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ELŐSZÓ
Kifutunk az időből! Ez az öreg bolygó több mint 160 éve készen áll arra,
hogy Krisztus visszatérjen a dicsőség felhőiben. Mire kellene összpontosítanunk ezen a késői órán? Bizonyára a mennyei Kánaánra – és hogy miként
készítsük fel önmagunkat és másokat az ottlétre.
Tanulmányi témánk ebben a negyedévben a „Az utolsó napok sáfárai”
folytatása. Jézus amikor a földön járt, találkozott egy férfival, aki azt állította,
hogy fiatal korától kezdve megtartotta mind a tíz parancsolatot. „Jézus pedig
rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el,
add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.” (Mk 10:21)
Mi a mennybe gyűjtjük-e a kincseinket? Vagy a gazdag ifjú uralkodóhoz
hasonlóan külsőleg betartjuk a Tízparancsolatot, miközben szívünkből hiányzik a valódi szolgálat a Mester iránt? Mindaz, amit Isten adott nekünk az
Őt illeti, és erről gondoskodnunk kell a próbaidőnk lejárta előtt. Nos „Engedelmesség és önzetlen szeretet nélkül a legértékesebb ajándék is túl kicsiny
ahhoz, hogy a mindenek tulajdonosának ajánljuk fel.” – 3B 57. Istennek az
a célja, hogy gyermekei legyőzzék az önzést, és beteljesítsék a föld evangelizálására vonatkozó tervét. Most készít fel egy népet ennek a munkának
az elvégzésére – és ez meg fog történni, függetlenül attól, hogy mindenki
megszerzi-e azt a kiváltságot, hogy részt vegyen benne.
„Isten embereket hív, hogy közöljék a figyelmeztetést a vétkeiben és bűneiben alvó világgal. Önkéntes adakozásra hívja azokat, akiknek a szíve a
munkában dobog, akik felelősnek tartják magukat az emberekért, hogy el ne
vesszenek, hanem örökké éljenek. Sátán az élet játszmáját játssza az emberek
lelkéért. Igyekszik lekötni javainkat, hogy ne fordíthassuk azt a hittérítő vállalkozásokra. Ismerjük fel csapdáit! Ne hagyjuk, hogy elbutítsa érzékeinket!”
– 6B 446.
„Minek gyűjtsünk kincseket? Hogy elsodorjanak az utolsó nap lángjai?
Azért vegyünk fel aranyat és ezüstöt, hogy ellenünk tanúskodjanak az ítéletkor – hogy tűzként emésszék meg húsunkat? Ragaszkodjunk-e a javainkhoz,
ami végül aztán az ellenségeink kezébe kerül? Eljön az idő, amikor a parancsolatok megtartói nem tudnak sem vásárolni, sem eladni. Mi hasznuk
lesz akkor a házaknak és földeknek, a banki részvényeknek és áruknak? Itt
az ideje, hogy ott helyezzük el kincseinket, ahol örök biztonságban lesznek.
. . . Amit Isten ügyére adunk, az örökre a miénk lesz. Krisztus azt mondja:
„gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben” (Mt 6:20). A birtokunkban
lévő dolgok közül csakis ezek maradnak valóban a miénk. Amit itt e földön
gyűjtünk, végül mind el kell hagynunk. Csak azt vihetjük magunkkal az
örökkévalóságba, amit Krisztusnak adtunk.” – RH 1887. december 6.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Központ részére Bolíviában

2022. október 1.
Szombat

ok
And

Bolívia tengerparttal nem rendelkező nemzet Dél-Amerika közép-nyugati régiójában,
északon és keleten Brazília, délen Paraguay és
BOLÍVIA
Argentína, nyugaton pedig Chile és Peru haPERU
tárolja. Bár Bolívia trópusi területen fekszik,
Puno
La Paz
de a tengerszint feletti magassága változatos,
így széles a hőmérsékleti tartománya – az
Arica
egyenlítői alföldeken jellemző hőmérsékleSucre
tektől egészen a sarkvidéki hidegig.
Több mint 11,5 millió lakos él itt egy 424 164
CHILE
négyzetmérföldes (1,099 millió km²) területen.
Bolívia lakossága multikulturális; a hivatalos
beszélt nyelv a spanyol (88,4%), ezt követi az őslakos népek körében használt
nyelv: a kecsua (25%, ajmara (11%), guaráni (1%) és mások (4%) – beleértve
34 további őshonos nyelvet.
Bolívia jelenleg szekuláris állam, amely garantálja népének a vallásszabadságot. A HNARM üzenete az 1940-es években érkezett ide. Az évek során
a Dél-Amerikai Unióban, melyhez Bolívia tartozik, Argentínával, Chilével,
Paraguayjal és Uruguayjal együtt, a missziósmunka folyamatosan bővült.
1994-re Bolíviában az Úrért végzett munka olyan méreteket öltött, hogy
egy külön Uniót – a Bolíviai Uniót – hoztak létre, amely Santa Cruz de la
Sierra városában kezdte meg működését. A munka előrehaladtával úgy látjuk, hogy szükség van egy új központ felépítésére Cochabamba városában.
Ezt a célt szem előtt tartva a testvérek a Bolíviai Unió Tanácsával együtt, egy
nagy telekhez jutottak, amelyet egyik testvérünk nagylelkűen adományozott
kifejezetten erre a célra.
Az építkezéshez szükségünk lesz világszerte lévő hittestvéreink jószívű
segítségére. Előre is köszönjük nagylelkű hozzájárulásotokat Isten ügyének
fejlesztéséhez itt, Bolíviában.
Az itt élők, azok közé tartoznak, akikről meg van írva, hogy „Európa és
Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában, a tenger szigetein
és a föld minden sötét sarkában Isten készenlétben tartja választott gyermekeit, akik előtűnnek majd a sötétség közepette, és világosan megmutatják a
hitehagyó világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye megtartásának.” – PK 120.
Kérlek nyújtsd segítő kezed még ma! Az Úr áldjon meg!
Hittestvéreitek a Bolíviai Unióból
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Szombat

Napnyugta: H 18:23
Ro 19:02

A TEREMTŐ ÉS TULAJDONOS
„Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt;
mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.” (Jel 4:11)
„Jahve, az örökkévaló, az önmagában létező, a nem teremtett Isten, Aki
maga a forrása és fenntartója mindennek, Aki egyedül jogosult arra, hogy Őt
illesse meg a legnagyobb tisztelet és imádat.” – PP 261.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 270-274. (Az isteni kinyilatkoztatás)

Vasárnap

Szeptember 25.

1. TEREMTŐ ÉS FENNTARTÓ
a. Mit érthetünk meg, ha szemléljük a teremtés csodálatos nagyszerűségét? Zsol 19:1-4; Ésa 40:18, 21, 22, 26.

„[Idézve: Zsol 19:1-4] Némelyek úgy vélik, hogy a természet világának
nagyszerű dolgai egyet jelentenek Istennel. De ez nem így van. Az égen látható csodák nem tesznek mást, mint végzik kijelölt feladatukat. Isten irányítja
őket. Isten teremtett mindent, és Ő felügyel mindenre.” – 1Sz 273.

b. Isten mindenhatósága, milyen szemszögből érint naponta bennünket? Apcs 17:24-29.

„Az ember testi felépítése Isten fennhatósága alatt van, de nem úgy működik, mint egy óra, melynek felhúzás után magától kell működnie. A szív
ver, a pulzus és a légzés is tovább halad, de az egész lényünk Isten kezében
van… Minden szívverésünk és lélegzetvételünk a mindenütt jelenlévő Isten, a
hatalmas Vagyok ereje által történik, aki az élet leheletét Ádám orrába lehelte.”
– 1Sz 273-274.
1. Tanulmány - A TEREMTŐ ÉS TULAJDONOS
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Hétfő

Szeptember 26.

2. TISZTELETREMÉLTÓ
a. Milyen tények mutatják, hogy egyedül Isten méltó az imádatra? Zsol
33:6-9; Jer 10:9-13.

„Isten azt várja el, hogy az emberek a pogány istenek helyett csak Őt tiszteljék és imádják, erre azért jogosult, mert ő a Teremtő, és minden lény neki
köszönheti létét.” – PP 294-295.
„Isten fenntartja azon dolgokat, melyeket teremtett. Ugyanaz a kéz, mely
egyensúlyban tartja a hegyeket, titokzatos pályákon vezeti a világokat a nap
körül…
A tervének végrehajtásához szükséges feltételekről Isten gondoskodik. Ő
tartja fenn az élet virágzásához szükséges dolgokat. Ő küldi a harmatot, az
esőt és a napsütést, hogy a természet zöldje felfakadjon és elterítse szőnyegét,
a bokrok, a gyümölcsfák rügyezni kezdjenek, virágozzanak és teremjenek.” –
1Sz 273.

b. Milyen relytéjek ösztönözhetnek bennünket Isten iránti tiszteletre?
Jób 11:7; 38:1-7. Milyen módon befolyásolhatja üdvösségünket a
Teremtőnk iránti tisztelet?

„Az isteni kinyilatkoztatás számos olyan kérdést vet fel, melyre a legnagyobb tudósok sem tudnak megfelelni. A Szentírás nem azt feltételezve említi
ezeket, mintha felelni tudnánk rájuk, hanem hogy Isten mély titkaira terelje
figyelmünket, és ráébresszen bölcsességünk korlátoltságára; hogy a mindennapi életben a véges értelmet meghaladó titkok rejlenek, hogy Isten ítéletei és
szándékai kikutathatatlanok, és az Ő bölcsessége meg nem fejthető. Ha Isten
ki is jelenti magát, ezt a titokzatosság sűrű felhőjébe burkolódzva teszi.
Isten többet akar elrejteni magából, mint amennyit kijelent. Ha az emberek teljesen megértenék Isten útjait, tetteit és műveit, akkor nem hinnék Istent
Mindenhatónak. Az ember nem értheti meg Isten bölcsességét, indítékait, és
szándékait. ’Kinyomozhatatlanok az Ő útai!’ (Rm 11:33) Szeretetét sohasem
tudjuk magától értetődő elvek segítségével megmagyarázni. Ha megtudnánk,
nem hinnénk, hogy rábízhatjuk üdvösségünket. A kételkedők azért nem akarnak hinni, mert véges értelmük nem fogja fel a végtelen hatalmat, mellyel Isten
kinyilatkoztatja magát. Még az emberi test működését sem érthetjük meg teljesen. Testünk még a legokosabb embert is zavarba ejtő titkokat rejt.” – TII 65.
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Kedd

Szeptember 27.

3. VALÓDI TULAJDONJOG
a. Isten mit szeretne, hogy megértsünk a tulajdonjoggal kapcsolatban?
Zsol 50:7, 10-12.
„A jótékonykodás ezen rendszere által az Úr oktatni kívánta az izraelitákat, hogy mindenben Ő legyen az első. Így emlékeztette őket arra, hogy Ő a
tulajdonosa minden földjüknek, nyájuknak és barmaiknak. Ő adta a napfényt
és az esőt; így keltette életre a vetést és érlelte meg az aratást. Minden, amivel
rendelkeznek, Isten tulajdona.” – AT 231.
„Testünk Istené. Krisztus éppúgy megfizette testünk, mint lelkünk megváltásának árát. ’Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti
testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.’ ’A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.’ (1Kor 6:20, 13) A
Teremtő felügyeli az emberi test gépezetét, és mozgásban tartja azt. Ha nem
volna az Ő állandó gondoskodása alatt, a pulzus nem ütne, a szív megszűnne
működni, az agy sem végezné többé munkáját.” – CH 586.

b. Mi mindenre terjed ki Isten tulajdona? Zsol 24:1-2; 5Móz 10:14. Mit
jelentsen ez számunkra? Jel 4:11.
„Gondoljatok arra, hogy egy tulajdonosa van az egész világegyetemnek, és
minden ember, idejével, értelmével és képességeivel együtt Annak birtokában
van, Aki megfizette a váltságdíjat a lélekért. Isten igazságosan várja el tőlünk
a szüntelen szolgálatot, és a legnagyobb szeretetet. Ne saját vágyatok, hanem
Isten akarata legyen a döntő!” – 2Sz 129.
„Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Isten szolgálatában állunk, és
ő birtokol minket, és övé a világ. Bár mindannyian szegények vagyunk, és
nem vagyunk képesek nagy dolgokra, az Úr felszólít minden lelket, hogy gyakorolja az önmegtagadást ebben a szűkös időben, hogy tudjon adni, de nem
kelletlenül és nem kényszerűen, hanem vidám hálával Isten kimondhatatlan
ajándékáért.” – RH August 21, 1894.
„Akik állandóan tudatában vannak annak, hogy Istenhez szoros kapcsolat
fűzi őket, azok soha nem fogyasztanak olyan ételt, amely csupán az étvágyukat
elégíti ki, de közben az emésztőszerveiket károsítja. Nem rontják meg Isten tulajdonát az evésben, ivásban és öltözködésben követett helytelen szokásaikkal.
Gondosan bánnak szervezetükkel, mert tudják, hogy ebben együtt kell működniük Istennel. Az Ő akarata az, hogy egészségesek, boldogok és hasznavehetők
legyenek, de ehhez akaratukat Isten akarata mellé kell állítaniuk.” – Gy 279.
1. Tanulmány - A TEREMTŐ ÉS TULAJDONOS
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Szerda

Szeptember 28.

4. KIÉ AZ URALOM?
a. Kire bízta Isten az uralmat földi javai felett? 1Móz 1:26-28. Miért
megtiszteltetés ez az emberiség számára? Zsol 8:1-10.
„Aki a magasba helyezte a csillagvilágokat, és nagy hozzáértéssel színezte
ki a mező virágait, aki betöltötte a földet és az eget hatalmának csodáival, amikor dicsőséges művének bekoronázása következett – hogy a gyönyörű föld
uraként valakit a középpontba helyezzen – olyan lényt teremtett, aki méltó a
neki életet adó kézhez. Az emberiség családfája, ahogy azt az ihletett Ige megadja, nem valami fejlődő csírákig, puhatestű állatokig és négylábúakig követi
nyomon eredetét, hanem a hatalmas Teremtőig. Ádám a földből formálva is
’Isten fia’ (Lk 3:38) volt.” – PP 19.

b. Ádám bukása miatt, mivel dicsekedett a nagy csaló Krisztusnak? Lk
4:5-6.
c. Mikor lesz teljesen visszaállítva Krisztus uralma a földön? Dn 7:13-14,
26-27; Mik 4:8; Jel 11:15.
„Amikor Sátán kijelentette Krisztusnak, hogy enyém a világ királysága
és dicsősége, és annak adom, akinek akarom, csak részben mondott igazat.
Azért, hogy csaló szándékát megvalósítsa, Sátán Ádámtól ragadta el az uralmat, Ádám viszont a Teremtő képviselője volt, nem pedig független uralkodó.
A föld Istené, és Ő mindent Fiának adott. Ádámnak Krisztus alattvalójaként
kellett uralkodnia. Amikor Ádám az uralmat Sátán kezére játszotta, Krisztus
maradt a jogos Király. Ezért mondta az Úr Nabukodonozor királynak: ’A felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja
azt’ (Dn 4:14). Sátán csak addig gyakorolhatja bitorolt hatalmát, amíg Isten
megengedi.” – JÉ 99.
„Krisztus – amint Dániel próféta kijelenti – az Öregkorútól a mennyben
’hatalmat, dicsőséget és országot’ fog kapni; övé lesz az Új Jeruzsálem, Isten
országának fővárosa, ’elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyas�szony’ (Dn 7:14; Jel 21:2). Krisztus az ország átvétele után eljön dicsőségben,
mint királyok Királya és uraknak Ura, hogy megváltsa népét, akik ’letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal’ az országában felállított asztalánál
(Mt 8:11; Lk 22:30), hogy részt vegyenek a Bárány menyegzői vacsoráján.”
– NK 381.
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Csütörtök

Szeptember 29.

5. REÁNK BÍZOTT SÁFÁRSÁG
a. Függetlenül a reánk bízott hatalom nagyságától, milyen figyelmeztetést szívleljünk meg? 5Móz 8:11-18.
„Nekünk úgy kell tekinteni magunkra, mint az Úr javainak sáfáraira, és
Istenre, mint a legfőbb tulajdonosra, akinek vissza kell adnunk azt, ami az
Övé, amikor elvárja tőlünk.” – 4B 480-481.

b. Melyik üzenetnek van különleges jelentősége, közvetlenül Urunk
visszatérése előtt? Lk 19:11-13.
„Isten szolgáinak hív el minket, ami azt foglalja magába, hogy azért fogad
fel bennünket, hogy egy bizonyos munkát végeztessen el velünk, és bizonyos felelősségeket hárítson reánk. Tőkét, javakat kölcsönzött nekünk, hogy
beruházzuk. A tőke nem a mi tulajdonunk, ezért Isten nemtetszését vonjuk
magunkra, ha az Ő javait magunknak halmozzuk fel, vagy tetszésünk szerint
költjük el…
Minden a Mesterhez visszatérő tálentumot alaposan szemügyre vesznek.
Isten szolgáinak cselekedetei és megbízatása lesz mérlegre állítva. Mindenkit
egyénenként vonnak felelősségre, egyénenként kell számot adni a reábízott
tálentumokról, vajon jól használta-e fel, vagy eltékozolta azokat. Az adományozott jutalom arányos lesz a tálentumok felhasználásával, kamatoztatásával.
A büntetést is annak arányában szabják ki, ahogyan az adományozottak vis�szaéltek a tálentumaikkal, ahogyan elpazarolták azokat…
Kezünkben a tálentumok. Isten dicsőségére használjuk-e fel azokat, vagy
pedig visszaélünk velük? Ma még kereskedhetünk velük, de holnap már véget
érhet próbaidőnk, s akkor a számlánk örökre zárolva lesz.” – 2B 668. [dőlt
betűk a szerkesztőtől]

Péntek

Szeptember 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen tények mutatják, hogy Teremtőnk a Fenntartónk is?
2. Miért egyedül Isten méltó az imádatra?
3. Mit kellene kiváltson belőlünk, ha felismerjük, hogy Istené minden, és hogy
hatalmat adott – reánk bízta a földet?
4. Mit kellene megértsünk Sátánnak e földön gyakorolt jogtalan, bitorló hatalmáról?
5. Milyen kísértés érhet bennünket, amikor Isten javakat bíz reánk?

1. Tanulmány - A TEREMTŐ ÉS TULAJDONOS
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2. Tanulmány

2022. október 8.
Szombat

Napnyugta: H 18:09
Ro 18:48

A LEGHATALMASABB ADOMÁNYOZÓ
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a
világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak
árnyéka.” (Jak 1:17)
„Isten: Szeretet! Úgy árad szét Tőle a szeretet, a világosság és az öröm
minden teremtményére, miként a fénysugarak a napból. Az Ő természete az
adományozás. Élete az önzetlen szeretet szétárasztása.” – GH 71.
Javasolt olvasmány: Counsels on Stewardship, 72. (Isten elvárja tőlünk-részlet); 		
Isten Csodálatos Kegyelme, 62. (Isten kegyelmének sáfárai)

Vasárnap

Október 2.

1. ISTEN JELLEMÉNEK JELLEGZETESSÉGEI
a. Miről gondoskodott Isten, miután életet adott az embernek? 1Móz
2:7, 15. Miért áldásos ez részünkre? Préd 5:12, 18.
„Ádám nem volt tétlen. Teremtése után rögtön kapott munkát. Isten
teremtett dolgairól való gondoskodásban találta meg foglalatosságát és boldogságát. Munkájának eredményeként bőségesen részesült Éden kertjének
gyümölcseiből szükségletei ellátására.” – CT 273-274.

b. Mik azok a naponkénti bizonyítékok, amelyek Istennek irántunk való
túláradó szeretetét mutatják? Zsol 36:6-10; JerSir 3:22-23; Apcs 14:17.
„Lekötelezettjei vagyunk [Istennek] a lét minden pillanatáért és az élet
minden öröméért.” – CS 17.
„Az Úr életét adta teremtett világa fáinak és szőlőinek. Szavával gyarapítani
vagy csökkenteni tudja a föld gyümölcseit. Ha az emberek meg akarnák érteni
az összefüggést a természet és a természet Istene között, akkor Isten teremtő
hatalmának hűséges elismeréseit hallanánk. Isten élete nélkül a természet elpusztulna. Alkotásai tőle függnek. Élet-adó tulajdonságokkal ruházza fel mindazt, amit a természet termel. A gyümölccsel terhelt fákat Isten ajándékának kell
tekintenünk, mintha csak ő helyezné a gyümölcsöt kezünkbe.” – LHU 62.
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Hétfő

Október 3.

2. ISTEN LEGNAGYOBB AJÁNDÉKA
a. Mi Isten legnagyobb ajándéka? Jn 3:16; Ef 2:4-7.

„Az evangélium kincse – az Út, az Igazság és az Élet – közöttük [a zsidó
nép között] volt, de ők elutasították a menny legnagyobb ajándékát.” – KP 66.
„A halálnál is erősebb az a szeretet, mellyel Isten vágyakozik földi gyermekei után. Fia feláldozásával az egész mennyet nekünk adta egyetlen ajándékban. Az Üdvözítő élete és halála, köztünk és Isten közötti közvetítése, az
angyalok szolgálata, a Szentlélek esedezése, mindaz, ami által Isten bennünk
hat és alkot – az elesett emberiség megváltását szolgálja.” – JVÚ 19.
„Krisztus saját vérének árán vásárolt meg bennünket. Kifizette megváltásunkat, s ha megragadjuk e kincset, miénk lehet Isten ingyen ajándékaként.”
– 9B 245.

b. Milyen ajándékot ígért az Atya a Fiának, ha Krisztust követjük? Jn
6:37-39; 17:24. Miért bátoríthat ez a tény mindenkit? Jak 1:17-18.

„Soha nem tudjuk felmérni, hogy Isten mennyire szereti az embert. A világegyetemet betöltik az Ő mérhetetlen bőkezűségének bizonyítékai.
Krisztus joggal tart igényt mindenre, ami e világon létezik. ’Mindent nékem adott az én Atyám,’ mondta Ő (Lk 10:22). ’Mindaz, ami az Atyáé, az
enyém.’ ’Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön’ (Jn 16:15; Mt
28:18). Mindaz, ami a mennyben és a földön van, az Ő szolgálatában áll. A
mennyei szeretet nagy ajándékát, Krisztust, az Atya nem zárta a szívébe, hanem odaadta a szűkölködő, nyomorúságban lévő embernek.
Krisztus kegyelemmel és igazsággal teljes. Ő minden mindenben. Tehát az
ember ne önmagát dicsőítse! Isten Fiáé a dicsőség! Méltó arra, hogy most és
mindörökké Övé legyen minden dicsőség!” – BCL 65.
„Mivel Atyjának ajándékai vagyunk, munkájának jutalma, Jézus szeret
minket. Gyermekeiként szeret. Szeret téged is! Maga a menny sem nyújthat
sem jobbat, sem nagyobbat.” – JÉ 409.
„Kiváltságotok, hogy Jézus szeretetében bízzatok, üdvösségetekre. A legteljesebb, legbiztosabb, legnemesebb módon, hogy mondjátok, Ő szeret engem,
elfogad engem, Benne bízom, mert életét adta érettem. Semmi sem oszlatja el
jobban kétségeinket, mint az, ha kapcsolatunk van Krisztus jellemével.” – BL 246.

2. Tanulmány - A LEGHATALMASABB ADOMÁNYOZÓ
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Kedd

Október 4.

3. KICSODA KRISZTUS?
a. Mivel mennyei Atyánkat úgy tiszteljük, mint Teremtőt, mit kellen
megértsünk Jézus Krisztusról is? Zsid 1:1-3; Jn 1:1-3.
„Krisztus teremtett mindent, s Ő minden dolog előtt létezett. Az erre vonatkozó szavak oly bizonyosak, hogy senkinek nem lehetnek e felől kétségei.
Krisztus lényegében a legmagasabb értelemben Isten volt. Ő Istennel volt az
örökkévalóságon át. Isten mindenekfelett, örökké áldott.” – LHU 16.
„Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló Atyával – természetben, jellemben és szándékban. Ő volt az egyetlen lény az egész világegyetemben, aki tanácskozhatott Istennel, és osztozhatott szándékaiban. Krisztus
által teremtette Isten a mennyei lényeket. ’Őbenne teremtetett minden, ami
van a mennyekben… akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek,
akár hatalmasságok’ (Kol 1:16); és Krisztusnak, éppúgy mint az Atyának, az
egész menny hódolatát fejezte ki.” – NK 439.

b. Milyen alapon jogosult Krisztus a mi imádatunkra és tanítványságunkra? Ef 3:9; Fili 2:5-10.

„A legnagyobb ajándék, amit Isten adhatott az embernek, az Ő szeretett
Fia volt. Az apostol mondja: ’A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem
Őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent
minékünk?’ (Rm 8:32) Isten semmit sem tartott vissza későbbre. Nem lesz
biztosítva második próbaidő. Ha Isten kimondhatatlan ajándéka nem vezeti az embert bűnbánatra, akkor nincs semmi, ami valaha is megindíthatná
szívét. Semmi sincs félretéve későbbre, ami hatással lehetne az értelemre és
érzékekre. Isten teljes jelleme feltárult Fiában, az ember elfogadhatóságának
minden mennyei lehetősége megmutatkozott az Örökkévaló Fiában. Azon
az úton, amelyen az ember visszatérhet Istenhez, és a mennyhez, nincsenek
akadályok. A Megváltó szeretetének páratlan mélységei feltárultak; s ha Isten
emberek iránt szeretetének e megnyilvánulása nem tudja őket magához vonni,
akkor nincs semmi, ami ezt valaha is megtehetné.” – ST 1889. december 30.
„Pál apostol a Szentlélek által kijelenti Krisztusról, hogy ’Ő benne teremtetett minden... minden Ő benne áll fenn’ (Kol 1:16-17). A kéz, amely fenntartja
az űrben a világokat, az a kéz, amely szabályos rendben és fáradhatatlanul
működésben tart mindent mindenütt Isten világegyetemében, ugyanaz a kéz,
amelyet értünk keresztre szegeztek. – EÉ 132.
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Szerda

Október 5.

4. EGY MENNYEI ALAPELV
a. Milyen alapvető elvet tanuljunk meg Krisztus földi életének példájából? Lk 22:27.ur; Zsid 5:8; 12:2-3.
„Krisztus áldozathozatalára épült a megváltás terve. Maga mögött hagyta
a menny királyi udvarait, szegénnyé lett, hogy szegénysége által, mi gazdagodhassunk meg. Aki részesül ebben a megmentésben, amelyet ilyen végtelen
áldozattal vásárolt meg az Isten Fia, az követni fogja az igaz Példakép példáját. Krisztus volt a fő Szegletkő, nekünk pedig erre az alapra kell építenünk.
Valamennyiünknek feltétlen szükségünk van az önmegtagadás, a lemondás
és önfeláldozás lelkületére. Krisztus földi élete önzetlen volt, megaláztatás
és áldozathozatal nyomta rá pecsétjét. Ezért azok – akik ebben a nagyszerű
megmentésben részesülnek, amelyért Jézus eljött a mennyből, hogy elhozza
nekik – ne kövessék-e Urukat, ne vegyék-e ki a részüket a lemondásból és az
áldozathozatalból?” – 3B 387. [dőlt betűk a szerkesztőtől]

b. Hogyan értsük azt, hogy örömmel kövessük Krisztus áldozathozatalának példáját? 1Pt 2:21; Rm 12:1-2.

„Krisztus mindent feláldozott az emberért, hogy lehetővé tegye, hogy
elnyerje a mennyet. Most azonban a bukott emberen a sor, hogy Krisztusért mennyit kész feláldozni a sajátjából, a maga részéből, hogy elnyerhesse
a halhatatlan dicsőséget. Akiknek van valamennyi ismeretük, a megváltás
nagyságáról, annak áráról, azok sohasem zúgolódnak, hogy könnyek közt kell
vetniük, s hogy a keresztény sorsa ebben az életben a küzdelem és lemondás.”
– 3B 481.
„Krisztus levetette dicsőségét, királyi méltóságát, gazdagságát, s azok keresésére indult, akik bűnben vesznek el. Megalázta magát a szükségleteinkig,
hogy fölmagasztalhasson bennünket a mennybe. Önfeláldozás, lemondás,
és önzetlen jócselekedetek jellemezték életét. Ő a példaképünk. Követed-e a
példaképet?” – 2B 549.
„Azon szavakat: ’ti nem a magatokéi vagytok;’ ’mert áron vétettetek meg’
(1Kor 6:19-20), véssük emlékezetünkben, hogy újra és újra elismerhessük
Isten jogát tálentumainkra, vagyonunkra, befolyásunkra, egész lényünkre.
Tanuljuk meg, hogyan bánjunk ezen adományokkal, melyek Istenéi, úgy az
értelemmel, a lélekkel, mint a testtel, melyeket mint Krisztus megvásárolt
tulajdonait, áldozhassuk oda Őérte ép, jóillatú áldozatként.” – MM 276.
2. Tanulmány - A LEGHATALMASABB ADOMÁNYOZÓ
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Csütörtök

Október 6.

5. A MEGÍGÉRT KEGYELEM
a. Mi a kegyelem? Miért elengedhetetlen az üdvösségünk érdekében?
Rm 5:6-9; Ef 2:8-9.

„A kegyelem érdem nélküli kedvezés; a hívő saját érdeme nélkül igazul meg,
anélkül, hogy bármit is felajánlhatna Istennek. Megigazult az Atya előtt helyettesünkként és kezesünkként álló Krisztus Jézus megváltása által.” – 1Sz 364.
„[Az Üdvözítő] kegyelme elégséges a bűn legyőzésére.” – FLB 87.

b. Hogyan válaszoljunk Isten bőséges kegyelmére? Ef 2:10; Tit 2:11-14.

