sok tanulás kell.
Ki képes kiválasztani egy többgyermekes családból azokat, akiken a legfontosabb felelősségek fognak nyugodni? Az ember ítélőképessége milyen gyakran
bizonyul itt is hibásnak! Emlékezz Sámuel tapasztalatára, amikor elküldte az Úr,
hogy Jesse fiai közül kenje fel az egyiket Izrael királyává! Hét nemes tekintetű
ifjú vonult el előtte. Amikor az elsőre tekintett, aki kellemes arcú, fejlett testalkatú, fejedelmi tartású volt, a próféta felkiáltott: „Bizony az Úr előtt van az Ő
felkentje!” Azonban Isten így szólt: „Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az
ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van”. Így
mind a hétről ezt a bizonyságot tette: „Nem ezek közül választott az Úr” (1 Sám
16:6-7.10). Amíg Dávidot haza nem hívták a nyájtól, addig a próféta nem kapott
engedélyt, hogy teljesítse küldetését.
Az idősebb testvérek, akik közül Sámuel választani akart, nem rendelkeztek
azokkal a képességekkel, amelyeket Isten szükségesnek látott népe uralkodójában. Büszkék, önzők és önhittek voltak azzal szemben, akit ők kevésnek tekintettek, aki megőrizte ifjúsága egyszerűségét és őszinteségét, és akit Isten rá tudott
nevelni országa feladatainak elvégzésére. Így ma is sok gyermekben - akiket a
szülők mellőznek - Isten olyan képességeket lát, amelyek messze felülmúlják
azokét, akiket ők oly sokat ígérőnek gondoltak.
Az élet felelősségeit tekintve ki képes eldönteni, hogy mi a kicsi és mi a nagy?
Az élet egyszerű területein milyen sok munkás szolgál a világ áldására és ért el
olyan eredményeket, amelyeket egy király is megirigyelhetne.
Kapjon minden gyermek helyes nevelést a legmagasabbrendű szolgálatra!
„Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod,
melyik jobb, ez-é vagy amaz...” (Préd 11:6).
Képességeink határozzák meg a számunkra kijelölt különleges helyet. Nem
mindenki éri el ugyanazt a magaslatot, vagy végzi el egyenlő hatásfokkal ugyanazt a munkát. Isten nem várja el az izsóptól, hogy elérje a cédrusfa méreteit,
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sem az olajfától a méltóságteljes pálmafa magasságát. Azonban mindenki törekedjék olyan magas cél elérésére, amilyent az emberinek az istenivel való egyesülése lehetővé tesz számára.
Sokan nem lesznek azzá, amivé lehetnének, mivel nem fejtik ki azt az erőt,
ami bennük van. Nem ragadják meg annyira az isteni kezet, amennyire tehetnék. Sokan eltérnek attól az irányvonaltól, amelyen elérhetnék az igazi sikert.
Nagyobb tiszteletet, kedvezőbb munkát keresve olyan dolgot kísérelnek meg,
amire nem alkalmasak. Sok ember - akit képességei más munkára ösztönöznének - igyekszik nagyobb tisztségre. Így, aki sikeres földműves, kézműves vagy
ápolónő lehetett volna, elégtelenül fogja betölteni egy lelkész, ügyvéd vagy orvos hivatását. Ismét mások, akik felelős tisztséget tölthettek volna be, erő, odaadás és kitartás hiányában megelégszenek egy „könnyebb” hellyel is.
Hűségesebben, odaadóbban kell követnünk Isten élettervét! Tegyük meg
munkánkban a tőlünk telhető legjobbat! Hagyjuk útainkat Istenre, és ügyeljünk
a gondviselésének megnyilvánulásaira! Ezek olyan szabályok, amelyek biztos vezetést nyújtanak foglalkozásunk megválasztásában.
Megváltónk, aki eljött a mennyből, hogy példaképünk legyen, életéből majdnem harminc évet töltött el közönséges fizikai munkával. Ezalatt azonban tanulmányozta Isten Igéjét és műveit. Segített, tanított mindenkit, akit befolyása által
elérhetett. Mikor nyilvános szolgálatát megkezdte, körüljárt, hogy meggyógyítsa
a betegeket, vigasztalja a megszomorodottakat, és hirdesse az evangéliumot a
szegényeknek. Minden követőjére ugyanez a munka vár.
Jézus így szólt: „... aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb;
és aki fő, mint aki szolgál. Mert... én tiköztetek vagyok, mint aki szolgál” (Lk
22:26-27).
A Krisztus iránti szeretet és hűség a forrása minden igazi szolgálatnak. Az
Ő szeretete által érintett szívben felébred a vágy, hogy munkálkodjék Érette. E
vágyat erősítenünk kell és helyesen irányítani! Sem otthon vagy a szomszédban,
sem az iskolában nem kell szerencsétlennek tekintenünk a szegények, szenvedők és tudatlanok jelenlétét, hanem inkább a szolgálatra kínálkozó drága alkalomnak!
Ebben, mint minden más munkában, az ügyességet csak magában a gyakorlatban sajátíthatjuk el. Így az élet mindenapi kötelességeihez, a szenvedők
és nélkülözők szolgálatához megnyerjük az erőt. Nélküle a legjobban átgondolt
erőfeszítések is hatástalanok, sőt gyakran károsak. Az emberek nem a szárazföldön, hanem a vízben tanulnak meg úszni.
A gyülekezeteknek sok fontos kötelezettségük van. Egyik kimagasló ezek közül, hogy az ifjúságot ösztönözzék Krisztus akaratának teljesítésére!
Krisztus és gyülekezete között a viszony nagyon szoros, mély és szent. Ő a
Vőlegény, a gyülekezet a mennyasszony. Ő a Fej, a gyülekezet a test. Ebből következik, hogy a Krisztussal való kapcsolat magában foglalja az Ő gyülekezetével
való kapcsolatot is.
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A gyülekezet szolgálatára van megszervezve, és a Krisztusért való szolgálatban a gyülekezettel való kapcsolat az első lépés. A Krisztus iránti hűség megköveteli a gyülekezeti kötelességek hűséges teljesítését. Ez egy fontos része a helyes kiképzésnek. Az a gyülekezet, amelyet a Mester jelenléte hat át, közvetlen
erőfeszítéseket fog tenni a külvilágért.
A munkának sok olyan ága van, amelyben ifjúságunk alkalmat találhat a hasznos munkára. Szervezzék őket csoportokba a szolgálatra, és az együttműködés
segítségnek és bátorításnak fog bizonyulni számukra! A szülők és tanítók azáltal,
hogy érdeklődést tanúsítanak az ifjúság munkája iránt, nagyobb tapasztalataikkal áldásukra szolgálhatnak, és erőfeszítéseiket hatásosabbá tehetik a jóra.
Az ismeretség felébreszti a rokonszenvet, a rokonszenv pedig a tevékeny
szolgálat forrása. Abból a célból, hogy felébresszük a gyermekben és ifjakban
a rokonszenv és áldozatkészség lelkületét a távoli területeken élő milliók iránt,
ismertessük meg velük ezeket az országokat és népeiket! Ezen a téren sokat
tehetnének iskoláinkban. Ahelyett, hogy a történelem nagy embereinél: Nagy
Sándornál, Napóleonnál stb. időznének, tanulmányozzák a tanulók olyan férfiak
életét, mint Pál apostol, Luther Márton, Moffatt, Livingston és Carey, valamint
a jelen missziótörekvések feltáratlan történelmét. Ahelyett, hogy megterhelnék
agyukat a nevek sorával és olyan elméletekkel, amelyeknek életünkben nincs
komoly jelentősége, és amelyekre az iskolán kívül alig gondolnak, tanulmányozzanak minden országot a missziós feladatok fényében, és ismerkedjenek meg a
népekkel és szükségleteikkel!
Az evangéliumnak befejező munkájában hatalmas területet kell elfoglalnia,
ezért a munka elvégzése érdekében nagy segítségre van szükség a nép köreiből,
jobban mint valaha. A Mester elhívja az ifjabbakat és idősebbeket is a mezőről,
a szőlőskertből, a műhelyekből, és elküldi őket, hogy közöljék üzenetét. Sokan
közülük csak kevés nevelést kaptak, azonban Krisztus olyan képességeket lát
bennük, amelyek érdemesítik őket szándékának végrehajtására. Ha szívüket adják munkájukba és továbbra is tanulók maradnak, akkor alkalmassá teszi őket az
Érette való munkálkodásra.
Megváltónk, aki ismeri a világ nyomorának és kétségbeesésének mélységeit,
tudja milyen eszközök által hozhat enyhülést számukra. Mindenütt sötétségben
lévő lelket lát, akiket meggörnyesztett a bűn, a szomorúság és fájdalom; azonban látja lehetőségeiket is. Látja a magasságokat, ahová eljuthatnak. Habár az
emberek rosszra használják és eltékozolják talentumaikat, elvesztették kegyes
férfiasságuk és nőiességük méltóságát, Megváltónknak meg kell dicsőülnie szabadításukban és megváltásukban.
A föld zord helyein élő szűkölködőkért végzett munka terhét Krisztus azokra
helyezi, akik együtt éreznek a tudatlanokkal és azokkal, akik távol esnek az úttól.
Jelenléte által fogja segíteni azokat, akik együttérző, részvétteljes szívvel vannak
irántuk, habár kezük durva és ügyetlen. Megváltónk azok által fog munkálkodni,
akik kegyelmet látnak a nyomorúságban és nyereséget a veszteségben. Amikor
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a világ Világossága elvonul előttünk, akkor a viszontagságokban kiváltságot látnak, a zűrzavarban rendet, és a látszólagos kudarcban sikert. A szerencsétlenségeket álruhába öltözött áldásoknak, a szenvedéseket kegyelmi ajándékoknak
tekintik. A nép közül származó munkások - osztozva embertársaik szomorúságában, amiképpen a Mester is osztozott az egész emberiség szomorúságaiban - hit
által szemlélik Őt, amint együttmunkálkodik velük.
„Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet...” (Sof 1:14). A világot
figyelmeztetnünk kell erre!
Azzal a felkészüléssel, amelyet elnyerhetnek, az ifjak és idősebbek ezreinek
át kell adniuk magukat erre a munkára! Már sok szív felelt a Mester hívására,
és számuk még növekedni fog. Minden keresztény nevelő működjön együtt rokonszenvvel ezekkel a munkásokkal! Bátorítsák és segítsék a gondjaikra bízott
ifjúságot, hogy készek legyenek csatlakozni soraikhoz!
Nincs a munkának olyan ága, amelyben ifjúságunk még nagyobb áldást ne
nyerhetne. Akik a lelkészi szolgálatba lépnek, Isten jobb kezévé lesznek; az angyalok munkatársai, olyan eszközökké válnak, akik által az angyalok elvégzik küldetésüket. Az emberi munkások, amikor együttműködnek a mennyei lényekkel,
részesülnek neveltetésük és tapasztalataik áldásában is. Melyik egyetem versenyezhet ilyen nevelőeszközökkel?!
A munkások helyesen kiképzett és jól felszerelt serege milyen hamar elvihetné a megfeszített, a feltámadott és a nemsokára eljövendő Megváltó üzenetét
az egész világra! Milyen hamar eljöhetne a vég! A szenvedés, a nyomorúság
és a bűn vége! Itteni tulajdonaink helyett, ahol minden magán viseli a bűn és
szenvedés nyomait, milyen hamar elnyerhetnék gyermekeink örökségüket ott,
ahol: „Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak” (Zsolt 37:29), ahol
„... nem mondja a lakos: beteg vagyok...” (Ésa 33:24), „... és nem hallatik többé
abban siralomnak és kiáltásnak szava” (Ésa 65:19).

<<< vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK,
vállalkozások)

1.

KÖTET,

137-138.

(Kockázatos

üzleti

Láttam, hogy néhányan kimentik magukat Isten ügyének támogatásából,
mivel adósságok terhelik őket. Ha közelről megvizsgálnák szívüket, felfedeznék,
hogy önzés az igazi ok, amiért nem hoznak áldozatot az Úrnak. Néhányan mindig adósok maradnak. Pénzéhségük miatt Isten felvirágoztató keze nem lesz velük, hogy megáldja vállalkozásaikat. Jobban szeretik a világot, mint az igazságot.
Nem szerelik fel magukat, nem készülnek Isten országára.
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Amikor új szabadalom járja be az országot, az igazság állítólagos hívei kölcsönt hajtanak fel, és ebbe ruházzák. Isten jól ismeri mindenki szívét. Minden
önző indíték ismert előtte, ezért engedi, hogy olyan helyzet álljon elő, mely
megpróbálja hitvalló népének szívét; hogy kipróbálja és fejlessze jellemüket.
Némely esetben az Úr hagyja, hogy teljesen tönkremenjenek. Keze ellenünk
van, hogy csalódjanak reményeikben; szétszórja, amijük van. Akik igazán szívükön viselik Isten ügyét, és készek kockáztatni az ügy fejlesztéséért, azok biztos és
csalhatatlan beruházásnak találják. Némelynek száz annyija lesz ebben az életben, és örök élete az eljövendő világban. Nem mindenki kapja meg százszorosát
ez életben, mert nem tudná elviselni. Ha sokat bíznának rájuk, balga intézővé
válnának. Az Úr az ő javukért visszatartja, de mennyei kincsük biztonságban van.
Mennyivel jobb az ilyen beruházás!
Némely testvértinknek az a kívánsága, hogy gyorsan, sokat keressenek, ráveszik őket, hogy új vállalkozásba kezdjenek, tőkét fektessenek be. Ám gyakran e pénzszerző várakozásuk nem válik valóra. Azt ölik bele, amit Isten ügyére
költhettek volna. E vállalkozásokban elvakultság van. Annak ellenére, hogy már
annyiszor előfordultak a dolgok, s kárt vallottak, mégis sokan nehezen tanulnak.
Sátán csalogatja, lerészegíti őket a várt nyereséggel. Mikor reményük szertefoszlik, balga kalandjaik következtében sokféle csüggedésbe esnek. Ha pénzt
veszítenek, szerencsétlenségnek tartják. Mégse feledjék, hogy más tulajdonát
kezelik, hogy csak intézők, s Istennek nem tetszik javai botor igazgatása, mert a
jelenvaló igazság fejlesztésére lehetett volna felhasználni azokat. Az elszámolás
napján a hűtlen szolgának számot kell adnia intéző tevékenységéről.