„Nincs tehát valódi értéke a jó cselekedeteknek? A naponta szabadon bűnöző bűnösre ugyanazzal a jóindulattal tekint Isten, mint arra, aki Krisztusba
vetett hit által egyenesen és becsületesen igyekszik járni? A Szentírás válaszol:
[Idézve: Ef 2:10.]
Az isteni elrendezés szerint az Úr kiérdemelhetetlen kegyelme úgy akarta,
hogy a jócselekedeteket jutalom kövesse. Isten egyedül Krisztus érdeméért fogad el minket, az általunk véghezvitt irgalmas és jótékony cselekedetek pedig
a hit gyümölcsei. Ezek áldássá válnak számunkra, mert az ember tettei szerint
veszi el jutalmát.
Krisztus érdemének jó illata teszi jó tetteinket elfogadhatóvá Isten előtt, és
az isteni kegyelem az, mely képessé tesz bennünket azokra a cselekedetekre,
melyekért Isten megjutalmaz bennünket.” – 3Sz 179-180.
„Ugyan jó tetteitek nem üdvözíthetnek benneteket, azok nélkül mégis
lehetetlen volna üdvözülnötök. Minden Krisztusért meghozott áldozat örökkévaló nyereséget szerez részetekre.” – 3Sz 133.

Péntek

Október 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Nevezz meg néhány egyszerű adományt, amelyet Isten ad Éden napjaitól fogva!
2. Milyen kölcsönös kapcsolatot foglal magába Isten legnagyobb ajándéka?
3. Miért nagyon fontos megértenünk, hogy ki is valójában Krisztus?
4. Milyen alapelvre épül az egész megváltási terv?
5. Milyen hatással van az isteni kegyelem a mennyországra való előkészületre?
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3. Tanulmány

2022. október 15.
Szombat

Napnyugta: H 17:56
Ro 18:35

MINDENT AZ OLTÁRRA HELYEZNI
„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. (Mk
12:30)
„Egész lényünket – szívünket, lelkünket, értelmünket, és erőnket – Isten
szolgálatára kell felhasználnunk. Mi maradt még, amit nem szenteltünk oda
Istennek?” – RH 1900. november 6.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 229-232. (Fösvénység)

Vasárnap

Október 9.

1. SZOLGÁLATRA INDÍTVA
a. A tanítványság mely jellemzőit hagyják figyelmen kívül sokan, akik
Krisztus hitvalló követőinek tartják magukat? Mk 8:34; Jn 15:19-20.
„Csak kevesen hajlandók követni Krisztus csodálatos lemondását, elviselni
az üldöztetéseket és szenvedéseket, amelyek az Ő osztályrésze voltak, és csak
kevesen hajlandók osztozni fárasztó igyekezetében, hogy másokat a világossághoz vezessenek. Csak kevesen hajlandók követni Krisztus példáját, amikor
komolyan, buzgóan imádkozott Atyjához, hogy adjon erőt, elviselni az élet
próbáit, és eleget tenni a mindennapi kötelességeknek.” – 2B 664.

b. Milyen ellentét létezik az igaz és a hamis szolgálat között? Jób 31:2428; 29:11-16; Miért szükséges ismételten megvizsgálnunk indítékainkat?
„Sokaknál a világ szemete elzárta a lélek csatornáit. A gondolkodás felett az
önzés vette át az uralmat, s megrontotta a jellemet. Ha az ember élete Istenbe
volna elrejtve Krisztussal, akkor Isten szolgálata nem tűnne fáradtságosnak.
Ha a szív teljesen Istennek volna szentelve, akkor mindenki találna feladatot
és sóvárognának, hogy részt vegyenek a munkában. Akkor vetnének minden
víz mellé, imádkoznának, és hinnék, hogy az elvetett mag termést hoz.” – RH
1878. december 19.
3. Tanulmány - MINDENT AZ OLTÁRRA HELYEZNI
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Hétfő

Október 10.

2. KRISZTUS TANÍTÁSAINAK ALAPESZMÉJE
a. Milyen sajnálatos ellentét létezik ma Krisztus, és sok hitvalló követője között? Fili 2:5-8, 21.

„A megváltás terve egy oly áldozatra épült, amely annyira széles, oly
mély és magas, hogy felfoghatatlan. Krisztus nem angyalait küldte el erre az
elesett világra, mialatt Ő a mennyben maradt volna; hanem Önmaga jött el,
az angyali seregek nélkül, s hordozta a gyalázatot. A fájdalmak férfijává és a
betegség ismerőjévé vált. Önmagára vette hiányosságainkat, és viselte gyengeségeinket. Isten úgy tekint hitvalló követői önmegtagadásának hiányára, mint
a keresztény név megtagadására. Akik bár vallják, hogy egyek Krisztussal, de
önző vágyakat dédelgetnek a gazdagság, a drága ruhák, bútorzat és élelem
iránt, azok csak nevükben keresztények. Kereszténynek lenni annyit jelent,
mint Krisztushoz hasonlónak lenni.
Mily nagyon igazak az apostol szavai: ’Mert mindenki a maga hasznát
keresi, nem a Krisztus Jézusét’ (Fili 2:21). Sok keresztény nem cselekszik ös�szhangban azon névvel, melyet visel. Úgy cselekszenek, mintha soha sem hallottak volna a megváltás tervéről, amely végtelen árba került. A többség célja,
hogy a világban szerezzenek nevet maguknak. Elfogadják a világ formaságait
és külsőségeit, s önmaguknak élnek. Oly buzgóan valósítják meg céljaikat,
amint a világ is teszi, de így elszakítják erejüket attól, hogy segíthessenek Isten
országának megalapításában.” – CS 54.

b. Milyen mennyei alapelvet ír elő Krisztus minden követőjének ma?
Miért? Mt 16:24-26.

„Akik a megszentelődés áldásait óhajtják, előbb meg kell tanulniuk, hogy
mit jelent az önfeláldozás. Krisztus keresztje az a főoszlop, mely ’igen-igen
nagy örök dicsőséget’ hordoz. (2Kor 4:17) ’Ha valaki jönni akar én utánam
– mondja Jézus – tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen
engem’ (Mt 16:24). Embertársaink iránti szeretetünk mutatja Isten iránti szeretetünket. A türelmes szolgálat szerez a léleknek nyugalmat.” – AT 383
„Azt az önfeláldozást kell gyakorolnunk, mely Krisztust arra vezette, hogy
a kereszthalálra adja magát, s ezzel lehetővé tegye az embernek az örök életet.”
– 9B 49.
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Kedd

Október 11.

3. TANULJUNK AZ APOSTOLOKTÓL
a. Mi volt a titka Pál apostol embertársaiért érzett izzó szeretetének?
2Kor 4:15-18; 5:14-15.

„Hogyan tudják Krisztus ajándékait továbbra is önzőmódon élvezni azok,
akikért oly nagy áldozatot hozott? Krisztus szeretete és önmegtagadása páratlan, és amikor ezt követői megtapasztalják, akkor érdeklődésüket azok iránt
fordítják, akikért Megváltójuk is érdeklődött. Azon fognak dolgozni, hogy
helyreállítsák Krisztus országát. Úgy saját magukat, mint javaikat odaszentelik Krisztusnak, az Ő elvárásainak megfelelően…
A lelket betöltő Jézusi szeretet megnyilvánul szavakban és tettekben. Krisztus országa lesz a legfőbb cél. Az én készséges áldozatként Isten oltárára lesz
helyezve. Bárki, aki valóban egyesül Krisztussal, ugyanazt a szeretetet fogja
érezni a lelkekért, amely Isten Fiát arra késztette, hogy elhagyja királyi trónját,
magasztos tisztségét, és szegénnyé váljon érettünk, hogy mi az Ő szegénysége
által meggazdagodjunk.” – CS 55.

b. Mire figyelmeztette János apostolt a hívőket? Hogyan vonatkozik ez
a felhívás reánk is? 1Jn 2:15-17.
„Milyen tennivalónk van hitvalló keresztényekként? Mindenütt ott vannak
a lelkek körülöttünk, egészen közel otthonainkhoz, s messzebb a távolban, akik
elvesznek bűneikben, figyelmeztetés és gondoskodás nélkül. Naponta megyünk
el olyanok mellett, akik remény és Isten nélkül élnek ezen a világon, és soha nem
nyitjuk meg ajkainkat, hogy beszéljünk nekik Krisztusról, és az Ő szeretetéről.
Úgy férfiakat, mint nőket a világ csábításai tartanak bűvölet alatt… Krisztus
keresztje katonáinak imái az eget kellene, hogy ostromolják, arra kérve Istent,
hogy Ő munkálkodjon, hogy az Ő ereje működjön együtt az emberi eszközökkel, hogy ott érje el az embereket, ahol éppen vannak.” – 8MR 95.
„Miközben sokan arra várnak, hogy minden akadály eltávolodjon, addig a
világban reménység és Isten nélkül halnak meg a lelkek. Sokan, nagyon sokan
világi előnyökért, tudományos ismeretek szerzéséért elmennek járvánnyal teli
helyekre, valamint olyan országokba, ahol úgy gondolják, hogy anyagi előnyökre tesznek szert. De hol vannak azok a férfiak és nők, akik készek azért
lakóhelyet változtatni, s családjukkal odaköltözni azon területekre, ahol az
igazság világosságát nélkülözik, s ott olyan példát adjanak embertársaiknak,
hogy azok bennük megláthassák Krisztus képviselőit?” – CS 56.
3. Tanulmány - MINDENT AZ OLTÁRRA HELYEZNI
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Szerda

Október 12.

4. A HIT JELLEGZETESSÉGEI
a. Mint Krisztus szolgáinak, mi jellemezze hitünket? Miért? Ef 6:6-8.
„Nem leselkedik-e reátok az a veszély, hogy értékes és örökkévaló örökségeteket elhomályosítják a föld értéktelen kincsei? Fennáll annak a veszélye,
hogy hasznavehetőségetek odavész, hitetek meggyengül, s lelketek temploma
beszennyeződik az eladással és vásárlással.” – RH 1888. június 19.

b. Miért ismételte meg Krisztus újra és újra a tizedik parancsolatot
szolgálata során? 2Móz 20:17; Lk 12:15. Milyen gyógymódot kínál
Isten az önzés szörnyű bűnének legyőzésére? Zsid 12:2-3.
„Krisztus a mi példaképünk. Odaadta életét érettünk áldozatként, s arra kér
bennünket, mi is adjuk oda életünket áldozatként másokért. Így távolíthatjuk el
az önzést, amelyet Sátán állandóan törekszik a szívünkbe plántálni. Ez az önzés
halált jelent minden vallásosságra, jó cselekedetre, s csak az által győzhetjük le,
hogy ha szeretetünket kinyilvánítjuk úgy Isten, mint embertársaink iránt. Krisztus egyetlen önző embernek sem fogja megengedni, hogy a menny udvaraiba
belépjen. Egyetlen kapzsi, pénzsóvár ember sem haladhat át a gyöngykapukon
keresztül, mert a kapzsiság minden formája bálványimádás.” – CS 26.
„Az önzés és irigység pusztító bűne ellen Isten gyógyszere a folytonos
magunkat megtagadó jótékonyság és adakozás gyakorlása. Isten azért vezette
be a rendszeres adakozást, hogy fenntartsa művét, de enyhítse a szenvedők és
ínségesek nyomorúságát is. Azért rendelte el ezt, hogy az adakozás szokássá
váljon, hogy ellensúlyozza az önzés veszedelmes és csalóka bűnét. A folytonos
adakozás halálra éhezteti a kapzsiságot. Isten rendelése szerint a rendszeres
adakozás célja az, hogy elszakítsa a kapzsi embertől a gazdagságot, olyan
gyorsan, hogy amilyen ütemben szert tesz rá, olyan ütemben szentelje azt az
Úrnak, ami Őt illeti meg…
A gazdagság önzővé teszi az embereket, a pénzgyűjtés pedig annál kövérebbre hizlalja a kapzsiságot, s ezek a gonoszságok csak egyre gyarapodnak
a szorgalmas művelésükkel. Isten jól ismeri a bennünket fenyegető veszélyt,
ezért olyan védőrendszerrel kerített bennünket körül, ami megakadályozza
romlásunkat. Az Úr elvárja tőlünk, hogy ne fáradjunk bele a jó cselekedetekbe, az adakozásba, hogy a jó cselekedetek szokásának hatalma megtörje az
ellenkező irányú szokás erejét.
A jótékonyság a gyakorlással egyre nő, erősödik, míg elvvé nem válik, s el
nem uralkodik lelkünkön. Lelkiségünkre hallatlanul veszélyes meghagynunk
akár a legszűkösebb helyet az irigység és önzés számára.” – 3B 548-549.
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Csütörtök

Október 13.

5. TELJES ODAADÁS
a. Hogyan nyerhetünk bátorítást a macedóniai első keresztények
példája által? 2Kor 8:1-5.

„A macedóniai hívők majdnem valamennyien szegények voltak földi
javakban; szívük azonban túláradt az Isten és igazsága iránti szeretettől, és
örömujjongva áldoztak az evangéliumi munka támogatására. Ha a pogány
gyülekezetekben általános gyűjtéseket rendeztek az ínséges zsidó hívők javára,
a maczedóniai megtértek bőkezűségét példaképül állították a többi gyülekezet
elé.” – AT 234-235.

b. Hogyan foglalja össze Krisztus a hívő ember kötelességeit? Mk
12:29-31. Mi történik, amint ezen alapelvet elkezdjük naponta
gyakorolni? Mt 7:24-25.

„Az egész lényünket szenteljük oda a Mester szolgálatára.” – GCB 1901.
április 16.
„Senki sem forrhat igazán össze Krisztussal, senki sem gyakorolhatja
tanításait, vagy vetheti alá magát igája fegyelmének anélkül, hogy rá ne eszmélne, meg ne valósítaná, amit szavakkal soha sem tud kifejezni. Új gazdag
gondolatok ötlenek eszébe. Értelme világosságot kap, akarata határozott lesz,
lelkiismerete érzékeny, képzelete pedig tiszta lesz. Szíve gyengédebbé, gondolatai lelkibbé, szolgálata krisztusibbá válik. Meglátszik életében, ami szavakkal
nem kifejezhető – szívének, gondolatainak, lelkének igaz, hűséges, megbízható, szerető odaadása, és a Mester munkájához szükséges erő.” – 6B 476-477.

Péntek

Október 14.

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

Hogyan tükrözte vissza Jób élete Krisztus lelkületét?
Milyen általános irányvonalat kell legyőznünk, ha győzni szeretnénk?
Mit tanít Pál és János apostol az örökkévaló értékek fejlesztéséről?
Miért oly káros a kapzsiság a mi lelkünkre?
Hogyan lesz megjutalmazva a szívből fakadó szolgálat még ebben a földi
életben?
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4. Tanulmány

2022. október 22.
Szombat

Napnyugta: H 17:43
Ro 18:23

MINTHA AZ ÚRNAK
„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos
azért, és térj meg.” (Jel 3:19)
„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: Colporteur Ministry, 154-155. (Kiadványaink messzemenő hatása-részlet)

Vasárnap

Október 16.

1. ÚJ HOZZÁÁLLÁS SZÜKSÉGES
a. Mit tanulhatunk Krisztus figyelmeztetéséből, amelyet a zúgolódás
és a félszeg szolgálat ellen adott? Mt 25:14-15, 18, 24-30.

„Milyen sokan gondolkodnak úgy, mint az a szolga, aki az egy tálentumot
kapta, hogy az Úr szigorú, mert Ő ott is arat, ahol nem vetett, és ott is takar,
ahol nem vetett. Ez a fajta gondolkodásmód a gonosz becsapása, mert mink
van nekünk, amit ne úgy kaptunk volna? ’Mert tőled van minden, és amiket
a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked’ (1Kró 29:14), ezt fejezze ki a
mi hálás szívünk.” – RH 1888. június 12.

b. Krisztus mely figyelmeztetésének van nagy jelentősége a föld történelmének ezen utolsó napjaiban? Mt 24:12; Jel 2:4.

„A gyülekezet minden tagja őrködjön féltően, hogy hitünk ellenségeinek
ne nyíljon alkalma diadalt ülni a tagok élettelen, visszaesett, bűnös állapota
fölött. Némelyek eljátszották a tekintélyüket, pedig kevéske lemondással, komolysággal, lelkesedéssel hatalmas segítség lehettek volna a jó oldalon. Ez a
lelkesedés nem terem meg magától, komoly küzdelmek nélkül.” – 5B 208.
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Hétfő

Október 17.

2. A BUZGALOM – TÖREKEDÉS A SZÍNVONALRA
a. Hogyan ábrázolja a Biblia az Isten iránti buzgóság fontosságát? Zsol
42:2; 84:3. Ha hiányzik belőlünk ez a tulajdonság, akkor hogyan szerezhetjük meg? Jer 29:13.

„Sokan nem szolgáltatnak határozott bizonyítékot arra, hogy hűek keresztségi fogadalmukhoz. Buzgóságukat lehűti a külsőség, a világi becsvágy, a
büszkeség és az önszeretet. Érzelmeik olykor megmozdulnak, de maguk nem
zuhannak a sziklára, Krisztus Jézusra. Nem jönnek Istenhez megtört szívvel,
bűneiket megbánni és bevallani. Akik tapasztalják szívükben az igazi megtérést, azok életében nyilvánvalóvá lesznek a Lélek gyümölcsei.” – 9B 155.
„Böjtre, megalázkodásra, s imára van szükségünk hanyatló buzgalmunk és
elerőtlenedő lelkiségünk miatt.” – 4B 535.

b. Milyen ígéret szól mindazoknak, akik vágynak Krisztushoz hasonlóvá válni? Mt 5:6. Miért olyan értékes részünkre Jákób tapasztalata?
1Móz 32:24-30.

„Isten a jámborságot, az önmegtagadást, az önfeláldozást, az embertársunk
iránti könyörületet, s az iránta való buzgóságot keresi. Szeretné meglátni az
emberben a lélek mély vágyát, hogy megmentse embertársait a hitetlenségtől
és a romlástól.” – ST 1899. február 15.
„A világosság élő csatornájává válhatnánk azon nagyszerű igazsággal,
amelyet kiváltságunk volt elnyerni, és a Szent Lélek erejével képesek is lennénk erre. Ily módon megközelíthetnénk a kegyelem királyi székét, és látva az
ígéret szivárványát, bűnbánó szívvel térdelnénk le, és a mennyei királyság felé
való lelki tusakodás meghozná annak jutalmát. Hozzájuthatnánk ugyanazon
erőszakossággal, mint ahogyan Jákób is tette. Üzenetünk így Isten erejével
hangzana a megváltásra.” – RC 217.
„Menj be a szobádba, s ott egyedüllétben könyörögj Istenhez: ’Tiszta szívet
teremts bennem óh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem’ (Zsolt 51:10).
Légy komoly és őszinte, a buzgó ima sokat segít. Tusakodj, mint Jákób! Vívj
élet-halál harcot! Jézus a kertben vérrel verejtékezett, neked is meg kell feszítened minden erődet. Addig el ne hagyd kamrádat, amíg élő erőt nem merítettél magadnak Istentől. Azután pedig légy éber, s mindaddig, míg vigyázol
és imádkozol, legyőzheted kísértéseidet, s Isten kegyelme veled lesz.” – ÜI 84.
4. Tanulmány - MINTHA AZ ÚRNAK
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Kedd

Október 18.

3. BUZGÓ CSELEKEDETEK
a. Mire tanítanak bennünket Isten hűséges tanúinak elszenvedett küzdelmei és kivívott győzelmei? Jer 20:8-11; Apcs 4:14-20.

„Olyan erős volt a szembeszegülés Jeremiás üzenete ellen, annyiszor kinevették és kigúnyolták, hogy ezt mondta: ’Nem emlékezem róla, sem az Ő
nevében többet nem szólok!’ (Jer 20:9) Mindig is így történt. Mivel keserűséget, gyűlöletet, és ellenállást tanúsítottak Isten intő szava ellen, Isten sok más
hírnöke is úgy döntött, hogy azt cselekszi, amit Jeremiás. Mégis mit tett az Úr
ezen prófétája? Bármennyire is próbálta, nem tudta az ő békéjét visszanyerni.
Amint a nép gyülekezetébe érkezett, azt tapasztalta, hogy Isten Lelke erősebb
volt nála.” – TII 93.
„Buzgóságuk Istenért és ügyéért, késztette a tanítványokat, hogy nagy erővel tegyenek tanúságot az evangéliumról. Vajon a mi szívünket ne késztesse-e
hasonló buzgalom, hasonló elhatározás, hogy hirdessük a megváltó szeretetet,
beszéljünk Krisztusról, a Megfeszítettről? Valamennyi kereszténynek kiváltsága, hogy ne csupán várja, hanem siettesse is Krisztus újra jövetelét.” – AT 408.

b. Milyen tapasztalatot szükséges nekünk is átélnünk? Zsol 119:137-140;
1Jn 3:1-3.

„Loughborough gyülekezeti vén buzgó munkás volt a műben. Teljes
szívvel dolgozott. Amikor… egy új területen kezdte el a munkát, kész volt
a legszerényebb körülmények között lenni és elviselni minden nélkülözést,
szűkös anyagi helyzetet, szerényen és szegényen élni, dolgozni kora reggeltől
késő estig az alig elkezdett műért.” – 21MR 246.
„Ha a gyülekezet magára öltené Krisztus igazságát és szentségét, ha mellőzne
mindennemű közösséget a világgal, akkor fénylő és dicső nap hajnala virradna
rá. Az Istentől nyert ígéretei örök időkre szólnak. Örök gyönyörre, örök örömre.
Az igazság elhalad azok mellett, akik megvetik és elutasítják, de végül diadalt
arat. Ha időnként látszólag feltartóztatták is, de haladását nem akadályozhatták
meg. Ha Isten üzenete ellenállásba ütközik, fokozott erővel ruházza fel, hogy a
befolyás annál nagyobb legyen. Hatalmat ad neki, amely a legerősebb korlátokat
is ledönti, és minden akadályon át diadalmaskodik.” – AT 395.
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Szerda

Október 19.

4. A VAKBUZGÓSÁG ELKERÜLÉSE
a. Milyen módokon kerülhetünk tévútra a vakbuzgóság miatt? Rm
10:1-3; 1Kor 10:23.

„Amikor olyanok lépnek be egy új munkaterületre, akikből hiányzik Isten
Lelke és ereje, az ilyenek azzal kezdik, hogy elkezdik kárhoztatni a többi egyházat, azt képzelve, hogy ezen a módon győzhetik meg az embereket az igazságról, ha kiteregetik a népszerű egyházak ellentmondásait, tévtanait. Talán
olykor szólnunk kell ezekről, de általában az ilyesmi csak előítéletet támaszt
művünkkel szemben, s bezárja sok olyan ember fülét, akik máskülönben talán
hallgattak volna az igazságra. Ha ezek a tanítók szoros kapcsolatban állnának
Krisztussal, akkor isteni bölcsességük lenne arra, hogy hogyan közelítsék meg
az embereket.” – 4B 536.

b. Mi volt helytelen a vakbuzgó Jéhu viselkedésében? 2Kir 10:16-19,
28-31.

„Sokak vallásos élete csupán cselekedetekből áll. Szeretnének valami nagy
dolgot tenni, és cselekedetekből érdemet szerezni, míg tökéletesen semmibe
veszik a kisebb és jelentéktelen dolgokat, amelyek a szeretetteljes keresztény
jellemet alkotják. A nyüzsgő, fontoskodó munkálkodás, olyan benyomást kelt,
mintha valami csodálatos munkát végezne valaki, de ez Isten számára elfogadhatatlan. Ez Jéhu lelkülete, amely így szól: ’Jöjjetek, s lássátok meg az Úrért való
buzgóságomat!’ Ez az öndicsőítés, az önelégültség táplálása, mialatt a szabadjára engedett önzés mocska beszennyezi a lelket.” – ST 1884. november 20.
„A keresztény buzgalmat alapelvek irányítják, és sohasem lökésszerű, vagy
fellángoló, majd ismét alábbhagyó. Ez komoly, mély és erős, teljesen igénybe
veszi a lelket, életre kelti és gyakorolja az erkölcsi értékeket. A lélekmentést és
Isten országának érdekeit tartja a legfontosabbnak… A keresztény buzgóság
nem merül ki magában a beszédben, hanem erőteljesen és eredményesen érzékel és dolgozik. Bár a keresztény buzgalom mégsem azért tesz valamit, hogy
feltűnést keltsen, hanem alázat üti rá pecsétjét minden igyekezetére, és látszik
meg minden tettén. A keresztény odaadás buzgó imára, alázatra, és az otthoni
kötelességek hűséges teljesítésére késztet. A családi körben is meglátszik majd
a gyengédség, a szeretet, a jóindulat, a könyörület, és az együttérzés, melyek
mindig is a keresztény buzgalom gyümölcsei.” – 2B 232-233.
4. Tanulmány - MINTHA AZ ÚRNAK
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Csütörtök

Október 20.

5. KRISZTUS PÉLDÁJA
a. Hogyan teljesedett be Krisztusban a zsoltáríró istenfélő buzgóságról
szóló próféciája? Zsol 69:10; Jn 2:13-17; 4:34. Milyen fontos dolgokat
tanulhatunk meg Krisztus buzgóságából? 1Kor 2:2-4.

„Krisztus kiélte a törvényt. Tisztasága, nagylelkűsége, az igazság iránti
odaszentelődése, buzgósága, hogy Istent megdicsőítse, ez mind a törvény
tökéletességének a kinyilvánítása.” – RH 1901. február 26.
Krisztus kijelentette: ’Az Ő étele és itala az, hogy cselekedje az Ő Atyjának
akaratát.’ Azon buzgóság, amely az igazság megszentelő hatása által jön létre,
a hívőt arra készteti, hogy megerősödjön az igazságban, mert ő a szent igazság
letéteményese, s amint továbbadja az igazságot, egy segítőkész kereszténnyé
válik. A buzgóságnak mindig állandónak, egyenletesnek kell lenni, amely
kinyilvánítja a jellem szentségét.” – 10MR 131.

b. Milyen felhívást intéz Krisztus a laodíceai lágymeleg korban élőkhöz?
Jel 3:19.
„Amikor az ember belép Isten szolgálatába, kinyilvánítja-e ugyanazt a
buzgóságot, mint amit előzőleg a világ szolgálatában kinyilvánított?” – RH
1888. június 12.
„Most, amikor minden dolognak vége elközelgett, ne szárnyalja-e túl a
gyülekezet buzgalma az őskeresztény gyülekezet buzgalmát? Az Isten dicsőségéért való lelkesedés mozgatta a tanítványokat, hogy hatalmas erővel tegyenek
tanúbizonyságot az igazságról. Ne izzítsa-e fel a lelkesedés a szívünket azon
vággyal, hogy hirdessük az embereknek a Megváltó szeretetét, és Krisztus
megfeszítésének történetét? Nem kellene-e ma Isten erejének hatalmasabban
megnyilvánulni, mint az apostolok idejében?” – 7B 33.

Péntek

Október 21.

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

24

Milyen figyelmeztetést szívleljünk meg a talentumok példázatából?
Jákób tapasztalatának mely része vetítődik ki reánk is? Miért?
Mit tanulhatunk Jeremiástól, Dávidtól, és az apostoloktól?
Hogyan nyilvánulhatnak meg a vakbuzgóság tünetei?
Mi jellemzi a valódi buzgalmat?
Az utolsó napok sáfárai 2. – 2022. október - december

5. Tanulmány

2022. október 29.
Szombat

Napnyugta: H 17:31
Ro 18:12

IDŐ ÉS ÖRÖKKÉVALÓSÁG
„Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.” (Mt 10:7)
„Mivel rövid az idő, dolgozzunk szorgalmasan és megkettőzött erővel!” –
3B 159.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 236-239. (A talentumok-Az idő)

Vasárnap

Október 23.

1. MINDENKI TÁLENTUMA
a. Mit biztosít Isten az ő végtelen kegyelméből, napjaink rohanó világában? Miért? Préd 3:1.
„Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk,
hogy az Ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem
fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel…
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. Most kell jellemünket formálnunk az
elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a vizsgálati
ítéletre.” – KP 236.

b. Milyen tényezőket vegyünk figyelembe, amikor az időnk felhasználását tervezzük? Jak 4:13-15.
„Az idő rövidsége olyan energiát követel, amely nem ébredt fel azokban,
akik azt állítják, hogy hisznek a jelen időre szóló igazságban.” – CH 506.
„Ha mindenki a lehető legjobban kihasználná az idejét, ezzel rengeteg
pénzt megtakarítanának az igazság ügyének. Mikor szívvel dolgoznak, akkor
komolyan, tetterővel és gyors ütemben végzik a munkát.” – 4B 451.
5. Tanulmány - IDŐ ÉS ÖRÖKKÉVALÓSÁG

25

Hétfő

Október 24.

2. MEGFONTOLTSÁG ÉS ÉBERSÉG
a. Isten művének terjesztésére törekedve, mit kellene megértenünk?
1Pt 5:8; Jel 12:12.
„Nincs veszteni való időnk! A sötétség hatalmai feszült erővel tevékenykednek, Sátán belopakodik, előnyt szerez, hogy mint farkas a prédáját, elragadja a szunnyadókat. Most kell a reánk bízott figyelmeztetésnek hangoznia,
most kell feladatunkat végeznünk, mert nemsokára sokkal nehezebb lesz,
mint ahogy elképzelhetnénk!” – Ev 108.
„A legnagyobb lelkiismeretességgel próbáljunk ráébreszteni mindenkit
arra, hogy van egy mennyország, amelyet meg kell nyerni, és van egy pokol,
amelyet el kell kerülni. Az ember minden energiáját vesse be, hogy elérhesse
a mennyei királyságot és bejuthasson oda. Sátán tevékeny, s nekünk szintén
tevékenynek kell lennünk! Sátán fáradhatatlan és kitartó, s nekünk is azoknak
kell lennünk! Nincs idő arra, hogy kifogásokat keressünk és másokat vádoljunk a saját visszahanyatlásunk miatt. Nincs idő arra, hogy azzal hitegessük
magunkat, hogy a körülmények majd kedvezőbbek lesznek, hogy sokkal jobb,
hogy sokkal könnyebb lesz majd munkálkodni az Úr művében [bár ez lenne
a kívánatosabb]. Mondjuk el azoknak is, akik vallják, hogy hisznek Krisztusban, hogy abba kell hagyniuk bűnös mentegetőzéseiket, amelyekkel Istent
sértik!” – 12MR 336.

b. Mit tanít nekünk a Szentírás az előttünk álló küzdelemről? Ef 6:12;
Mt 24:13.
„Mivel ilyen rövid idő áll már csak rendelkezésünkre, népünk imádkozzon,
őrködjön, és semmi esetre se hagyja elterelni figyelmét az ellőttünk álló, hallatlanul fontos eseményre való előkészülettől. Mivel látszólag az idő hosszabbra nyúlt, sokan szavaikban és cselekedeteikben hanyagokká és közönyösekké
váltak. Nem fogják fel az őket fenyegető veszélyt, nem látják, nem is értik,
hogy Istenünk kegyelme rejlik a próbaidő meghosszabbításában, hogy legyen
idejük megfelelő jellemet kialakítani az eljövendő, halhatatlan életre. Minden
egyes pillanat a lehető legértékesebb. Nem azért kapnak még időt, halasztást,
hogy saját kényelmükről gondoskodjanak, s a föld lakosaivá váljanak, hanem
hogy legyőzzenek jellemükben minden hibát, hogy másoknak is segítsenek,
hogy példaadásuk és személyes erőfeszítéseik által azok is megláthassák a
szentség szépségét.” – 4B 306-307.
„Végezzük fokozott buzgalommal és energiával az Úr munkáját az idők
végéig!” – CT 548.
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Október 25.

3. A HASZNOS ERŐFORRÁSOK
a. Miket szeretne megértetni velünk Mesterünk a különféle reánk bízott talentumokról? Lk 19:13.
„Bármilyen nagy, bármilyen kicsi is valaki vagyona, ne feledje, hogy az
csak rábízatott. Erőnkkel, ügyességünkkel, időnkkel, képességeinkkel, lehetőségeinkkel és javainkkal, egyszer majd el kell számolnunk Istennek. Ez egyéni
munka: Isten ad nekünk, hogy hasonlókká válhassunk Őhozzá; nagylelkűvé,
nemessé, jótékonnyá, azáltal, hogy másoknak adunk. Akik elfeledkeznek isteni megbízatásukról, és csak arra törekszenek, hogy gyűjtsenek vagy költsenek
a büszkeségük és önzésük kielégítésére, azok hozzájuthatnak ugyan a világi
nyereséghez és örömökhöz; de Isten szemében ők lelkileg szegények, nyomorultak, szánalmasak, vakok és mezítelenek.” – CS 22.
„Krisztus életében nem találok egyetlen példát sem, amely azt mutatná,
hogy valaha is szórakozással vagy mulatozással töltötte volna idejét. Ő volt
a legnagyobb tanítója a jelen és az eljövendő életünknek; mégsem találtam
egyetlen esetet sem életében, hogy tanítványait arra tanította volna, hogy szórakozás által végezzenek fizikai mozgást. A világ Megváltója minden embernek kiszabja a feladatát, és megparancsolja: ’Kereskedjetek, míg megjövök!’
(Lk 19:13) Ennek hatására a szív felhevül a munkavégzésre. Lényünk minden
energiáját leköti, hogy engedelmeskedjünk. Nekünk egy magasztos és szent
elhívatásunk van.” – CT 309.

b. Mit tanulhatunk meg Salamon tapasztalatából? Préd 2:11-12.
„El kell fordulnunk ezernyi dologtól, ami figyelmünket leköti. 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.
„Az emberek hagy lássák rajtatok azt, hogy célotok a hasznavehetőség és
kötelességtudás, valamint az emberek megmentése. Az időt felemésztő szórakozások, csakhogy önmagunkat mulattassuk, semmirevalóak.” – MM 82.
„Azon erőfeszítéseket, melyeket most olcsó, veszendő javakra összpontosítunk, a világot bevilágító munkára kellene fordítani. Használjuk fel minden
Isten adta erőnket azon munka végzésére, amely áldott megelégedést ad úgy a
jelen időre, mint az örökkévalóságra.” – 6MR 267.
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Október 26.

4. A MEGVÁSÁROLT TULAJDON
a. Mire figyelmeztet bennünket a balga gazdag ember viselkedése? Lk
12:16-21.
„Szomorú az, hogy Isten hitvalló népe visszatartja az Őt megillető részt.
Azon javakat és erőfeszítéseket, melyeket Krisztusnak kellett volna adniuk, az
én kedvteléseire fordították. Megrabolták Istent úgy az idővel, mint a pénzzel
és a szolgálattal. Az önmagunk szeretete és az önző vágyaink kielégítése kizárja Jézus szeretetét a lélekből, és ez az, amiért nincs a gyülekezetben nagyobb
buzgóság és forróbb szeretet Őiránta, Aki előbb szeretett bennünket.” – ST
1890. december 22.
„Az emberek úgy viselkednek, mintha megfosztották volna őket a józan
eszüktől. Nyakig beletemetkeznek az élet gondjaiba. Nincs idejük, amit Istennek szentelhetnének, nincs idejük, hogy Neki szolgáljanak. Munka, munka,
munka, ez a napirendjük. A körülöttük levőktől is elvárják, hogy ugyanolyan
kapkodva dolgozzanak, hogy elvégezzék terjedelmes gazdaságukban a teendőket. Az a céljuk, hogy lebontsák azt, amijük van, és nagyobbat építsenek, hogy
odagyűjtsék összes vagyonukat. S mégis az ilyeneket, akiket vagyonuk foglal
le, Krisztus követőinek tartják. Bár viselik a nevet, hogy hisznek Krisztus közeli eljövetelében, s hiszik, hogy minden dolognak vége elérkezett, mégsem él
bennük az áldozathozatal lelkülete. Egyre mélyebben és mélyebben merülnek
bele a világba. Alig hagynak időt maguknak, hogy kutassák az élet Igéjét, elmélkedjenek arról, és imádkozzanak. Azon felül még családjukban sem tűrik
meg senkinek, de még az alkalmazottaiknak sem, hogy örvendezzenek ennek
az előjognak. Ők mégis vallják, hogy hitük szerint nem a világ az otthonuk, s
csak zarándokok és idegenek e földön, akik arra készülnek, hogy jobb hazába
költözzenek. Az ilyenek példája és befolyása csak átok az Isten ügyére. Üres
álszenteskedés, képmutatás jellemzi állítólagos keresztény életüket. Pontosan
annyira szeretik Istent és az igazságot, amennyire a cselekedeteik mutatják,
és nem jobban. Az ember azt viszi át a gyakorlatba, amit hisz.” – 2B 662-663.

b. Miről nem szabad sohasem megfeledkeznünk? 1Kor 3:23; 6:20.
„Akár odaadjuk értelmünket, lelkünket és erőnket Istennek, akár nem,
ezek mind az Ő tulajdonai. Isten így szól minden emberhez: ’Igényt tartok
rád. Add nekem buzgóságodat, képességeidet, erődet, javaidat!’ Joga van arra,
hogy ezt kérje; mert mi az Övé vagyunk, mivel megváltott a bűn szolgálatától
végtelen szeretete, s a Kálvária keresztjének elszenvedése által.” – ST 1901.
január 2.
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Október 27.

5. ELŐKÉSZÜLET A KÉSŐI ESŐRE
a. Milyen felismerés kellene mindenkit cselekvésre ébresszen? 2Kor
6:2; Mt 10:7.
„Nekünk nagyobb komolysságal kell végeznünk Krisztus művét. Az igazság ünnepélyes üzenetét olyan erővel kell hirdetni, hogy az olyan benyomást
tegyen a hitetlenekre, hogy Isten munkálkodik a mi erőfeszítésünkön keresztül, hogy felismerjék, hogy a Mindenható a mi erőnk élő forrása…
Folytatódhat-e ez a közömbösség évről-évre? Sátán győzzön-e mindig,
s csalódjon-e Krisztus a szolgákban, akiket végtelen áron váltott meg? Már
nagyon várjuk azt az időt, amikor kitöltetik a késői eső. Bizakodva reménykedünk egy jobb napban, amikor a gyülekezet erővel áldatik meg odafentről, s
így képes lesz hatékonyabban dolgozni Istenért. De a késői eső sohasem fogja
felüdíteni és megerősíteni a hanyag embereket, akik nem használják azon képességeket, amiket már megkaptak Istentől. A lelki lustaság nem fog bennünket közelebb vinni Istenhez. Energiát és buzgóságot, valamint önfeláldozást
és személyes kegyes tetteinket kell beleszőnünk minden munkánkba.” – ST
1886. december 9.

b. Mire szólít fel Isten bennünket ma? Ésa 60:1-2; Mt 5:14-16.
„Egy munkálkodó gyülekezet, élő gyülekezet. Gyülekezeti tagok! Ragyogtassátok a világosságot! Hallassátok hangotokat alázatos imában a világ
mértéktelensége, ostobasága és mulatozásai ellen tanúskodva, és a jelen időre
szóló igazság hirdetéséért. Szavaitok, befolyásotok, időtök – mind Isten adományai. Arra használjátok, hogy lelkeket nyerjetek meg Krisztusnak! Látogassátok meg embertársaitokat, s mutassatok érdeklődést lelkük üdvösségéért.
Élesszétek tettekre összes lelki erőtöket! Mondjátok meg azoknak, akiket
meglátogattok, hogy minden dolog vége elközelgett!” – MM 132.

Péntek

Október 28.

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

Miért oly értékes az idő?
Milyen gyakori csapda akadályozza, hogy Krisztusért munkálkodjunk?
Mi tarthat bennünket a Laodíceai állapotban?
Mi adhat nekünk ösztönzést, hogy munkálkodjunk Krisztusért?
Miért fognak sokan kimaradni a késői eső kiárasztásából?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
nyomtatott kiadványokra a
szegény területek számára

Mi a zűrzavar ellentéte? A világosság! A Földön
az emberek tömegei vannak összezavarodva – innen ered a prófétai utalás „Babilonra”, azaz a zűrzavarra. Az emberek ítélőképessége, érzékelése
és megértése mind homályos. Világosságra van
szükségük. Különös igazságokat kell tanítani.
Meghallgatnak-e? Néhányan igen; de sokan
nem fogják – viszont lehet, hogy csak úgy tűnik,
hogy nem. Talán veszik a fáradságot és elolvasnak
valamit, ami megragadta a tekintetüket, és amit
látnak az megszólíthatja gondolataikat és megvilágosíthatja értelmüket.
„Ha el akarjuk oszlatni a sötétséget, engedjük be a világosságot. A tévedések elleni legjobb módszer az igazság bemutatása. Isten szeretetének megnyilatkozása hozza
napfényre az én-központú szív torzulását, bűnét.” – JÉ 421. Amikor meglátják a bűnt,
akkor vágyni fognak a Megváltó után.
Isten szeretetének ez a csodálatos kinyilatkoztatása a nyomtatott oldalakon keresztül érkezhet sok-sok témában, például:
„Komolyabb erőfeszítést kell tennünk, hogy felvilágosítsuk az embereket az
egészség megújulásának nagyszerű tárgyköréről. E nagy kérdéssel foglalkozó négy,
nyolc, tizenkét, tizenhat és ennél is több oldalas, szabatosan megírt röpiratokat kellene szétszórnunk őszi falevelekként.” – CH 466.
„Dollárok ezrei, amelyeket most a vágy oltárán áldoznak fel, befolynak majd az Úr
kincstárába, és megsokszorozzák a különböző nyelvű kiadványokat, hogy úgy szóródjanak szét, mint az őszi falevelek. A missziókat más nemzetekben is felállítják.” – Con 60.
Ősszel olyan sok a fákról lehulló levél, hogy lehetetlen megszámolni őket. Igen,
ennyi traktátusra, röpiratra, folyóiratra és füzetre van szükség, amelyek a jelen igazságát tartalmazzák. Ezek létfontosságú eszközök az örökkévaló evangélium hirdetésében. Az ilyen anyagok előállítása olyan költséggel jár, amelyet sajnos sokan nem
engedhetnek meg maguknak sem egyedül sem másokkal összefogva. Mivel mindannyiunkat megbíztak azzal a feladattal, hogy közvetítsük az igazságot másoknak,
ezért mindannyiunknak kötelességünk és kiváltságunk, hogy segítsünk nekik.
Az első szombati adakozás ma a rászoruló országoknak szánt irodalmat szolgálja. Nagylelkű – esetleg áldozattal járó – felajánlásaid nagyban segíthetnek másoknak
megismerni az Úr visszatérését, és felkészülni rá.
Köszönjük a Krisztussal való együttműködést!
A Generál Konferencia Kiadói Osztálya
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6. Tanulmány

Napnyugta: H 16:20
Ro 17:01

A PÉNZ SZERETETE
„Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura.”
(Agg 2:8)
„Javaink összes felhasználásánál igyekezzünk minden erőnkkel betölteni
Annak szándékát, Aki minden keresztény erőfeszítés alfája és omegája.” – 9B 49.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 110–116. (Akik megrabolják Istent)
Bizonyságtételek, 2. Kötet, 99. 652–662. (Figyelmeztetések, intések-részlet;
Az ügy vermonti állása-részlet)

Vasárnap

Október 30.

1. SZÍVÜNK INDÍTÉKAI FELTÁRULNAK
a. Hogyan mutatja meg az Istennek való odaadásunk mértékét az ahogyan a pénzt használjuk? Mt 6:21.
„Van egy dolog, amelyet nagyon komolyan kell vennünk, és ez Isten szolgálata. Nem jelent veszélyt, ha ezt a legnagyobb buzgósággal tesszük. Ha igazán,
csakis az Isten dicsőítésére való munkára figyelnénk, akkor a szemünk előtt
levő köd eloszlana, és a jó és rossz közötti különbséget tisztábban látnánk.
Akkor odaszentelnénk javainkat. Szívünk ezt mondaná: ’Uram, itt vannak a
javak, amiért engem felelőssé tettél. Mi a Te akaratod, mit tegyek velük?’ ” –
ST 1886. január 7.
„A pénzt letétbe kaptuk Istentől, de nem azért, hogy hiúságunkra vagy
nagyravágyásunk kielégítésére fordítsuk.” – NOL 200.

b. Hogyan lehet Dávidnak az Isten iránti odaadása sokunk számára
buzdítás és feddés? 1Kró 29:3-5.
„Kihalt-e a hála a szívből? Nem szégyeníti-e meg Krisztus keresztje az önző könnyelműség életét és az önös vágyak kielégítését… Mi aratjuk le végtelen
önfeláldozásának gyümölcseit. Ennek ellenére, ha valami elvégzésre vár, ha
pénzünkre van szükség, hogy segítse a Megváltó lélekmentő munkáját, akkor
visszahúzódunk kötelességünktől és bocsánatért esedezünk.” – CS 21.
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Október 31.

2. AZ ELLENSÉG TERVÉNEK ISMERETÉBEN
a. Milyen figyelmeztetés szól a szombatünneplők elleni összeesküvésről?
Mt 20:1-9.

„Azok, akik a tizenegyedik órában jöttek a szőlőbe, hálásak voltak azért,
hogy dolgozhattak. Szívük tele volt hálával munkaadójuk iránt, és nagyon
meglepődtek, amikor a nap végeztével a gazda egész napi bért adott nekik.
Tudták, hogy nem érdemeltek annyit, és a jóindulat, amit munkaadójuk arcán láttak, örömmel töltötte el őket. Soha nem felejtették el a gazda jóságát
és bőkezűségét, mint az a bűnös sem, aki a tizenegyedik órában lép a Mester
szolgálatába, de aki tudja, hogy nincs semmi érdeme. Munkában eltöltött
ideje olyan rövidnek tűnik, hogy méltatlannak érzi magát a jutalomra, de
tele van örömmel, amiért Isten felfogadta. Alázatos, bízó lélekkel dolgozik, és
hálás azért a kiváltságért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Isten örül ennek a
lelkületnek, és megdicséri.
Isten szeretné, ha bíznánk benne, és nem kérdeznénk, mi lesz a jutalmunk.
Ha Krisztus szívünkben lakik, nem a jutalom áll gondolataink homlokterében;
nem a jutalomért szolgálunk. Igaz, hogy a jutalmat is meg kell becsülnünk, de
ne az legyen az első. Isten azt akarja, hogy értékeljük megígért áldásait, de azt
nem, hogy lessük a jutalmat, és azt érezzük, hogy minden szolgálatért jutalom
jár. Ne annyira a jutalommal törődjünk, mint inkább azzal, hogy – minden
nyereségtől függetlenül – helyesen cselekedjünk! Az Isten és embertársaink
iránti szeretet legyen a hajtóerőnk!” – KP 276-277.

b. Miért vagyunk kifejezetten a kapzsiság ellen figyelmeztetve? Lk
12:15.

„Az emberi szívben bujkáló önzés, kapzsiság és telhetetlenség olyan erős
szenvedélyek, hogy a lelki harc kimenetelét nem nehéz előre látni. Ha a lélek
nem veszi magához naponta Krisztus testét és vérét, akkor szívében a sátáni
erő le fogja az istenit győzni. Az önzés, a kapzsiság, a telhetetlenség, elveszi
tőle a győzelem lehetőségét. A magabízó és független lelkület soha nem léphet
be Isten országába. Csak azok osztozhatnak majd Krisztus dicsőségében, akik
önmegtagadásában és áldozatkészségében is osztoznak.” – 2Sz 199.
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3. EGY KOMOLY DOLOG
a. Hogyan rontja meg lelki életünket a pénz szeretete? Milyen gyógymód van erre? 1Tim 6:9-10.
„Krisztus magát ajánlotta fel kimondhatatlan áldozatul. Ez magában és
magától értetődően ellene szól a fösvénységnek és a kapzsiságnak, ehelyett a
jótékonyságot magasztalja fel.
Az önzés és kapzsiság bűne ellen Isten gyógyszere a folytonos, magunkat
megtagadó jótékonyság és adakozás gyakorlása. Isten azért vezette be a rendszeres adakozást, hogy fenntartsa művét, de enyhítse a szenvedők és ínségesek
nyomorúságát is. Azért rendelte el ezt, hogy az adakozás váljon szokássá, hogy
ellensúlyozza a kapzsiság veszedelmes, csalóka bűnét. A folyamatos adakozás
halálra éhezteti a kapzsiságot. Isten rendelése szerint a rendszeres adakozás
célja az, hogy a fösvény, kapzsi embert elszakítsa a kincseitől, olyan gyorsan,
amilyen ütemben megszerzi a gazdagságát, olyan ütemben szentelje az Úrnak
azt, ami az Övé.” – 3B 548.
„Krisztus tanításainak önfeláldozás az alaphangja. Gyakran parancsolónak, s utasítónak tűnik ez a hang, mert Isten látja, nem mentheti meg az
embert más módon, mintha kivágja életéből az önzést, mely ha megmarad,
megrontja az egész lényt.” – 9B 49.
„A pénz szeretete és a világgal való barátság emészti fel Isten népének életerejét.” – 2B 657.

b. Hová szeretné Isten, hogy figyelmünket összpontosítsuk? Miért?
Kol 3:1.
„Lélekpusztító bűn az önzés. Ide tartozik a kapzsiság, ami bálványimádás.
Minden Istené. A jólét mind, aminek örvendezünk, Isten jótékonyságának
az eredménye. Isten nagylelkű és bőkezű adományozó. Ha annak a bőkezű
ellátásnak, amit nyújt nekünk, bármi részét elvárja tőlünk, ez nem azért van,
hogy Ő gazdagodjon meg adományainktól, hiszen semmire sincs szüksége
kezünkből; hanem hogy legyen alkalmunk gyakorolni az önmegtagadást, a
lemondást, a szeretetet, az embertársaink iránti jóindulatot, és így magasztos színvonalra kerüljünk. Ádámtól kezdve napjainkig Isten minden korban
igényt tartott az ember javaira, mondván: ’Én vagyok a világegyetem jogos
tulajdonosa; ezért szenteljétek nékem első terméseteket, hozzatok hűbéri
adót, adjátok vissza, ami az enyém, ezzel ismerjétek el uralkodói voltomat. Ti
pedig szabadon megtarthatjátok és élvezhetitek adományaimat, s áldásom fog
kísérni titeket.” – 4B 476-477.
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Szerda

November 2.

4. ÁLDOZATTAL MEGERŐSÍTETT SZÖVETSÉG
a. Tekintettel az előttünk álló rövid időre, mit kellene figyelembe venni
a személyes pénzügyek kezelése során? Agg 2:8.
„Sokaknál a gazdagság csapdának bizonyult. A világ divatjának vágyával
szívükben elveszítik az igazság iránti buzgalmukat, de örök életük is veszélyben van.” – TDG 349.
„Némelyek bezárják fülüket, amikor adakozásra hívják fel őket, a misszionáriusok idegen országokba való kiküldésére, s az igazságot tartalmazó kiadványok, szórólapok kinyomtatására, hogy őszi falevelekként szórják azokat
szét szerte az egész világon. Az ilyenek azzal mentegetik kapzsi természetüket, hogy közlik veletek: Már elrendezték, hogy majd halálukkor adakoznak.
Végrendeletükben gondoltak Isten ügyére. Ezért a kapzsiság, a pénzsóvárság
életét élik, megrabolják Istent a tizedben és adományokban, de még a végrendeletükben is csupán kicsiny részét térítik vissza Istennek abból, amit Ő
kölcsönzött nekik, mialatt vagyonuk nagy részét olyan rokonokra hagyják,
akiket hidegen hagy az igazság.” – 4B 479-480.
„Egy halottnak a hagyatéka az ’élő jóakarat’ utánzata csupán.” Isten szolgái
Istennek tett jócselekedetekkel s bőkezű adományokkal írják napról-napra
végrendelkezésüket. Ne tűrjék, hogy az Istennek adott összeg kevesebb legyen
ahhoz képest, amit magukra költenek. Mikor naponta egyre írják végrendeletüket, nem feledkeznek el azokról a célokról és barátokról, akiknek a legnagyobb hely jut szívükben.
Jézus a legjobb barátjuk. Ő életét sem tartotta vissza tőlük, hanem javukra
lett szegény, hogy szegénysége által ők lehessenek gazdagok. Jézus a teljes szívünk, összvagyonunk megérdemli, mindent, amink van. Mégis sok hitvalló
életében elodázza azt, amire Jézus tart igényt, majd azzal tetőzi be a sértést,
hogy halálakor is csupán csekélyke alamizsnát lök oda.” – CS 326-327.

b. Milyen konkrét figyelmeztetést ad Krisztus a szülőknek a sáfársággal kapcsolatban? Mt 10:37.
„Hívő szülők gyakran átadják vagyonukat hitetlen gyermekeiknek, kiengedve kezükből a lehetőséget, hogy megadhassák Istennek, ami az Övé. Lerázzák a felelősséget, melyet Isten rájuk bízott, s az ellenség kezébe helyezik az
Isten által őrájuk bízott javakat, amit az Ő részére vissza kellene adniuk azáltal,
hogy az Ő művébe ruházzák be azt, amit megkövetel tőlük. Nem Isten rendje
szerinti, ha az ügyeket igazgatni tudó szülők átadják a birtokaik igazgatását,
irányítását akár a velük egy hiten levő gyermekeiknek is.” – 1B 324.
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5. A LEGBIZTONSÁGOSABB ÉRTÉKMEGŐRZŐ
a. Milyen vigasztaló biztosítékot kínál Krisztus mindazoknak, akik
önfeláldozásuk által szövetségre lépnek Vele? Mt 6:28-33.
„Tárjátok ki szíveteket, fogadjátok be [Isten] országát, legyen legfőbb törekvésetek, hogy ezt az országot szolgáljátok. Noha ez az ország lelki ország,
de nem kell félnetek, mert ennek Ura gondot visel testi szükségleteitekről is.
Ha az Úr szolgálatába álltok, akkor Ő – a menny és föld hatalmas Ura – gondoskodik szükségleteitekről.
Amíg Jézus e földön járt, megszentelte az életet legapróbb részleteiben is,
mert az emberek előtt állandóan Isten dicsőségét nyilatkoztatta ki, s mindent
Atyja akaratának rendelt alá. Ha példáját követjük, ígérete reánk is érvényes,
hogy mindaz, amire az életben szükségünk van, ’megadatik’ nékünk. Semmiben sem szűkölködnek, akik őszintén szolgálják az Urat. Szegénység vagy
jólét, betegség vagy egészség, egyszerűség vagy bölcsesség, mind-mind olyan
körülmények, amelyben kegyelmének ígérete szerint gondot visel rólunk.” –
GH 88.
„A mások javára elvégzett minden önfeláldozó cselekedet erősíteni fogja
az adakozó lelkületet az adományozó szívében, és szorosabb szövetségre vezeti Őt a világ Megváltójával.” – CS 20.

b. Mi a legáldásosabb módja vagyonunk megőrzésének? Péld 3:9-10.

„Biztonságban akarjátok-e tudni a vagyonotokat? Helyezzétek a keresztre
feszítés szöghelyeit viselő kézbe. Ha teljes vagyonotokat visszatartjátok, akkor
örök vesztetekre lesz! Adjátok Istennek, s attól kezdve az Ő aláírását viseli.
Megváltozhatatlanságának pecsétjét hordja.” – CS 49.
„Hozzunk létre befektetést a mennyei kamatra, s dolgozzunk mindig a
mennyei terv szerint, kincset gyűjtve a mennyei bankban!” – ST 1895. április 4.

Péntek

November 4.

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

Miért lehet a pénz egy olyan tálentum, amely sokat elárul a szívünkről?
Beszélj arról a hadműveletről, amelyet Sátán tervez a szombatünneplők ellen!
Milyen áldásban részesülünk, ha legyőzzük a pénz szeretetét?
Mit kell megfontolnunk, ahogy közeledünk az idők végéhez?
Milyen ígéretet kaptak azok, akik a mennyben gyűjtenek kincset?
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Szombat

Napnyugta: H 16:11
Ro 16:52

KINCS A MENNYBEN
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a
moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly
meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Mt 6:19-21)
„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.” – KP 260.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 311–321. (Isten sáfárai; A családi pénzkezelés alapelve)

Vasárnap

November 6.

1. A HÁLA EREDMÉNYE
a. Milyen létfontosságú kifejezéseknek kell ismétlődően visszhangozniuk a szívünkben? Zsol 107:8, 15, 21, 31; Jn 14:1-3.
„Értsük meg, hogy egyedül Isten szeretete tudja megtartani népét igaznak
abban az önmegtagadásban és önfeláldozásban, amelyet Krisztusért el kell
viselni. Ismételd gyakran János tizennegyedik fejezetének első három versét.
Ez a szentírás csodaszer a bajok, csalódások és megpróbáltatások ellen. Az
a meggyőződés, hogy az örök élet reménysége biztos, hálára és hálaadásra
készteti a szívet.” – PC 5.

b. Amikor eszközeinket az Úrnak adjuk, mit kell észben tartanunk?
Zsol 29:1-2.
„Adni ugyanaz, mint élni. A megőrzött élet az, amit önként adunk Isten és
az emberek szolgálatára. Akik Krisztus kedvéért feláldozzák életüket e világban, az örök életre tartják meg azt.” – JÉ 527.
„A jelentést tevő angyal hűségesen feljegyez minden adományt, amit Istennek áldozunk és pénztárába helyezünk; és az így ajándékozott eszközök
végső eredményét is. Isten észrevesz minden fillért, amit az ő ügyére szánunk.
Észreveszi az adakozó készségét vagy kelletlenségét. Az adakozás indítékát is
feljegyezik.” – BO 312.
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2. MÁSABB, MINT GONDOLNÁNK
a. Melyik az a Jézustól kapott alapelv, mely egy boldogabb élet titka?
Apcs 20:35.
„A világiak elve, hogy minél többet harácsoljanak össze a világ mulandó
javaiból. A nyereség önző szeretete az életelvük. A legtisztább öröm mégsem
lelhető fel a gazdagságban, sem ahol örökké csak a másé kívánása emészt,
hanem ahol megelégedés uralkodik, s az önfeláldozó szeretet az uralkodó elv.
Ezrek élik életüket a bűnös kívánságok kielégítésével, ezrek szíve epekedik
több földi gazdagságra. Az önzés és elégedetlenség áldozatai ők ama hiábavaló
tülekedésben, hogy a maguk kényeztetésében találjanak kielégülést. Mégis a
boldogtalanság pecsétje ül arcukra is, és mögötte puszta sivatag van csupán,
mivel ösvényük nem terem jó gyümölcsöket a jócselekedetekkel.
Amint Krisztus szeretete tölti be szívünket, s uralkodik életünkön, azzal
arányban győzzük le az irigységet, az önzést, a könnyű élet szeretetét. S akkor
az lesz az örömünk, ha teljesíteni tudjuk Krisztus akaratát, az ő szolgáinak
mondjuk magunkat. Akkor boldogságunk arányos lesz önzetlen, Krisztus
szeretete által sarkalt cselekedeteinkkel.
Isten bölcsessége a megváltás tervében is elrendelte az ok és okozat törvényét, amely a jótékonyság cselekedeteit annak minden ágában kétszeresen
áldottnak jelölte ki. Aki az ínségesnek ad, mások áldására van, de maga is
nagyobb mértékben áldást nyer. Isten az ember segítsége nélkül is elérhette
volna célját, a bűnösök megmentését. De tudta, hogy az ember nem lenne
boldog, ha nem venne részt a nagyszerű mentésben, ahol művelni tudná magában a lemondást és jótékonyságot.” – 3B 382.

b. Mire figyelmeztet az Úr, mi legyen az elsődleges az életünkben? Mt
6:19-20.
„[Isten] Elrendelte, az adakozás váljék szokásunkká, ellensúlyozva a kapzsiság veszélyes és megtévesztő bűnét. A folyamatos adakozókészség halálra
éhezteti a kapzsiságot.” – BO 314.
„Amikor a molyette és rozsdamarta gazdagság semmivé lesz, Krisztus követői élvezhetik a mennyei kincseket, a romolhatatlan gazdagságot…
A javaikat tékozlóknak Krisztus még most alkalmat ad a maradandó gazdagság megszerzésére…
Hadd menjen vagyonod előtted a mennybe! Halmozd fel kincseid Isten
trónjánál!” – KP 260-261.
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November 8.