<<< vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK A LELKÉSZEKNEK, 74 -77. (Az ember szükséglete
és Isten gondviselése)
ISTEN-ADTA KÉPESSÉGEK FELHASZNÁLÁSA
Vajon nem tehetnénk-e többet a gyülekezetekért, hogy felébredjenek és a
kapott világosság szerint éljenek? Isten minden embernek kiszabta munkáját.
A legszerényebbek s a legerősebbek is az Úr javára jó befolyást áraszthatnak.
Szenteljék képességeiket Istennek, ki-ki munkálkodjék kijelölt munkahelyén. Az
Úr elvárja, hogy mindenki a legjobbat tegye. Ha világosság hatol szívünkbe, Isten
elvárja, hogy munkánk, világosságunk szerint való legyen, összhangban Krisztus
teljességének mértékével, amit kaptunk. Minél jobban értékesítjük tudásunkat
és használjuk képességeinket, annál több tudást nyerünk, annál több képességünk lesz, hogy több és jobb munkát végezhessünk.
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Talentumaink nem saját tulajdonunk, hanem az Úréi, mi sáfárkodásra kaptuk.
Felelősek vagyunk az Úr javainak felhasználásáért, sőt akkor is, ha visszaélünk
velük. Isten felhív bennünket, hogy a ránk bízott talentumokat kamatoztassuk,
hogy amikor a Mester eljön, akkor a sajátját kamatoztassuk, hogy amikor a Mester eljön, akkor a sajátját kamatostól kapja vissza. Krisztus saját vérével vásárolt meg bennünket, szolgájául. Vajon szolgáljunk-e neki? Vajon hozzálássunk-e,
hogy Isten méltóknak találjon bennünket? Vajon eljárásunkkal bizonyítjuk-e,
hogy kegyelmének sáfárai vagyunk? A Mesterért folyó minden igyekezetünket,
ha tiszta, őszinte szívből fakad, jó illatú áldozatként fogadja el.
Értelmes, láthatatlan lények figyelik életünket. Állandóan tanú áll mellettünk, hogy lássa, hogyan sáfárkodunk a reánk bízott javakkal. Amikor a hű szolga
kamatostul együtt visszaadja talentumait, semmire sem tart igényt. Tudja jól,
hogy azokat Isten adta kezére, s a Mestert dicsőíti érettük. Tudja, hogy a kapott
tőke nélkül nem érhetett volna el eredményt, mert tőke nélkül nincs kamat. Így
szól: „Uram, öt talentumot adtál vala nekem, íme más öt talentumot nyertem
azokon.” Gondolja meg a gyülekezet, vajon kamatoztatja-e azt a tőkét, amit az
Úr adott? Krisztus kegyelme nélkül egyetlen lélek sem juthatna be az örök életre, tehát jogosan mit sem követelhetünk. Noha mit sem igényelhetünk, ám ha
hűséges sáfárok vagyunk, az Úr megjutalmaz, mintha az érdem bennünket illetne. Így szól: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután,
menj be a te uradnak örömébe.”
Milyen sokan bánkódnak majd elmulasztott alkalmuk miatt, amikor már
mindörökre késő! Ma még vannak talentumaink és alkalmaink, bár nem tudjuk,
hogy meddig. Tehát dolgozzunk, amíg nappal van. Mert eljön az éjszaka, amikor
senki sem munkálkodhat. „Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily
munkában talál.”
ÉLEDJEN ÚJJÁ AZ ELSŐ SZERETET
Több munkás eredménytelenségének az az oka, hogy inkább önmagukban
bíznak, mint az Úrban. Nem érzik határozott szükségét annak, hogy missziómunkájukat Krisztusban végezzék. Amíg nem él bennük Krisztus lelkülete, s amíg
nem tanítják az igazságot úgy, ahogyan Krisztusban van, nem sok eredményt
érhetnek el. Én félelemmel járok Istenem előtt. Nem tudom, hogy az engesztelő áldozat magasztos tárgyköréről hogyan beszéljek, vagy hogyan írjak. Nem
tudom, hogy e tárgyköröket, hogy tárjam elő olyan elevenítő erővel, ahogyan
bennem élnek. Reszketek a félelemtől, nehogy felületes szavakkal kisebbítsem
az üdvösség magasztos tervét. Tiszteletteljes félelemmel borulok le Isten előtt,
s kérdem: Kicsoda alkalmas ezekre? Hogyan beszélhetek, hogyan írhatok hittestvéreimnek, hogy felfogják a mennyből villanó fénysugarakat? Mit is mondhatok?
„TÉRJ MEG, ÉS AZ ELŐBBI CSELEKEDETEKET CSELEKEDD”
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A gyülekezet légköre annyira fagyos, lelkülete pedig olyan sajátságos, hogy
az egyszerű, mennyei eredetű kegyesség példáját el nem viselheti. Első szeretetük melege elfagyott, s ha a Szentlélek keresztsége meg nem öntözi, Isten elmozdítja gyertyatartójukat helyéből, ha meg nem térnek és az első cselekedeteiket nem cselekszik. A gyülekezet első cselekedetei azok voltak, amikor a hívők
felkeresték barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket, s szeretettől túláradó szívvel
beszéltek Jézusról, hogy mit jelent számunkra Jézus és mit jelentenek ők Jézusnak. Oh, vajha az Úr felébresztené a felelősségteljes tisztségek hordozóit, hogy
munkához lássanak, ám nem a maguk erejében. Amit saját erejükből végeznek,
az nélkülözi Krisztus befolyását és pecsétét.
AZ ÖNZÉS MEGRONTÓ HATÁSA
Amit megszenteletlen munkások végeznek, mindazt önzés szennyezi. Szükségük volna arra, hogy szüntelen imádkozzanak, de nem teszik. Vigyázniuk és
imádkozniuk kellene. Szükséges volna, hogy a mű szentségét érezzék, ám sajnos
nem érzik. Úgy bánnak szent dolgokkal, mint a közönségessel. Lelki dolgok lelkiképpen ítéltetnek meg. Amíg nem isznak az élet vízéből, amíg Krisztus nem él
bennük, amint az örök életre buzgó víznek kútfeje, addig senkit sem üdíthetnek
fel, senki számára sem jelentenek áldást, s ha meg nem térnek, Isten elmozdítja
gyertyatartójukat helyéből. A lélekmentés művében hosszan tűrésre, legyőzhetetlen emberszeretetre, mindenható hitre van szükség. Ne álljon előtérben az
„én.” Krisztustól áradó bölcsesség szükséges ahhoz, hogy emberek lelkéhez férkőzhessünk.
Az evangélium munkásai, ha sikeresen akarnak foglalkozni lelkekkel, akkor
vetkőzzék le énjüket. Nincs helye a szidalmazásnak vagy ingerültségnek, vagy
a tekintély önkényes alkalmazásának. Újjal ne mutogassanak, hiábavalóságot
ne szóljanak, ám Jézus iránti szeretettől izzó szívvel lássanak munkához, drága
lelkek érdekében, akikért az Úr meghalt. Az önelégült lelkészek nem leplezhetik gyengeségüket. Önmagukba vetett bizalommal, beképzelten állnak a próbák
elé, s láthatóvá válik, hogy Jézus nincs velük. Többen vannak ilyen önelégült lelkek. Kemény tapasztalatok, vereségek tanítják majd meg őket. Ám csak kevesen
fogadják el a tanítást, többen elesnek a megpróbáltatások alatt. Kudarcaik miatt
a körülményeket okolják, s azt hiszik, hogy mások nem értékelik képességeiket.
Ha megalázkodnának Isten keze alatt, Tőle tanítást nyernének.
A SZOLGÁLAT LÉNYEGES KELLÉKEI
Akik nem tanulnak mindennap Krisztus iskolájában, akik nem töltenek több
időt komoly imában, azok nem alkalmasak arra, hogy Isten művének bármelyik ágában dolgozzanak. Mert ha mégis részt vesznek benne, romlottságuk
erőt vesz rajtuk, hiúságukban elbizakodnak. Akik Jézus Krisztus munkatársaivá
válnak, s akik lelki dolgokat lelkiképpen ítélnek meg, érezni fogják, hogy men�nyei kegyelemre, kegyességre és bölcsességre szorulnak, hogy Isten művében
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tevékenykedhessenek. Sokan sem nem égnek, sem nem világítanak, ám mégis
elégedettek. Nyomorúságosan hideg és közönyös állapotban vannak sokan, akik
ismerik az igazságot, láthatóan elhanyagolják kötelességeiket, amiért az Úr felelősségre vonja majd őket.
Isten adta nekünk Jézust. Benne pedig Isten nyilatkozik meg. Megváltónk
mondja: „Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám
szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” „Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől
fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.” Ha ismerjük Istent és
Jézus Krisztust, akit elküldött, a lélek kimondhatatlan örömet élvez. Oh, mennyire szükségünk van Isten jelenlétére! S Szentlélek keresztségéért minden munkás
imádkozzék Istenhez. Csoportok jöjjenek össze, hogy Istenhez forduljanak különleges segítségért, mennyei bölcsességért, annak érdekében, hogy Isten népe
tudja, hogyan tervezzen, gondolkozzék és hajtsa végre munkáját.
Különösen azért imádkozzunk, hogy az Úr válassza ki ügyvivőit, s, hogy részesítse misszionáriusait a Szentlélek keresztségében. A tanítványok tíz napon át
imádkoztak, mielőtt a pünkösdi áldást elnyerték. Ennyi időt igényelt, hogy megértsék, mit jelent a hathatós ima, a közeledés Istenhez, bűneik bevallása, szívük
megalázása Isten előtt. Továbbá, hogy mit jelent, ha hittel szemlélik Jézust és
átalakulnak az ő képmására. Amikor az áldás hullott, betöltötte az egész gyülekező helyet, majd pedig hatalommal felruházva széjjeljártak, hogy a Mesterért
eredményes munkát végezzenek.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz
9.Tanulmány javasolt olvasmánya
COUNSELS ON STEWARDSHIP, PP. 20–23.
Miért alkalmaz Isten embereket munkatársaiként?
Isten nem függ az emberektől ügyének előmozdítása érdekében. Az angyalokat az igazságának követeivé tette. Saját maga nyilatkoztatta ki akaratát, amikor a
Sínai-hegyen kihirdette a törvényt. Azonban azért, hogy a jóindulat és szívesség
lelkületét ápolja bennünk, úgy döntött, hogy embereket alkalmaz munkájában.
A mások érdekében tett minden önfeláldozás megerősíti az adományozó szívében a jótékonyság lelkületét, közelebb hozva őt a világ Megváltójához, aki
„gazdag volt, de érettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodjunk”. Csak akkor lehet áldás számunkra az élet, ha megvalósítjuk teremtésünk isteni célját. Isten minden jó ajándéka az embernek csak átoknak bizonyul, ha nem embertársai áldására és Isten ügyének előmozdítására használja
fel őket a földön.
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A gazdagság keresésének eredménye
A pénzszerzés iránti növekvő odaadás, az önzés, amelyet a haszonszerzési
vágy szül, gyengíti az egyház lelkiségét, és elveszi tőle Isten kegyelmét. Amikor
az elme és a kezek állandóan a pénzszerzéssel kapcsolatos tervekkel és a pénz
felhalmozásával vannak elfoglalva, Isten és az emberiség igényei feledésbe merülnek.
Ha Isten jóléttel áldott meg minket, az nem azt jelenti, hogy időnket és figyelmünket el kell terelni Róla, és arra kell fordítanunk, amit kölcsönadott nekünk.
Az Ajándékozó nagyobb, mint az ajándék. Hatalmas áron vásároltattunk meg,
nem a magunkéi vagyunk. Elfelejtettük-e azt a végtelen árat, amit megváltásunkért fizettek? A hála kihalt-e a szívből? Nem hoz-e szégyent az önző, könnyed
és engedékeny élet Krisztus keresztjére? … Élvezzük ennek a végtelen önfeláldozásnak a gyümölcsét, és mégis, amikor dolgoznunk kell, amikor a pénzünk
a Megváltó munkáját segíthetné a lelkek üdvösségében, visszariadunk a kötelességtől, és mentségért imádkozunk. Aljas lustaság, hanyag közömbösség és
gonosz önzés tesz érzéketlenné Isten kívánalmaival szemben.
Ó, Krisztusnak, a mennyei Felségnek, a dicsőség Királyának viselnie kell a nehéz keresztet, viselnie kell a töviskoronát, és ki kell innia a keserű poharat, miközben mi nyugodtan hátradőlünk, felmagasztaljuk magunkat, és elfeledkezünk
azokról a lelkekről, akikért meghalt, hogy megváltsa őket drága vére által! Nem!
Adjunk, amíg van erőnk, dolgozzunk, amíg van erőnk! Dolgozzunk, amíg nappal
van! Szenteljük időnket és eszközeinket Isten szolgálatára, hogy elnyerjük helyeslését és jutalmunkat.
Legnagyobb harcunk az énnel van
Ebben az életben a javaink korlátozottak, de az a nagy kincs, amelyet Isten
a világnak ajándékoz, korlátlan. Felülmúl minden emberi vágyat, és messze túlmutat emberi számításainkon. A végső döntés nagy napján, amikor minden embert cselekedetei szerint ítélnek meg, az önigazolás minden hangja elhallgat;
mert látni fogjuk, hogy az Atya az embernek adott ajándékában mindent odaadott, amit csak adhatott, és nincs mentségük azoknak, akik visszautasították a
kegyelmi meghívást.
Ha ellenségünk van, félnünk kell. Legnagyobb harcunk a megszenteletlen
énünkkel van. Amikor önmagunk felett győzünk, akkor Ő, aki szeretett minket,
győzteseknél nagyobbá tesz minket. Testvéreim, elnyerhetjük az örök életet.
Harcoljuk meg a hit szép és jó harcát! Nem a jövőben, hanem most van a próbaidőnk, és amíg ez tart, addig fontoljuk meg ezt a bibliaverset: „Keressétek
először Istennek országát és az Ő igazságát, és ezek mind – azok a földi dolgok,
amelyeket most Sátán olyan gyakran csapdákul használ fel, hogy megtévesszen
és becsapjon minket –, megadatnak néktek.”
COUNSELS ON STEWARDSHIP, PP. 20–23.
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Folt a jellemen
Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ebben a világban próbatétel
elé állítanak bennünket, hogy meghatározzák alkalmasságunkat a jövőbeli életre. Senki sem léphet be a mennybe, akinek jellemét beszennyezte az önzés csúnya foltja. Ezért Isten itt tesz próbára minket, amennyiben ránk ruház különböző
javakat, hogy ezek felhasználásával kinyilvánítsuk, ránk bízhatja-e az örökkévaló
javakat.
A tulajdonunk csak letétben van
Legyen bármilyen nagy vagy bármilyen kicsi is az egyén tulajdonában lévő
javak mennyisége, ne feledje, hogy ez csak letétbe van helyezve nála. Erejéről,
ügyességéről, idejéről, tehetségéről, lehetőségeiről és eszközeiről számot kell
adnia Istennek. Ez egyéni munka. Isten ad nekünk, hogy olyanokká válhassunk,
mint Ő: nagylelkűekké, nemesekké, jótékonyakká. Azok, akik megfeledkezve isteni küldetésükről, csak a megtakarításra vagy a büszkeség és önzés ápolására
törekszenek, biztosíthatják e világ előnyeit és örömeit, de Isten szemében nyomorultak, nyavalyásak, szegények, vakok és mezítelenek.
Ha helyesen alkalmazzák, a gazdagság a hála és a vonzalom aranykötelékévé
válik az ember és embertársai között, és olyan erős kötelékké, amely Megváltójához irányítja vonzalmát. Isten drága Fiának végtelen ajándéka szívből jövő
hálára indít az Ő kegyelméből. Aki részesül Krisztus szeretetének fényéből, az a
legszentebb kötelességének tartja, áldott világosságot árasszon a sötétségben
lévő lelkekre.
Birtokolni Krisztus jellemének tulajdonságait
Az Úr megengedi, hogy szenvedés és csapás érjen minket, hogy felrázzon önzésünkből, és felébressze bennünk jellemének tulajdonságait: az együttérzést, a
gyengédséget és a szeretetet.
Az isteni szeretet akkor éri a legmeghatóbb vonzerejét, amikor arra szólít fel
bennünket, hogy ugyanazt a gyengéd együttérzést nyilvánítsuk ki, amit Krisztus.
A fájdalmak Férfia volt, és ismerte a gyászt. Minden megpróbáltatásunkban velünk együtt szenved. Úgy szereti a férfiakat és a nőket, mint a saját vére árán vásároltakat, és ezt mondja nekünk: “Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást
szeressétek; ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.”
A legnagyobb megbecsülés, a legnagyobb öröm
Isten az élet, a fény és az öröm forrása a világegyetem számára. Mint a nap
a fénysugarait, úgy árasztja áldásait minden egyes teremtményre, amelyet al-
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kotott. Végtelen szeretetében megadta az embereknek azt a kiváltságot, hogy
részesei lehessenek az isteni természetnek, és ők is áldásokat áraszthassanak
embertársaikra. Ez a legnagyobb megtiszteltetés, a legnagyobb öröm, amelyben Isten az embereket részesítheti. Azok kerülnek a legközelebb Teremtőjükhöz, akik így részt vesznek a szeretet munkájában. Aki nem hajlandó Istennel
együttműködni, aki önző kívánságai miatt figyelmen kívül hagyja embertársai
szükségleteit, vagy aki itt a földön halmozza fel kincseit, az megtagadja magától
a leggazdagabb áldást, amelyet Isten adhatna neki.