3. ALAPVETŐ KÖVETELMÉNY
a. Mit kell mindannyiunknak szem előtt tartania a Krisztusért való
őszinte önmegtagadás folyamatában, a mennyek országára való felkészülés során? 1Kor 15:31.
„Pál apostol élete énjével vívott szakadatlan küzdelem volt. ’Naponként
halál révén állok’ (1Kor 15:31) – mondta. Akarata és vágyai nap mint nap
összeütközésbe kerültek feladataival és Isten akaratával. Saját hajlamai helyett
azonban Isten akaratát követte, ha ez természetének megfeszítésével járt is.
Amikor küzdelmes élete végén visszapillantott harcaira és győzelmeire, el
tudta mondani: ’Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró’ (2Tim 4:7-8).
A keresztény élet harc és menetelés. Ebben a csatában nem lehet lazítani.
Állandó és kitartó erőfeszítéseket kell tenni. Csak szakadatlan igyekezet árán arathatunk győzelmet győzelemre Sátán kísértésein. A keresztény feddhetetlenségre
törhetetlen igyekezettel kell eljutnunk, és azt megfeszített akarattal őriznünk.
Kemény, kitartó erőfeszítés nélkül senki sem jut magasabbra. Mindenkinek meg kell küzdenie az eredményért. Senki más nem vívhatja meg a mi
csatánkat. Egyénileg vagyunk felelősek a harc kimeneteléért.” – NOL 325.
„’Meg akartok-e menekülni a hét utolsó csapástól? Be akartok-e menni a dicsőségbe és örökölni akarjátok-e azt, amit Isten azok számára készített el, akik Őt
szeretik, s akik készek érette szenvedni? Ha ezt akarjátok, akkor meg kell halnotok,
hogy élhessetek. Legyetek készen! Legyetek készen! Legyetek készen! Legyetek
jobban elkészülve, mint most vagytok, mert az Úr napja közeleg félelmetesen,
telve égő haraggal, hogy pusztává tegye a földet s kiirtsa a bűnösöket. Áldozzatok
fel mindent az Úrért, tegyetek le mindent oltárára – magatokat, mindeneteket,
vagyonotokat – élő áldozatul. Áldozzatok fel mindent azért, hogy bejuthassatok
a dicsőségbe. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol tolvajok nem
lophatják el, s ahol a rozsda nem marhatja meg. Részesülnötök kell Krisztus szenvedéseiben, ha egykoron részesei akartok lenni dicsőségének.’
A menny nagyon olcsó, ha szenvedések árán elérhetjük. Legyünk önmegtagadóak mindvégig, haljunk meg naponként az Énnek, állandóan Jézusra
tekintsünk s az Ő dicsőségét tartsuk állandóan szem előtt. Láttam, hogy
azoknak, akik nemrég fogadták el az igazságot, tapasztalniuk kell, mit jelent
Krisztusért szenvedni. Rögös pályán kell haladniuk, hogy végül megtisztulhassanak, és a szenvedések teszik majd őket alkalmasakká arra, hogy az élő
Isten pecsétjét elnyerhessék, hogy megállhassanak a szomorúság idején, hogy
a királyt szépségében szemléltessék, s hogy szentséges tiszta angyaloknak s
Istennek színe előtt élhessenek.” – TL 53-54.
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4. JÓ SZOKÁS GYERMEKKORTÓL
a. Hogyan vonatkozik az önmegtagadás még a gyerekekre és fiatalokra is?
Péld 20:11.
„A kettőtől négyéves korú gyermekekben ne tápláljuk azt a gondolkodást,
hogy mindent meg kell kapniuk, amit kérnek. A szülők tanítsák meg őket az
önmegtagadás leckéire, és soha ne viselkedjenek úgy velük, hogy azt képzeljék, ők vannak a középpontban és minden körülöttük forog.
Sok gyermek önző hajlamokat örököl szüleitől, ám a szülőknek arra kell törekedniük, hogy természetükből eltávolítsanak minden ilyen gonosz hajlamot.
Jézus sokszor dorgálta azokat, akik önzők voltak és kívánságaik kielégítésének
éltek. A szülők figyeljék gyermekeik első önző megnyilvánulásait akár viselkedésükben, akár más gyermekekkel való érintkezésük közben, hogy megfékezhessék és gyökerestől kiirthassák ezeket a vonásokat jellemükből.” – Gy 87.
„Ha fiataljaink utazás közben tételenként feljegyeznék, hogy pontosan
mennyit költöttek, akkor észrevennék, hogy hol pazarolnak. Bár talán most
nem kell megtagadniuk maguktól a meleg ételt, amint az első igehirdetők
tették vándorló életmódjuk miatt, mégis megtanulhatnak olcsóbban étkezni,
mint ahogy szükségesnek gondolják. Néhányan azért, hogy Isten műve számára adják javaikat, önmegtagadást gyakorolnak. Legyenek hát e mű munkásai is önmegtagadóak, amennyire lehet, csökkentsék a kiadásaikat.” – 5B 293.

b. Mondj példát arra, hogyan valósult meg a gyakorlatban az első gazdasági képzés! 1Kor 11:1.
„Amikor még csupán 12 éves voltam, már tudtam, mi a takarékosság.
Leánytestvéremmel együtt ipari tanuló voltam, s habár csak 25 centet kerestünk naponta, ez összegből is meg tudtunk takarítani egy keveset, hogy a
misszió számára adakozzunk. Apránként 30 dollárt takarítottunk meg. Így,
amikor az Úr közeli eljövetelének üzenete elérkezett hozzánk és felszólították
az embereket az adakozásra, kiváltságnak éreztük, hogy a 30 dollárt átadjuk
édesapánknak azzal a kéréssel, vegyen rajta traktátot, kis könyveket és küldje
el az üzenetet azoknak, akik tudatlanságban élnek…
A tanulóként keresett pénzen nővéremmel elláttuk magunkat ruházattal.
Pénzünket e szavakkal adtuk át édesanyánknak: ’Vásárolj úgy, hogy miután
kifizettük ruházatunkat, valami maradjon belőle a missziómunkára.’ Ő így
cselekedett, ezzel buzdítva bennünket a missziólelkületre.” – BO 324-325.
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Csütörtök

November 10.

5. FOLYAMATOSAN, AHOGYAN KOROSODUNK
a. Ahogy a fiataloknak a mennyben kell kincset gyűjteniük, hogyan
kell az idősebbeknek is? Zsol 116:14-15; Lk 12:33-34.
„Fölhívom az időseket, akiknek már-már kicsúszik az élet a kezükből, hogy
helyesen végrendelkezzetek Uratok javaival, mielőtt Jézusban elaludnátok. Ne
feledjétek, hogy Isten intézői vagytok. Ameddig életben vagytok, adjátok vissza
az Úrnak, ami az övé. Ne mulasszátok elrendezni ezt, míg eszetekkel bírtok.
Amikor az öregkor elérkezik, kötelességünk Isten alapította intézményeink közt
osztani el javainkat. Sátán fölhasznál minden cselt, hogy az Úr ügyétől elterelje a
javakat, melyekre pedig égető szükség van. Sokan világi vállalkozásokba fektetik,
pedig Isten ügyének van szüksége minden összegre az igazság terjesztéséhez és
nevének dicsőítésére. Fölteszem a kérdést: Ne gyűjtsünk magunknak kincseket
a mennyben el nem évülő erszényekben? Különösen az időseket sürgetem, akik
hamarosan végrendelkeznek javaikkal. Ne feledkezzetek el azokról, akik hűségesen szolgáltak nektek az igével és tanításokkal. Helyezzétek pénzeteket oda,
ahol – ha egészségetek vagy életetek elvész – az Úr ügyébe ruházhatják be. Ezzel
a pénzváltókhoz helyezitek ki javaitokat, ahol szüntelenül kamatozni fog…
Szívetek legyen hű Jézushoz. Azt gondolhatjátok, hogy az összes szentek
közül a legkisebbek vagytok, mégis Krisztus testének vagytok tagjai. Krisztus
által azonosak vagytok összes emberi eszközeivel, valamint a mennyei értelmes
lények kiválóságaival és hatalmával. Senki sem él önmagának. Az Úr mindenkinek megadta kötelessége őrhelyét, nem a maga korlátolt, önző érdekében,
hanem hogy minden tag jó hatása által mindannyian megerősödjünk. Ha valóban elhinnénk, hogy egyénenként a világ látványossága vagyunk – angyalok
és emberek látványossága – akkor, mint gyülekezet, egészen más lelkületet
nyilvánítanánk! Élő, munkálkodó gyülekezet lennénk.” – 7B 295-296.

Péntek

November 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen válaszra kellene késztessen bennünket, amikor mérlegeljük Isten
velünk szembeni jóságát?
2. Milyen konkrét módon kell nagyobb önmegtagadást gyakorolnom mások
javára?
3. Az élet mely területein kell hatékonyabban visszatükröznöm az apostol naponkénti halálát?
4. Hogyan lehet a gyerekeket megtanítani az önmegtagadás örömére?
5. Ahogy haladunk előre az évek során, milyen felhívás visszhangzik folyamatosan bennünk?
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2022. november 19.
Szombat

8. Tanulmány

Napnyugta: H 16:03
Ro 16:44

A TIZED ÉS A ZSENGE
„A tizedik az Úrnak legyen szentelve” (3Móz 27:32. u.r.)
„A tized szent, azt Isten magának tartja fenn.” – CS 93.
Javasolt olvasmány: Az evangélium szolgái, 139-143. (A bőkezűség tanítása; Az evangélium
támogatása)

Vasárnap

November 13.

1. A TEREMTÉS NAPJAITÓL KEZDVE
a. Milyen eszközökkel tartott fenn magának Isten egy részt Éden
kertjéből? 1Móz 2:16-17. Hogyan hasonlítható ez össze a tizeddel?
Mal 3:7-8.

„Az Éden kertjében az Úr teremtett minden fát, szemre kellemeset, eledelre jót, majd meghívta Ádámot és Évát, hogy ingyen örvendjenek ajándékainak. De tett egy kivételt. A jó és gonosz tudásának fájáról nem ehettek. Isten
magának tartotta fenn ezt a fát, állandó emlékeztetőül, hogy minden az Övé.
Így lehetőséget adott, hogy követelményei iránti tökéletes engedelmességgel
bizonyítsák hitüket és bizalmukat.
Ugyanez a helyzet Isten velünk szemben támasztott követelményeivel. Ő
az emberekre bízta kincseit, és a tizedet hűségesen félre kell tenni az Ő művére. Elvárja, hogy a kincstárába tegyük ezt a részt. Oda kell adnunk Neki,
mint ami az Övé. Ez a rész szent, ezért szent dolgokra kell fordítanunk. Azok
eltartására, akik elviszik a megváltás üzenetét a föld minden tájára.” – 6B 386.

b. Mi volt az első pátriárkák gyakorlata jövedelmük tizedrészével
kapcsolatban? 1Móz 14:18-20; 28:20-22.

„A tized rendszere nem a héberektől ered. Az Úr már a legősibb időktől
kezdve igényt tartott a tizedre, mint sajátjára, és ezt az igényét elismerték és
tiszteletben tartották.” – PP 489.
8. Tanulmány - A TIZED ÉS A ZSENGE
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Hétfő

November 14.

2. A HÉBER GAZDASÁGI ÉLETBEN
a. Milyen különleges utasítást kapott az ókori zsidó nép a tizeddel
kapcsolatban? 3Móz 27:30-32. Hogyan hívták fel a figyelmet minden
korszakban erre az alapelvre? Mal 3:10.

„A héber gazdasági életben az emberek bevételének egytizedét a nyilvános
istentisztelet fenntartására különítették el…
Néppé válásukkor az izraeliták a tized törvényét, mint az Istentől nyert törvénynek egyikét erősítették meg, amelynek megtartásától függött jólétük…
’Minden tized… az Úré’ (3Móz 27:30) – ebben ugyanaz a gondolat jut
kifejezésre, ami a szombat parancsolatában: ’A hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja’ (2Móz 20:10). Isten fenntartotta magának az ember idejének és vagyonának meghatározott részét, és egyiket sem fordíthatja egyetlen
ember sem bűn nélkül saját céljaira.” – PP 489-490.

b. Mit várt el Isten az izraelitáktól, még mielőtt a tizedet félretették
volna? 2Móz 22:29; 34:26. e.r.; 2Kró 31:5-6.

„Mielőtt a tizedet félretették volna, már elismerték Isten igényét. A föld
minden beért termésének elejét neki szentelték. Juhnyíráskor a gyapjú, csépléskor a szemek, az olaj és a bor elejét félretették Istennek, valamint az állatok
első fajzását is; és megváltási díjat fizettek az elsőszülött fiúért. A termések
zsengéjét az Úr előtt a szentélyben mutatták be és azután a papok használatára
ajánlották fel.
Így a nép állandóan emlékeztetve volt arra, hogy földjük, nyájuk és csordájuk valódi tulajdonosa Isten, hogy ő küld nekik esőt és napfényt a vetéshez, az
aratáshoz, és hogy mindaz, ami az övék, az ő teremtéséből való, és hogy őket
tette javainak sáfáraivá.
Mikor Izrael férfiai a szántóföld, gyümölcsöskert és szőlőhegyek terményei
zsengéjével megrakodva gyülekeztek a sátornál, nyilvánosan elismerték Isten
jóságát.” – PP 490.
„A tizeden kívül az Úr igényt tart minden gyarapodásunk első gyümölcsére. Ezeket azért tartja fenn magának, hogy bőségesen eltartsa földi munkáját.
Nem szabad szűkösen látnotok el az Úr szolgáit.” – 6B 384.
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Kedd

November 15.

3. MARADANDÓ ALAPELVEK
a. Mik tartoztak a Nehémiás idejében végbement reformációk közé?
Neh 10:34-37; 12:44.
b. A farizeusok mely gyakorlata találkozott Krisztus jóváhagyásával?
Mt 23:23. Miért érvényes a tized törvénye az újszövetségi korszakban is?
Zsid 7:1-5, 8, 20-21.

„Az Újszövetség nem rendeli el újra a tized törvényét, amint nem teszi
azt a szombattal sem; mindezek érvényességét elfogadja, és azok mély lelki
fontosságát megmagyarázza.
Isten örök érvényű igényt tart időnk és javaink meghatározott részére.
Ennek figyelmen kívül hagyása Isten megrablását jelenti.” – RH May 16, 1882.
„A tizedet Istennek kell szentelni. Isten követelményei az elsők. Nem cselekszünk az Ő akarata szerint, ha azt szenteljük az Ő részére, ami azután maradt,
hogy szükségleteinket elláttuk. Mielőtt a kezünkhöz kapott jövedelmünkből
bármennyit is elköltenénk, félre kell tenni belőle és Isten részére odaszentelni
azt a részt, ami Őt illeti meg. Miután ez megtörtént, a megmaradt részt a saját
részünkre használhatjuk fel. De ha visszatartjuk azt, amiről azt mondja, hogy
az Övé, akkor az egész összegen átok fog nyugodni, és a mennyei könyvekbe
a rablás bűne lesz bejegyezve. Isten kilenctized részt ad az embernek, de egy
tizedet szent célokra igényel – mint ahogy hat napot adott az embernek, hogy
végezze a saját munkáját, és a hetedik napot önmagának tartja fenn.” – PUR
October 10, 1901.
„Mint közösség, hűségesen odaadjuk Istennek az időt, amit a saját részére
tart fenn, de ne adjuk-e oda az Ő részére javainkból is azon részt, amit Ő
igényel? Minden jövedelmünk tizede az Úré. Ezt önmagának tartja fenn, és
ezt vallásos célokra kell fordítani. Ez szent. Semmivel sem kevesebbet, hanem
éppen ennyit fogad el.” – CS 66-67.
„A jótett kis és nagy patakjait hagyjuk szüntelen folyni. Isten gondviselése
mindig előttünk jár, sokkal gyorsabban halad, mint bőkezűségünk. Isten ügye
fejlesztésének, építésének útját elállja az önzés, a büszkeség és az irigység, az
esztelen költekezés és a kérkedés szerelme. Az ünnepélyes felelősség az egész
gyülekezetre nehezedik: a mű összes ágát felemelni. Ha tagjaink Krisztust követik, megtagadják hajlamaikat a fitogtatásra a ruhák kedveléséért, az előkelő
házak és költséges bútorok szeretetét.” – 7B 296-297.
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Szerda

November 16.

4. FIGYELMEZTETÉS RÉSZÜNKRE
a. Hogyan kapcsolódik a tizedfizetés alapelve a nyolcadik parancsolathoz?
2Móz 20:15; Mal 3:8-9.

„Isten keze nyugszik az ember összes javain, és így szól: Én vagyok a világegyetem tulajdonosa, és ezek a javak is enyémek. Arra szántam a tizedet, amit
magamnak tartok fenn, hogy eltartsa szolgáimat, akik megnyitják a Szentírást
azok előtt, akik (lelkileg) sötét területeken élnek, és nem értik törvényemet.
Ha a részemre fenntartott javakat kívánságod kielégítésére használod fel,
embereket rabolsz meg a világosságtól, melyet el akartam juttatni hozzájuk.
Lehetőséget adtam, hogy bebizonyítsd hűségedet, de elmulasztottad az alkalmat. Megloptál, elraboltad a részemre fenntartandó javakat. ’Átokkal vagytok
elátkozva’ (Mal 3:9).” – 6B 387.

b. Mit ne felejtsünk el sohasem a tizedről? 1Kor 9:13-14.

„A tizedet különleges felhasználásra kell elkülöníteni. Ezt nem lehet a
szegények támogatására létrehozott alapba befizetni. Csak azok fenntartására
szabad felhasználni, akik Isten üzenetét viszik a világnak; e tervtől nem szabad eltérni.” – CS 103.
„Bár senki se érezné magát feljogosítva, hogy a tizedet visszatartsa, vagy
saját eltartására fordítsa! Ne nyúljon hozzá szükség esetén, ne használja fel saját belátása szerint – még akkor sem, ha az látszólag az Úr munkáját szolgálja.
Nagyon világos, határozott üzenetet kaptam népünk részére: mondjam el
az embereknek, hogy tévednek, ha a tizedet más dolgokra fordítják, amelyek
– noha önmagukban helyesek – nem szolgálják azt a célt, amire Isten a tizedet
rendelte. Aki a tizedet így használja fel, eltér az Úr rendelésétől. Isten e dolgokat megítéli majd.
Egyesek azt állítják, hogy a tized iskolai célra felhasználható, míg mások
azt gondolják, hogy az iratterjesztők támogathatók belőle. Azonban nagy
tévedést követnek el, ha a tizedet elvonják eredeti rendeltetésétől, amelyre
használni kellene: a prédikátorok fizetésétől. Száz jól képesített evangéliumi
munkásnak kellene ott állni, ahol csak egy van.” – ESz 140-141.
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Csütörtök

November 17.

5. ELSŐDLEGES PÉNZÜGYI KÖTELESSÉGEINK
a. Mi a kulcs úgy lelki, mint fizikai jólétünkhöz? Mt 6:33.
„Isten nemcsak a tizedre tart igényt, mint sajátjára, de közli velünk, hogyan
és mit kell félretenni az Ő számára. Kijelenti: ’Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből’ (Péld 3:9). Ez nem azt tanítja, hogy
javainkat a magunk fenntartására használhatjuk fel, és a maradékot hozzuk az
Úrnak, még ha becsületesek is vagyunk a tized fizetésében. Isten részét először
kell félretenni! Pál apostol utasításokat adott a Szentlélek által az adományokra vonatkozóan, és bemutatta az alapelvet, ami a tizedre is vonatkoztatható:
’A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amint Isten megáldotta
őt’ (1Kor 16:2). Az itt említett ’mindenitek’ szóba beletartoznak úgy a szülők,
mint a gyermekek is. Nemcsak a gazdagok, de a szegények is.” – RH November 10, 1896.

b. Mit jelent ki Isten részünkre arról, ami az Övé? Mal 3:10.

„Isten népe legyen hűséges a tized fizetésében, és a szülők várják el gyermekeiktől is, hogy azt a pénzt, amit kívánságaik kielégítésére költenének el,
tegyék félre az Úr számára! Az Úr bennünket sáfáraivá tett. Javakat adott
kezeinkbe, hogy lelkiismeretesen osszuk el azokat. Arra kér bennünket, adjuk vissza Neki azt, ami az Övé. Azért különítette el a tizedet a saját részére,
hogy abból támogassa az egész világon az evangélium hirdetését. Testvéreim
és testvérnőim! Valljátok be és hagyjátok el önzéseteket, és hozzátok be az
Úrnak adományaitokat! Hozzátok be az Úrnak úgyszintén a tizedet is, amit
visszatartottatok. Valljátok be hanyagságotokat! Tegyétek azt, amire az Úr
hívott fel benneteket!” – RH November 23, 1905.

Péntek

November 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen szemléltető példa mutatja be Édenből a tizedfizetés alapelvét?
2. Hogyan ismerték el a héberek Isten igényét, mielőtt tizedüket visszajuttatták
Isten tárházába?
3. Miért alkalmazható a tizedfizetés rendszere az újszövetségi korban is?
4. Mi történne, ha minden keresztény hűségesen fizetné a tizedet?
5. Hogyan válik javára mindenkinek, ha hűséges a tizedfizetésben?

8. Tanulmány - A TIZED ÉS A ZSENGE
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9. Tanulmány

2022. november 26.
Szombat

Napnyugta: H 15:57
Ro 16:42

HÁLAÁLDOZATOK
ÉS MÁS ADOMÁNYOK
„Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?”
(Zsol 116:12)
„Önfeláldozó adakozókészségünk és önkéntes adományaink a bizonyítékai
annak, hogy az igazság munkálkodik szívünkben.” – RH July 14, 1904.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 3. kötet, 390-399. (Tized és áldozatok)
Bizonyságtételek, 4. kötet, 462-476. (Az ígéretek szentsége)

Vasárnap

November 20.

1. MINDEN A TEREMTŐÉ
a. Kinek a tulajdonában van az egész világ? Mire emlékezzünk ennek
tudatában? Zsol 95:3-5; Péld 3:9; 1Kor 6:19. u.r., 20.
„Isten keze nyugszik mindenen, úgy az emberen, mint az ő javain; mert
minden az Övé. Így szól: Én vagyok a világ tulajdonosa; enyém a világegyetem, és elvárom tőled, hogy minden termésed első zsengéjét szenteld oda az
én szolgálatomra, mert én adtam azokat a te kezeidbe.” – CS 72.
„A pénz nem a miénk; a ház, a föld, a kép, a bútor, a ruha és a fényűzési
cikk nem a mi tulajdonunk. Zarándokok és idegenek vagyunk. Csak azoknak a dolgoknak adományával rendelkezünk, melyek egészségünk és életünk
fenntartásához szükségesek... Az ideig való áldásokat letétként kaptuk, hogy
bebizonyítsuk, vajon az örök gazdagsággal megbízhatnak-e. Ha kiálljuk Isten
próbáját, akkor elnyerjük azt a megvásárolt tulajdont, amely a miénk kell,
hogy legyen – a dicsőséget, a tisztességet és a halhatatlanságot.
Ha legalább saját népünk Isten művébe fektetné be a kölcsönképpen rájuk
bízott pénzt, azt a pénzt, amit önző kedvtelésükre és bálványozásukra költenek, mennyei kincsként halmoznák fel, és elvégeznék azt a nagy munkát,
amit Isten megkíván tőlük. De ők a példázatbeli gazdag emberhez hasonlóan
fényűzően élnek. A pénzt, amit Isten letétként bízott reájuk, hogy nevének dicsőségére használják fel, tékozlóan elköltik. Nem állnak meg, hogy Isten iránti
felelősségüket megfontolják. Nem állnak meg, hogy megfontolják, a számadás
napja nincs messze, amikor számot kell adniuk sáfárságukról.” – BO 367.
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Hétfő

November 21.

2. HÁLA, ÖNKÉNTES ÉS BŰNBÁNATI ADOMÁNYOK
a. Mit tanít a Biblia az adakozásról? Zsol 50:14; 116:12.

„Jákób érezte, hogy Istennek igényei vannak vele szemben, amelyeket
tudomásul kell vennie; és hogy Isten kegyének különleges megnyilvánulásai
viszonzást követelnek. Minden kapott áldásra felelnünk kell a minden jó adomány szerzőjének…
Időnket, képességeinket, javainkat szánjuk oda szent áldozatként Neki, Aki
ezeket az áldásokat gondjainkra bízta. Valahányszor rendkívüli szabadítását
tapasztaljuk, vagy új és váratlan segítséget nyújt, ismerjük fel Isten jóságát.
Ne csak szavakkal mondjunk hálát, hanem Jákóbhoz hasonlóan ügyére szánt
ajándékokkal és adományokkal is. Mivel Istentől állandóan áldást kapunk,
nekünk is állandóan adnunk kell.” – PP 149.

b. Miért látta szükségesnek a reformációt Ezékiás király Júdában?
2Kró 29:1-7, 27-33. Milyen reformáció szükséges a mi időnkben is?

„Súlyos mulasztás történt az adakozás kötelességteljesítésében. Sokan
maguknak tartották meg azokat a javakat, melyekre Isten tart igényt, és ezzel
megrabolták Istent. Önző szívük nem adta meg, és nem adja minden jövedelmük tizedét, amit pedig Isten magának igényel. Évi összejöveteleinkre sem
jöttek el önkéntes adományaikkal, hálaáldozataikkal, és bűnért való áldozataikkal. Sokan üres kézzel járulnak az Úr elé. ’Avagy az ember csalhatja-é az
Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A
tizeddel és az áldoznivalóval’ (Mal 3:8).” – 3B 510.
„Hozzátok el bűnbánati áldozataitokat, hálaáldozataitokat és önkéntes
adományaitokat; alázzátok meg szíveteket az Úr előtt, és Ő mindig kész lesz
ezt elfogadni, és megbocsátani.” – RH July 8, 1880.
„Nem szabad az [Úr] hírnökeit akadályoznunk az élet szavának hirdetésében! Az igazság tanításához anyagiakkal kell rendelkezniük, melyet a mű
fejlesztésére ruházhatnak be. A beruházás megfelelő időben történjék, hogy
a legjobb és a legüdvösebb munkát végezze el! Végeznünk kell az irgalom
cselekedeteit is, segítenünk kell a szegényeken és szenvedőkön! Erre a célra
adományokat és áldozatokat kell fordítanunk, különösen az új területeken,
ahol első ízben emeljük magasra az igazság zászlaját.” – 6B 384-385.

9. Tanulmány - HÁLAÁLDOZATOK ÉS MÁS ADOMÁNYOK
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Kedd

November 22.

3. A LÉVITAI NAGYLELKŰSÉG
a. Hogyan egyesítette Isten a kötelességet és az áldást? Péld 11:24-25.
„A lévitai korszakot a birtokok, a javak odaszentelése különböztette meg
szembeszökően. Mikor a tizedről úgy beszélünk, mint a zsidóknak a vallásos célokhoz való hozzájárulásáról, akkor nem beszélünk eléggé érthetően.
Az Úr mindenek felettinek tekintette igényeit, és csaknem minden pontnál,
rendelkezésnél azzal emlékeztette őket az Adományozóra, hogy megkövetelte,
adjanak vissza az Ő részére…
A kevés lelkiismeretes adakozó minden jövedelmének egyharmad részét
térítette vissza Istennek vallásos célokra és a szegények részére. E követelmények nem csupán az emberek bizonyos rétegére vonatkoztak, hanem
mindenkire. A követelmény arányos volt a minden személy birtokában levő
vagyonnal.” – 4B 467.
„Ha Isten népe a világtörténelem bármely korszakában jókedvvel és szívesen hajtotta végre az Úrnak a rendszeres jótékonyságra, az adományokra
és áldozatokra felállított tervét, akkor valósággá vált számukra a megváltozhatatlan ígéret, hogy munkásságuk nyomán jólét fakad, pontos arányban a
követelményei iránti engedelmességükkel.” – 3B 395.

b. Mit ne felejtsünk el soha, amikor pénzügyi dologban elkötelezzük
magunkat vagy ígéretet teszünk? Préd 5:4-5; Zsol 66:13-14.
„Isten azt akarja, hogy gyülekezetének tagjai tartsák ugyanolyan kötelezőnek a Vele szembeni kötelezettségeiket, mintha a boltosnak, vagy a piacon
tartoznának. Mindenki tekintse át elmúlt életét, és jusson eszébe, ha meg nem
fizetett, be nem váltott fogadalmakat hanyagolt el, és tegyen rendkívüli erőfeszítést, hogy az ’utolsó forintig’ kifizesse, hiszen valamennyiünknek szembe
kell néznünk a végső elszámolással, és át kell mennünk azon, ahol semmi,
de semmi más nem fog megállni a vizsgán, csakis a becsületesség, csakis az
igazmondás.” – 4B 476.
„Isten feltétlenül igényt tart időnk és javaink egy meghatározott részére.
Ha e követelményeket tudatosan figyelmen kívül hagyjuk, megraboljuk Istent. A keresztények azzal dicsekednek, hogy kiváltságaik messze felülmúlják
azokét, akik a zsidók idejében éltek. Elégedettek legyünk-e akkor, ha kevesebbet adunk Isten művére, mint régi népe? A tized csak egy részét képezte az ő
adományaiknak. Emellett számos más adományt várt el Isten tőlük, úgymint
az önkéntes adakozás, a hálaáldozat, amely úgy akkor, mint most, egy folyamatos kötelezettség volt.” – RH May 16, 1882.

48

Az utolsó napok sáfárai 2. – 2022. október - december

Szerda

November 23.

4. A MÁSODIK TIZED
a. A héberek korában mi volt a második tized, és milyen célra adták
ezt? 5Móz 14:22-23, 27-29; 26:12-13.

„Az istentiszteleti összejövetelek előmozdítása, valamint a szegényekről való gondoskodás céljából minden jövedelemből egy második tizedre
is szükség volt. Az első tizedről az Úr kijelentette: ’a Lévi fiainak örökségül
adtam minden tizedet Izráelben’ (4Móz 18:21). A másodikról azonban így
rendelkezett: ’És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen,
amelyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak,
olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását: hogy tanuljad
félni az Urat, a te Istenedet minden időben’ (5Móz 14:23; 16:11-14). Ezt a tizedet vagy pénzbeni megfelelőjét két éven át arra a helyre kellett vinni, ahol a
szentély állt. A hálaáldozatnak Isten részére való bemutatása, valamint a meghatározott résznek a pap számára történő felajánlása után a megmaradt részt
az áldozatot hozónak megvendégelésre kellett felhasználnia, amelyen részt
vehettek a léviták, a jövevények, az árvák és az özvegyek. Így gondoskodtak
a hálaáldozatokról és a megvendégelésekről az évenkénti ünnepeken, ezáltal
a népet bevonták a papok és a léviták társaságába, hogy Isten szolgálatában
oktatást és bátorítást nyerjenek.
Minden harmadik évben azonban otthon kellett a második tizedet a léviták és a szegények vendéglátására fordítani, amint Mózes megparancsolta:
’hogy egyenek a te kapuid között, és jóllakjanak’ (5Móz 26:12). Ez a tized a
jótékonyság és a vendégszeretet gyakorlásának alapját képezte.” – PP 494.

b. Hogyan vált a második tized az adományozó javára lelki értelemben, és milyen módon lehet ez áldás ma? Péld 19:17.
„Minden jövedelmünk tizedének odaszentelése az Úr számára akár gyümölcsből, a nyájból, akár az elmének vagy a kéznek munkájából, és egy második tized odaszentelése a szegényeknek és más jótékony célokra, elevenen
tartották a nép előtt Isten tulajdonjogának elismerését, és azt az alkalmat,
hogy Isten áldásainak csatornái legyenek. Az izraeliták elfogadták a nevelést,
hogy kiölnek szívükből minden szűkkeblű önzést, és ápolják a bőkezűség
nemes vonását.” – EÉ 42.
„Bőven lesznek olyan helyek, ahová a második tizedet felhasználhatjuk, és
ott az új helyeken komoly missziómunkát végezhetünk.” – 7MR 139.
9. Tanulmány - HÁLAÁLDOZATOK ÉS MÁS ADOMÁNYOK
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Csütörtök

November 24.

5. ADAKOZÁS MEGFELELŐ LELKÜLETTEL
a. Minek legyünk tudatában, miközben Isten művére adakozunk? Mk
12:41-44. Hogyan határozhatjuk meg az első zsengénk és más adományaink összegét? 5Móz 16:17.

„’Mennyivel tartozol az én uramnak?’ (Lk 16:5) Lehetetlen megmondani.
Minden tulajdonunk Istené. Ráhelyezi kezét javainkra, és így szól: ’Én vagyok
a világegyetem jogos tulajdonosa, ezek az én javaim. Szenteljétek nekem a
tizedet és az áldozatokat. Amikor behozzátok e meghatározott javakat hűségetek zálogaként és felsőbbségem elismeréseként, áldásom növelni fogja
jóléteteket, és bőségben fogtok élni.’ ” – 9B 245.
„A héberektől megkívánt hozzájárulások – vallásos és jótékonysági célokra
– meghaladták bevételeik egynegyedét. A nép jövedelmének ily nagymértékű
megadóztatása várhatóan elszegényedést eredményezhetne, pedig ellenkezőleg:
ezeknek a rendeleteknek hűséges betartása volt jólétük egyik alapja.” – PP 491.

b. Milyen magatartást szeretne látni bennünk az Úr, amikor adakozunk? 2Kor 9:6-7; Mt 6:1-4.

„Istennek nincs szüksége a mi adományainkra. Nem gazdagíthatjuk Őt
ajándékaink által. A zsoltáríró kijelenti: ’Mert Tőled van minden, és amiket
a Te kezedből vettünk, azokat adtuk most Néked’ (1Kró 29:14). Mégis lehetőséget ad nekünk Isten, hogy méltányoljuk az Ő kegyelmét azáltal, hogy önfeláldozó erőfeszítéseket tegyünk hasonló módon mások felé. Ez az egyedüli
módja annak, hogy kifejezzük Istennek a hálánkat és szeretetünket. Ő ezt így
rendelte el, nem másként.” – CS 18-19.

Péntek

November 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért kívánja meg tőlünk az Úr, hogy jövedelmünk első zsengéjét odaadjuk
az Ő részére?
2. Milyen fajta adományokat nevez meg az Úr részünkre napjainkban?
3. Mit tanulhatunk a héberek példaadásából az adakozásra vonatkozólag?
4. Milyen célokra használható fel a második tized napjainkban?
5. Hogyan méri Isten az adomány értékét?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
imaház építésére a spanyolországi
Castellónban

2022. december 3.
szombat

ANDOK

Spanyolország vagy más néven Spanyol KiVizcayai - öből
rályság az Európai Unió független tagállama.
FRANCIAA kormányzati formája parlamentáris moLa Coruna
ORSZÁG
Valladolid
narchia. Ez a napos, éghajlati szempontból
változatos ország az Ibériai-félszigeten
Madrid
osztozik Portugáliával. Az ország területe PORTUGÁLIA
Castellón
.
504 645 km2, lakossága meghaladja a 47
SPANYOLmillió főt. A kasztíliai vagy a spanyol a hiORSZÁG Valencia
Lisszabon
vatalos nyelv. A lakosság kb. 96%-a vallja
magát római katolikusnak, de ezeknek csak
Malaga
kb. 20%-a gyakorolja a hitét.
Gibraltár
1958-ban szervezték meg a Hetednap
Adventista Reformmozgalom első csoportját Barcelonában. Akkor még nem volt lelkiismereti szabadság hazánkban, de ma
hálásak vagyunk, hogy élvezhetjük ezt az áldást. Hamarosan Malaga városa
lett munkánk központja, később pedig Madrid, a főváros. A gyülekezet fejlődése lassú volt, de Isten vezetésével biztos alapokat helyeztek le.
2000-től Spanyolország megnyitotta kapuit a bevándorlás előtt, és elkezdtek érkezni testvérek Romániából, Ukrajnából, Moldovából és Amerikából.
Csodálatos volt látni, hogy különböző országokból érkeztek különféle nyelveket beszélő hittestvéreink, a jobb megélhetés reményében. A jelenvaló igazság
hirdetése kincs volt a szívükben ezen katolikus országban.
Hamarosan szembesültünk azzal a problémával, hogy megfelelő helyet
kell keresnünk, ahol minden hívő elfér. Az első megoldás egy helyiség bérlése
volt, de hamarosan kicsinek bizonyult a több száz testvér folyamatos érkezése
miatt, akik főleg a fővárosba érkeztek. Nehéz idők előtt álltunk.
Aztán 2019-ben a Spanyol Terület tisztségviselői teljes egyetértésben elhatározták, hogy a keleti országrészen lévő Castellón de la Plana városban
fognak vásárolni egy olyan ingatlant, amely a gyülekezet jelenlegi és jövőbeli
igényeihez is alkalmazkodik. Ezt az ingatlant már megvásároltuk, de teljesen
fel kell újítani és át kell alakítani, ami sok pénzbe kerül, és korlátozottak az
erőforrásaink. Ezért kérjük testvéreinket, testvérnőinket és barátainkat, akik
tanulmányozzák a Szombatiskolát a világ minden táján, hogy tegyenek nagylelkű felajánlást a castellóni imaházért.
„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik” (Péld 11:24).
Előre is köszönjük!
Hittestvéreitek a magyarországi területről!
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2022. december 3.
Szombat

Napnyugta: H 15:54
Ro 16:35

ISTEN TÁRHÁZA – AZ Ő GYÜLEKEZETE
„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek
a Jézus Krisztus által.” (1Pt 2:5)
„Krisztus egyháza igen becses Isten szemében. Ékszeres doboza ez, az Ő
akolja, melyben az Ő nyája tartózkodik.” – FLB 280.
Javasolt olvasmány: Az apostolok története, 7–11. (Isten terve egyházával)

Vasárnap

November 27.

1. EGY AKOL KRISZTUS NYÁJA RÉSZÉRE
a. Miért van Istennek egyháza a földön? 1Pt 2:5, 9.

„Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgálatra
hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét és
erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta
ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy dicsőségét. Az egyház a
letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; végül pedig kinyilatkoztatja a
’mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt’ (Ef 3:10) Isten felmérhetetlen szeretetét.” – AT 7.

b. Milyen jellemzői vannak Isten igaz egyházának? Jel 14:12; Ef 4:4-6.

„Egységeseknek kell lennünk, de nem a tévedésekben.” – 15MR 259.
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Hétfő

November 28.

2. EGY BIZTONSÁGOS KIKÖTŐ
a. Mivel csak akkor lehetünk egyek az igazságban, ha Krisztus lakozik
a szívünkben (Jn 15:4-5), az első tanítványok milyen példáját ne felejtsük el soha? Apcs 1:13-14; 2:46; 4:32.

„Ők gyűltek össze [a tizenkét apostol], különböző hibáikkal, rosszra való,
öröklött vagy szerzett hajlamaikkal. De Krisztusban, és általa Isten családjában lakoztak, hogy megtanuljanak egyek lenni hitben, tantételekben és lelkületben. Voltak próbáik, sérelmeik, különvéleményük – de amíg szívükben
Krisztus lakozott, nem üthette fel a fejét egyenetlenség. Szeretete egymás
iránti szeretethez vezetett, a Mester összehangolta a különbségeket és létrehozta a tanítványok közötti egységet olyannyira, hogy gondolkodásukban,
ítélkezésükben is eggyé váltak.” – JÉ 242.

b. Milyen felelősséget veszünk magunkra mindannyian, amikor életünket rábízzuk Krisztusra? 1Tim 3:15.
„Krisztus és gyülekezete között a viszony nagyon szoros, mély és szent. Ő
a Vőlegény, a gyülekezet a menyasszony. Ő a Fej, a gyülekezet a test. Ebből
következik, hogy a Krisztussal való kapcsolat magában foglalja az Ő gyülekezetével való kapcsolatot is. A gyülekezet szolgálatra van megszervezve, és
a Krisztusért való szolgálatban a gyülekezettel való kapcsolat az első lépés. A
Krisztus iránti hűség megköveteli a gyülekezeti kötelességek hűséges teljesítését.” – EÉ 266-267.

c. Milyen kiváltság illet meg Isten igaz egyházának minden tagját? 1Jn 1:7;
Zsid 10:24-25.

„A prédikációk csak kicsiny részét képezik a lelkek üdvösségéért végzendő
munkának. Isten Lelke győzi meg a bűnösöket az igazságról, és Ő helyezi őket
a gyülekezet karjaiba. A prédikátorok elvégezhetik a rájuk eső munkarészt, de
sohasem végezhetik el azt, amit a gyülekezetnek kell megtennie. Isten elvárja
gyülekezetétől, hogy viselje gondját azoknak, akik még újak a hitben és tapasztalatokban. El kell hozzájuk menni, de nem pletykálkodni, hanem azért,
hogy imádkozzunk velük, hogy olyan szavakat szóljunk, ’mint az arany alma
ezüst tányéron’ (Péld 25:11). – Ev 173.
10. Tanulmány - ISTEN TÁRHÁZA – AZ Ő GYÜLEKEZETE
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Kedd

November 29.

3. FELHÍVÁS A SZOLGÁLATRA
a. Mely kötelességüket hanyagolják el gyakran a hívők? Zsol 60:6.

„Megszervezett gyülekezeteink közül sokan porba dobták az igazság
zászlaját, mert a tagok nem végzik az Istennek való szolgálatot, ellenben saját
gyönyöreiket, élvezeteiket szolgálják. A lelküket uraló befolyás által munkálkodnak. Elveik és példájuk által, amit nyújtanak saját vágyaik kielégítésében, a
ruházkodásukban gyakorolt világi szokásaikban, szavaikban és cselekedeteikben az igazság, az önmegtagadás és Krisztus alázatossága ellen tanúskodnak.
Lelkileg hidegek, és messze eltávolodtak Krisztustól. Ha követnék Krisztus
lábnyomát, akkor magukra vennék önmegtagadását és önfeláldozását, hogy
felemelhessék és megmenthessék a veszendő lelkeket.” – 19MR 173.

b. Mi a hivatása Krisztus minden követőjének? 2Tim 2:1-4.

„Krisztus egyháza szolgálatra szerveződött. Jelszava a szolgálat. Tagjai
üdvösségük Vezérének irányítása alatt küzdelemre kiképzendő katonák. A keresztény lelkészeknek, orvosoknak, tanítóknak szélesebb körű munkájuk van,
mint ahogy azt sokan felismerik. Nemcsak szolgálniuk kell az embereknek,
hanem meg is kell őket tanítani szolgálni. Nemcsak tanítaniuk kell a helyes
elvekre, hanem ki kell képezniük hallgatóikat ezeknek az elveknek a továbbadására. A meg nem élt, tovább nem adott igazság elveszti életadó képességét,
gyógyító erejét. Áldása csak akkor tartható meg, ha másokkal megosztják.”
– NOL 95.

c. Mi segít egységessé tenni a gyülekezetet? Gal 6:2; Ef 4:1-3.

„A gyülekezet soha nem érheti el azt a szintet, amelyre Isten szeretné
felemelni, mindaddig, míg összhangra nem hozza magát a gyülekezet mis�sziómunkásaival. Nem jöhet létre az az egység, amelyért Krisztus imádkozott,
mindaddig, míg nem visznek lelkiséget a missziós szolgálatba, és a gyülekezet
nem válik eszközzé a missziók támogatásában. A misszionáriusok nem tudják
megvalósítani erőfeszítéseikkel, amit kellene, míg a hazai területen a gyülekezeti
tagok nem csak szavakban, hanem tettekben is ki nem fejezik, hogy megértették
a rajtuk lévő felelősséget, a misszionáriusok nagylelkű támogatását.” – CS 47-48.
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Szerda

November 30.

4. NÖVEKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS
a. Hogyan ábrázolja az ihletett Írás a hívők és a gyülekezet növekedését s fejlődését? Ef 2:19-22; 4:14-16; 1Kor 3:9-13.

„Isten megpróbál mindenkit, aki állítja, hogy hisz Őbenne. Mindenkire
bízott tálentumokat. Az Úr az Ő javait adta az embereknek, hogy kereskedjenek velük. Sáfáraivá tett bennünket, pénzt, házakat és földbirtokokat adott
nekünk. Mindezt az Úr javainak kell tekintenünk, és művének fejlesztésére
kell fordítanunk, királysága felépítésére e világon. Amikor az Úr javaival kereskedünk, keressük Őt bölcsességért, nehogy a magunk dicsőítésére, vagy
önző ösztöneink kielégítésére használjuk fel az Ő szent megbízatását. A ránk
bízott összeg különböző, de akik a legkisebb adományt kapták, ne gondolják
azt, hogy mivel javaik, tálentumaik kevesek, ők semmit sem tehetnek ezzel.”
– 9B 245-246.
„Művünket sem nagy adományokkal, sem nagy hagyatékokkal nem támogatták, soraink között kevés a gazdag ember. Mi tehát fejlődésünk, haladásunk titka? Mi a mi üdvösségünk Vezérének rendeletei szerint menetelünk.
Isten megáldotta egyesített törekvéseinket. Az igazság terjedt, növekedett.
Intézményeink szaporodtak. A mustármagból hatalmas fa növekedett. A
szervezettség rendszere sikeresnek bizonyult. A rendszeres jótékonykodást a
bibliai terv alapjára fektettük. A test ’egybeszerkesztetvén az ő segedelmének
minden kapcsaival’ (Ef 4:16).” – BL 7.

b. Mi teszi lehetővé a tálentumok és az anyagi eszközök leghatékonyabb
felhasználását a hívők között? 1Kor 1:10; 14:40. Másrészről mi okoz
nagy veszteségeket sok szombattartó között?

„Mennyire örülne Sátán, ha beférkőzhetne népünk közé! Művünket ös�szezilálná, éppen akkor, amikor alapos szervezettség szükséges. Ez egyben
erős várunk, hogy hamis szakadásokat távol tartsunk, és visszautasítsunk
olyan állításokat, amelyeket Isten Igéje nem szentesít. A gyeplőt egyenletesen
tartsuk kezünkben, rendszerünket, szabályzatunkat, rendünket ne engedjük
megbontani! Így egyben megakadályozzuk a zavargó elemek tevékenységét,
hogy művünket ne gátolhassák. Olyan időkben élünk, amikor lényeges a
rend, rendszer és egységes eljárás.” – BL 106.
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Csütörtök

December 1.

5. A LEGJOBB SZOLGÁLAT ÉS HITELESSÉG
a. Milyen feltételeknek kell megvalósulnia Krisztus követői között, hogy
sikeres lehessen missziós tevékenységük? Jn 10:16; 13:35; 17:18-23.

„Minthogy tagjaink száma növekedett, nyilvánvalóvá vált, hogy szervezettség nélkül zavarok mutatkoznának, és a művet nem tudnánk sikeresen vezetni. A lelkészkar eltartása; a műnek, továbbá az egyháznak és a lelkészkarnak
megóvása méltatlan tagoktól; majd pedig az egyház vagyonának biztosítása,
az igazságnak sajtó útján történő közlése és egyéb okok miatt a szervezettséget
nem nélkülözhettük.” – BL 6.
„[Az angyal mondta:] ’A gyülekezetnek Isten igéjéhez kell menekülnie, és
a gyülekezeti rend tekintetében – amit idáig elhanyagolt – megalapozódni. Ez
feltétlenül szükséges, hogy a gyülekezet hitben egységessé legyen.” – TL 87.
„Jézus azért imádkozott, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek…
Ezen egység által győzzük meg a világot Krisztus missziójáról, és hogy isteni
felhatalmazást hordozunk.” – RH March 11, 1890.
„Ha a testvérek között problémák vannak – irigység, rosszindulat, keserűség és gonoszság feltételezése – akkor vallják meg e bűnöket, nem általános
módon, hanem személyesen menjenek el hittestvérükhöz! Legyetek határozottak! Ha ti elkövettetek egy bűnt, és ők húszat, úgy valljátok meg azt az
egy bűnötöket, mintha ti lennétek a fő bűnösök! Fogjátok meg a kezüket,
lágyítsátok meg szíveteket Isten Lelkének befolyása alatt, és mondjátok: ’Megbocsátasz nekem? Tapintatlan voltam veled szemben. Helyre akarom hozni
minden hibámat, amely ellenem tanúskodik a mennyei könyvekben. Azt
akarom, hogy a rólam készült feljegyzések tiszták legyenek.’ Mit gondoltok, ki
állhat ellent egy ilyen eljárásnak?” – RH December 16, 1884.

Péntek

December 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan azonosíthatjuk Isten igaz egyházát?
2. Miért fontos egy hívőnek, hogy a gyülekezet tagja legyen?
3. Hogyan kerülhetünk abba a veszélybe, hogy az igazság ellen teszünk tanúbizonyságot?
4. Nevezz meg több olyan tényezőt, melyek elősegítik a gyülekezetben az
egységet!
5. Hogyan láthatja meg a világ rajtunk, hogy isteni megbízatásunk van?
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11. Tanulmány

2022. december 10.
Szombat

Napnyugta: H 15:52
Ro 16:34

ISTEN MŰVÉNEK TÁMOGATÁSA
„Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete
vagytok.” (1Kor 3:9)
„Isten az embereket sáfáraivá tette. A sáfárok kezébe helyezett tulajdon:
eszköz, mellyel az evangélium terjesztéséről gondoskodott.” – PP 493.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 4. kötet, 571-575. (Takarékosság és magunk megtagadása) 645-646. (Egyszerűség a ruházkodásban)

Vasárnap

December 4.

1. TEENDŐ MINDENKINEK
a. Mi Isten módszere arra, hogy tökéletessé tegye és egyesítse szétszóródott nyáját? Ef 4:11-16.

„Mikor Megváltónk elküldte szolgáit, ajándékokat, adományokat adott
nekik, mert rajtuk keresztül juttatta és juttatja el a világhoz az örök élet Igéit.
Ezeket rendelte Isten, hogy a szentek tökéletesedjenek az ismeretben, és a
valódi megszentelődésben.” – 5B 237.

b. Hogyan jelent ez kötelességet és kiváltságot minden hívő részére?
1Kor 3:7-8.

„Az Úr rendezte úgy, hogy az evangélium hirdetése népe adottságainak
odaszentelésétől, valamint önkéntes adományaitól és áldozataitól függjön.
Miközben némelyeket arra hívott el, hogy hirdessék az Igét, addig a teljes gyülekezetet azzal a kiváltsággal ruházta fel, hogy javaik segítségével támogassák
őket és így osztozzanak munkájukban.” – HP 303.
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Hétfő

December 5.

2. FIGYELMEZTETÉS ÉS BÁTORÍTÁS
a. Hogyan ismétlik meg napjainkban sokan Nádáb és Abihu bűnét?
3Móz 10:1-2.

„Hol találjuk meg Isten azon utasítását, hogy az Ő művének támogatására vásárokat, koncerteket rendezzenek, jótékonysági bazárokat nyissanak, és
ehhez hasonló szórakozásokat készítsenek elő? E dolgoktól kell-e függenie
az Úr művének, amit Igéjében megtiltott – amikor ezek elfordítják gondolatainkat Istentől, a józanságtól, a vallásosságtól és szentségtől?
Milyen benyomást tesz ez a hitetlenek gondolkodására? Isten szavának
szent színvonalát a porba alacsonyítják le. Ez Isten megvetését és a keresztény
név semmibe vételét jelenti. Ezen szentírásellenes módon nyert bevételek
által a legromlottabb alapelvek erősödnek meg. És ez az, amit Sátán el akar
érni. Az emberek Nádáb és Abihu bűnét ismétlik meg. Isten szolgálatában
közönséges tüzet használnak a szent tűz helyett. Az Úr nem fogadja el az
efféle áldozatokat.” – CS 204-205.

b. Mit tanulhatunk abból, ahogyan Mózes adományt gyűjtött, és az
izraeliták válaszából? 2Móz 35:4-5, 21, 29; 36:2-6.

„Mózes terve, hogy anyagiakat hozzanak a szentély építésére, igen eredményes volt. Nem kellett a népet unszolnia. Nem folyamodott olyan módszerekhez, melyekhez napjaink egyházai gyakran folyamodnak. Nem rendezett
nagy ünnepséget, nem hívta meg a népet vidám jelenetek szemlélésére, táncra
és mulatozásra, nem szervezett sorsolást, nem vette igénybe a világias szokásokat, hogy általuk anyagiakat gyűjtsön Isten sátorának felépítésére. Az Úr
utasította őt: szóljon Izraelhez, hogy hozzák el áldozataikat. El kellett fogadnia
az ajándékot mindenkitől, aki készségesen, tiszta szívből adta. És az áldozatok
oly nagy mértékben gyűltek, hogy Mózes megparancsolta: ne hozzon többet a
nép, mert több volt már, mint amit fel tudtak használni.” – PP 493.
„Elhoztátok-e Istennek adományaitokat és áldozataitokat abból, amit
Istentől kaptatok bőségesen? Odaadtátok-e Neki azt, amire sajátjaként tart
igényt? Ha nem, még nem késő, hogy helyrehozzátok. Jézus szeretete megolvaszthatja jeges önzéseteket, amely átjárja a lelket.” – RH October 13, 1896.
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Kedd

December 6.

3. GYAKORLATI TANÁCS
a. Hogyan kerülhetünk abba a veszélybe, hogy a Méroz városára kirótt
átok bennünket is érjen? Bír 5:23.
„[Idézve Bír 5:23.] Mit is követett el Méroz? Semmit. Ez volt a bűne. Azért
érte őket Isten átka, mert nem tettek semmit.” – 2B 284.
„Az önzés következménye mindig abban mutatkozik meg, hogy elhanyagoljuk kötelességünket, valamint az Isten által ránk bízott ajándékok felhasználásának sikertelenségében, amiket az Ő művének előre vitelére kaptunk.” – CS 26.
„Csak a javak kis összegei folynak be az Úr kincstárába, hogy lélekmentésre használjuk, és még ezt is csak nehezen lehet begyűjteni. Ha mindnyájunk
szeme megnyílhatna, hogy látnánk, hogy az uralkodó kapzsiság és pénzsóvárgás mennyire akadályozta Isten művének előrehaladását, és hogy mennyivel
többet tudtunk volna elvégezni, ha a tizedek és áldozatok útján mindnyájan
eleget tettünk volna Isten tervének, akkor sokaknál határozott változás állna
be a jó irányban, mert nem merészelnék akadályozni Isten művének fejlődését, ahogy eddig tették.” – 4B 483.

b. Mit tanít a Szentírás a személyes gazdálkodásról? Péld 21:20; Jn 6:12.
c. A napjainkra szóló macedóniai hívás mit vár el tőlünk? Engedve a
hívásnak, milyen áldásokat kapunk? Apcs 16:9-10.
„Mindenkinek törekednie kell mindent megtenni Jézusért, amit csak
lehetséges, úgy személyes erőfeszítések, mint adományok és áldozatok által.
Megfelelő készleteknek kellene lenni az Úr házában, és a kincstárnak meg kellene telnie anyagi javakkal, hogy a macedóniai hívásra, amely mindenhonnan
érkezik, megfelelő választ tudjunk adni. Mennyire sajnálatos, amikor azt kell
mondanunk e segélyhívásokra: ’Nem tudunk nektek sem munkásokat, sem
pénzt küldeni. Üres a kincstárunk.’ ” – CS 298.
„Az Úr kincstárába kell helyeznünk minden javainkat, ami nélkül meglennénk. Ezekre a javakra a szükségben lévő, be nem művelt területek várnak.
Sok országból hangzik a kiáltás: ’Gyertek át… és segítsetek nekünk!’ (Apcs
16:9). Gyülekezetünk tagjait mélyen kell, hogy érdekelje a hazai és külföldi
missziómunka. Nagy áldásokban részesülnek, amikor önfeláldozva igyekeznek az igazság zászlaját új területekre kitűzni. Az ebbe a munkába befektetett
pénz gazdagon fog kamatozni.” – 9B 49.
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Szerda

December 7.

4. A MI RÉSZÜNK ISTEN TERVÉBEN
a. Hogyan függnek össze tizedeink és adományaink az új területek
megnyitásával? 1Tim 5:17-18.
„A tized az Úré, és aki azt másra használja, büntetést kap, amennyiben
elveszti mennyei kincsét – hacsak meg nem bánja e bűnét. Ne akadályozzátok tovább a munkát azzal, hogy a tizedet másra fordítjátok, mint az Úr
által meghatározott célra. A munka többi ágáról is gondoskodni kell, fenn
kell tartani őket, azonban nem a tizedből. Isten nem változott, a tized most
is Krisztus szolgáinak eltartására szolgáljon. Az új területek megnyitása több
munkás fáradozását igényli, mint amennyivel bírunk, ezért kell, hogy a tárház
megteljen.” – ESz 142.
„Isten által meghatározott út az evangélium hirdetése az emberek megmentésére. Hallaniuk kell, hogy üdvözülhessenek. Nem hallhatják, ha nincs, aki
hirdesse, és az igehirdetőt küldeni kell. Ez teszi szükségessé, hogy a pénztárban
legyen tartalék a szükséges dolgokra, amiből a misszionárius elérheti a nélkülöző területeket. Ezen tények ismeretében hogyan képesek mégis megrabolni
Istent a rájuk bízott tálentumokkal, a tizedben és adományokban, a magukat
Krisztus követőinek vallók? Nem a kenyér visszatartását jelenti-e ez az éhezőktől? Minden bizonnyal átkot hoz azokra, akik megrabolják Istent azon javak
visszatartásával, amelyre Isten a sajátjaként tart igényt, és arra szánt, hogy
emberek üdvözüljenek. Az emberektől, akikért Krisztus meghalt, azok zárják
el azon kiváltságot, hogy hallhassák az igazságot, akik elutasítják annak megvalósulását, amit Isten a veszendők felvilágosítására biztosított.
A pénz nem valami titokzatos módon kerül elő az evangélium munkájának
megvalósulásához, sem pedig láthatatlan, rejtélyes erők által. Isten nem fog művéhez pénzesőt adni az égbolt ablakaiból az igazság hirdetéséhez, hogy így nyerjenek örökéletet az emberek világunkban. Népe gondoskodására bízta javait, hogy
azok az Ő dicsőítésére és az emberiség áldására legyenek használva... Isten nem
fog aranyat és ezüstöt küldeni a menny ablakaiból, hanem azt, ami ettől végtelenül
nagyobb értékű. Így szól: ’Kiöntöm rátok Lelkemet.’ ” – HM April 1, 1895.

b. Hogyan bátorít bennünket Dávid a bőkezű adakozásra? 1Kró 29:10-14.
„Ha az Isten által meghatározott ezen terv szerint – minden jövedelem
tizede, önkéntes vagy áldozati adományok – kincstárába befolynának, akkor
fölöslegek mutatkoznának az Úr művének előmozdítására.” – AT 52.
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Csütörtök

December 8.