<<< vissza a 9. tanulmányhoz
10.Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 50-60. (CSÍPŐS NYELVEK; ÖNZÉS ÉS
A VILÁG SZERETETE)
CSÍPŐS NYELVEK
F. testvér szívén viselte-viseli az Isten ügyét de túlságosan szívére vette a dolgokat, és sok olyan terhet vállalt magára, amit nem kellett volna. Ezért egészsége megsínylette az ügyeket. Olykor túlzó megvilágításban látta a dolgokat; szerette volna, ha mindenki egyetért vele. De mert a többiek nem az ő szemével
néztek, csaknem leroskadt a teher alatt. Nagyon szívére veszi a dolgokat, s az a
veszély fenyegeti, hogy másokra is rá igyekszik erőszakolni nézeteit.
F. testvérnő szeretne keresztény lenni, mégsem gyakorolja a tartózkodó
megfontolást és az igaz előzékenységet. Nagyon hamar felforr, heveskedő és
magabiztos. Jellemének érdesebb oldalait mutogatja, s ez nem a legjobb színben tünteti fel őt. Hangulata szerint cselekszik, amint épp kedve tartja, s olykor
nyugtalanítók és túlzók az elgondolásai. Határozott nézetei vannak az emberekről, és eltűri, hogy jellemének ez a vonása fejlődjék, ami nagyon akadályozza
lelki növekedését, s kárt okoz a gyülekezetnek is. Sokszor szól meggondolatlanul, épp, ami az eszébe jut. Ezzel erősen hat férjére is, aki emiatt gyakran felhevülten cselekedett. Holott, ha várt volna, és nyugodtan szemügyre vette volna a
dolgokat, sokkal jobb lett volna neki, s a gyülekezetnek is. Mit sem nyerünk, ha
elhamarkodjuk a dolgokat, vagy heveskedünk.
F. testvérnő ösztönére hallgat, kákán is csomót talál, és túl sok a mondanivalója fivéreink és nővéreink ellen. Ez zavart okoz bármelyik gyülekezetben. Ha
megtanulna uralkodni magán, döntő győzelmet aratna. Ha mennyei ékességre
törekedne, a zavartalan szelídség és lelki nyugalom díszére, amit Isten, az ég és
föld alkotója értékesnek tart, akkor jelentős segítség lenne a gyülekezetben. Ha
ápolná magában a Krisztus lelkületét, ha törekedne a békességre, a maga lelki
élete is felvirágozna, de áldás lenne bárhol a gyülekezetre. Ha meg nem tér, ha
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teljesen meg nem változik, ha nem fegyelmezi magát, hogy lakatot tegyen a
szájára, ha könnyen haragra lobban, ha nem gyakorolja az igazi keresztény előzékenységet, az csak ártani fog, akkor csak boldogtalanságot zúdít környezetére.
Önfejűnek látszik, noha ez pusztítást végez benne, s elidegeníti a barátait. Önfejűsége sok bajt okozott már neki, és megbántotta legmeghittebb barátait is.
Ha tehetős emberek fukarul bántak férjével, ha nem részesítették előnyben
a világiakkal szemben, akkor megsértődött, telekürtölte vele a világot, és ott is
elégedetlenséget korbácsolt fel, ahol az ismeretlen volt. E világ a legjobb esetben is csak önző. Sokan, noha vallják az igazságot, nem szentelődnek meg általa,
ezért nincs szívük, hogy akár jelentéktelen összeggel is engednének az árból,
ha szegény testvéreikről, nem pedig jómódú világiakról van szó. Nem szeretik
embertársukat, mint magukat. Isten előtt kedvesebb lenne, ha kevésbé önzők
lennének, ehelyett önzetlen jótékonykodásra törekedve.
Mikor F. testvérnő önző lelkületet vett észre valamely adásvételben, még
nagyobb bűnnel tetézte be; nagyon bántotta a dolog, ezért úgy beszélt róla,
ahogyan beszélt. Akkor tévedett, amikor sokat várt el. Nyelve valóban féktelen
testrésze, gonoszsággal telt, pokoltól lángra lobbant világ. Meg nem szelídített,
s meg sem szelídíthető. F. testvérnőt a bosszúállás lelkülete tüzeli; ha megbántották, ez bukkant elő magaviseletéből. Mindez helytelen. Keserűséget táplál
magában, ami merőben idegen a Krisztus lelkületétől. Haragot, neheztelést
és mindennemű szeretet nélküli fellobbanásokat engedünk meg magunknak,
mikor azok ellen szólunk, akikre bosszankodunk; mikor rendre felsorakoztatjuk
embertársaink ballépéseit, hibáit és bűneit. Ezzel csak testies vágyainknak teszünk eleget.
F. testvérnő, ha bánt, hogy embertársad vagy barátod rosszat tesz – a maguk
lelki kárára – ha vétkezik ellened testvéred, kövesd a Biblia szabályát: „Menj,
fedd meg négyszemközt.” Mikor ahhoz fordulsz, akit hibásnak tartasz, ügyelj,
hogy szelíden és alázatos szívvel szólj. Haragjában ugyanis nem azt teszi az ember, ami Isten szemében igaz. Lehetetlen másképp jobb belátásra bírni a tévelygőt, mint a szelídség, gyöngédség, és szeretet szellemében. Ügyelj modorodra. Kerüld el az oly tekintetet vagy mozdulatot, szót vagy hanghordozást, mely
büszkeség vagy önelégültség ízű. Őrizkedj az olyan szótól vagy tekintettől, mely
téged dicsőítene, vagy a te jóságodat s igaz tetteidet szegezné szembe hibáikkal. Vigyázz, nehogy a legkevésbé is megvető, lehengerlő, vagy fennhéjázó
légy. Óvatosan kerüld a harag látszatát is; s bár ha világosan megmondod, amit
akarsz, mégse tégy szemrehányást, ne vádolj metszőn; ne tüzesítse át szavadat
más, mint az őszinte szeretet. Legfőképp pedig ne legyen benned gyűlölet vagy
rosszakarat, keserűség vagy sértődöttség. A szerető szívből csakis nyájasság és
gyöngédség áradhat. E becses gyümölcsök mégse akadályozzanak meg, hogy a
legkomolyabban szólj, mintha angyalok néznének, s a közelgő ítélet tudatában
szólnál. Ne feledd, hogy a feddés sikere jórészt attól a lelkülettől függ, mellyel
végzik. Ne hanyagold el a buzgó imát, hogy alázatos szívű lehess, hogy Isten an-
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gyalai menjenek előtted, s készítsék elő azok szívét, kiket meg akarsz közelíteni.
Könyörögj, hogy annyira lágyítsák meg szívedet mennyei, áldásos hatásokkal,
hogy igyekezeted eredményes legyen. Ha jó eredménnyel jársz, ne magadnak
tudd be. Csakis Istent dicsőítsd. Isten maga végezte el az egészet.
Máskor is mentegetted magadat, mikor rosszat mondtál fivéredre, nővéredre vagy embertársadra, mielőtt hozzáfordultál volna, s megtetted volna az Isten
által ránk parancsolt lépéseket. Azt felelted, hogy nem szóltál, csak már mikor
annyira szorongatott az ügy, hogy nem bírtad tovább. Mi szorongatott? Nem
félreérthetetlen kötelességednek, az így szól az Úrnak elhanyagolása? Bűnt követtél el, mert nem fordultál a tévelygőhöz, nem feddted meg négyszemközt.
Ha nem tetted meg, ha engedetlen voltál Isten iránt, akkor csakis szorongást
érezhetsz, hacsak a szíved meg nem keményedett, amíg Isten parancsát lábbal
tapostad, és gyűlölted testvéredet vagy felebarátodat. S hogyan könnyítettél
magadon? Isten a mulasztás bűnét rója fel ellened, amiért nem mondtad meg
testvérednek a hibáját. Te pedig bűn elkövetésével mentegeted és nyugtatod
magadat – másnak mondod el testvéred bűnét Hát így kell nyugalmat vásárolni;
azzal, hogy bűnt követsz el?
Lehet, hogy a bűnös megmentésére fordított minden igyekezet gyümölcstelen marad. Lehet, hogy a jóért rosszal fizetnek. Lehet, hogy rád bőszülnek, ahelyett, hogy meggyőznéd őket. Mi történjék, ha nem hallgatnak meg, ha folytatják
gonosz útjukat, ami gyakran megesik. Olykor a legenyhébb és leggyöngédebb
intés sem eredményes. Ez esetben az áldás, melyet másnak szántál, amikor igazán cselekedtél vele, hogy hagyja el bűnét, s tanuljon meg jót tenni, a te fejedre
száll vissza. Ha a bűnös nem hallgat rád, légy nyájas hozzá, s bízd őt mennyei
Atyádra. Te megmentetted a lelkedet. Bűnük nem téged terhel többé. Ezen túl
nem vagy bűnrészes. S ha végül elkárhoznak, vérük a maguk fejére hárul.
Szeretett testvérem, teljesen meg kell változnod, máskülönben lemérnek a
mérlegen, és híjával találnak. Az …-i gyülekezetnek, különösen a szájas asszonyoknak, van mit tanulniuk: „Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem
zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak istentisztelete hiábavaló.” (Mit sem ér.) E fontos ügyben sokakat híjával találnak a mérlegen. Hol
vannak a keresztények, akik tartják magukat e szabályhoz? Akik Isten oldalán
szállnak síkra a gonosz fecsegők ellen? Aki Isten tetszésére tesz: őrt állít, állandó
őrt a szája elé, és lakatot az ajkára? Senkiről se mondjatok, s ne hallgassatok
meg rosszat. Ha nem lesz, aki meghallgatja őket, gonosz fecsegő sem marad.
Ha valaki rosszat mond előtted, vágj szavába. Ne hallgasd meg, ha mégannyira
finom is a modora, még ha csupán enyhe szavakat is használ. Hangoztathatja
elfogulatlanságát, mégis burkolt célzásokkal támad, s a sötétben mészárolja le
valaki hírnevét.
Mereven zárkózz el attól, hogy meghallgasd, még ha a susogó panaszkodik is,
hogy kötelessége a szólás. Kötelessége ám! Méregbe mártott titkokkal, mellyel
még barátok közé is éket ver a pletykálás! Ti, akik felelősnek tartjátok magaBIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 50-60. (CSÍPŐS NYELVEK; ÖNZÉS ÉS A VILÁG SZERETETE)
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tokat, menjetek, szabaduljatok terhetektől, de az Istentől rendelt úton. Menj,
fedd meg őt négyszemközt. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két
másikat, s fedd meg előttük. Ha ez sem használ, mondd meg a gyülekezetnek. A
hitetleneknek pedig, bárki legyen is, árva szót sem az ügyről. Az legyen az utolsó, hogy közöljük a közösséggel. Ne kürtöljétek ki hitünk ellenségeinek. Nincs joguk beleütni orrukat a gyülekezet ügyeibe. Nehogy kiteregessük előttük Krisztus
követőinek gyöngeségeit és ballépéseit!
Az Úr eljövetelére készülődők legyenek óvatosak s éberek, mert ellenségünk,
az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Szálljatok vele
szembe keményen, a hit erejével. „Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkát, hogy ne szóljanak álnokságot.
Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet és kövesse azt
Mert az Úr szeme az igazakon vannak, és az ő füle azoknak könyörgésein.”
ÖNZÉS ÉS A VILÁG SZERETETE
Kedves G. testvér és testvérnő!
Már régebben akartam írni nektek. Mikor az Úr által nyújtott világosság élesen elém rajzolódott, népünk előtt állva …-ban, némely dolgok gondolataim
homlokterébe léptek. Reméltem, hogy a következő összejövetelekre is itt maradtok, és folytatni tudjuk az elkezdett lelki beszélgetést. Sajnálattal látom azonban, hogy testvéreink, mikor értekezletet hívnak össze, nem mindig tartják fontosnak, hogy elő is készítsék az összejövetelt. Ahelyett, hogy mielőtt eljönnek,
Istennek szentelnék magukat, megvárják, hogy az értekezletre érkezve, más végezze el helyettük a felkészülést. Magukkal hozzák otthonukat, értékesebbnek
és fontosabbnak tartják, amit maguk mögött hagytak, minthogy Isten jövetelére
készítsék elő szívüket. Emiatt csaknem valamennyien úgy távoznak, jóra változás, lelki felüdülés nélkül, amint érkeztek. Az ilyen összejövetel rengeteg pénzbe
kerül, s ha a résztvevők nem merítettek áldást belőle, veszteség éri őket, s azok
dolgát is hallatlanul megnehezítik, akik felelősnek tartják magukat a hívők számának növeléséért. Népünk hamar szétszéledt az értekezletről. Ha mindenki
helyén maradt volna, s kivette volna részét a lelki munkából, akkor talán Isten is
nagyobb tisztogatást végzett volna.
G. testvérnő, üzenetet kaptam részedre. Távol állsz Isten országától. A világot szereted, s ez hideggé, önzővé, követelőzővé és zsugorivá tett. Neked a
csillogó dollár a szíved vágya. Mily kevéssé tudod, milyen szemmel néz Isten az
állapotodra! Borzalmas csalódás áldozata vagy. Ahelyett, hogy gondolkodásod
megújulásával átalakulnál, a világhoz szabad magadat. Életed nagymértékben
az önzés és az önszeretet példája. Mind eddig nem győzted le e sajnálatos jellemhibádat. Ha ki nem küszöbölöd, el fogod veszíteni a mennyet, sőt földi boldogságod is rettentően megsínyli. Most ilyen a helyzeted. A sötét felhő, mely
követett és követ, mely árnyékot vet életedre, egyre terjedelmesebb, egyre sötétebb lesz, míg teljesen el nem borítja egedet. Jobbra fordulhatsz, ott sem lesz
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fény, és balra, de ott sem lesz sugár.
Ott is bajt keversz magadnak, ahol nyoma sincs bajnak, mert nem rendezett
a lelki életed. Még nem szentelődtél meg. Panaszos, fösvény szellemed boldogtalanná tesz, s Istennek sem tetsző. Életedben csak magaddal törődtél, magad
akartál boldog lenni. Szegényes erőlködés ez, hiábavaló időtöltés. Minél többet
ruházol be itt, annál súlyosabb lesz veszteséged. Másrészt minél kevesebbet
építesz a magad szolgálatára, annál többet takarítasz meg. Idegen neked az önzetlen, érdektelen szeretet. S amíg nem látsz különösebb bűnt e becses vonás
hiányában, addig művelni sem igyekszel azt magadban.
Beleszerettél férjedbe, s hozzá mentél feleségül. Tudtad, hogy mikor hozzá
mész, azt is megígéred, hogy gyermekei anyja leszel. Mégis hiányosságot látok
benned e téren. Sajnálatos módon elégtelen vagy ebben. Nem szívleled férjed
gyermekeit, s hacsak teljesen meg nem változol, ha alaposan meg nem javulsz,
ha másképp nem neveled őket, ezek az értékes ékkövek tönkremennek. Gyermeknevelésedből hiányzik a szeretet, a gyöngédség külső megnyilatkozása.
Megmondjam az igazat, s ellenségeddé váljak miatta? Túlzottan át meg átitatott
az önzés, hogy szeretni tudd a más gyermekét. Az Úr közölte, hogy egybekelésetek nem virágzik fel, nem nyeri el az erő, az élet, az egészség áldását, s Isten
Lelke is magadra hagy, hacsak alaposan próbára nem tesz, le nem vizsgáztat
egész azon dolgokig, melyekben annyira hiányos vagy. Amint önzésed rombolja
a körülötted élő ifjú szíveket, így fonnyasztja el, és így rombolja le Isten átka
önző szereteted és egybekelésetek ígéreteit. Ha tovább folytatod önző utadat,
Isten még közelebb jön hozzád, s egyenként elveszi tőled bálványaidat, míg meg
nem alázod büszke, önző, féktelen szívedet.
Láttam, hogy Isten napján félelmetes elszámolás vár rád, mert nem teszel
eleget megbízásodnak. Nagyon keserűvé teszed e kedves gyermekek életét, különösen a kislányét. Hol a szeretet, a gyöngéd simogatás, a türelem? Meg nem
szentelt szívedben több a gyűlölet, mint a szeretet. A dicséret és bátorítás helyett csak szidás záporozik ajkadról. Modorod, nyers szigorúságod, rideg természeted olyan az érzékeny lánykának, mint a pusztító jégeső a gyönge növénynek.
Minden sujtásra csak hajlik, csak hajlik, míg ki nem száll belőle az élet, s összetörve, szétzúzva nem hever a földön.
Rájuk nehezedő kezed kiszárítja a gyermekekből a szeretet, reménység, s
öröm forrásait. A rájuk telepedett szomorúság sír le a lányka arcáról, de ez is,
ahelyett, hogy szeretetet és gyöngédséget váltana ki, csak türelmetlenséget és
kimondott gyűlölködést csihol ki belőled. Holott ha akarnád, élénkségre és a
boldogságra változtathatnád arckifejezésüket. „Azt képzeli, hogy nem látja ezt
az Isten? Ne venné tudomásul?” kérdezte az angyal. Megbüntet még téged e
dolgokért. Bár önként vállaltad e felelősséget, de Sátán kihasználta boldogtalan,
gyűlölködő, rideg természetedet, önszeretetedet, zsugoriságodat, önzésedet, s
most az jön felszínre minden torz vonásával, megrögzötten, csillapítatlanul, ös�szemorzsolva tégedet, mintha vaskézzel tenné. A gyermekek mindezt leolvassák
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az anya arcáról. Jól tudják, hogy szeretet vagy gyűlöletet fejez-e ki. Magad sem
tudod, mit művelsz. Hát nem ébreszti fel szánakozásodat az elborult kis arc, a
mély sóhajtás, mely a szomorú szívből kipréselődik, mikor szeretetre vágyna?
Hát nem! Belőled igazán nem! Csak még mélyebb szakadékot hasít a gyermek
és teközéd, csak még undorodóbb utálattal idegenkedsz tőle.
Láttam, hogy az apjuk sem viselkedik apák módjára. Az ő viselkedése sem
Istennek tetsző. Más rabolta el az apa szívét a véréből való vérétől. G. testvér,
nagyon rossz a látásod. Mint a család fejének, neked kellett volna megvetni a
sarkadat, és nem hagyni, hogy odáig fajuljanak a dolgok, mint ameddig fajultak.
Láttad, hogy rosszul mennek a dolgok, olykor aggódtál is, de attól féltél, hogy
jelen feleséged neheztelni fog, s hogy boldogtalan viszályt keltesz a családban.
Ezért csak hallgattál, amikor szólnod kellett volna. Csöppet sem vagy ártatlan
ez ügyben. Gyermekeidnek nincs anyja, aki védelmükre kelne, aki megóvná a
gyerekeket feleséged metsző szavaitól.
Gyermekeidet, s mindazokat a többi gyermekeket, akik elvesztették azt, akinek szívéből anyai szeretet áradt, oly veszteség érte, melyet lehetetlen pótolni. De ha valaki vállalja, hogy a lesújtott kicsinyek számára az anya helyébe áll,
kétszeres gondot, kétszeres terhet vállal, hogy ha lehet, még szeretetteljesebb,
még hosszútűrőbb, még lassúbb legyen a gáncsoskodással és fenyegetéssel,
mint tulajdon anyjuk lenne. Így töltse be a kicsinyek világán támadt tátongó
űrt. G. testvér, olyan vagy, mint aki elszunnyadt. Fogadd szívedbe gyermekeidet,
vedd körül védő karoddal, szeresd őket gyöngéden. Ha nem teszed, híjával találtak kerül a neved mellé.
Mindkettőtökre kötelesség vár. Egyszer s mindenkorra szüntessétek be a zúgolódást. G. testvér, ne tűrd meg, hogy feleséged szűkkeblű, zsugori, önző lelkülete uralkodjék viselkedéseden. Te is ittál lelkületéből, s mindketten megloptátok
Istent. A szegénység kifogásán rágódik ajkatok, de a menny tudja, hogy hamisan.
Ám szavatok valóra válik, valóban szegények lesztek, ha továbbra is hizlaljátok
magatokban a világ szeretetét. „Avagy az ember csalhat ja-e az Istent? Ti mégis
csaltok engem, és azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni
valóval. Átokkal vagytok elátkozva.” Töröljétek le ezt az átkot, minél hamarabb.
G. testvér, Isten intézője vagy, őrá vigyázz. Neki kell elszámolnod intéző tiszteddel, nem a feleségednek. Isten pénze az, amit kezelsz. Csak rövid időre bízta
rád, hogy vizsgáztasson, megpróbáljon; hogy lássa, jótékony leszel-e, gazdagodsz-e a jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozol-e. „Kincset gyűjtvén
magatoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet.” Isten kamatostól
elvárja tőled, ami az övé. Segítsen téged az Úr, hogy felkészülj az ítéletre. Feszítsd meg magadban az önzést. Hadd viruljanak szívedben a Lélek becses gyümölcsei. Űzd ki magadból a világot, romlott kívánságaival együtt. „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs
meg abban az Atya szeretete.” Ha olyan magasztos a hitvallásod, mint maga a
menny, de mégis önző, világ szerelmese vagy, nem lehet részed Isten országá-
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ban a megszenteltek, tiszták, szeplőtlenek között. „Ahol a kincsed, ott a szíved
is.” Ha a mennyben a kincsed, ott lesz a szíved is. Akkor a mennyet, az örök
életet, a hervadhatatlan koronát emlegetitek majd. Ha meg a világon gyűjtötök
kincset, a földi dolgokról fogtok beszélgetni; akkor ezek a veszteségek és nyereségek aggasztanak. „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri,
lelkében pedig kárt vall. A vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért.”
Van remény s üdvösség számotokra, ha úgy érzitek, hogy feltétlenül el kell
nyernetek, vagy elvesztek. Jézus mindörökre üdvözíteni tud. De kedves G. testvérnő, ha Isten valaha is szólt általam, ijesztően megcsalod magadat állapotod
felől. Alaposan meg kell térned, máskülönben sosem leszel azok között, akik a
nagy üldöztetésből jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében.