5. FELELŐSSÉG ÉS KIVÁLTSÁG
a. Hogyan siettetheti vagy késleltetheti Isten népe Krisztus visszajövetelét a dicsőség felhőiben? 2Pt 3:11-12.
„Ha Krisztus egyháza elvégezte volna már kijelölt munkáját úgy, ahogy
azt az Úr elrendelte, akkor Isten az egész világot már régebben figyelmeztette
volna erre, és az Úr Jézus Krisztus már eljött volna a földre hatalommal és
nagy dicsőséggel.” – JÉ 538.
„Isten munkája, melynek tízszeresen jobban kellene előre haladni, mint
ahogy az a jelen erővel és hatékonysággal történik, akadályoztatva van, ahogy
a tavaszi évszak eljövetelét is késlelteti a fagyos téli szél, mert Isten hitvalló
népéből sokan visszatartják maguknak azon javakat, amit az Ő szolgálatára
kellene odaszentelniük. Mivel Krisztus önfeláldozó szeretete nem szövi át a
gyakorlati életet, a gyülekezet gyenge ott, ahol erősnek kellene lennie. Mivel
önálló utakat járnak, kioltják a gyülekezet világosságát, és emberek millióit
rabolják meg Krisztus evangéliumától.” – CS 54.

b. Mi a kiváltsága minden hívőnek? 1Kor 3:9.
„Isten az embereket alamizsnaosztóivá, munkatársaivá tette, országának
földön való felállításának nagyszerű munkájában. Azonban ők a hűtlen szolga törekvéseit hajszolják, és így elveszítik a legdrágább kiváltságokat, amiket
ember valaha is kaphatott. Isten évezredek óta emberi eszközök által munkálkodik, de akarata szerint félreteheti az önzőt, a pénzszeretőt, a kapzsit. Ő nem
függ javainktól, és emberi eszközök nem korlátozhatják. Munkáját véghez
tudja vinni akkor is, ha mi nem tesszük meg a részünket. De közülünk kinek
okozna ez örömet, ha az Úr így cselekedne?” – CS 198-199.

Péntek

December 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi az egyik módja annak, hogy segítsük tökéletesíteni és egyesíteni Isten népét?
2. Hogyan térnek el az isteni tervtől az adományok előteremtésének helytelen
módszerei?
3. Hogyan akadályozhatják Isten munkáját még a kis összegű személyes kiadásaink is?
4. Mi történne, ha mindenki olyan bőkezűen adakozna, mint Dávid király is tette?
5. Hogyan siettethetjük vagy késleltethetjük a mi Urunk visszajövetelét?
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12. Tanulmány

2022. december 17.
Szombat

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:35

A PÉNZÜGYEK BIBLIAI ALAPELVEI
„És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha
hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.” (5Móz 28:2)
„Egy ember sem gyűjthet kincset a mennyben anélkül, hogy általa meg ne
gazdagodna, nemesedne élete ezen a földön is.” – EÉ 144.
Javasolt olvasmány: Az apostolok története, 70-76. (Óvás képmutatástól)			
Előtted az élet, 134-144. (Az üzleti alapelvek és módszerek)

Vasárnap

December 11.

1. SZEMÉLYES PÉNZÜGYEK
a. Mit eredményezhet úgy a jelenben, mint az örökkévalóságra kihatóan az Úr művének elhanyagolása? Agg 1:5-11.
„Akik önző módon visszatartják javaikat, ne lepődjenek meg, ha Isten keze
szétszórja e javakat. Talán meggondolatlan fiukra bízzák elfecsérelni, amit a
mű fejlesztésére kellett volna szentelniük, és amit mindeddig visszatartottak.
Értékes lovukat, hiú szívük büszkeségét elpusztulva találják meg az istállóban.
Talán egy-egy tehenük múlik ki. Gyümölcsök vagy más termékek veszhetnek
el. Isten szét tudja szórni a sáfárainak kölcsönzött javakat, ha nem hajlandók
az Ő dicsőségére fordítani azokat. Láttam, hogy némelyek talán egyik említett
veszteséget sem szenvedik el a kötelességmulasztásukért, mégis talán az ő
esetük a legreménytelenebb.” – 2B 661-662.
„A mennyei könyvekben lévő rólad szóló feljegyzés – Krisztus megvallásának elmulasztásáról – elzár attól a kiváltságtól, hogy a Bárány életkönyvében
szerepeljen neved.” – OHC 192.

b. Mit fontoljanak meg azok, akik szokás szerint arra hajlanak, hogy
segítséget kérjenek, mintsem hogy adjanak? 5Móz 28:12-13.
„Azoknak, akik osztoznak Krisztus dicsőségében, osztozniuk kell az Ő szolgálatában is, segítve a gyengéket, a nyomorultakat és a csüggedőket.” – CC 60.
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Hétfő

December 12.

2. FELTÉTELES ÍGÉRETEK
a. Mi Isten szándéka az Ő népével napjainkban is? 5Móz 28:1-6.

„E szavak minden hívőhöz szólnak: ’A pusztában készítsétek az Úrnak útát,
ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!’ (Ésa 40:3). Bánjatok
takarékosan azon kiadásaitokkal, amit magatokra költötök! Az önmegtagadás
első lépése általában a legnehezebb, de kezdjetek hozzá késlekedés nélkül! Az
önmegtagadásból származó misszióadományaitokat azon területeken fogják
majd felhasználni a missziómunkások támogatására, ahol a kegyelem utolsó
üzenetét hirdetik ezen elbukott világnak.” – GCB April 1, 1899.
„Nem egyezik Isten akaratával, hogy a keresztények szűkkeblűbbek legyenek a zsidóknál, mert nekik sokkal nagyobb kiváltságaik vannak. ’Valakinek
sokat adnak – jelenti ki az Üdvözítő – sokat követelnek tőle’ (Lk 12:48). A
héberektől megkövetelt bőkezű adakozás elsősorban saját népüket szolgálta.
Viszont ma Isten műve az egész földre kiterjed. Krisztus az evangélium kincseit követőinek kezeibe helyezte; ezzel azonban felelőssé tette őket, hogy az
üdvösség örömhírét az egész világnak hirdessék. Bizonyos, hogy kötelezettségünk sokkal nagyobb, mint volt a hajdani Izráelé.” – AT 231.

b. Milyen ígéretek vannak biztosítva mindazoknak, akik követik Isten
pénzügyi tervét? Mal 3:11-12.

„Mindenki tudatában lehet annak, hogy részt vehet a megváltás művének becses előmozdításában. Minden férfi, nő és ifjú az Úr kincstárnoka
lehet, és ugyanakkor hozzájárulhat a kincstár szükségleteinek fedezéséhez.
Az apostol így szól: ’Mindenitek tegye félre magánál, amit sikerült összegyűjtenie’ (1Kor 16:2).
Nagy célokat valósítanak majd meg e módszer által. Ha mindenki elfogadná e módszert, mindenki Isten éber és hűséges kincstárnoka lenne, és nem
volna hiány anyagi eszközökben, melyeknek rendeltetése az, hogy szolgálják
az utolsó intő üzenet világnak való hirdetésének nagy munkáját. Tele lesz a
kincstár, ha mindnyájan ezt a rendszert követik, és akik hozzájárulnak, bizonnyal nem fognak elszegényedni. Minden egyes befektetés jobban és jobban összekapcsolja őket a jelenvaló igazság ügyével.” – ÜI 218-219.
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Kedd

December 13.

3. LECKÉK KRISZTUS NAPJAIBÓL
a. Hogyan szolgálhatnak bátorításként részünkre a napkeleti bölcsek
ajándékai, melyeket a betlehemi Kisdednek adtak? Mt 2:1-2, 11.
„A bölcsek az elsők között jöttek, hogy köszöntsék a Megváltót. Elsőként
helyezték ajándékaikat lábához. És milyen kiváltság volt az, hogy ajándékozhattak! A szeretetteljes szívből fakadó ajándékot Isten örömmel megáldja, és
a lehető leggyümölcsözőbbé teszi az Ő szolgálatában. Ha szívünket Jézusnak
adtuk át, akkor ajándékainkat is elhozzuk Neki. Aranyunkat, ezüstünket, legdrágább földi kincseinket, legjobb szellemi és lelki képességeinket örömmel
szenteljük annak, Aki szeretett minket, és önmagát adta érettünk.” – JÉ 45-46.

b. Mit tanulhatunk Mária cselekedetéből, aki felkente Jézust? Mk 14:3.

„Mikor meghatározzátok, hogy milyen részt akartok Isten művére adni,
sokkal inkább lépjétek túl, mint rövidítsétek meg a kötelesség követelményét.
Gondoljátok meg, kinek is szól az ajándék. Ez a megemlékezés elűzi majd a
pénzéhséget. Jusson eszünkbe az a nagy szeretet, mellyel Krisztus szeretett
bennünket, és akkor leggazdagabb ajándékaink is méltatlannak tűnnek majd
rá, hogy Urunk elfogadja. Mikor Krisztus lesz azok szeretetének tárgya, akik
elnyerték megbocsátó szeretetét, akkor nem állnak meg, hogy fejükben számítgassák az alabástrom szelence értékes illatszerének árát. A pénzéhes Júdás
tudta megtenni ezt, de a megváltás elnyerője csak azt fogja sajnálni, hogy a
kenetnek nincs még kellemesebb illata, még nagyobb értéke.” – 4B 485.

c. Akik rendszerint rászorulnak az adományokra, hogyan válhatnak
maguk – Máriához hasonlóan – adományozókká? Apcs 20:35.

„Ha azok, akik nem vitték sikerre életüket, hajlandók lennének elfogadni a
jó tanácsot, akkor ránevelhetnék magukat a lemondás és a szigorú takarékosság szokásaira. Akkor az az öröm jutna osztályrészül nekik, hogy ők adakoznak, ahelyett, hogy őket kellene másoknak támogatni. Bizony, elég sok hanyag
szolga akad. Pedig ha megtennék, amire képesek, akkor sok áldást nyernének,
mikor másokon segítenek. Akkor valóban megtapasztalnák, hogy ’jobb adni,
mint venni’ (Apcs 20:35).” – 3B 400-401.
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Szerda

December 14.

4. AZ APOSTOLOK IDEJÉBEN
a. Az első keresztények mely eltökélt szándékában osztozzunk mi is az
evangélium hirdetésére vonatkozóan? Apcs 4:32-37.

„[Idézve: Apcs 4:34-35.] A hívőknek ez az adakozókészsége a Szentlélek
kitöltésének volt a következménye. Akik elfogadták az evangéliumot, azoknak
’szívük-lelkük egy vala’ (32. vers). Egyetlen közös érdek uralta őket – a rájuk
bízott misszió eredményessége. A haszonlesést nem ismerték. Szeretetük
hittestvéreik és az ügy iránt, melynek hívei lettek, nagyobb volt, mint a pénz
és a vagyon iránti szeretetük. Eljárásuk bizonyította, hogy az emberi lelkeket
többre becsülték a földi jólétnél.
Ez ismétlődik meg mindannyiszor, valahányszor Isten Lelke hatja át az
ember életét. Akinek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követi Annak példáját, Aki érettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által gazdagok
legyünk. Isten a kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást – az
evangélium művének fejlesztésére szolgáló eszköznek tekint. Így volt ez az
első keresztény gyülekezetben; így van ma is. Mélységes benyomást gyakorol
a hallgatóságra a gyülekezet által hirdetett igazság, ha észrevehető a tagokon,
hogy a Lélek ereje által elfordultak a világ dolgaitól és áldozatot hoznak, hogy
embertársaik is hallhassák az evangéliumot.” – AT 70-71.

b. Mit tanulhatunk Anániás és Safira fortélyos csalásából és ennek
szörnyű következményéből? Apcs 5:1-11.

„Anániás és Safira eladták a földjüket azért, mert hírnévre vágytak az önfeláldozásuk, adakozókészségük és a keresztény hit iránti odaszentelődésük
miatt. A bevétel egy részét letették az apostolok lábaihoz és azt színlelték,
hogy az egész összeget elhozták. Senki nem erőltette őket arra, hogy Isten
művére adják oda mindenüket. Isten elfogadta volna felajánlásuk egy részét
is. De ők azt szerették volna, hogy az emberek azt higgyék, hogy mindenüket
odaadták. Azt gondolták, hogy elérik a vágyva várt hírnevet, és a pénz egy
részét is megtartják. Úgy látták, tervük sikeres lesz; de ők megcsalták az Urat,
és az Úr gyorsan felelt erre az esetre, az első csalásra az újonnan megszervezett
gyülekezetben. Eltávolította mindkettőjüket, hogy mindenkit figyelmeztessen
a nyereségvágyból feláldozott igazság veszélyeire.” – MM 126-127.
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Csütörtök

December 15.

5. RENDSZERES ÖNMEGTAGADÁS
a. Mit kell felismernünk abban, ahogyan Isten műve működik e földön, és ahogyan azt pénzügyileg fenntartják? 1Kor 14:33.
„[Isten] elvárja, hogy művét alaposan és pontosan vezessék, hogy tetszésének pecsétjét rányomhassa. Keresztény kereszténnyel és gyülekezet gyülekezettel kapcsolódjék.” – AT 96.

b. Mit kell megtanulnunk abból, ahogyan Isten hűséges népe példát
adott az önmegtagadásra? Zsid 11:8-10, 24-26, 37-40.
„Voltak időszakok, amikor csak kevesen hallgattak az igazságra és fogadták el azt, és nem voltak gazdagok e világ javaiban. Akkor a szükség úgy
kívánta, hogy többen adják el házaikat és földjeiket, és vásároljanak olcsóbb
birtokokat. Javaikat így kölcsönözték oda önként az Úrnak, hogy terjesszék az
igazságot, és más módokon is segítették Isten művének előmenetelét. Ezek az
önfeláldozó emberek elszenvedték a szegénységet, a nélkülözést, és mivel ők
mindvégig kitartottak ebben, nagy lesz az ő jutalmuk.
Isten indította sokak szívét. Az igazság, amiért előbb csak kevesen hoztak
áldozatot, utóbb sokakat megnyert, és tömegek foglaltak mellette állást. Isten
úgy viselt gondot, hogy azok, akiknek javaik voltak, elhozták azokat az igazság terjesztésére, hogy amint a munka növekszik, az Ő művének szükségleteit
e javakból fedezzék. Isten nem várja el, hogy népe felajánlja azon otthonokat,
melyben lakniuk kell; de ha azok, akiknek fölöslegeik vannak, nem hallják
meg az Ő hangját – akik elhívattak a világból, hogy áldozzák oda Istennek
fölös javaikat –, elhalad majd mellettük, és olyanokat fog elhívni, akik készek
mindent megtenni Jézusért, még a saját otthonaikat is eladni, hogy a mű szükségleteit fedezzék. Isten kész elfogadni az önkéntes áldozatokat. Azok, akik
adakoznak, becsüljék meg nagyon e kiváltságot, hogy így tehetnek.” – CS 215.

Péntek

December 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan válhat az adományokra rászoruló az adományok szétosztójává?
2. Hogyan hasonlítható össze adakozókészségünk az ősi zsidókéval?
3. A Krisztus napjaiban megnyilvánuló adakozókészség mely példái bátoríthatnak bennünket?
4. Mit tanulhatunk az első keresztény egyház lelkületéből?
5. Hogyan éledhet újjá a jelen időre szóló igazság úttörőinek az önmegtagadása?
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2022. december 24.
Szombat

Napnyugta: H 15:56
Ro 16:38

A MUNKA BEFEJEZÉSE
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.” (Mk 16:15)
„Akik az igazság drága fényének örvendeznek, azok érezzenek égető vágyat, hogy mindenhová eljuttassák a világosságot!” – CS 42.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 9. kötet, 51-60. (A világ segítségedre szorul)
Bizonyságtételek, 3. kötet, 382-385. (Tized és áldozatok)

Vasárnap

December 18.

1. VÁLASZ A MACEDÓNIAI HÍVÁSRA
a. Habár az irodalom hatalmas missziós eszköz, milyen lépéseket kell
tenni azért, hogy teljesüljön az evangéliumi megbízatás? Mt 28:18-20.
Hogyan lehet betölteni e szükségletet szorgalmas evangéliumi munkások tekintetében? Ésa 52:7-8.

„Hogy a munkásokat elláthassák úgy a hazai, mint a külhoni területeken,
hűségesnek kell lenni a tizedben, hogy legyen eledel az Úr tárházában. Jóllehet
a jelenvaló igazságról szóló könyvek és kiadványok által a világ minden részén
terjednek a bennük lévő ismeret drága kincsei, de misszióállomások felállítása
is szükséges különböző helyeken. Élő prédikátoroknak kell hirdetni az élet és
az üdvösség szavát. Új területek várnak munkásokra. A termés beérett az aratásra, és a világ minden részéről hallatszik a komoly macedóniai hívás, mely
munkásokért kiált.” – CS 39.

b. Milyen sürgető munkát szükséges elvégezni? Mk 16:15.
„A mű nagysága önkéntes bőkezűségre szólítja fel Isten népét. Afrikában,
Kínában, Indiában ezrek, sőt milliók nem hallották még a jelen időre szóló
igazság üzenetét. Figyelmeztetnünk kell őket. A tenger szigetei várják Isten
ismeretét.” – 9B 51.
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Hétfő

December 19.

2. A TIZED JELENTŐSÉGE
a. Hogyan hangsúlyozza a Szentírás a lélekmentésben a személyes, emberi tényezőt? Rm 10:13-15. Hogyan kapcsolódhatunk be e munkába
mindannyian? Jel 22:17.
„Isten által meghatározott út az evangélium hirdetése az emberek megmentésére. Hallaniuk kell, hogy üdvözülhessenek. Nem hallhatják, ha nincs, aki
hirdesse, és az igehirdetőt küldeni kell. Ez teszi szükségessé, hogy a pénztárban
legyen tartalék a szükséges dolgokra, amiből a misszionárius elérheti a nélkülöző
területeket. Ezen tények ismeretében, hogyan képesek mégis megrabolni Istent
a rájuk bízott tálentumokkal, a tizedben és adományokban, a magukat Krisztus
követőinek vallók? Nem a kenyér visszatartását jelenti-e ez az éhezőktől? Minden
bizonnyal átkot hoz azokra, akik megrabolják Istent azon javak visszatartásával,
amelyre Isten a sajátjaként tart igényt, és arra szánt, hogy emberek üdvözüljenek.
Az emberektől, akikért Krisztus meghalt, azok zárják el azon kiváltságot, hogy
hallhassák az igazságot, akik elutasítják annak megvalósulását, amit Isten a veszendők felvilágosítására biztosított.” – HM April 1, 1895.

b. Mit vár el tőlünk Isten, ha elmulasztjuk időben visszajuttatni a tizedet?
3Móz 27:31. Milyen bátorítást nyerhetünk napjainkban mindannyian
egy helyi gyülekezet 1889-ben történt tapasztalatából?

„Szombat délután, az év utolsó szombatján, miután előre hívtuk a hallgatókat
imádkozni, felszólítottuk azokat, akik úgy érezték, hogy bűnvallomást kell tartaniuk, hogy menjenek be az egyik kisterembe, ahol rendkívüli alkalmat adtunk nekik erre. Malakiás utolsó fejezetéről beszéltem: ’Szabad-e az embernek megcsalni
az Istent?’ ’Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló
az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura,
ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást
bőségesen.’ Sok bűnvallomás hangzott el ezzel kapcsolatban...
„Némelyek, akik nem bántak becsületesen Istennel, és ezért elszakadtak Tőle,
kezdték visszaadni, amit eddig visszatartottak. Egyik testvérünk két éve nem
fizette a tizedet. Az egyházterület titkárának átadta a kötelezvényét arról, amit
eddig visszatartott, és annak kamatairól, 571,50 dollárt. Hálás vagyok az Úrnak,
amiért volt benne bátorság, hogy ezt megtegye. A másik 300 dolláros kötelezvényt
nyújtott át. A harmadik, aki annyira eltávolodott Istentől, hogy alig remélték már,
hogy valaha is visszatér az igazság ösvényére, ezer dolláros kötelezvényt nyújtott
át. Valaki azt javasolta, hogy szenteljük ezeket a régóta visszatartott tizedeket a
közép-európai missziómunkára, úgyhogy ezekkel és a karácsonyi adományokkal
közel 6 000 dollár folyt be a kincstárba, a hittérítés céljaira.” – 5B 643-644.
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December 20.

3. BÖLCS ELŐRELÁTÁS ELSAJÁTÍTÁSA
a. Milyen ellenvetést kapott Máriának a Jézus iránt tanúsított nagylelkűsége? Jn 12:3-6. Hogyan dicsérte meg Jézus Máriát? Milyen figyelmeztetést kaptunk, hogy ne tegyünk ma hasonló kifogásokat? Mk 14:7-9.

„Mozgalmunk fokozatosan halad előre; azonban minden lépésnél előítéleteket és téves nézeteket kell helyreigazítani. Ugyanez történt minden
reformációs mozgalomnál, aminek a világ valaha tanúja volt. Néhány kishitű, önző és pénzszerető személy általános szerencsétlenségről és a kiadások
elpazarlásáról beszél. Ugyanaz az érzület van bennük, mint szegény Júdásban volt, amikor Mária kiöntötte Jézus fejére a kenetet. ’Miért ez a nagy
pazarlás?’ – kérdezte ő. ’Ezt eladhatták volna, és az árát odaadhatták volna
a szegényeknek.’ Újra és újra felmerülő dolog, hogy amikor valaki előre lép,
akkor az önzők és bizalmatlankodók úgy gondolják, hogy minden semmibe
vész. Viszont amikor minden akadály megoldódott, akkor ők az elsők, hogy a
győzelmet úgy üdvözöljék, mint ami Isten jelenlétének jele a mozgalomban.
Amikor teljes mértékben nyilvánvalóvá válik, hogy az a munka Istené, akkor
a hitetlenek is elismerik, hogy erre lett elhívva és a Szentlélek vezette azt, aki
megvalósította, kinek előrelátása nagyobb volt, mint másoké, ki az ellenállásokkal szemben is dolgozott. Felfogják-e azok, akik elzárták az utat, hogy mit
tettek? Belátják-e, hogyha odaadták volna a pénzüket, az erejüket, a hitüket, a
buzgalmukat, a bátorságukat, akkor sokkal erősebbé és hatékonyabbá tehették
volna a munkát? Belátják-e, hogy hanyagságuk bűn, mert nem tették meg azt,
amit megtehettek volna?
Bárcsak élnénk olyan közel a kereszthez, hogy úgy láthatnánk, amint Isten
lát, és úgy munkálkodnánk, amint Ő ezt szeretné!” – RH February 5, 1884.

b. Mit szükséges felismernünk a mai napokra vonatkozóan? Jn 4:35-36.

„A pénz nem valami titokzatos módon kerül elő az evangélium munkájának megvalósulásához, sem pedig láthatatlan, rejtélyes erők által. Isten nem
fog művéhez pénzesőt adni az égbolt ablakaiból az igazság hirdetéséhez, hogy
így nyerjenek örök életet az emberek világunkban. Népe gondoskodására
bízta javait, hogy azok az Ő dicsőítésére és az emberiség áldására legyenek
használva.” – HM April 1, 1895.
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Szerda

December 21.

4. ÍZLETES SÓ
a. Milyen figyelmeztetés szól mindazoknak, akik Krisztus dicsőítésére
törekednek? Mt 5:13.
„Mennyivel buzgóbb lesz minden hűséges sáfár, hogy kamatoztassa a reábízott javakat, és az Úr kincstárába helyezze be azokat, minthogy adományait
csak egy jottával, vagy egy pontocskával is megkisebbítse. Kit szolgál ő? Kinek
a részére adakozik? Annak, Akitől függ minden jó, amivel csak bír. Tehát ne
adjunk okot arra – akik Krisztus kegyelmében részesültünk –, hogy az angyalok szégyenkezzenek miattunk, és ne adjunk okot arra Jézusnak, hogy
szégyelljen bennünket testvéreinek hívni…
Akik részesei Krisztus kegyelmének, Akik elgondolkodnak a Kálvária keresztjén, azok előtt nem lesz kérdéses az adomány mértéke, hanem úgy vélik,
hogy a legbőségesebb adomány is túl csekély, semmi sem hasonlítható a végtelen
Isten egyszülött Fiához. Takarékossággal a legszegényebb ember is megtalálja a
módját annak, hogy valamennyit visszajuttasson Istennek.” – CS 200.

b. Hogyan terjedhet a földön a jelen időre szóló igazság? Préd 11:1, 6.

„A parlagon lévő területeket meg kell művelni. Induljanak el a családok,
alázatosan bízva az Úrban, és telepedjenek le az Ő szőlőskertjének megműveletlen helyein. Az igazság elvetett magvaiból, önfeláldozásuk jutalmaként
gazdag termést fognak learatni.” – RH August 26, 1902.

c. Mi napjaink legsürgetőbb felhívása, és miért? Mt 9:36-38.
„Ki vádolható azon lelkek elvesztéséért, akik nem ismerik Istent, és akiknek
nincs alkalmuk meghallani hitünknek magyarázatát? Milyen kötelezettség
nyugszik a gyülekezeten, a világgal kapcsolatban, mely elvész az evangélium
nélkül? Ha nem lesz eltökéltebb önmegtagadás és takarékosság azoknál, akik
állítják, hogy hisznek a jelen időre szóló igazságban, és ha nem leszünk még
határozottabban hűségesek abban, hogy behozzuk a kincstárba a tizedet és az
adományokat, ha nem születnek átfogóbb tervek a megvalósításra, akkor nem
fogjuk beteljesíteni azon evangéliumi megbízatást, hogy menjünk el az egész
világra, és hirdessük Krisztust minden teremténynek.” – HM April 1, 1895.
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Csütörtök

December 22.

5. MINDEN HELY BEVILÁGÍTÁSA
a. Mi lesz az evangéliumi megbízatás teljesítésének a dicső eredménye,
és hogyan lehetünk áldottak, ha e megbízatást teljesítjük? Jel 18:1.

„Az egész menny élénk érdeklődéssel figyeli az egyházat, hogy meglássa,
mit tesznek annak tagjai a sötétségben lévők bevilágítására. A szántóföld
a világ, és oly sok helyen megnyíltak az ajtók, a munka annyira megnövekedett, hogy a kéznél lévő anyagi eszközök nem elegendőek e munka
véghezviteléhez, az igények teljesítéséhez. Évek óta figyelmezteti az Úr az Ő
népét, a javaikhoz való kötődésük miatt, és hogy ne költsenek szükségtelen
kiadásokra. De az Úr tanácsai ellenére – Aki tudja a véget kezdettől fogva
– sok pénzt költöttek el szükségtelen dolgokra! A figyelmeztetéseket semmibe vették, az abban foglaltakat félreértették, kiforgatták, Isten tanácsait
félremagyarázták, azért, hogy saját terveik megvalósítását követhessék, és
azáltal, hogy így cselekedtek, azon jelentős eszközök, javak – melyek által Isten megdicsőülhetett volna, és az Ő igazsága továbbterjedt volna – elvesztek
az Ő műve számára. Az Úr kegyelmesen megtisztelte az embert, és munkába állítja, hogy az emberi eszközök dolgozzanak együtt a mennyei erőkkel,
hogy így bevilágíthassák az igazság világosságával a föld minden részét.
Az Úrnak vannak eszközei, akik készek részt vállalni azon leghatalmasabb
küzdelemben, amit a világ valaha is látott. Ha a munkások alázatosak maradnak, készek naponként megtanulni Krisztus iskolájában a szív szelídségét és alázatát, az Úr Jézus kész együtt munkálkodni velük. Aki Krisztus
munkatársa, megérti, hogy amikor mennyei adományokat oszt másoknak,
saját magának is javára válik az. Tudja azt, hogy ’aki mást felüdít, maga is
felüdül’ (Péld 11:25).” – RH February 27, 1894.

Péntek

December 23.

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

Milyen értelemben korlátozott az irodalom lélekmentő képessége?
Mi fejezi ki a tized fizetésében való pontosság fontosságát?
Hogyan kerülhetünk abba a veszélybe, hogy megismételjük Júdás bűnét?
Mit mérlegeljünk, amikor eldöntjük, hogy mennyit adunk Krisztusért?
Hogyan lesz a világ bevilágítva – velünk, vagy nélkülünk?

13. Tanulmány - A MUNKA BEFEJEZÉSE
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14. Tanulmány

2022. december 31.
Szombat

Napnyugta: H 16:02
Ro 16:43

UTOLSÓ LEHETŐSÉGÜNK!
„Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg
nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.” (Jn 9:4).
„Közeledünk a föld történelmének a végéhez. Isten művének különböző ágait
sokkal nagyobb áldozattal kell előbbre vinnünk, mint eddig tettük.” – Ev 291.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 4. kötet, 476-485. (Végrendeletek és hagyatékok)
Bizonyságtételek, 6. kötet, 445-453. (A misszióterületek segélyezése)

Vasárnap

December 25.

1. AZ ÉLET BEFEJEZÉSE ELŐTT
a. Milyen valós tény érint mindenkit? Zsid 9:27. Ismerve ezt, mit vegyünk fontolóra mindannyian - akár idős, fiatal, beteg vagy egészséges valaki? Rm 12:11.