<<< vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 707-709. (FELELŐS VAGY A KAPOTT
VILÁGOSSÁGÉRT)
Az Úr elém tárta P. testvéri esetét. Jó ideje már, hogy szembeszegül az igazsággal. Nem az a bűne, hogy nem fogadta be, amit őszintén tévedésnek tartott,
hanem, hogy nem kutatott szorgalmasan, s nem ismerte meg töviről-hegyire,
mit is ellenez. Magától értetődőnek vette, hogy a szombattartó adventisták testülete téved. Ez a nézet nagyon megfelelt érzéseinek, mert nem látta be annak
szükségét, hogy a Szentírás szorgalmas, komoly imával végzett kutatásával találja meg a feleletet. Ha ezt tette volna, mára messze túljutott volna jelen álláspontján. Nagyon akadozva fogadta el a bizonyítékot, s nagyon hanyag, hogy
kutatná a Szentírást, utánanézzen, hogyan állnak e dolgok. Pál nem tartotta dicséretre méltónak azokat, akik körömszakadtáig szembeszegültek tanításaival,
míg csak a bizonyíték súlya alatt kénytelenek voltak elfogadni a tanításait, melyet Istentől nyert.
Pál és Silás jó eredménnyel fáradoztak a zsinagógában Thesszalonikában.
De a hitetlen zsidókat ez nagyon bántotta, azért zendülést szítottak ellenük, az
egész várost lázba akarva hozni. A két odaadó apostol kénytelen volt elhagyni
Thesszalonikát, s az éj leple alatt Béreába futni, ahol szívesen látták őket. A béreaiak dicséretére mondják: „Ezek már tisztességesebbek voltak, mint a thes�szalonikaiak. Nagy készséggel fogadták az igét, és nap-nap után kutatták az írást,
vajon a dolgok úgy állnak-e. Sokan megtértek közülük.”
P. testvér nem ismerte fel a kérdés lényegének fontosságát. Nem tartotta
kötelességének, hogy – másoktól függetlenül – maga is kutassa, hogy mi az igaz-
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ság. Nagyra tartotta P. vént, s nem vélte szükségesnek, hogy attól tanuljon, aki
szelíd és alázatos szívű. Nem volt tanítható, hanem inkább önhitt. Üdvözítőnk
nem dicséri meg azokat, akik az utolsó időkben vonakodnak hinni, amint Tamást
se dicsérte meg, aki verte a mellét, hogy ő bizony nem hisz annyi bizonyítéknak,
amennyivel a tanítványok rendelkeztek, s amennyinek azok hittek, hogy az üdvözítő valóban feltámadt és megjelent nekik. Tamás így szólt: „Ha nem látom
az ő kezén a szegek helyét, és be nem bocsátom ujjamat a szögek helyébe, és a
kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmi képen el nem hiszem.” Krisztus
megadta Tamásnak a bizonyítékot, amelyről a kételkedő már előbb kijelentette,
hogy ragaszkodik hozzá, mégis megrovón mondta neki: „Ne légy hitetlen, hanem hívő.” Tamás most már elismerte, hogy meggyőződött. Jézus ekkor így szólt
hozzá: „Mivel láttál engem, Tamás, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.”
P. testvér álláspontja gyöngévé tette őt. Huzamos időn át a szombatot kivéve, csaknem minden ellen hadat viselt. S testvéri közösséget tartott fenn parancsolat rontókkal, akik most is magukénak tartják őt – azok az adventisták,
akik keserűn szembeszegültek a negyedik parancs szombatjával. P. testvér nem
tudott nekik segíteni; mert maga is habozás terhe alatt nyögött. Sokakat inkább
megerősített hitetlenségükben. A segítség, bizonyíték és bátorítás ellenére ez
a visszahúzódása nem tetszik az Úrnak, s azok kezét is megerősítette, akik Isten
ellen küzdöttek, mivel ellenezték az igazságot.
P. testvér mára már erős lehetne, nemes légkör árasztásának örvendhetne
Isten maine-i népe közt, és szeretettel elegyített nagyrabecsülésnek is a munkásságáért. Ő azonban arra az eszmére hajlik, hogy csökönyössége különleges
erény, ahelyett, hogy olyan bűnnek tartaná, melyből meg kell térnie. Csak vonakodva tanulja meg, amire Isten tanítani akarja. Nem volt készséges tanuló, nem
növekszik, nem tesz szert tapasztalatra a jelen igazságban, mely pedig képesítené, hogy viselje a felelősség terhét, melyet mára már hordozhatna, ha szorgalmasan kihasználta volna a nyújtott világosságot. Olyan időt mutattak meg
nekem, mikor P. testvér neki gyürkőzött, hogy fegyelmezze magát, fékezze étvágyát; akkoriban könnyebben türelmes bírt lenni. Addig bármiért dühbe gurult,
lobbanékony, ingerlékeny és rosszkedvű volt. Táplálkozásának, s annak, amit
ivott, sok köze volt ahhoz, hogy ilyen kedélyállapotok béklyózzák le. Az alantas
szenvedélyek uralkodtak el rajta, azok nőttek értelme emelkedettebb erői fölé.
A mértékletesség nagyon P. testvér javára válna; több testmozgásra is szüksége
van, hogy jó egészségnek örvendezhessék. Mikor uralkodni próbált magán, növekedésnek is indult, mégsem nyerte el igyekezetével az áldást, melyet akkor
nyerhetett volna el, ha korábban kezdte volna.
Ahelyett, hogy Krisztussal gyűjtött volna az igazság számára, hosszú időn át
csak visszahúzódott. Nem fejlődött semmire, sőt mások előtt is teljesen elállta
az utat, vagyis szétszórt. Tekintélyével és rossz hatásával közvetlen ama munka
haladása elé állt, melyet Isten akart végeztetni szolgáival.
P. testvér rendről és szervezetről alkotott elképzelései ellenkeztek Isten rend-
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jének tervével. A mennyben rend uralkodik, s az üdvösség örököseinek azt kell
követniük a földön. A halandók minél inkább megközelítik a menny rendjét, annál inkább megközelítik azt az Istennek tetsző állapotot, mely a mennyei ország
alattvalóivá teszi őket, és képesítést ad a mennybe való elragadtatáshoz, mellyel
Énok rendelkezett elragadtatása előtt.
P. testvér legyen elővigyázatos. Hiányzik belőle a rendszeretet. Nincs összhangban a fegyelemmel, gondossággal és szorgalommal, mely a cselekvés ös�szhangjának és egységének megőrzéséhez szükséges. Lelki élete, korai vallásos
neveltetése nagyon ártott drága gyermekeinek, különösen pedig az Isten népének. Nem tett eleget a menny által az apákra, de még inkább Krisztus szolgáira
rótt kötelezettségeknek. Akinek csak halvány fogalma van az apa felelősségéről,
hogy bátorítsa és megkövetelje az engedelmességet, a rendet és fegyelmet, az
igehirdetőnek, a nyáj pásztorának sem alkalmas. A tátongó hiányosság, mely
családja igazgatását jellemzi, az tűnik majd szembe nyilvánosabb szereplésében
is Isten gyülekezetében. Nem lesz, aki kiküszöbölje a helytelenségeket, mert kellemetlen kötelesség az intés és a komoly felszólítások.
P. testvér családjában alapos változásra van szükség. Nem Istennek tetsző
a jelen rendetlenség, s hogy a maguk útját erőszakolják ki, a maguk fejét követik. A családjában uralkodó ilyetén állapotok szükségszerűen ellensúlyozzák
a testvér jó hatását mindenütt, ahol ismerik őt. Azoknak is kedvét szegi, akik
segíteni szeretnék őt családjának eltartásában. Ez a hiányossága árt az ügynek.
P. testvér nem fegyelmezi gyermekeit. Nem Istennek tetsző a rendetlen, duhaj
viselkedésük, faragatlan magatartásuk. Mindez annak következménye, ami a vasárnapünneplő adventisták szerint áldott előjoguk, hogy féktelen szabadosságot élvezzenek. P. testvér és testvérnő szeretnék, ha gyermekeik üdvözülnének;
én mégis azt láttam, hogy Isten nem tesz csodát megtérésükért, míg a szülőkön
nyugvó e felelősségről olyan kevés fogalmuk van. Isten kötelességeket bízott a
két szülőre, melyet azok visszahárítottak rá, hogy csak tessék, végezze el az Úr.
Mikor P. testvér és testvérnő átérzi gyermekeikért a felelősséget, mint érezniük
kellene, akkor majd összefognak, hogy rendet, fegyelmet és ésszerű, józan féken
tartást vezessenek be családjukba.
P. testvér hanyagul viselte-viseli a terheket, melyeket minden családapának
viselnie kell. Az lett ennek következménye, hogy az anyára hagyott teher túl nehézzé vált. Szívesen kibújtál a gondok és terhek alól mind a családban, mind azon
kívül. Mikor Isten félelmében, s az ítélet gondolatától megkomolyodott értelemmel, eltökélten vállalod a terhet, melyet a menny neked szánt – mikor mindent
elkövetsz, ami tőled telik, akkor értelmesen, Lélekkel és hittel, tudsz imádkozni,
hogy Isten tegye meg gyermekeidért, amit ember nem tud megtenni.
P. testvér nem bánik okosan az anyagiakkal. Nem annyira bölcs belátás irányítja, hanem gyermekeinek követelései és kívánságai. Nem becsüli meg eléggé
a kezén átmenő anyagiakat, nem költi körültekintően a legszükségesebbekre,
arra, ami kényelmüket és egészségüket szolgálja. E területen az egész családnak
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javulnia kell. Sok mindenre van szükség a családban a kényelemhez és kellemesebb élethez. A családi ügyekben hiányzó rendszeresség pazarlást szül, és
súlyos hátrányokkal vesződséget. A család minden tagja értse meg, hogy egyéni
felelősség nyugszik rajtuk, hogy megtegyék a magukét a kényelemért, rendért
és rendszerességért a családban. Egyikük se ágaskodjék a másik ellen. Lássanak
egyesült erővel az egymás buzdításának jó munkájához. Legyenek gyöngédek,
hosszútűrők, türelmesek, beszéljenek egymással csöndes, nyugodt hangon, kerüljék a szócsatákat, s mind tegyétek meg, ami telik tőletek, hogy könnyítsetek az anya terhein. Nem szabad többé rendetlenségnek uralkodnia, csak, mert
mindenki kibújik a kötelesség alól, másokra hagyva, amit maguk meg tudnának,
de meg is kellene tenniük. Lehet, hogy ezek apróságok, de ha mind összeves�szük, ijesztő rendetlenséget jelentenek, és Isten helytelenítését váltják ki. Az
apró ügyek, a jelentéktelen dolgok elhanyagolása, ez mérgezi meg az élet boldogságát. A jelentéktelen dolgok hűséges végzése alkotja a boldogság összességét, amit ez életben elérhetünk. Aki a kicsinyben hű, hű a nagyban is. Aki hűtlen vagy igazságtalan az apróságokban, az lesz a fontos dolgokban is. A család
valamennyi tagja értse meg, hogy pontosan mit kell megtenniük a többiekkel
egyetértésben. A hatéves gyermektől felfelé mindenki tanulja meg, mit vár el
tőlük a család az élet terheinek viselésében.
A gyerekeknek fontos leckéket kell megtanulniuk, s ma még könnyebben
meg tudják tanulni, mint később. Isten fáradozni fog szüleik bölcs igyekezetével
karöltve e kedves gyermekekért, s bevonja őket tanulónak a Krisztus iskolájába.
Jézus azt szeretné, ha a gyerekek elszakadnának a világi hiúságoktól, elhagynák
a bűnös élvezeteket, ehelyett az alázatos engedelmesség ösvényét választanák.
Ha most eleget tesznek a kegyelmes meghívásnak, ha megváltójuknak fogadják
el Jézust, és igyekeznek megismerni az Urat, akkor megtisztítja őket bűneiktől,
kegyelmet és erőt is ad nekik.
Kedves P. testvér, ami Maine-ben ragadt rád az ellentétes áramlatokból, nagyon ártalmára volt családodnak. Nem viselkedtél olyan körültekintőn, amint Isten elvárja tőled. Nem tanulmányoztátok a családban közösen az igazságot, nem
tanítottad gyermekeidet fáradhatatlanul az igazság elveire s Isten parancsolataira, amikor felkelsz, mikor asztalhoz ülsz, mikor útra kelsz, és mikor hazaérsz.
Nem becsülted meg eléggé a hivatásodat, sem mint családapa, sem mint
Krisztus szolgája. Nem teljesítetted lelkiismeretesen, buzgón gyermekeid iránti
kötelességedet. Nem szenteltél elég időt családi áhítatra. S azt sem követelted
meg, hogy valamennyien jelen legyenek az áhítaton. A férj neve a ház fejét jelenti. A család valamennyi tagja az apában összpontosul. Ő a törvényadó, s e törvényeket a maga férfias viselkedésével, szigorúbb erényekkel, erőteljességgel,
becsületességgel, szavahihetőséggel, türelemmel, bátorsággal, szorgalommal s
gyakorlati hasznossággal szemlélteti. Az apa bizonyos értelemben a család papja, ő helyezi este-reggel Isten oltárára az áldozatot. Neki kell serkentenie feleségét és gyermekeit, hogy csatlakozzanak hozzá az áhítatnál, s énekeljenek dicsé-
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reteket. Az apa reggel-este papi szerepének megfelelően vallja be Isten előtt a
maga és gyermekei egész nap elkövetett bűneit. A tudomására jutott, de a titkos
bűnöket is, melyeket csak Isten szeme lát, be kell vallania. Ez a házi szabály, ha
jelenlétében az apa, távollétében pedig az anya, lelkiismeretes komolysággal
megvalósítja, áldásnak fog bizonyulni az egész család számára.
Hogy korunk ifjúsága nem vallásosabb hajlamú, annak hiányos nevelésük
az oka. A szülők nem gyakorolják a gyermekek iránt a valódi szeretetet, mikor
hagyják, hogy indulatosságba merüljenek, vagy büntetlenül tűrik el, hogy törvényeik iránt engedetlenek legyenek. Amerre a csemete hajlik, arra dől majd a
fa is. Szülők! Túlságosan szeretitek kényelmeteket. Nem vagytok elég alaposak.
Lankadatlan igyekezet kell ide – fáradhatatlan őrködés és komoly, buzgó ima.
Tartsuk meg gondolatainkat az ima lelkületében, Istenhez emelten. Igyekvésetekben ne lankadjatok, legyetek buzgó lelkűek, az Úrnak szolgáltok.
Családotokban elmulasztottátok tiszteletben tartani a szombat szentségét,
hogy arra tanítsátok gyermekeiteket is, és szigorúan meghagyjátok nekik a
szombat parancs szerinti megtartását. Lelkiismeretetek nem elég érzékeny, nem
elég világos és készséges felismerni a magasztos mértéket, melyet a parancsolattartóknak el kel érniük. Isten segítségetekre siet igyekezetetekben, mikor lelkiismeretesen hozzáfogtok e kötelességetekhez. Uralkodjatok magatokon; akkor
majd jobban tudtok uralkodni gyermekeiteken, ha neveletlenkednek. Hatalmas
munka vár rátok, hogy helyrehozzátok a múlt mulasztásait, az Úr mégsem várja
el, hogy a magatok erejével végezzétek. Szolgáló angyalok sietnek majd segítségetekre. Ne adjátok fel igyekezeteteket, ne tegyétek félre a terhet, hanem erős
akarattal fogjatok hozzá, hozzátok helyre hosszas hanyagságtok mulasztásait.
Legyen magasztosabb felfogásotok Isten szent napjának követelményeiről. Amit
csak lehet, végezzetek el a hat hétköznapon, melyet Isten erre adott nektek.
Ne lopjátok meg Istent egyetlen órával sem a megszentelt időtől. Az Úr komoly
áldást ígér azoknak, akik tiszteletben tartják a szombatot, akik megértik és megvalósítják a szombattartással kapcsolatban rájuk háruló kötelezettségeket. „Ha
megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis
beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a
földnek magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj.
Mert az Úr szája szólt.”
A szombat beköszöntésével, állítsunk őrt magunk, tetteink és szavaink mellé, nehogy azzal lopjuk meg Istent, hogy a magunk céljaira sajátítsuk ki az időt,
mely szigorúan véve az Úré. Mi se végezzünk, de gyermekeinknek se tűrjük
meg, hogy bármi megélhetéssel kapcsolatos munkát végezzenek, vagy amit a
hat munkanapon is el lehet végezni. Péntek az előkészület napja. Akkor a szombatra való kellő készülődésre szentelhetjük az időt, s arra, hogy a szombatról
gondolkodjunk és beszéljünk. Semmi olyat ne hagyjunk elmondatlanul vagy elBIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 707-709. (FELELŐS VAGY A KAPOTT VILÁGOSSÁGÉRT)
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végezetlenül, ami a menny szemében a szent szombat megsértése lenne. Isten
nemcsak azt várja el, hogy tartózkodjunk a kétkezi munkától, hanem hogy fegyelmezzük meg gondolatainkat is, hogy azok is szent dolgokkal foglalkozzanak.
Ha világi dolgokról beszélgetünk, vagy ha könnyelmű, üres fecsegéssel töltjük az
időt, ezzel megrontjuk a negyedik parancsot. Ha arról csevetelünk, ami éppen
eszünkbe ötlik, akkor mihaszna dolgokról szólunk. A helyestől való bármilyen
eltérés szolgaságba és kárhoztatásba taszít minket.
P. testvér, neveld rá magad, hogy felismerd a negyedik parancs szombatjának szentségét, de igyekezz magasra emelni a színvonalat a családodban, és
másutt is, ahol a példáddal eddig alacsony szintre szállítottad azt Isten népe
körében. Azzal ellensúlyozd előbbi rossz hatásodat, hogy másképpen beszélsz,
és másképp viselkedsz. Gyakran elmulasztottál megemlékezni a szombatnapról
és megszentelni azt, elfeledkeztél magadról, s mihaszna beszéddel töltötted az
időt, Isten szent napját. Nem ügyeltél magadra, ezért is csatlakoztál szombaton
a megszenteletlenekhez, ezért beszéltél velük mindennapi dolgokról, nyereségről, veszteségről, részvényekről, termésről és bevásárlásról. Példamutatásod ezzel csak árt a jó hatásodnak. Javulj hát, és térj meg.
Akik nem teljesen tértek meg az igazsághoz, gyakran szabadjára engedik
gondolataikat, hogy világi dolgokat őröljenek, s bár megpihennek a testi munkától, nyelvükről mégis pereg, ami foglalkoztatja őket. Ezért beszélnek teheneikről, termésükről, veszteségükről és nyereségeikről, noha ez szombatrontás. Ha
világi ügyekről gondolkodunk nyelvünk elárulja azt; hiszen a szív bőségéből szól
a száj.
Az igehirdető példája legyen különösen körültekintő e szempontból. Szombaton lelkiismeretesen korlátozzák beszédjüket vallásos tárgyakra – a jelen igazságra, jelen kötelességükre, keresztény reményükre és félelmeikre, próbáikra,
küzdelmeikre, szenvedéseikre, végső győzelmükre, s a rájuk váró jutalomra.
Jézus szolgái legyenek intés azok számára, akik nem emlékeznek meg a szombatról, hogy szentnek tartsák meg. Feddjék meg nyájasan, de komolyan azokat,
akik bár állítják, hogy szombattartók, szombaton mégis világi beszélgetésbe merülnek. Az Úr szent napján serkentsék az Isten iránti odaadást.
Senki se tartsa megengedettnek semmittevéssel tölteni a megszentelt időt.
Nem Istennek tetsző, ha a szombattartók sokat alszanak szombaton. Ezzel szégyent hoznak teremtőjükre, és azt hirdetik példájukkal, hogy a hat nap igen becses ahhoz, hogy akkor pihenjenek. Mert pénzt kell keresniük a hat napon, még
ha meg is fosztják magukat a kellő alvástól, tehát nem veszünk részt az összejövetelen. Ilyenkor pihenésre van szükségünk. Az ilyen hívők rossz célra fordítják a
megszentelt napot. Arra törekedjenek, különösen e napon, hogy felkeltsék családjuk szeretetét a szombattartás iránt, s hogy imaházban jöjjenek össze kevés vagy
sok hívővel. Szenteljék idejüket és erejüket lelki gyakorlatokra, hogy a szombaton
megnyugvó, isteni légkör kísérje őket a hét folyamán. A hét napjai közül egy sem
annyira kedvező az áhítatos gondolatokra és érzésekre, mint a szombat.
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Az egész mennyet úgy mutatták meg, mint ahol szombaton figyelemmel
követik azokat, akik elismerik a negyedik parancs követeléseit és megtartják a
szombatot. Angyalok jegyzik fel, hogy mennyire viselik szívükön, mennyire tartják magasztosnak ezt az Isten rendelte ünnepet. Akik azzal szentelik meg az Úristent szívükben, hogy ragaszkodnak a szigorúan ájtatos gondolkodásmódhoz,
akik azzal igyekeznek kihasználni a szent órákat, hogy a lehető legmegszenteltebbnek tartják meg a szombatot; akik azzal tisztelik Istent, hogy a szombatot
gyönyörűségnek nevezik – az angyalok ezeket külön világossággal, egészséggel
áldották meg, s különleges erőt is adtak nekik. Másrészt az angyalok elfordultak
azoktól, akik nem becsülték nagyra Isten elkülönített napjának szentségét. Ezektől eltávolították világosságukat és erejüket. Láttam, hogy felhő borítja el őket,
a levertség, s gyakran a szomorúság felhője. Az ilyenek megérzik Isten Lelkének
hiányát.
Kedves P. testvér, mindig légy megfontolt a beszédben. Isten elhívott, hogy
Krisztus képviselője legyél a földön, az ő helyében kérleld a bűnösöket, hogy
béküljenek meg Istennel. Komoly, magasztos hivatás ez. Mikor a szószéken befejezted az igehirdetést, munkád éppen csak elkezdődött. Miután véget ért az
összejövetel, nem szabadulsz meg felelősségeidtől, hanem továbbra is fenn kell
tartanod a lélekmentés iránti odaszentelődésedet. Elő levéllé kell lenned, melyet ismer és olvas minden ember. Ne hallgass a könnyű élet szeretetére. Ne gondolj szórakozásra. A lélekmentés mindennél fontosabb. Krisztus örömhírének
szolgáit erre hívják el. Fenn kell hát tartania a jó munkát az összejövetelek után
is. Szent életmódotokkal ékesítsétek hitvallásotokat. Gyakran, a szószék után, s
ismerőseiddel a tűzhely köré telepedve, megszenteletlen beszéddel leromboltad a szószéken elért építést. Feltétlenül ültesd át életedbe, amit másnak kötelességként hirdetsz, s feltétlenül vedd magadra, mint soha még, a munka terhét.
Annak a felelősségnek súlyát, melynek Krisztus szolgái vállán kell nyugodnia. A
szószéken végzett munkát azzal erősítsd, hogy egyénekkel való foglalkozással
támogatod. Bocsátkozz értelmes beszélgetésbe a jelen igazságról, ismerd meg a
jelenlevők gondolkodását, s Isten félelmével a gyakorlatban is alkalmazd a fontos igazságokat azok esetére, akikkel érintkezel. Elmulasztottál előállni az igével,
akár alkalmas, akár alkalmatlan; hogy ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.
Mint Sion falán álló őrnek, lankadatlan ébrenlétre van szükséged. Sose lankadjon el éberséged. Tanulj meg felhívással fordulni a családokhoz a tűzhely körül. Többet érhetnél el így, mintha kizárólag a szószékről fáradozol. Úgy őrködj
az emberek felett, mint akikkel el kell számolnod. Ne nyújts ürügyet a hitetleneknek kötelességmulasztással vádolni téged, mivel elhanyagoltad, hogy személyesen felhívásokkal fordulj hozzájuk. Kertelés nélkül szólj hozzájuk, kérleld
őket, hogy engedelmeskedjenek az igazságnak. „Mert Krisztus jó illatja vagyunk
Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja
halálra; amazoknak pedig élet illatja életre.” Mikor az apostol felméri a feladat
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nagyságát, az igehirdetőn nyugvó felelősségek súlyát, így kiált: „Ezekre kicsoda
alkalmatos? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az
Isten igéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt, a Krisztusban.”
Akik megrontják az igét, akik a búzával polyvát is szolgálnak fel, vagy bármit,
amit ők ugyan örömhírnek tartanak, de közben szembeszegülnek Isten parancsaival, képtelenek megérteni az apostol aggodalmát, mikor reszketett az ünnepélyes, komoly elhívatás súlya alatt. Sem pedig felelősségét, mint Krisztus szolgájáét, akiknek vállán nyugszik azok sorsa, akikért Krisztus meghalt. Az apostol
komoly értéket tulajdonított az igehirdetőnek szükséges minősítéseknek.
Az igehirdető viselkedése legyen meggondolt, s ne hanyag a szószéken. Tartása ne legyen hányaveti. Hanem jellemezze legmagasabb értelemben vett rend
és kifinomultság. Isten elvárja az ilyen felelős hivatást vállalóktól, hogy átvegyék
ajkáról a szót, s hirdessék az embereknek, hogy figyelmeztessenek, intsenek,
helyrebillentsenek és megnyugtassanak, amint az alkalom megköveteli. Isten
földi képviselője nap, mint nap éljen közösségben az Úrral. Válogassák meg szavukat, legyen egyenes a beszédjük. Örökre vessük el a vaktában kiejtett szavakat, melyeket azok az igehirdetők használnak gyakorta, akik nem szívből hirdetik
az örömhírt.
Az Úr közölte, P. testvér, hogy természettől fogva ingerlékeny, könnyen bos�szantható vagy, s hogy nem vagy sem türelmes, sem hosszútűrő. Ha kérdésessé
teszik viselkedésedet, vagy ha valaki noszogat, hogy szállj síkra az igazság mellett, nagyon ágaskodsz, hogy nem lenne szabad sürgetniük. Egyetlen lépést meg
nem teszel, csak, mert mások unszolnak. Te csak lassúságod szerint vagy kész
mozdulni. Holott ha hallgatóid ilyenek lennének, bizony nem lenne jó véleményed róluk. Ha mindenki azt tenné, amit te, Isten népének földi évezredre lenne
szüksége felkészülni az ítéletre. Isten eddig könyörületesen elviselte csökönyösségedet. Mégse lenne jó, ha követnék példádat, mert emiatt most gyönge és alkalmatlan vagy, noha mára erős és alaposan felkészült lehetnél a lélekmentésre.
R. testvér csak keveset tudott tenni érted, mert nem bölcsen végezte dolgát.
Különösen abban tévedett, hogy azokkal foglalkozott legtöbbet, akik úgy vélték,
hogy tanítóul hívta el őket az Úr. Ha békén hagyta volna az egyik maine-i igehirdető ügyét, és ha új területeken fáradozott volna, ahol nem voltak adventisták,
sokakat elvezethetett volna az igazság ismeretére. S. testvér lassan halad előre, és Istennek tetszőbb állásponton helyezkedett el a türelem, hosszútűrés és
kitartás terén. Mégis mélyenszántóbb igyekezetet kell még tenni érte, mielőtt
eredményes igehirdető lenne, s fejleszteni tudná Isten művét.
R. testvér lelkiismeretesen szívén viselte ügyedet. Te mégis visszautasítottad
segítségét. Terád fordította idejét és erejét. Külön, javadra rendezte a dolgokat, hogy megszabadítson előítéletedtől, s az igazság elfogadására nyerjen, míg
csak mozdíthatatlanságod és hitetlenséged ki nem merítették türelmét. Akkor
változtatott módszerén; unszolt, hogy döntsél már, hogy az eléd tárt világosság
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és bizonyíték alapján foglalj álláspontot. Te azután erőszakos sürgetésnek, szorongatásnak nevezted ezt a buzgó igyekezetet. Ekkor öszvér természeted felszínre tört. Fellázadtál a bánásmód ellen, s elutasítottad segítségedre kifejtett
igyekezetét. Ezzel kárt tettél magadban, elcsüggesztetted R. testvért, és Isten
nemtetszését is kiváltottad. Keresztényietlen érzelmeket tápláltál R. testvér ellen. Büszke voltál arra, hogy ellene szegültél érted végzett igyekezetének. Az
Úr megáldotta R. testvér munkálkodását; népet támasztott Maine államban.
Kemény és fárasztó volt a munka, és te még jobban nehezítetted. Nem vetted
eszedbe, mennyire súlyosbítod azok munkáját, akiket pedig Isten küldött hirdetni az igazságot. Kimerítették erejüket, hogy az igazság melletti döntésre vezessék az embereket, míg te, s más lelkészek elálltátok az utat. Isten igehirdetőin át fáradozott, hogy az igazsághoz vonzza az embereket, Sátán meg rajtad és
más lelkészeken keresztül ügyeskedett, hogy elcsüggessze őket, és akadályozza
igyekezetüket. Épp azok, akik pedig őrállóknak mondják magukat, s akik, ha Isten tanácsára hallgattak volna, elsők lettek volna azok közt, akik elfogadják a
figyelmeztetést, és továbbadják az embereknek, azok voltak csaknem legutolsók, akik elfogadták az igazságot. A nép előbbre járt, mint a tanítók. Az őrállókat
megelőzve megszívlelték a figyelmeztetést, mert az őrállók megbízhatatlanok
voltak, aludtak őrhelyükön.
P. testvér, testvéri együttérzéssel és szeretettel kellett volna viseltetned R.
testvér iránt, mert sokkal inkább ezt érdemelte volna tőled, mint a gáncsoskodás akár egyetlen pisszenését. A te viselkedésedet kellene szigorúan elítélned,
hiszen Isten ellen küzdöttél. Te mégis R. testvér rovására derültél és nevettettél
meg másokat is, mikor elmondtad nekik érted tett erőfeszítéseit, s hogy mint
szegültél ellene. Jóízűeket múlattál rajta.
Krisztus minden igehirdetőjéhez olyan kifogástalan nyelv használata illik,
melybe lehetetlen belekötni. Az Úr közölte, hogy komoly igyekezetet kell elvégezni esetükben, melyet senki más el nem végezhet értük. Szert kell tenniük a
kellő minősítésekre, hogy Krisztus eredményes szolgái lehessenek, hogy Isten
napján ne lehessen emberek vérével vádolni őket, mivel Isten félelmében teljesen eleget tettek kötelességüknek. A megbízható bojtároknak az lesz a jutalma,
hogy hallani fogják a pásztor ajkáról: „Jól vagyon, jó és hű szolga.” Az Úr akkor
megkoronázza, s meghívja őket, lépjenek be Uruk örömébe. Mi is ez az öröm?
Az, hogy Krisztusnál látják az üdvözült szenteket, Krisztussal idézik emlékezetükbe az emberekért való vajúdásukat, maguk megtagadását és önfeláldozásukat;
hogy lemondtak a könnyű életről, világi haszonról, s minden fárasztó munkát,
lelki kint választották, mikor az emberek üdvösségük rovására szegültek szembe
Isten tanácsával. Az lesz akkor az örömük, hogy emlékezetükbe idézik, mikor
megalázták lelküket Isten előtt, mikor az előcsarnok és az oltár között sírtak –
mikor a világ látványossága lettek, angyaloknak és embereknek is. Akkor már
mindez mögöttük lesz. Akkor látható lesz fáradozásuk gyümölcse: Krisztusért
végzett igyekezetük embereket mentett meg. Azok a lelkipásztorok, akik Krisztus
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munkatársai voltak, belépnek akkor Uruk örömébe, és megelégednek.
„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő örömért megvetette a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének
jobbjára ült.” „Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelketekben elalélván, mert még
vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen.” Az igehirdetők könnyen feledik hitük szerzőjét. Azt képzelik, hogy sokat viselnek el, holott csak keveset hordoznak, keveset szenvednek. Isten fáradozni fog az igehirdetőkért, ha hagyják,
hogy ő fáradozzék értük. De ha azt gondolják, hogy nincs rá szükségük, ha nem
látják be az alapos megtérés szükségét, ha maguk sem ismerik és ütik meg Isten
mértékét, akkor többet tud elérni igyekezetük nélkül, mint igyekezetükkel.
Isten elvárja a lelkipásztoroktól, sorakozzanak fel a lobogó alá, hogy Isten
megbízható lélekmentőinek bizonyuljanak, akiknek nincs miért szégyenkezniük.
Ha elutasítják e szigorú fegyelmet, Isten el fogja bocsátani őket, s olyanokat fog
választani, akik nem nyugosznak, míg készen nem lesznek minden jócselekedetekre. Szívünk születésünktől fogva bűnnel teljes és lusta a Krisztus szolgálatában; ezért lankadatlanul őrködnünk kell, máskülönben nem viseljük el a nehézségeket, mint Krisztus jó katonái. Annak szükségét sem érezzük akkor, hogy erős
csapásokat mérjünk a köröskörül ostromló bűnökre, hanem könnyen hajlunk
az ellenfél sugallataira, s magunk bontunk zászlót, ahelyett, hogy azt a tiszta és
magasztos lobogót fogadnánk el, melyet Isten bontott értünk.
Láttam, hogy a maine-i szombattartó igehirdetők nem kutatják a Bibliát.
Nem tartották elengedhetetlennek, hogy szorgalmasan tanulmányozzák Isten
szavát, s ezzel Isten megbízható munkásai, s minden jócselekedetre készek legyenek. Azt sem tartják szükségesnek, hogy hallgatóikat is a Szentírás alapos
kutatására serkentsék. Ha egyetlen szombattartó adventista lelkész sem akadt
volna Maine-ben, aki szembeszegült volna Isten tanácsaival, fele erővel elvégezhették volna, amit elvégeztek, s a tagságot is kivezették volna a leverő, zavaros
állapotból, a rendbe. Akkor mára már elég erősek lennének, hogy helytálljanak
az ellentétes áramlatok közt. Sok eddig meg nem művelt területre behatolhattak, eredményesen fáradozhattak volna, ami sokakhoz eljuttatta volna az igazság ismeretét.
A Maine-re fordított munka javarésze a szombattartó igehirdetőkért történt,
hogy őket juttassák el a helyes álláspontra. Kemény munkát követel meg, hogy
ellensúlyozzák a benyomást, melyet akkor tettek, mikor szembeszegültek Isten
tanácsával a maguk romlására, a bűnösök útját is elállva. Maguk nem léptek be
(a mennybe), és akik iparkodtak belépni, azokat is akadályozták a tanításukkal és
a példájukkal. Hibát követtünk el, mikor olyan területeken kezdtünk munkába,
ahol oly sok (vasárnapünneplő) adventista él, akik nem kívánják a segítséget,
hanem azt gondolják, hogy kitűnő állapotban vannak, sőt másokat is tanítani
tudnak. Kevés a munkás, ezért a lehető legeredményesebben kell felhasználnunk őket. Sokkal többet lehetne elvégezni Maine államban a legtöbb helyen,
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ahol egyetlen vasárnapünneplő adventista sincs. Új területekre kellene behatolnunk, s az időt, melyet eddig fárasztó munkával töltöttünk olyan (vasárnapünneplő) adventistákért, akik nem akarnak tanulni, fordítsuk ez új területekre,
hogy eljussunk a keresztutakra és az ösvények mellékére, s fáradozzunk a hitetlenekért. Ha a (vasárnapünneplő) adventisták el akarnak jönni és meghallgatni
minket, csak jöjjenek. Hagyjuk nyitva az ajtót, hogy ha akarnak, jöjjenek.