„Gyakran megtörténik, hogy tevékeny üzletember hal meg pillanatnyi figyelmeztetés nélkül, és amikor megvizsgálják üzletének ügyeit, azt a legzavarosabb állapotban találják. Az örökség ügyeinek intézése, az ügyvédi költség
nagy összeget emészt fel, hacsak nem az egész vagyont, mialatt az özvegy,
a gyermekek és Isten műve ott állnak megrabolva. Akik az Úr javainak hű
sáfárai, pontosan fogják tudni, hogyan állnak ügyeik, és mint bölcs emberek,
minden vészhelyzetre fel vannak készülve. Ha próbaidejük hirtelen lezárulna,
nem hagynának akkora bonyodalmat azokra, akiknek majd rendezniük kell
az örökségüket. Sok embernek eszébe sem jut végrendelkezni, amíg látszólag
jó egészségnek örvend. Testvéreink elővigyázatosságból mégis tegyék meg
ezt! Ismerniük kellene pénzügyi helyzetüket, és ne engedjék meg, hogy ügyeik
összekuszálódjanak! Úgy rendezzék vagyonukat, hogy bármikor hátra tudják
azt hagyni!” – 4B 482.

b. Mit vegyünk figyelembe végrendelkezésünk tervezésénél? Ésa 38:1.
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Hétfő

December 26.

2. KÉSZÜLŐDÉS A VÉGRE
a. Mivel dollárok ezrei vesztek el törvényes végrendelet nélkül, mire
figyeljenek oda a hívők? 1Kor 4:2.
„Némely végrendeletet oly hanyagul írják meg, hogy azok a törvény előtt
nem érvényesek, és így dollárok tízezrei vesznek el a mű számára. Testvérink
vegyék tudomásul, hogy felelősség nyugszik rajtuk, mint Isten művének megbízható szolgáin, hogy használják értelmüket ebben az ügyben, és biztosítsák
az Úrnak azt, ami az Övé.
Sokan szükségtelenül érzékenyek e pontban. Úgy érzik, hogy tiltott területre lépnek, amikor az időseknek és a betegeknek azért beszélnek ingó és
ingatlan vagyontárgyaikról, hogy megtudják, hogyan rendelkezzenek erről
végrendeletükben. Pedig ez a kötelesség is ugyanolyan szent, mint a megmentendő lelkeknek szóló igehirdetés. Itt van ez az ember, Isten pénzével és
tulajdonával a kezében. Sáfárságának már a végén jár. Odahelyezi-e a javakat,
melyeket Isten kölcsönzött neki, hogy az Ő művében használják fel, vagy pedig gonosz emberek kezébe, csak mert azok az ő családtagjai, a rokonai? Ne
viselje-e a szívén a keresztény, és ne aggódjon-e ennek az idős embernek a
javáért, a jövőéért, amint éppen úgy Isten ügyéért is, hogy így az idős, a beteg
helyes döntésre jusson Urának pénzét illetően, a talentumokért, melyeket rá
bíztak, hogy bölcsen kamatoztassa? Ott fognak-e majd állni testvérei, hogy
szemtanúi legyenek annak, hogy amint ő eltávozik az életből, ugyanakkor
meglopja Isten kincstárát is? Félelmetes veszteség lenne ez számára és a mű
számára is; mert olyanok kezébe helyezi javainak talentumait, akik nem tisztelik Isten igazságát, valójában ezzel kendőbe csavarja talentumait és a földbe
rejti azokat.” – 4B 479.
„Testvéreim, a halál egyetlen nappal sem zörget korábban azért, mert elkészítettétek a végrendeletet. Mikor végrendeletetekben szétosztjátok vagyonotokat rokonaitok között, ne feledkezzetek meg Isten művéről sem! Mivel az Ő
sáfárai vagytok, javaival a kezetekben, ezért elsősorban az Ő igényeit vegyétek
figyelembe. Magától értetődő, hogy ne taszítsátok nélkülözésbe feleségeteket,
gyermekeiteket, gondoskodjatok róluk, ha arra rászorulnak. De ne vegyétek
bele a végrendeletbe a szokásjog szerint azon rokonok hosszú sorát, akik nem
szűkölködnek.” – 4B 482.

b. Akár élünk, akár meghalunk, mit vár el Isten mindannyiunktól,
mire emlékezzünk? Rm 14:8, 12.

14. Tanulmány - UTOLSÓ LEHETŐSÉGÜNK!
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Kedd

December 27.

3. A VÉGSŐ MUNKA
a. Mi a kötelességünk ezen utolsó napokban? 1Thess 5:1-6; Zak 10:1. Hogyan részesülhetünk a késői esőben, a „felüdülésben”? Apcs 3:19-21.

„Isten Lelkének nagymérvű kiárasztása – mely az egész földet bevilágítja
a dicsőségével – nem jön el addig, amíg mi nem leszünk egy felvilágosult,
tisztán látó nép, amely tapasztalatból tudja, mit jelent Isten munkatársainak
lenni. Amikor teljes szívvel odaszenteljük magunkat Krisztus szolgálatára,
Isten el fogja ismerni e tényt azáltal, hogy mérték nélkül fogja kitölteni Szentlelkét, de ez nem fog addig megtörténni, míg a gyülekezet nagyobb része nem
munkálkodik együtt Istennel. Isten nem töltheti ki az Ő Lelkét, amikor az
önzés és élvhajhászás annyira eluralkodik; amikor olyan lelkület nyer teret,
ami szavakban így fejezhető ki Kain válaszához hasonlóan: ’Avagy őrizője
vagyok-e én az én atyámfiának?’ (1Móz 4:9).” – CS 52.
„Isten embereket hív, hogy közöljék a figyelmeztetést a vétkeiben és bűneiben alvó világgal. Önkéntes adakozásra hívja azokat, akiknek a szíve a munkában dobog, akik terhet éreznek a lelkekért, hogy el ne vesszenek, hanem
örökké éljenek.” – 6B 446.

b. Mi foglalkoztasson ma bennünket a leginkább, úgy személyesen,
mint gyülekezeti szervezetként egyaránt? Préd 8:5; Jn 9:4.
„Most kellene megfogadnunk Üdvözítőnk rendelkezését: ’Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban’ (Lk 12:33).
Most jött el annak az ideje, hogy testvéreink csökkentsék ingatlanaikat, ahelyett, hogy növelnék azokat. Rövidesen jobb mennyei országba költözünk.
Ne legyünk hát e föld lakói, hanem szabjuk ingóságainkat olyan kicsinyre,
amilyenre csak lehet!” – 5B 152.
„Miért gyűjtjük halomra a kincseket? Azért, hogy az utolsó nap lángjai
megemésszék azokat? Azért halmozzuk fel az aranyat és ezüstöt, hogy ellenünk tanúskodjanak az ítéletben – hogy tűzként emésszék meg a testünket?
Ragaszkodjunk-e mindaddig birtokainkhoz, míg azok ellenségeink kezébe nem
kerülnek? Eljön az az idő, amikor a parancsolatok megtartói nem vehetnek, sem
nem adhatnak. Mit használnak majd akkor nekünk a házaink, a földjeink, a
bankbetéteink és árucikkeink? Most van itt annak az ideje, hogy odahelyezzük
kincseinket, ahol örökké biztonságban lesznek.” – RH December 6, 1887.
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Szerda

December 28.

4. GYAKORLATI ELŐKÉSZÜLET
a. Miért nem jött még el Jézus? 2Pt 3:9. Hogyan kerülhetjük el azt, hogy
minden vagyonunkat elveszítsük a hamarosan beteljesedő prófécia
szerint? Ésa 2:20; Ez 7:19; Zsol 96:4-8.

„Ha testvéreink ismernék a lelkek értékét annak fényében, hogy mibe került Jézusnak az ő megváltásuk, akkor ráébrednének arra, hogy az emberek
többet érnek, mint a házak és a földek, az arany és a drágakövek, vagy a magas
tisztelettel járó pozíciók.” – RH February 5, 1884.
„Isten műve mind jobban és jobban kiterjed, és ha népe követi az Ő tanácsát, akkor nem halmoznak fel nagy vagyont, hogy azt a végső tűzvész megeméssze. Minden kincsüket oda fogják helyezni, ahol a moly és a rozsda meg
nem emészti, és szívük nem fog idekötődni a földiekhez.” – CS 60.

b. Mit ígér Krisztus mindenkinek, aki hűséges áldozatvállalás által komolyan készül az Ő eljövetelére? Ésa 33:14-17.
„Az Úr ismételten megmutatta nekem, hogy a Bibliával ellenkezik, ha a
nyomorúság idejére mulandó szükségleteink kielégítéséről akarunk gondoskodni. Láttam, hogy ha a szentek élelmiszerkészleteket halmoznának fel
házaikban vagy a mezőkön, a nyomorúság idején, midőn kard, éhség és döghalál látogatja a földet, erőszakos kezek vennék azokat birtokukba, és mások
aratnák le mezőik gyümölcsét. Akkor lesz itt az ideje, hogy teljes bizalommal
viseltessünk Isten iránt, és Ő gondoskodik rólunk. Láttam, hogy kenyerünk
és vizünk abban az időben biztosítva van és sem éhséget, sem szükséget nem
szenvedünk; mert Isten a pusztában is teríthet számunkra asztalt. Ha szükség
volna, hollókat küldene táplálásunkra, amint Illést is táplálta, vagy mannát
hullatna az égből, mint hajdan Izrael népéért tette.
Isten népe a nyomorúság idejében semmi hasznát sem veheti a házaknak
és földbirtokoknak, mert a feldühödött csőcselék elől menekülniük kell; abban az időben vagyonukat nem használhatják a korszerű igazság terjesztésére.
E látomásban láthattam, hogy Isten azt akarja, hogy szentjei minden javuktól
elszakadva áldozattal kössenek frigyet Istennel, mielőtt a nyomorúság ideje
eljönne. Ha javaikat az Úr oltárára helyezték, és komolyan kérik az Urat, hogy
mutassa meg kötelezettségeiket, az Úr megmutatja nekik, hogy mikor rendelkezzenek felettük. Akkor teljesen szabadok lesznek majd a nyomorúság
idején, és többé mi sem ránthatja őket vissza.” – TL 43-44.
14. Tanulmány - UTOLSÓ LEHETŐSÉGÜNK!
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Csütörtök

December 29.

5. EGY MAGAS HOZAMÚ BEFEKTETÉS
a. Hol érhető el ma a legjobb befektetés, és miért? Lk 12:32-34.

„Legyünk becsületesek az Úrral! Minden áldás, amivel rendelkezünk, Tőle
származik, és ha Ő reánk bízta a javak talentumait, hogy azzal elősegítsük
művét, akkor szabad-e visszatartanunk azokat? Mondjuk-e azt: ’Nem, Uram,
akkor az én gyermekeim nem örülnének, és ezért én veszem a bátorságot,
hogy engedetlen leszek Irántad, és eltemetem talentumaidat a földbe’?
Nincs ok a késlekedésre! Isten műve hozzájárulásotokat igényli. Úgy kérünk benneteket, mint az Úr sáfárait, hogy helyezzétek el javaitokat a pénzváltóknál, áldozzátok oda képességeiteket, lehetőségeiteket, amelyek által
sokaknak lehetősége lesz megtudni, mi az igazság.” – CS 44-45.

b. Milyen kijelentést tesz az Úr a vég idején? Zsol 50:3-5. Hogyan
fognak gazdag jutalomban részesülni mindazok, akik áldozattal
erősítik a szövetséget? 1Kor 15:51-58.

„Azon munkások, akik teljes, önzetlen szívvel lépnek a munkaterületre,
és azok is, akik készségesen járultak hozzá az ő támogatásukhoz, jutalomban
fognak részesülni. Azok, akik tevékenyen részt vettek a szántóföldi szolgálatban, és azok, akik javaikat adták oda, hogy e munkásokat fenntartsák, osztozni fognak a hűségesek jutalmában…
Többé nem emlékeznek az önmegtagadásra, a takarékosságra, amelyet
azért gyakoroltak, hogy támogassák a munkát. Amint azokat nézik, akiket
megnyertek Jézus számára, és látják őket az üdvözültek között, örökre megmentve – mint Isten kegyelmének és a Megváltó szeretetének gyümölcseit –,
a dicséret és hála éneke tölti be a mennyet.” – CS 348-349.

Péntek

December 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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A végrendelet készítéséhez kapcsolódó mely tévhit okoz kárt Isten művének?
Miért ne hanyagoljuk el azt, hogy végrendelet készítéséről beszéljünk?
Mi az egyik ok, ami miatt sokan nem részesülhetnek a késői eső áldásában?
Mit kell megértenünk, mielőtt a nyomorúság idejéhez érünk?
Hogyan és mikor kapjuk meg a mennyben elhelyezett kincsek hozamát?
Az utolsó napok sáfárai 2. – 2022. október - december

A GYAKORLATI SÁFÁRSÁG FELÉBRESZTÉSE
„Az örökkévaló világ küszöbén állunk. Mivel a gonoszság bővelkedik, sokak
szeretete meghidegül. Ehelyett az Isten iránti szeretetnek, a tisztaság, az igazság
és a szentség iránti szeretetnek kell növekednie a szívünkben. A gonoszság növekedése körülöttünk még komolyabb buzgóságot és erősebb elszántságot kell,
hogy ébresszen bennünk...
Urunk előre figyelmeztette népét, hogy az utolsó napokban bővelkedni fog a
gonoszság, és ez bénító hatással lesz az igazi jámborságra. A gonoszságot látjuk,
halljuk és érezzük magunk körül. Úgy tűnik, hogy áthatja a légkört, és hatással
van Isten népének hitére és szeretetére. Nehéz szilárdan megtartani a keresztény
feddhetetlenséget.” - RH November 29, 1881.

„Neveljük a gyermekeket önmegtagadásra. Egyszer, amikor beszédet tartottam Nashville-ben, az Úr világosságot adott nekem ebben a dologban. Nagy
erővel villant fel előttem, hogy minden otthonban kellene tartani egy „lemondásdobozt”, amelybe a gyerekek beledobálhatják a pénzt, melyet egyébként
édességekre és más fölösleges dolgokra költöttek volna...
Meglátjátok, hogy ha ezekbe a dobozokba teszik megtakarított pénzüket,
nagy áldásban lesz részük... A család minden tagjának - a legöregebbtől a legfiatalabbig - önmegtagadást kell gyakorolnia.” - Gy 132.
„Rá fogtok jönni, hogy amikor a gyermekek ezekbe a dobozokba helyezik
fillérjeiket, hatalmas áldást nyernek. Elmondják a szomszédos családok gyermekeinek, hogy mit csinálnak, és megnyílik az út, hogy ezeket a dobozokat
más otthonokban is elhelyezzék. Nem szabad semmit sem tennünk, nehogy
megakadályozzuk ezt a munkát. A család minden tagjának, a legidősebbtől
a legfiatalabbig, gyakorolnia kell az önmegtagadást. Ahogy az ilyen családok
gyermekei felnőnek, megértenek valamit a missziós munkáról, mert megtanítják nekik, mit jelent megtagadni önmagukat annak érdekében, hogy a lelkek az
igazsághoz jöjjenek.” - RH June 22, 1905.
MINDEN SZÍV TERVE
„Fivéreim és nővéreim, fontoljátok meg terveiteket. Ragadjatok meg minden alkalmat, hogy szomszédjaitokkal és ismerőseitekkel beszélgessetek, vagy
olvassatok nekik a jelen igazságot tartalmazó könyvekből. Mutassátok meg,
hogy azt tartjátok legfontosabbnak, ha lelkeket nyerhettek meg, akikért Krisztus
hatalmas áldozatot hozott.
A halálukon levő lelkekért végzett munka közben angyalok társaságában forogtok. Angyalok ezrei és tízezrei várják, hogy együttműködjenek a gyülekezet
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„LEMONDÁSDOBOZT” MINDEN OTTHONBA

ÁPOLJÁTOK A LEMONDÁS LELKÜLETÉT!
A gyülekezeti tagok ápolják az önfeláldozás lelkületét. Minden családi
körben tanítsuk az önmegtagadás leckéjét. Apák és anyák, tanítsátok meg gyermekeiteket a takarékosságra. Buzdítsátok őket, hogy takarítsák meg filléreiket
lélekmentésre. Krisztus a példaképünk. Értünk lett szegény, hogy szegénysége
gazdaggá tegyen minket. Azt tanította, hogy szeretetben és egységben kell ös�szejönnünk. Fáradoznunk, amint ő fáradozott, áldozatokat hoznunk, ahogy ő
hozott áldozatokat. Szeretnünk, mint Isten szereti gyermekeit.
Testvéreim, hogy Krisztusban az önmegtagadást gyakorolhassátok, álljatok
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tagjaival az Isten által bőkezűen adott világosság továbbadásában, hogy népet
készítsünk elő Krisztus jövetelére. „Ímé, itt az alkalmas idő, itt az üdvösség
napja.” Minden család keresse az Urat buzgó imában. Kérjenek segítséget Isten
munkájának végzéséhez.
Ne menjetek el az apróbb feladatok mellett, nagyokat keresve. Kis ügyekben
sikeresek lehettek, és teljesen csődöt mondhattok a nagyokban, ami csüggedésre vezet. Ha munkára nyílik alkalom, ragadjatok meg bárhol, bármilyen
munkát. Akár gazdag vagy, akár szegény, akár hatalmas, akár egyszerű, Isten
tevékeny szolgálatra hív. Az fejleszti tehetségedet és készségedet, ha minden
erőddel végzed a kezed ügyébe eső munkát. Attól leszel gyümölcstelen és fon�nyadt, ha elhanyagolod mindennapi lehetőségeidet. Ezért akad terméketlen fa
Isten kertjében.
Olvasd serényen a Szentírást, és szólj Jézusról és az igazságról a családi körben, szomszédod tűzhelye mellett és betegágyaknál. Értékes magot hinthetsz el
így, mely sok nap múlva kikel és gyümölcsöt terem.
Lélekmentést kell végeznünk számos reménytelennek látszó helyen. Ragadja meg lelkünket a hittérítő buzgalma, és serkentsen olyan rétegek elérésére,
akiket eddig kihagytunk terveinkből; oly módon, és olyan helyeken, ahol nem
állt szándékunkban dolgozni. Az Úrnak megvan a maga terve az örömhír magvetésére. Ha az ő akarata szerint vetünk, annyira megsokszorozzuk a magot,
hogy igéje ezreket ér el, akik sohasem hallottak az igazságról.
Mindenfelé lehetőségek nyílnak. Nyomuljatok be minden résbe, melyet a
gondviselés megnyit. Kenjük meg szemünket szemgyógyító írral, hogy felismerjük az alkalmakat. Isten most éber lélekmentőket szólít. Vannak módok,
melyeket majd megmutat nekünk. A gondviselés-adta lehetőségeket vegyük
észre, ismerjük fel.
Isten hírnökeinek megbízatása folytatni a munkát, melyet Krisztus végzett,
mikor a földön járt. A hírnökök adják át magukat a szolgálat minden, Krisztus
által gyakorolt válfajának. Lelkiismeretesen és őszintén szóljanak a menny kikutathatatlan gazdagságáról, hallatlan kincseiről. Legyenek betelve Szentlélekkel.
Ismételjék el a menny békéről és bocsánatról szóló ajánlatát. Isten városának
kapuira mutatva mondják: „Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait,
hogy joguk legyen az élet fájához és bemehessenek a kapukon a városba.”
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készen a megtérésre. Öltözzetek egyszerűen, de ízlésesen. Ne költsetek magatokra többet, mint ami elkerülhetetlen. Legyen otthonotokban önmegtagadó
persely, melybe beleteszitek a lemondás apró tetteivel megtakarított pénzt.
Napról-napra világosabban értsétek meg Isten szavát, és használjatok ki minden
lehetőséget, hogy terjesszétek a tudást. Ne fáradjatok bele a jótettekbe, mert hisz
Isten szüntelenül árasztja rátok áldását a világnak adott mérhetetlen ajándékával.
Dolgozzatok össze az Úr Jézussal, és Ő megtanít szeretetének megfizethetetlen
leckéire. Az idő rövid. Majd ha eljön az ideje, ha idő többé nem lesz, elnyeritek
jutalmatokat.
Akik őszintén szeretik Istent, és javakkal rendelkeznek, azoknak ezt kell
mondanom: Most ruházzátok be javaitokat az Úr munkájába. Most az ideje
lemondó tettekkel támogatni az igehirdetők kezét, hogy pusztuló lelkeket
mentsünk meg. Mikor a mennyei udvarokban találkozunk azokkal, akiknek
megmentéséhez segítőkezet nyújtottunk, ugye dicső jutalom lesz?
Senki se tartsa vissza fillérjeit. Akiket sokkal áldott meg az Úr, gyűjtsenek
romolhatatlan kincseket a mennyben. A pénz, melyet vonakodunk az Úr munkájába ruházni, el fog veszni. Nem gyűlik azon kamat a mennyei bankban.
Pál a következő szavakkal írja le azokat, akik visszatartják Istentől, ami az
övé: „Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg tőrbe és sok esztelen és
káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván
némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”
(1Tim 6:9,10.)
Sok mindent magába foglal, hogy minden vizek mellé vessünk. Azt jelenti,
hogy ne szűnjünk meg ajándékokat és adományokat áldozni. Isten lehetőséget
teremt, hogy hű szolgái, akikre javait bízta, ne nélkülözzenek, és minden jó
cselekedetben bővölködhessenek. Hiszen ezt olvassuk az írásban: „Bőségesen
adakozik a szegényeknek, nagylelkűsége örökké megmarad. A ki pedig magot
ád a magvetőnek és kenyeret eleségül ád, megsokasítja vetésteket és megnöveli
igazságtoknak gyümölcsét.” (2Kor 9:9,10.) A nagylelkűn, tele kézzel vetett magról az Úr gondoskodik. Aki magot ad a magvetőnek, azt is megadja, aminek
segítségével együtt munkálkodhatunk a mag adományozójával.
Az Úr felhív minden hetediknapi adventistát, hogy szenteljék magukat neki,
és körülményeikhez képest mindent tegyenek meg munkájának felkarolására.
Azt kívánja, hogy bőkezű ajándékaikkal és adományaikkal fejezzék ki, hogy
nagyra becsülik áldásait, és hálásak kegyelméért.
Testvéreim, összes pénzünk az Úré. Az Úr nevében szólítalak, egyesüljetek,
hogy sikeresen befejezzük a vállalkozásokat, melyekbe Isten tanácsára fogtunk.
Javaink visszatartásával ne tegyük nehézzé és terhessé Isten művének építését.
Összefogástól való vonakodásunkkal ne szegjük kedvét a fontos kis és nagy
vállalkozások felépítésével küzdő testvéreknek. Egyesült erőnk hatékony szolgálatra alkalmas helyzetet teremtene e vállalkozásoknak. Egész népünk keljen fel,
és tekintsen körül. Lássa meg, mit is tehetne. Mutassátok meg, hogy van egység
és erő a hetediknapi adventistákban.” - 9BT 129-132.