<<< vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 133-136. (AZ IGAZI SZERETET)
Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Ellenkezőleg. Nyugodt és•mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, és csak a belső érték vonzza. Az igaz szeretet bölcs és körültekintő, odaadása pedig valóságos és tartós.
Isten az élet napi eseményeivel vizsgáztat és próbál bennünket. Az apróságok
árulják el a szív milyenségét. Apró figyelmességek, az élet számos jelentéktelen
eseménye, s a szívből fakadó előzékenység építi, mint megannyi tégla, a boldogságot. A nyájas, bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása, az élet apró előzékenységeinek hiánya teszik elviselhetetlen teherré a boldogtalan életet. Végül
mindnyájan rájövünk, hogy a mennyei feljegyzés zöme a körülöttünk élők javára
és boldogságuk érdekében tett lemondásokból áll. Az is napvilágra jön majd, ha
csupán magunkkal törődünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Az
sem kerüli el mennyei Atyánk figyelmét.
B. testvér! Az Úr fáradozik érted, s meg fog áldani, és erősíteni a helyes úton.
Eddig megértetted az igazság elméletét. Most pedig sajátíts el mindent, amit
csak tudsz, az Isten akarata és munkája felől, hogy fel tudj készülni felelősségteljesebb állás betöltésére, ha az Úr – látva, hogy azzal dicsőítené meg leginkább
a nevét, – erre felszólítana. Neked még előbb lelki életre kell éledned. Eddig nagyon meggondolatlanul viselkedtél, túlságosan kihatnak rád a körülmények. Isten meg akar erősíteni, kiegyensúlyozottá, megállapodottá tenni, ha attól kérsz
őszintén és alázatosan bölcsességet, aki sosem téved, s aki megígérte, hogy
nem kérnéd hiába tőle.
Mikor másokat tanítasz, veszély fenyeget, hogy rövid tapasztalatodhoz képest túl hangsúlyozottan szólsz. Te magad ugyan egyetlen pillantással felméred
a helyzetet, könnyen megérted a dolgok állását. Másoknak azonban nincs ilyen
képességük, nem tudnak nyomon követni. Mégsem akarsz türelmesen, nyugodtan várni rájuk, hogy azok is mérlegeljék az érveket, akik nem fogják fel oly gyorsan a dolgokat, mint te. Veszély fenyeget, hogy nyomást gyakorolsz másokra,
hogy máris úgy lássanak, mint te, rögtön magukévá tegyék lelkesedésedet, és
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belássák a tettek szükségességét, mint ahogy te belátod. Ha meg nem sikerül,
amit akarsz, veszély környékez, hogy elcsüggedj, nyugtalankodj, és máshová
kívánkozzál. Messze kerüld el a gáncsoskodást, az erőszakoskodás szellemét.
Tartsd távol magadat mindennemű vádaskodó lelkülettől. Nem Istennek tetsző,
ha nagy tapasztalattal rendelkező szolgái közül bárkiben ez a szellem található.
Helyes, ha alázat és belső szépség díszíti a fiatalt, ha lobogó lelkesedés lángol
lelkében. De nagyon visszataszító, sőt undorító, ha elhamarkodó, túlbuzgó és
megbélyegző lelkület nyilvánul meg olyan fiatalokban, akiknek alig néhány éves
tapasztalat áll a háta mögött. Semmi olyan sebesen meg nem semmisíti jó munkáját, mint ez a viselkedés. A türelem, jóság, gyöngédség, hosszútűrés, mindent
remélés, haragra nem gerjedés, mindent eltűrés, mindent elviselés – eme gyümölcsök teremnek a szeretet nemes, mennyei eredetű fáján. Ez a fa, ha öntözik,
örökzöldnek bizonyul. Ága nem szárad el, levele nem fonnyadozik. Ha folyvást a
menny harmata öntözi, hervadhatatlan és örök marad.
Roppant hatalom a szeretet; elvében szellemi és erkölcsi erő rejlik, melyet lehetetlen elválasztani tőle. A gazdagság hatalma megrontásra, pusztításra hajlik.
Az erőszak hatalma bántalmazni képes. De a tiszta szeretet kitűnősége és ereje
abban rejlik, hogy jót, és csakis jót tesz. Bármit végzünk is tiszta szeretetből,
ha mégannyira jelentéktelen és megvetendő az emberek szemében, akkor is
tökéletesen gyümölcsöző, mert Isten többre becsüli, amit szeretettel teszünk,
annál, hogy mennyit teszünk. A szeretet Istentől ered. A megtéretlen szívből
nem jöhet, nem növekedhet ez a mennyei növény, mert csak ott él és virul, ahol
Krisztus uralkodik.
A szeretet nem tud tétlenül élni. Minden tette csak növeli, erősíti, kiterjeszti
a szeretetet. Ahol az érvek és a tekintély semmire sem mennek, a szeretet ott
is győzedelmeskedik. A szeretet nem haszonleső, még csak jutalmat sem vár
fáradozásáért. Isten mégis azt rendelte, hogy a szeretet minden tettének jelentős nyereség legyen az eredménye. A szeretet, bár szétáradó és csöndes a működése, mégis hatalmasan céltudatos, hogy súlyos gonoszságokat győzzön le.
Hatása csillapító és átalakító, ezért ott is megragadja a bűnös életét, megérinti
a szíveket, ahol más módszer eredménytelen. Bármily hatásos is a latba vetett
szellemi képesség, tekintély, vagy erő, ha nem párosul szeretettel, a bűnösök
várakozó, elutasító álláspontra helyezkednek, ellenállásuk pedig egyre erősödik.
Jézus a béke fejedelme volt. Azért jött a világra, hogy legyőzze az ellenállást és a
tekintélyt. Rendelkezésére állt ugyan a bölcsesség és az erő, a gonosz legyőzéséhez mégis a szeretet bölcsességét és erejét használta. Semminek se tűrd, hogy
elvonja figyelmedet jelenlegi munkádtól, míg az Úr jónak nem látja más feladatot bízni rád egyazon területen. Ne kergesd a boldogságot, mert amíg keresve
keresed, sosem találod. Tégy eleget kötelességednek. Végezz mindent megbízhatóan, és öltsd magadra az alázatot.
„Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy
cselekedjétek azokkal.” Az ilyen út gyümölcsei áldott eredményekben válnak lát-
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hatóvá. „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.” Erős rugók ezek,
s arra kell késztetniük minket, hogy tiszta szívvel, odaadón szeressük egymást.
Krisztus a példaképünk, aki szertejárt, jót tett, mások áldására élt. A szeretet
megszépítette, megnemesítette valamennyi tettét. Nem azt kötötte lelkünkre,
hogy magunkkal tegyük, amit akarunk, hogy velünk tegyenek. Hanem másokkal tegyük, amit szeretnénk, hogy tegyenek velünk. Amilyen mértékkel mérünk,
mindig azt kapjuk vissza. A tiszta szeretet közvetlen őszinteséggel fáradozik, s e
cselekedetek bármi más elvtől megkülönböztethető. A tekintély szeretete, s a
nagyrabecsülés utáni vágy rendezett életet, s kifogástalan viselkedést eredményezhet. A magunk nagyrabecsülése a gonoszság látszatának elkerülésére vezethet. Önző ember is végezhet bőkezű tetteket, elismerheti a jelen igazságot,
kívül alázatos és megnyerő lehet. Indítékai mégis félrevezetők és tisztátalanok
maradhatnak. Az ilyen szívből fakadó tettek híjával lehetnek az élet illatának, s
a megszentelődés gyümölcsének, mert hiányoznak belőle a tiszta szeretet elvei.
Ápoljuk és műveljük hát a szeretetet, mert Isten árasztja szét benne az áldását.

<<< vissza a 12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
COUNSELS ON STEWARDSHIP, 339-350.
A jutalom, mint ösztönző erő a szolgálatban
A Megváltó ismételten azt mondja: “Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok
utolsók elsők.” Azok a Jézuséi, akik az Ő szolgálatában állnak, és nem a jutalomért dolgoznak, nem érzik úgy, hogy díjat kell kapniuk mindenért, amit tesznek.
Az Úr más mederbe szeretné terelni a gondolkodásunkat, mert Ő nem úgy lát,
mint ahogy az ember. Nem a látszat alapján ítél, hanem szíve őszintesége alapján értékeli az embert.
Akik beleviszik szolgálatukba az igazi áldozatkészség és az önmegtagadás lelkületét, azok lesznek végül az elsők. Az elsőként felvett munkások az irigy, öntörvényű lelkületű munkásokat képviselték, akik azt állítják, hogy szolgálataikért
őket kell előnyben részesíteni, nem pedig másokat. A házigazda így szólt ahhoz,
aki megkérdőjelezte a jogát, hogy többet adjon másoknak, mint neki: “Barátom,
nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg
velem?” Én betartottam a megállapodásomat.
Mindannyiunknak tiszteletben kell tartanunk a jutalmazást. Ám miközben
értékeljük az áldás ígéretét, tökéletesen bíznunk kell Jézus Krisztusban, hinni,
hogy Ő helyesen cselekszik, és jutalmat ad nekünk a cselekedeteink szerint. Isten ajándéka az örök élet, de Jézus azt szeretné, hogy ne annyira a jutalom miatt
COUNSELS ON STEWARDSHIP, 339-350.
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aggódjunk, hanem hogy mindenkor Isten akaratát tesszük-e, minden lehetséges
nyereségtől függetlenül.
Pál szem előtt tartotta az élet koronáját, amelyet kapni fog, és nemcsak ő
fogja megkapni, hanem mindenki, aki vágyva várja Krisztus megjelenését. A koronát a Jézus Krisztusba vetett hit által elért győzelem tette annyira kívánatossá
számára. Állandóan felmagasztalta Jézust. Semmilyen tehetséggel, önmagunkban való győzelemmel való dicsekvés nem állja meg a helyét. “Ne dicsekedjék a
bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes
és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.”
A legbőségesebb jutalmat azok kapják, akik elmerülnek tevékenységükben
és buzgalmukban, a szegények, az árvák, az elnyomottak és a nyomorultak iránti
kegyes, gyengéd szánakozással. De azok, akik elmennek az út másik oldalán, akik
túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy Krisztus áldozatával foglalkozzanak, akik tele
vannak nagy dolgok utáni vággyal, azok a legkisebbek és utolsók lesznek.
Az emberek a szív valódi jellegzetességét mutatják be. Vannak körülöttünk
olyanok, akikben van szelíd és alázatos lelkület, Krisztus lelkülete, akik sok szívességet tesznek a körülöttük élők megsegítésére, de nem gondolkodnak rajta.
Ők megdöbbennek, amikor rájönnek, hogy Krisztus észrevette a csüggedőkhöz
intézett kedves szavaikat, és figyelembe vette a szegények megsegítésére adott
legkisebb ajándékot is, amely némi önmegtagadásba került az ajándékozónak.
Az Úr leméri a lelkületet, és ennek megfelelően jutalmaz. A szeretet tiszta, alázatos, gyermeki lelkülete teszi értékessé az áldozatot szemében.
Ajándék, nem jog
Péter így szólt: “Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz
hát minékünk?” Péternek ez a kérdése megmutatta, hogy gondolkodik, hogy
az apostolok bizonyos mennyiségű munkája bizonyos mértékű jutalmat érdemelne. A tanítványok között jelen volt az önelégültség, az önfelmagasztalás
szelleme, és összehasonlították egymást. Ha valamelyikük elbukott, mások felsőbbrendűnek érezték magukat. Jézus látta, hogy egy olyan lelkület fejlődik ki
közöttük, amelyet vissza kell szorítani. Olvasott az emberek szívében, és meglátta az önzésre való hajlamot a kérdésben: “Mink lesz hát minékünk?” Ki kellett
javítania ezt a rosszat, mielőtt óriási méreteket öltött volna.
A tanítványokat az a veszély fenyegette, hogy szem elől tévesztik az evangélium igazi alapelveit. Ezzel a példázattal [az elhívott munkásokról] azt tanítja nekik, hogy a jutalom nem cselekedetekből van, nehogy valaki dicsekedjék, hanem
mindez kegyelemből van. A nap elején a szőlőbe hívott munkásnak a kapott
kegyelem volt a jutalma. De annak, akihez az utolsó hívás érkezett, ugyanolyan
kegyelemben volt része, mint az elsőnek. A munka csupa kegyelem volt, és sen-
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ki sem dicsekedhetett a másik ellen. Nem volt szabad haragudniuk egymásra.
Senki sem volt kiváltságosabb a másiknál, és senki sem követelhette jogaként a
jutalmat. Péter egy béres érzéseit fejezte ki.
Kincsek a mennyben
Krisztus kér minket: “Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben.” Ez a
munka, amelynek célja, hogy javakat gyűjtsünk a mennyben, méltó minden
erőfeszítésre. Ez a legfontosabb, és az örök érdekeinket foglalja magában. Amit
Isten ügyéért adományozunk, az nem vész el. Mindazt, amit a lelkek üdvéért
és Isten dicsőségéért adunk, a legsikeresebb vállalkozásba fektetjük ebben az
életben és az eljövendő életben is. Ha az aranyat és ezüstöt átadjuk a pénzváltóknak, folyamatosan felértékelődnek, és a mennyek országában a számlánkra kerülnek. Mi leszünk az örök javak befogadói, amely a pénzváltók kezében
gyarapodott. Ha Isten munkájára adakozunk, kincseket gyűjtünk magunknak a
mennyben. Mindaz, amit oda helyezünk, biztonságban van a katasztrófától és a
veszteségtől, és örökkévaló, maradandó javakká válik.
Nyereség az örökkévalóságra
Eltökélt célod legyen, hogy lényed minden erejét Krisztus szolgálatára szenteld. Az Ő szolgálata hasznos a mostani és az eljövendő életre nézve is...
“A test lámpása a szem: ha a te szemed világos, akkor az egész tested világos
lesz.” Ha a szemünk az ég felé irányul, a menny fénye betölti a lelkünket, és a
földi dolgok jelentéktelennek tűnnek. A szív céljai megváltoznak, és Jézus intésére figyelünk. Kincseket gyűjtünk a mennyben. Gondolataink az örökkévalóság
nagyszerű jutalmaival fognak foglalkozni. Minden tervünket a jövőbeli, halhatatlan életre vonatkoztatva fogjuk készíteni. A kincseink felé fogunk vonzódni. Nem
fordítjuk érdeklődésünket a világ felé; de minden törekvésünkben ezt fogjuk
kérdezni: “Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek?” A bibliai vallás beépül a mindennapi életünkbe.
Az igaz keresztény nem engedi, hogy bármilyen földi dolog kerüljön lelke és
Isten közé. Isten parancsolata hathatós befolyást gyakorol érzelmeire és cselekedeteire. Ha mindenki, aki Isten országát és az Ő igazságát keresi, mindig készen állna Krisztus tetteinek végzésére, mennyivel könnyebb lenne a mennybe
vezető út!
Ha a szem egyedül Isten dicsőségét keresi, a kincsünk a mennyben lesz, minden romlástól és veszteségtől védve, és “ahol van a te kincsed, ott van a te szíved is.” Jézus lesz a példakép, amelyet követni fogunk. Az Úr törvényében lesz
örömünk, és a végső elszámolás napján hallani fogjuk az örvendetes szavakat:
„Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a
te Urad örömébe.”
COUNSELS ON STEWARDSHIP, 339-350.

127

Az egység kötelékének erősítése
Az Úr sáfáraivá tett minket. Ajándékait kezünkbe adja, hogy megoszthassuk
a rászorulókkal, és ez a gyakorlati adakozás lesz számunkra a biztos gyógyszer
minden önzésre. Ha így fejezzük ki szeretetünket a segítségre szorulók felé, a
rászorulók szívét hálára késztetjük Isten felé, mert a jóindulat kegyelmével ruházta fel a testvéreket, és arra késztette őket, hogy enyhítsék a rászorulók szükségleteit. E gyakorlati szeretet gyakorlása révén közelednek egymáshoz a hívők
a keresztény egységben. A testvérek szeretete által az Isten iránti szeretet megnövekszik, mert nem feledkezett meg a nyomorúságban lévőkről, és így hálaáldozatok szállnak fel Istennek gondoskodásáért. Ez a szolgálat nemcsak a szentek
szükségéleteit elégíti ki, hanem az Isten felé irányuló hálaadásban is bővelkedik.
A testvérek Istenbe vetett hite növekszik, és arra készteti őket, hogy lelküket és
testüket Istenre, mint hűséges Teremtőjükre bízzák. Ezen szolgálatnak köszönhetően dicsőítik Istent azért, mert alázatosak vagyunk Krisztus evangéliumához,
és azért, mert áldásokat osztunk meg másokkal.
Krisztus markaiba metszve
Krisztus megőrzi mindazok nevét, akik egyetlen áldozatot sem tartanak túl
drágának ahhoz, hogy feláldozzák Neki a hit és szeretet oltárán. Ő mindent feláldozott a bukott emberiségért. Az engedelmesek, önfeláldozók és hűségesek
nevei az Ő markaiba lesznek metszve; nem veti ki őket az Ő szájából, hanem
ajkaira veszi őket, és könyörög értük az Atya előtt. Amikor az önzést és a büszkeséget elfelejtik, emlékezni fognak rájuk; nevüket megörökítik. Ahhoz, hogy mi
magunk boldogok legyünk, úgy kell élnünk, hogy másokat is boldoggá tegyünk.
Jólesik, ha Krisztus iránti hálás odaadással adjuk át vagyonunkat, tehetségünket
és vonzalmunkat, és ily módon boldogságot találunk itt, és halhatatlan dicsőséget a továbbiakban.
Időtálló áldások a jóindulatúaknak
Amikor az emberi rokonszenv szeretettel és jóindulattal vegyül, és Jézus Lelke megszenteli, ez egy olyan tulajdonság, amely sok jót eredményezhet. Azok,
akik a jóindulatot gyakorolják, nemcsak jó munkát végeznek másokért, és áldják
azokat, akik a jó cselekedetben részesülnek, hanem saját maguknak is hasznot
szereznek azáltal, hogy megnyitják szívüket a valódi jóindulat befolyása előtt.
Minden fénysugár, amely másokra árad, visszatükröződik saját szívünkben.
Minden kedves és együttérző szó, amelyet a szomorúaknak mondunk, minden
cselekedet, amely az elnyomottak felszabadítására irányul, és minden ajándék,
amelyet embertársaink szükségleteinek kielégítésére adunk Isten dicsőségére
való tekintettel, áldást jelent az ajándékozónak. Azok, akik így munkálkodnak,
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a menny törvényének engedelmeskednek, és elnyerik Isten jóváhagyását. A
másokkal való jó cselekedet öröme fényt áraszt az érzéseinknek, amelyek átvillannak az idegeken, felgyorsítják a vérkeringést, és javítják a szellemi és fizikai
egészséget.
Gyógyító áldás
Az elme és a test között szoros kapcsolat áll fenn. Ha az egyik szenved, a
másik válaszol. Az elme állapotának nagy köze van a fizikai egészséghez. Ha az
elme szabad és boldog, a helyes cselekvés tudata és az elégedettség érzése tölti
el, amikor másoknak boldogságot okoz, akkor vidámságot hoz létre, amelyre
az egész szervezet reagál, jobb vérkeringést és felszabadulást okozva az egész
testben. Az áldás Isten gyógyító eszköze; és azok, akik jót tesznek mások javára,
megtapasztalják ezt a csodálatos áldást a szívükben és életükben.
A jótékonyság munkája kétszeresen áldott
Az isteni bölcsesség az üdvösség tervében a cselekvés törvényét jelölte ki, és
a jóindulat munkáját minden ágában kétszeresen áldássá tette. Isten az ember
segítsége nélkül is megvalósíthatta volna célját a bűnösök megmentésében, de
tudta, hogy az ember nem lehet boldog anélkül, hogy részt venne a megváltás
nagy művében. Hogy az ember ne veszítse el a jóindulat áldásos eredményeit,
Megváltónk kidolgozta azt a tervet, hogy befogadja őt munkatársának.
A világ hatalma megtörik
Krisztus azért jött, hogy az embereknek adja az örökkévalóság gazdagságát,
és ezt a gazdagságot a Vele való kapcsolat révén nekünk kell megkapnunk és
átadnunk. Nemcsak a szolgálóknak, hanem minden hívőnek mondja Krisztus:
A világot sötétség borítja. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Mindenki, aki igazán szereti Istent, világosság lesz a világban.
Aki a mennyei királyság polgára, az állandóan a nem látható dolgokat fogja
szemlélni. A föld hatalma az elme és a jellem felett megtört. Megvan benne
a mennyei Vendég maradandó jelenléte, az ígéretnek megfelelően: “Szeretni
fogom őt, és kijelentem magam neki.” Istennel jár, mint Énok, állandó közösségben.
A földi élet gazdagodik
Egyetlen üzleti terv vagy életterv sem lehet szilárd vagy teljes, amely csak
a jelenlegi élet rövid éveit öleli fel, és nem gondoskodik a végtelen jövőről. TaCOUNSELS ON STEWARDSHIP, 339-350.
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nítsuk meg a fiatalokat, hogy az örökkévalóságot vegyék számításba. Tanítsuk
meg őket, hogy jól válasszák meg az alapelveket, és keressenek olyan javakat,
amelyek tartósak – gyűjtsék össze maguknak azt a romolhatalan kincset az égben, ahová tolvaj nem juthat, és a moly meg nem rágja, hogy ne az hamis mammonból szerezzenek barátokat, hogy amikor elvesznek, befogadják őket az örök
hajlékokba. (Lukács 12:33; 16:9.)
Mindazok, akik ezt teszik, a lehető legjobban felkészülnek az életre ezen a
világon. Senki sem gyűjthet kincset a mennyben anélkül, hogy a földi életét ne
gazdagítaná és nemesítené.
“A kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.”
Kinyílt az adakozó szíve
A szegények felajánlásai, amelyeket önmegtagadás által adnak, hogy segítsék az üdvözítő igazság értékes fényének kiterjesztését, nemcsak édes illatúak
lesznek Istennek, és teljes mértékben elfogadhatóak, mint megszentelt ajándék,
hanem maga az adományozás is kinyitja az ajándékozó szívét, és még teljesebben egyesíti őt a világ Megváltójával.
Isten állandó ígérete
Amikor Isten népe vidáman és készségesen végrehajtotta az Ő tervét jóindulattal, ajándékokkal és felajánlásokkal, felismerték azt az állandó ígéretet, hogy
minden munkájukat jólétnek kell kísérnie, éppen olyan arányban, ahogyan engedelmeskedtek az Ő követelményeinek. Amikor elismerték Isten kívánalmait,
és teljesítették követelményeit, tisztelték őt javaikkal, csűrjük megtelt bőséggel.
Osztozás a megváltottak örömeiben
Jutalmat kapnak azok a teljes szívű, önzetlen munkások, akik erre a pályára
lépnek, és azok is, akik készségesen hozzájárulnak támogatásukhoz. Azok, akik
aktív szolgálatot végeznek Istenért, és azok, akik eszközeiket adják e munkások
eltartására, osztoznak a hívek jutalmában.
A rábízott eszközök minden bölcs sáfára belép Ura örömébe. Mi ez az öröm?
“Hasonlóképpen, mondom néktek, öröm van Isten angyalai előtt egy megtérő
bűnösön.” Áldott dicséret, szent áldás lesz a jutalma azon hűségeseknek, akik
lelkeket nyertek meg. Csatlakoznak a mennyben ujjongókhoz.
Milyen nagy lesz az öröm, amikor az Úr megváltottai mindnyájan találkoznak,
akik összegyűlnek a számukra előkészített lakóhelyeken! Ó, micsoda örvendezés
lesz mindazok jutalma, akik pártatlan, önzetlen munkásai voltak Istennek, hogy
továbbvigyék az Ő munkáját a földön! Milyen megelégedésben lesz része min-
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den aratónak, amikor megszólal Jézus tiszta, zenéhez hasonló hangja: “Jöjjetek,
Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” “Menj be Urad örömébe.”
A Megváltót azért dicsőítik, mert nem hiába halt meg értük. Azok, akik Isten
munkatársai voltak, boldog, örvendező szívvel látják lelkük fájdalmát az elpusztuló, haldokló bűnösök miatt, és elégedettek. Az eltöltött aggodalommal teljes
órák, a zavarba ejtő körülmények, amelyekkel szembe kellett nézniük, feledésbe
merülnek. Arra az önmegtagadásra, amelyet a munka támogatása érdekében
gyakoroltak, nem emlékeznek többé. Ahogy nézik azokat a lelkeket, akiket meg
akartak nyerni Jézusnak, és látják őket megmentve, örökre megmentve – Isten
irgalmának és a Megváltó szeretetének emlékműveit –, a menny boltívein át a
dicsőség és a hála kiáltása cseng.
Várakozásunknál jobb megvalósítás
Krisztus felvette az emberi természetet, és tiszta, megszentelt életet élt ezen
a földön. Emiatt megkapta a bírói kinevezést. Aki a bírói pozíciót tölti be, az a
testben megnyilvánuló Isten. Milyen öröm lesz felismerni benne a mi Tanítónkat
és Megváltónkat, aki még mindig magán viseli a keresztre feszítés jegyeit, amelyből a dicsőség sugarai ragyognak, további értéket adva a koronáknak, amelyeket
a megváltottak az Ő kezéből kapnak, az áldásra kinyújtott kezeit tanítványai fölött, miközben felemelkedett a mennybe! Az a hang, amely azt mondta: „Ímé,
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”, üdvözli megváltottait a
mennyben.
Ő, aki drága életét adta értük, aki kegyelmével megtérésre indította szívüket,
aki felébresztette őket, hogy megtérjenek, most befogadja őket az Ő örömébe.
Ó, mennyire szeretik Őt! Reményük megvalósulása végtelenül nagyobb, mint a
várakozásuk. Örömük teljes, leveszik csillogó koronájukat, és Megváltójuk lábához helyezik.
Az ígéret biztos
Régóta várunk Megváltónk visszatérésére. De az ígéret cseppet sem bizonytalanabb. Hamarosan megígért otthonunkban leszünk. Ott Jézus elvezet minket
az Isten trónusától folyó élő forrás mellé, és elmagyarázza nekünk azokat a sötét
gondviseléseket, amelyeken keresztül vezetett bennünket jellemünk tökéletesítése érdekében. Ott látni fogjuk a Paradicsom gyönyörű fáit, köztük az élet fáját.
Ott tökéletes látással szemléljük az Éden szépségeit helyreállítva. Ott Megváltónk lábai elé tesszük a koronákat, amelyeket fejünkre helyezett, és aranyhárfáinkat megérintve, dicséretet és hálát adunk a trónon ülőnek.
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Már csak egy kis idő
Már csak egy kis idő van addig, amíg Jézus el nem jön, hogy megmentse
gyermekeit, és megadja nekik a halhatatlanság utolsó érintését. “Ez a romlandó
test romolhatatlanságot ölt magára, és ez a halandó halhatatlanságot ölt magára.” Megnyílnak a sírok, és a halottak győztesen jönnek elő, és így kiáltanak:
“Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?” Szeretteink, akik Jézusban
alszanak, halhatatlanságba öltözve jönnek elő.
Ahogy a megváltottak felmennek a mennybe, Isten városának kapui megnyílnak, és bemennek majd azok, akik megtartották az igazságot. Minden zenénél gazdagabb hang hallatszik, amely ezt mondja: “Jöjjetek, Atyámnak áldottai,
örököljétek azt az országot, amely a világ megalapításától fogva számotokra készíttetett.” Akkor az igazak megkapják jutalmukat. Életük Isten életével párhuzamosan folyik majd. Koronájukat a Megváltó lábai elé helyezik, megérintik az
aranyhárfákat, és gazdag zenével töltik be az egész mennyországot.

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