Javasolt olvasmányok
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
SZEMELVÉNYEK, 1. KÖTET, 270-274. (Az isteni kinyilatkoztatás)
KRISZTUS A TEREMTŐ ÉS ÉLETADÓ
„Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott
világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus
Krisztus arcán való világoltatása végett” (2Kor 4:6).
A bűnbeesés előtt ősszüleink gondolkodását nem árnyékolták felhők,
amik megakadályozták volna őket Isten jellemének megértésében. Tökéletesen engedtek Isten akaratának. Csodálatos fény, Isten világossága
vette őket körül. Az Úr meglátogatta a szent párt és kezének munkája által
tanította őket. Tankönyvük a természet volt. Az Édenkertben a körülöttük
lévő dolgok Isten létezéséről tanúskodtak. A kert minden egyes fája Róla
beszélt. Az Ő alkotásait szemlélve meglátták azt, ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalmát és istenségét.
Miközben igaz, hogy Isten a természetben felismerhető volt, a bűnbeesés után mégsem állíthatjuk, hogy tökéletes ismeretet tárt Ádám
és leszármazottai elé a természet világán keresztül. A természet addig
adhatott tanítást az embernek, amíg ártatlanok voltak, a törvényszegés
azonban - a természet és annak Istene közé állva - megmételyezte a természetet. Ha Ádám és Éva mindvégig engedelmeskedik Teremtőjének,
ha a tökéletes lelkiismeret ösvényén maradnak, akkor megismerhették
és megérthették volna Istent. De amikor hallgattak a kísértő hangjára és
bűnt követtek el Isten ellen, a mennyei ártatlanság fényruhája eltávozott
tőlük, s közben Isten nem ismerésének sötét köntöse vonta őket körül. Az
őket addig körülvevő tiszta és tökéletes világosság mindent megvilágított,
amihez közelítettek. Amióta azonban a mennyei világosság elhagyta őket,
Ádám ősei többé nem voltak képesek felismerni Isten valódi jellemét alkotásaiban.
Noha az, amit a természetből ma láthatunk, nem sok elképzelést nyújt
az Édenkert szépségéről és nagyszerűségéről, a természet világa még
mindig félreérthetetlen hangon hirdeti Isten dicsőségét.
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A bűn által megrontott természetben sok csodálatos dolog maradt.
Mindenható, jóságos, irgalmas és szerető Isten teremtette a földet, ami
még megromlott állapotában is igazságokat hirdet a hozzáértő Kézművesről. A természet nyitott könyvében - a csodaszép, illatozó és változatos
színű virágok által - Isten félreérthetetlen kifejezését adja szeretetének.
Ádám bűnbeesése után Isten elpusztíthatott volna minden nyiladozó
bimbót és virágot, vagy elvehette volna azok kellemes illatát. Az átok
pusztította és megrongálta földön a tövisek és tüskék, bogáncsok és gazok a törvény ítéletét hirdetik. A finom színű és illatú virágok azonban
arról tanítanak, hogy Isten még mindig szeret bennünket, és kegyelme
nem vonult teljesen vissza a földről.
A természet tele van lelki tanítással az emberiség számára. A virágok
elhalnak, de később újból életre kelnek, és ebben a feltámadás leckéjét
látjuk. Az Istent szeretők újra virágozni fognak a mennyei Édenben. A természet azonban nem képes tanítani Isten hatalmas és csodálatos szeretetéről. Ezért a bűnbeesés után nem a természet volt az ember egyedüli
tanítója. A természet Istene Jézus Krisztusban találkozott velünk, hogy a
világ ne maradjon örök lelki sötétségben. Isten Fia az Atya kinyilatkoztatójaként jött el világunkba. Ő volt „az igazi világosság”, aki eljött a világba (Jn 1:9). Tekintsünk „...az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus
arcán való világoltatására” (2Kor 4:6). Isten - egyszülött Fia személyében
- leereszkedett emberi természetünk szintjére. Jézus így felelt Tamás kérdésére: „...Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég
nékünk! Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem
ismertél meg engem, Filep? aki engem látott, látta az Atyát; mimódon
mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát? Nem hiszed-é, hogy én
az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket
én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki énbennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában
vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higgyetek nékem.” (Jn 14:6-11.)
A legnehezebb és legmegalázóbb lecke, amit az embernek meg kell tanulnia: a saját, emberi bölcsességére való támaszkodás eredménytelenSzemelvények, 1. kötet, 270-274. (Az isteni kinyilatkoztatás)
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sége, valamint annak biztos kudarca, ha saját erejéből kívánja megérteni
a természetet. A bűn meghomályosította látását, és saját magától nem
képes értelmezni a természetet anélkül, hogy azt Isten fölé ne helyezné.
Nem képes Istent vagy Jézust látni benne. Az athéniakhoz hasonló helyzetben van, akik természetimádó oltárokat állítottak. Az Aeropagos közepén állva Pál az athéniek elé tárta az élő Isten dicsőségét a bálványimádó
gyakorlatukkal ellentétben.
„...Athéni férfiak - mondta - minden tekintetben nagyon istenfélőknek
látlak titeket. Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. Akit
azért nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és
földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek
kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád
mindeneknek életet, leheletet és mindent; És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait; Hogy keressék
az urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony
nincs messze egyikőnktől sem. Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk:
miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem
kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség” (ApCsel
17:22-29).
A TERMÉSZET NEM AZONOS ISTENNEL
Akiknek igaz ismeretük van Istenről, azok nem válnak olyannyira az
anyagi törvények és a természet működésének rabjaivá, hogy ne vegyék
észre vagy ne akarják elismerni Isten folyamatos munkálkodását a természetben. A természet nem azonos Istennel és soha nem is volt az. A
természet maga - noha szava bizonyságot tesz Istenről - nem Isten. Mindössze arról van szó, hogy a teremtés munkájaként tanúságot tesz Isten
hatalmáról. A természet szerzője a Szentháromság. A természet világának
nincs önmagában való hatalma, csak az, amivel Isten ruházza fel. Az Atya
személyes Isten, a Fiú pedig személyes Krisztus. „Minekutána az Isten sok
rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez
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utolsó időkben szólott nékünk Fia által. Akit tett mindennek örökösévé,
aki által a világot is teremtette. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése,
és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a
magasságban” (Zsid 1:1-3).
A zsoltárszerző ezt írja: „Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek
munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad
jelentést” (Zsolt 19:2-3). Némelyek úgy vélik, hogy a természet világának
nagyszerű dolgai azonosak Istennel. De ez nem így van. Az égen látható
csodák nem tesznek mást, mint végzik kijelölt feladatukat. Isten irányítja
őket. Mindennek teremtője és felügyelője Isten, aki fenntartja a teremtett világ dolgait. Ugyanaz a kéz, mely egyensúlyban tartja a hegyeket,
titokzatos pályákon vezeti a világokat a nap körül.
Aligha van valami olyan a természetben, amire ne találnánk utalást
Isten Igéjében. A Biblia kijelenti, hogy Isten az, aki „felhozza az ő napját”
és aki „esőt ád” (Mt 5:45). Isten az, aki „füvet sarjaszt a hegyeken”, és
„olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. Darabokban
szórja le jegét. ... Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét
s vizek folydogálnak” (Zsolt 147:8, 16-18). Isten „...villámlást készít, hogy
eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból” (Zsolt 135:7).
A Szentírásnak ezek a szavai egy szót sem ejtenek a természet öntörvényűségéről. A tervének végrehajtásához szükséges feltételekről Isten
gondoskodik. Ő tartja fenn az élet virágzásához szükséges dolgokat. Ő
küldi a harmatot, az esőt és a napsütést, hogy a természet zöldje felfakadjon és elterítse szőnyegét, a bokrok, a gyümölcsfák rügyezni kezdjenek, virágozzanak és teremjenek. Ne feltételezzük, hogy a mag valamiféle belső törvény hatására önmagától kel életre vagy a levél önmagától
jelenik meg. Istennek vannak ugyan törvényei, de azok csupán szolgák az
eredmények megvalósításához. Isten közvetlen közreműködése okozza
minden apró mag felszínre törését és életben maradását. Minden levelet
és virágot Isten hatalma tart életben.
Az ember testi felépítése Isten fennhatósága alatt van, de nem úgy
működik, mint egy óra, melynek felhúzás után magától kell működnie.
A szív ver, a pulzus és a légzés is továbbhalad, de az egész lényünk Isten
kezében van. „Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok” (1Kor 3:9). Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Minden szívverésünk és lélegzetvéteSzemelvények, 1. kötet, 270-274. (Az isteni kinyilatkoztatás)
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lünk a mindenütt jelenlévő Isten, a hatalmas Vagyok ereje által történik,
aki az élet leheletét Ádám orrába lehelte.
Az ókori filozófusok hatalmas ismeretükkel büszkélkedtek. Olvassuk el
az ihletett apostol meglátását a dologról: „Magokat bölcseknek vallván,
balgatagokká lettek; és az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó
állatoknak képmásával. ... Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett”
(Róm 1:22-25). Emberi bölcsességgel a világ nem képes megismerni Istent.
A világ bölcsei tökéletlen ismeretet alkotnak Istenről az Ő alkotásaiból,
mert balgaságukban a természetet és annak törvényeit a természet Istene
fölé helyezik. Akinek az ismerete a természetből, és nem annak elfogadásából ered, hogy az Atya Krisztusban megjelentette magát, azok csak tökéletlen ismeretet szerezhetnek Istenről. Ez az ismeret pedig - ahelyett hogy
felemelő elgondolásokat nyújtana Istenről és az Ő törvényének való engedelmességet eredményezné - bálványimádóvá teszi az embereket, akik így,
bölcseknek vallván magukat, balgatagokká lesznek.
Mielőtt bölcsekké válnak, először balgáknak kell lenniük saját szemükben azoknak, akik úgy vélik, hogy ismeretet szerezhetnek Istenről Jézuson kívül is, aki a Biblia szerint „az ő valóságának képmása” (Zsid 3:1).
Lehetetlen tökéletes ismeretet szerezni Istenről a természetből, mivel
az maga sem tökéletes. Tökéletlen voltában nem tudja bemutatni Istent,
nem tudja feltárni az Ő erkölcsileg tökéletes jellemét. De Krisztus személyes Megváltóként jött el a világba, és egy személyes Istent mutatott be.
Személyes Megváltónkként távozott a mennybe és hasonlóképpen fog
eljönni újra. Ő az Atya személyének képmása. „ Mert Őbenne lakozik az
istenségnek egész teljessége testileg” (Kol 2:9).
<<< vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
COUNSELS ON STEWARDSHIP, 72. (Isten elvárja tőlünk-részlet)
Isten mindenre rátette a kezét, az emberre és a vagyonára egyaránt;
mert minden az Övé. Azt mondja: én vagyok a világ tulajdonosa; az univerzum az enyém, és azt kérem tőled, hogy szenteld az én szolgálatomra
mindennek az első gyümölcsét, amit áldásul a kezedbe adtam. Isten igéje
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kijelenti: „Ne késlekedj az első érett gyümölcs felajánlásával.” „Tiszteld az
Urat vagyonoddal, és minden vagyonod első gyümölcsével.” Ezt az adót
követeli az iránta való hűségünk jeléül.
Istenhez tartozunk; az Ő fiai és leányai vagyunk, teremtés által az Övéi
vagyunk, és a mi megváltásunkra az Ő egyszülött Fiának ajándéka által.
„Nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért
az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.” Az elme, a
szív, az akarat és az érzelmek Istené; a pénz, amit kezelünk, az Úré. Minden jó, amit kapunk és aminek örvendezhetünk, az isteni jóindulat eredménye. Isten minden jónak a bőkezű adakozója, és azt szeretné, hogy aki
kapja ezeket az ajándékokat – amelyek a test és a lélek minden szükségletét kielégítik – az elismerje ezt. Isten csak azt kéri ami az övé. Az legelsőd
rész az Úré, és azt úgy kell felhasználnunk, mint amely kincs az övé, de
ránk bízatott. Az önzéstől megszabadult szív felébred Isten jóságának és
szeretetének felismerésére, és Isten igazságos követelményeinek őszinte
elismerésére indítja.
ISTEN CSODÁLATOS KEGYELME, 62. (Isten kegyelmének sáfárai)
„Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pét 4:10)
Isten kegyelmének ismerete, Igéjének igazsága és egyéb ajándéka is,
mint például az idő és az anyagi javak, a képességek és befolyás, mind
megannyi megbízatás Istentől, hogy dicsőségére és az emberek megmentésére használjuk azokat. Semmi sem sérti annyira a szüntelenül ajándékait osztó Istent, mint amikor látja, hogy valaki önző módon magának
markolja mindezeket az ajándékokat, és semmit sem térít vissza az ajándékozónak. Jézus a Mennyben lakóhelyet készít az őt szeretőknek. Több,
mint egyszerű lakóhely, egy egész ország lesz a miénk. De mindazoknak,
akik öröklik majd az áldásokat, részt kell venni Krisztus önmegtagadó és
önfeláldozó életében.
Krisztus ügyében soha nem volt nagyobb szükség önfeláldozó tettekre,
mint most, amikor a próbaidő órái rohamosan közelednek a befejezéshez,
s a vég előtt el kell juttatnunk a világnak a kegyelem utolsó üzenetét…
Amit az emberek Isten bőkezűsége révén kapnak, mind Istené. Minden értékes és szép dolgot azért helyez a kezünkbe, hogy próbára tegye
ISTEN CSODÁLATOS KEGYELME, 62. (Isten kegyelmének sáfárai)
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szeretetünket és kegyelme méltányolásának mértékét. Legyen az a gazdagság vagy értelem ajándéka, helyezzük készséggel hozott áldozatként
Jézus lábához...
Bármit adunk is Istennek, azt Ő kegyelme és bőkezűsége folytán a javunkra írja, mint hűséges sáfárainak javára... Isten angyalai, akiknek az
értelmi képességét nem felhőzte be a bűn, elismerik az ég adományait, mint amiket a legbőkezűbb ajándékozó dicsőítésének céljából kaptak.
Az emberek jóléte Isten felségjogával kapcsolódik össze. Isten dicsősége
az összes teremtett lény öröme és áldása. Ha Isten dicsőségét kívánjuk
elősegíteni, akkor a lehető legfőbb jót segítjük elő, amiben csak részesülhetünk... Isten hív, hogy szolgálatában szenteljük meg minden tőle nyert
tehetségünket és képességünket. Azt akarja, hogy Dáviddal együtt mondjuk: „Tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk
most néked” (1Krón 29:14).
<<< vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 229-232. (Fösvénység)
Láttam, hogy Sátán megparancsolja angyalainak, hogy különösen
azokra vessék ki hálójukat, akik Krisztus második eljövetelére várnak s
megtartják Isten minden parancsolatát. Sátán kijelentette angyalainak,
hogy az egyházak alszanak. Ő azonban még jobban terjeszteni akarja hazugságait, és csalását s hatalmában akarja tartani őket. Csakhogy – mondotta nekik – „a szombatosok szektáját gyűlöljük, mert állandóan ellenünk dolgoznak s elrabolják tőlünk alattvalóinkat, hogy Isten gyűlöletes
parancsolatait megtartsák. Menjetek és kábítsátok el gondokkal a földet
és pénzösszegek tulajdonosait. Ha rávehetitek őket arra, hogy ezeket a
dolgokat szeressék, akkor mégis csak a mieink lesznek. Valljanak akármit,
ami nekik tetszik, csak többet törődjenek a pénzzel, mint Krisztus országának ügyével vagy az igazság terjesztésével – melyet gyűlölünk. Mutassátok be nekik a világot a legvonzóbb színekben, hogy szeressék és bálványozzák azt. Tartsuk meg szilárdan sorainkban mindazokat az anyagi javakat, melyek felett rendelkezhetünk. Minél több vagyont tudnak Krisztus
hívei ügyének előmozdítására szentelni, annál többet ártanak nekünk, s
annál több alattvalónkat hódítják el. Valahányszor nyilvános gyülekezete86
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ket tartanak, a különböző helyeken, mi veszélyben vagyunk. Ilyenkor nagyon vigyázzatok. Ha lehet, idézzetek elő zavart és fejetlenséget. Egymás
iránti szeretetüket bontsátok meg. Vegyétek el prédikátoraiknak kedvét
és bátorságát; mert mi gyűlöljük őket. Súgjatok minden lehető mentséget azok fülébe, akiknek vagyonuk van, nehogy adjanak belőle. Ha lehet,
irányítsátok a pénzügyeket és a gazdálkodást és taszítsátok nyomorba és
szegénységbe prédikátoraikat. Ez majd lelohasztja lelkesedésüket és buzgalmukat. Harcoljatok minden talpalatnyi területért. Oltsatok szeretetet
szívükbe a vagyon és a földi javak után. Legyen az legfőbb jellemvonásuk. Amíg ezek a jellemvonások uralják őket, addig háttérbe szorul az üdvösség és szentség. Vonzzátok őket mindenfélével s meglássátok, hogy
a mieink lesznek. S nem csupán ők lesznek hatalmunkban, hanem átkos
befolyásukkal másokat sem terelhetnek a menny felé vezető útra. Ha pedig néhányan mégis adni akarnak, legalább annyira hassatok rájuk, hogy
zúgolódjanak, és szűkkeblűek legyenek.”
Láttam, hogy Sátán nagy eréllyel hajtja végre terveit. Ha Isten szolgái gyülekezeteket tartanak, akkor Sátán és angyalai mindannyiszor ott
vannak, hogy munkájukat megakadályozzák. Ő állandóan dolgozik, hogy
Isten szolgáinak gondolatvilágát befolyásolja. Az egyiket ilyen, a másikat
amolyan úton akarja a kárhozatba vinni. A testvéreknek helytelen jellemvonásait kihasználja, s természetes ösztöneiket folyton izgatja és ingerli. Ha önzésre és kapzsiságra hajlamosak, Sátán melléjük szegődik, és
minden erejével bűnük kielégítésére készteti őket. Isten kegyelme, és az
igazság világossága egy ideig eloszlathatja ezen kapzsi, önző érzelmeiket,
ám ha nem képesek teljes győzelmet aratni, ha nem állnak állandóan Istennek szentséges befolyása alatt, Sátán besurran, elsorvasztja bennük a
nagylelkűség és bőkezűség nemes érzelmeit és az illetők azt hiszik, hogy
túl sok áldozatot követelnek tőlük. Elfáradnak a jócselekedetekben és
megfeledkeznek arról a végtelen áldozatról, amelyet Jézus hozott, hogy
megszabadítsa őket Sátán hatalmából és a reménytelen nyomorúságból.
Sátán kihasználta Júdás önző és kapzsi természetét és arra indította,
hogy zúgolódjék, mikor Mária Jézusra öntötte a drága kenetet. Júdás
nagy pazarlást látott a dologban és kijelentette, hogy sokkal helyesebb
lett volna a kenetet eladni, és az árát a szegények között szétosztani.
A valóság az volt, hogy nem is annyira a szegényekkel törődött, mint
inkább fényűzésnek vélte a bőkezű ajándékot. Júdás csak annyira beTapasztalatok és Látomások, 229-232. (Fösvénység)

87

csülte Mesterét, hogy néhány ezüstpénzért eladja. És láttam, hogy azok
között, akik vallják, hogy Uruk eljövetelére várakoznak, szintén sokan
vannak: Júdások. Sátán irányítja őket, anélkül, hogy tudnák. Isten elítéli
az önzésnek és fösvénységnek legcsekélyebb fokát is és utálja még az
imáját és tanítását is azoknak, akik ápolják magukban gonosz jellemvonásaikat. Sátán látja, hogy csak nagyon kevés ideje van, és ezért minden igyekezetével azon van, hogy az embereket önzőbbé és kapzsibbá
tegye, és azután ujjong, ha látja, hogy sikerült tervét keresztül vinni. Ha
az illetők szemei megnyílnának, akkor látnák Sátán pokoli győzelmét,
mint ujjong felettük, és hogy nevet azok ostobaságán, akik csábításának
engednek, és csapdájába esnek.
Sátán és angyalai a leghívebben feljegyzik ezen emberek minden önző
és fösvény eljárását, s szemrehányóan tárják jegyzeteiket Krisztus elé és
angyalai elé, miközben így szólnak: „Íme, ezek Krisztus követői! Ezek készülnek az elváltozásra!” Sátán összehasonlítja eljárásukat oly Bibliai helyekkel, amelyek azt világosan kárhoztatják, és az angyalokat gúnyolva így
szólnak: „Ezek követik Krisztust és Igéjét! Íme, ezek Krisztus áldozatának
és megváltásának gyümölcsei.” Az angyalok elfordulnak ettől a jelenettől. Isten állandó tevékenykedést kíván népétől; és ha népe megrestül
jót cselekedni, akkor Isten sem fárad velük többé. Láttam, hogy Istennek
nagyon fáj, ha hitvalló népe részéről csak a legcsekélyebb önzést is észleli,
holott Jézus nem sajnálta drága életét áldozni érettük. Az önzők és fösvények még útközben mind kiesnek. Ezek Júdást utánozzák, ki eladta Urát;
ők pedig csekély földi nyereségért eladják a jó elveket, erkölcsüket és a
nagylelkűséget. Ezek kirostáltatnak Isten népe közül. Azok, akik a mennybe akarnak jutni, minden erejükkel azon legyenek, hogy a mennyei elveket ápolják. Ahelyett, hogy az önzés elsorvasztaná őket, inkább törekednének nagylelkű jótékonyságra. Minden egyes alkalmat ragadjanak meg
arra, hogy egymással jót tegyenek, mert ily módon ápolják keblükben a
mennyei alapelveket. Jézust tárták elém, mint tökéletes példaképet. Az
Ő életét nem homályosította el az önzésnek legcsekélyebb árnyéka sem,
állandóan a mások iránti önzetlen jóakarat jellemezte.
<<< vissza a 3. tanulmányhoz
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4. Tanulmány javasolt olvasmánya
COLPORTEUR MINISTRY, 154-155. (Kiadványaink messzemenő
hatása-részlet)
Azt az utasítást kaptam, hogy mondjam, hogy néhányan, akik külsőleg
a bűnnek legteljesebbnek tűnnek, amikor fény villan a lélekbe, a legsikeresebb munkásokká válhatnak olyan helyeken, ahol éppen olyan bűnösök vannak, mint egykor ők maguk.
A könyvevangélisták számára – Azért írok a könyvterjesztői munkában
dolgozóknak, mert vannak olyanok, akik bár külsőre durvának és visszataszítónak tűnnek, de ha az igazság megnyeri őket, akkor legkitartóbbak és
leghűségesebbek. Az igazság lelkülete nagy érték minden gyülekezetben.
Akiket az Úr felhasznál, azok nem mindig látszódnak kívülről fényesnek,
de ha tisztességesek akkor az Úr értékesnek tarthatja őket.
Isten munkája növekedni fog, a vég közeledtével – Ahogyan közeledik
a vég, Isten műve úgy növekedik erőben, tisztaságban és szentségben.
A munkásokat eltölti az Isten és egymás iránti szeretet. A legszigorúbb
becsületesség jellemzi őket. Amikor elhangzik a valódi alaphang, akkor
Isten az irgalom és szeretet isteneként fogja magát megmutatni. A menny
angyalai közelednek majd a földi gyülekezet tagjaihoz, hogy segítsenek
nekik szükségükben. Mindig emlékezzünk arra, hogy Isten munkatársai
vagyunk. Ebben a teljes egyesülésben énekelve és örömmel folytatjuk Isten munkáját. Mindenkiben fellobban a szent buzgalom tüze. Újabb és
újabb csoportok hagyják el az ellenség sötét zászlaját, hogy az Úr segítségére legyenek a hatalmasságokkal szemben.
Nagy tapasztalatra van szükségük a munkásoknak. – Isten munkásainak sokkal mélyebb tapasztalatot kell szerezniük. Ha mindent Neki rendelnek alá, akkor Ő hatalmasan fog munkálkodni értük. Olyan erődökön
tűzik majd ki az igazság zászlaját, melyeket addig Sátán uralt, és győzelmi
kiáltással foglalják el azokat. Bár csatában szerzett sebeket viselnek, azt
a vigasztaló üzenetet kapják, hogy az Úr félelmetes dolgokra tanítja őket
igazságban. Vezeti őket győztesen, hogy győzzenek.
Amikor Isten szolgái odaszentelt lelkesedéssel együttműködnek az isteni eszközökkel, akkor a dolgok állása megváltozik a világban, és a föld
hamarosan örömmel üdvözölheti Királyát. Akkor „az értelmesek fényleColporteur Ministry, 154-155. (Kiadványaink messzemenő hatása-részlet)

89

nek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” (Dán 12:3)
<<< vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 236-239. (A talentumok - Az idő)
Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy az Ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal 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. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal.
Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre.
Az ember alig hogy megszületik, máris elkezdődik haldoklása. És ha a
világ nem szerez igazi fogalmat az örök életről, minden munkája semmivé
válik. Az az ember alkalmas Isten országára és a halhatatlan életre, aki
megbecsüli az időt és munkára használja. Ennek az embernek érdemes
volt megszületnie.
Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem
lehet bepótolni. Egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni. Csak úgy
tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel
együttműködünk Istennel dicső tervében, a megváltási tervben.
Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik. Isten fiai, a királyi család tagjai, a menny Királyának gyermekei leszünk. Alkalmassá válunk az angyalok társaságára.
Most kell embertársaink üdvösségéért munkálkodnunk. Egyesek azt
gondolják, hogy ha Krisztus ügyét pénzzel támogatják, mást nem is kell
tenniük, és a drága idő, amelyben személyesen dolgozhatnának Krisztusért, kihasználatlanul múlik el. Pedig minden egészséges és munkaképes
embernek kiváltsága és kötelessége, hogy Istent munkájával szolgálja.
Mindenkinek fáradoznia kell lelkek megmentésén. Ehelyett nem lehet
pénzt adni.
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Minden pillanatban örökérvényű dolgok forognak kockán. Minden pillanatban szolgálatra készen kell állanunk, akárcsak az őröknek. Az alkalom, amely most kínálkozik arra, hogy az élet igéjét szóljuk a reá szomjazónak, talán nem tér vissza többé. Lehet, hogy Isten „ez éjjel elkéri” lelkét
(Lk 12:20), és talán a mi hanyagságunk miatt maradt készületlen. Hogyan
számolunk el Istennek az ítélet napján?!
Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem hogy aggódva a mulandó, földi dolgok taposómalmában, az örökérvényű áldásokhoz képest
atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Az Úr mégis arra szólít, hogy az
élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A földi munkában tanúsított
szorgalom éppúgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb átok a
semmittevés. Az őszintén megtért ember szorgalmas munkás.
Időnk kihasználásának függvényében érünk el eredményeket az ismeretszerzésben és értelmi képességeink fejlesztésében. Az értelem csiszolásának nem akadálya a szegénység, az alacsony származás, sem a kedvezőtlen környezet. Csak nagyon meg kell becsülni a perceket. Használjuk ki
a perceket: itt is néhányat, meg ott is, amelyeket hiábavaló beszélgetésre
fecsérelnénk; a reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az
ágyban; a villamoson, vonaton, vagy az állomáson várakozással töltött
időt; a perceket, amíg az étkezésre várunk, vagy azokra, akik elkésnek
a megbeszélt találkozóról! Ha ilyenkor kéznél volna egy könyv, és ezeket
az időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmélkedésre használnánk,
mennyi mindent tudnánk véghez vinni! Céltudatossággal, szívós szorgalommal, jó időbeosztással olyan tudásra és fegyelmezett gondolkozásra
tehetünk szert, amellyel szinte bármilyen befolyásos állásban és hasznos
munkaterületen megálljuk helyünket.
Minden kereszténynek kötelessége, hogy rendességre, alaposságra és
gyorsaságra szoktassa magát. A lassú és kontármunkásnak nincs mentsége semmiféle munkában. Ha valaki mindig dolgozik, és soha nem végzi el
munkáját, ennek az az oka, hogy nem viszi bele szívét és lelkét a munkába. A lassú és rossz hatásfokkal dolgozó munkásnak be kell látnia, hogy
e hibáin változtatnia kell. Fordítson nagy gondot ideje beosztására, hogy
a legeredményesebben használhassa ki! Egyesek ügyes és módszeres
munkával öt óra alatt elvégzik azt, amit mások tíz óra alatt. Egyesek állandóan dolgoznak háztartásukban. Nem mintha annyi tennivalójuk lenne,
Krisztus Példázatai, 236-239. (A talentumok - Az idő)
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hanem mert nem jól osztják be idejüket. Lassan, pepecselve, sok munkával nagyon keveset végeznek. De mindenki, aki akar, megszabadulhat a
nehézkességtől és az időrabló szokásoktól. Dolgozzunk határozott céllal!
Állapítsuk meg, mennyi időre van szükség egy adott feladathoz! Azután
feszítsük meg minden erőnket, hogy a megállapított időn belül elvégezzük a munkát! Meg lehet parancsolni annak a kéznek, hogy mozogjon
fürgébben. Csak akarni kell.
Azok az emberek, akik nem határozzák el céltudatosan, hogy változtatnak munkamódszereiken, a megszokások rabjai lehetnek, mégpedig a
rossz szokásoké. Képességeik fejlesztésével pedig a legjobb munkásokká,
közkedvelt emberekké válhatnak, akiket önmagukért értékelnek.
Sok gyermek, fiatal férfi és nő elfecsérli idejét, amely alatt - szülei iránti szeretetből - segíthetne a család terheinek hordozásában. A fiatalok
sok olyan felelősséget vehetnének erős, fiatal vállukra, amelyet más visel
helyettük.
Krisztus élete zsenge gyermekkorától kezdve szorgalmas munkával
telt. Nem önmagának élt. A végtelen Isten Fia volt, mégis földi atyjával,
Józseffel együtt dolgozott az ácsmesterségben. Mestersége jellemző volt
rá. Jellemépítőként lépett ebbe a világba, és feladatát tökéletesen látta
el. Minden köznapi munkáját olyan tökéletesen végezte, mint a jellemformálást, amelyhez isteni erő kellett. Ő a mi példaképünk.
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.
Ha a szülők hagyják, hogy gyermekeik semmittevéssel töltsék idejüket,
olyan bűnt követnek el, amelynél nincs nagyobb. A gyermekek már korán
megszeretik a tétlenséget, és lusta, mihaszna felnőttek lesznek. Amikor
pedig elég idősek ahhoz, hogy állást vállalva megkeressék kenyerüket,
kényelmesen és kelletlenül dolgoznak, de elvárják a lelkiismeretes munkáért járó fizetést. Óriási különbség van e munkások és azok között, akik
tudják, hogy hűséges sáfároknak kell lenniük.
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
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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” (Róm 12:11; Préd 9:12; Kol 3:24).
<<< vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 110–116. (Akik megrabolják
Istent)
Az Úr azok önkéntes erőfeszítéseire és áldozataira építette a világosság és igazság terjesztését, akik mennyei ajándékaiban részesültek. Viszonylag kevesen hívattak el igehirdetőnek, de sokan tudják felajánlott
javaikkal segíteni az evangélium hirdetését.
Ananiás és Zafira esete szolgál tanulságul, hogy elménkbe véssük:
bűnt követ el az, aki ajándék vagy áldozat adására tett fogadásait nem
teljesíti. Önkéntesen ajánlották fel Krisztus ügyére tulajdonuk egy részét,
de amikor a javak már a kezükben voltak, nem tettek eleget ígéretüknek.
Sőt azt a látszatot akarták kelteni, hogy mindenüket odaadták. Büntetésük nyilvános volt, hogy figyelmeztetésül álljon minden idők keresztényei
előtt. E bűn ma is félelmetesen elharapózott, mégsem hallunk ilyen büntetésekről. Az Úr egyszer már megmutatta, miként tekint az ilyen vétekre,
azután hagyja, hogy az emberek döntsenek: követik vagy elvetik az isteni
kormányzat elveit.
Az önkéntes adományok és a tized képezik az örömhír terjesztésének
alapját. Isten az emberekre bízott javakból magának igényel bizonyos
részt – a tizedet –, de mindenkire rábízza, hogy mennyi is a tized, s hogy
adnak-e annál többet, vagy sem. Szívük szándéka szerint kell adniuk. De
ha valaki Isten Lelkének serkentésére megígér bizonyos összeget, akkor
már semmi jogot nem formálhat többé az odaszánt részre. Emberek előtt
kötelezte el magát, s ezáltal tanúnak hívta őket. Ugyanakkor szent kötelességet vállalt, hogy közreműködik az Úr országának építésében. Ha vaBizonyságtételek, 5. kötet, 110–116. (Akik megrabolják Istent)
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laki embereknek tesz ilyen ígéretet, azt kötelezőnek tekintik. Nem szentebb és kötelezőbb-e, ha Istennek teszünk ígéretet? Kevésbé kötelezők
lennének talán a lelkiismeret bírósága előtt tett ígéretek, mint az emberekkel kötött írott egyezség?
Amikor az isteni világosság tisztán és erősen beragyog az ember szívébe, enged az önzés állandósult szorítása, s az Isten ügyének támogatására
való hajlandóság kerekedik felül. Senki ne képzelje, hogy Sátán tiltakozás
nélkül hagyja majd az ígéret teljesítését. Nincs kedvére, ha az Üdvözítő
földi országát építik. Azt sugallja nektek, hogy túl sokat ígértetek, s hogy
ez hátráltatja majd az ingatlanok megszerzését, vagy családotok ellátását. Hihetetlen mértékű Sátánnak az emberek gondolkodására gyakorolt
hatalma! Teljes erejével azon mesterkedik, hogy szívünket továbbra is az
önzés tartsa fogolyként.
Az egyetlen eszköz, amelyet Isten a munkánk segítésére elrendelt,
az, hogy javakkal áldotta meg az embereket. Esőt és napot rendelt, gondoskodik a termésről, erőt és képességet ad az anyagiak megszerzésére.
Minden áldás az Ő bőkezűségéből fakad. Viszonzásul az emberek azzal
fejezhetik ki hálájukat, hogy a javak egy részét visszajuttatják hozzá tized,
hálaáldozat, önkéntes adományok, bűnért való áldozatok formájában.
Az emberek szívét megkeményítette az önzés, és – mint Ananiás és
Zafira – kísértésbe esnek, hogy az összeg egy részét maguknak tartsák
meg, de azért úgy tegyenek, mintha eleget tennének a tizedfizetés szabályainak. Szabad-e az embereknek megcsalniuk Istent? Ha a javak – minden jövedelem tizede – Isten terve szerint folynának be a pénztárba, bőven elég lenne a munka előrehaladására.
Vannak, akik azt mondják, hogy „újra meg újra pénzt kérnek Isten ügye
miatt, s én belefáradtam az adakozásba”. Belefáradtál? Belefáradtál-e elfogadni a javakat Isten áldó kezéből? Csak ha nem ad többé, akkor szűnik
meg a kötelességed, hogy visszatérítsd azt a részt, amelyre igényt tart.
Azért áldott meg, hogy módodban álljon mások áldására lenned. Csak ha
belefáradtál az áldások elfogadásába, akkor mondhatod, hogy belefáradtál az adakozásra való sok felhívásba. Isten igényt tart javaink bizonyos
részére. Amikor azt visszaadtuk, a maradékot megáldja. De ha megtartjuk
magunknak, előbb vagy utóbb az egész átok alá kerül. Isten akarata az
első, minden más másodlagos.
Minden gyülekezetben lennie kellene szegények kincstárának. Így
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mindenki hálaáldozatot ajánlhat fel hetente vagy havonta, ahogyan megfelelőbb. Ez az áldozat hálánkat fejezné ki az egészség, az élelmünk és kényelmes ruházatunk ajándékáért. Ki-ki Istentől kapott javaival arányban
félretehetne a szegények, az ínséget szenvedők részére. Külön felhívom
erre a figyelmeteket. Ne feledkezzünk el a szegényekről! Mondjatok le
kényelmetek, sőt fényűzésetek egy részéről, hogy segíteni tudjátok azokat, akiknek csak a legszűkösebb ruházat és élelem jutott! Amit értük teszel, Jézusért teszed. Jézus azonosítja magát a szenvedő emberiséggel.
Ne azon igyekezzetek, hogy sorra kielégítsétek minden vágyatokat! Ne
csak akkor adjatok, amikor jólesik! Adakozzatok rendszeresen, minden
héten annyit, amennyit az Úr napján a mennyei jegyzőkönyvben szeretnétek látni!
A jókívánságokból a szegények nem tudnak megélni. A jószívűség
kézzelfogható bizonyítékaira van szükség, ruházatra és élelemre. Isten
nem akarja, hogy követői közül egyetlenegy is kéregessen. Bőséggel áldott meg, hogy segíthessünk hiányt szenvedő embertársainkon, akik sem
szorgalommal, sem takarékossággal nem tudják ellátni önmagukat. Ne
várd meg, hogy külön felhívják a figyelmedet ínségükre! Tegyetek úgy,
mint Jób: akik nem voltak a szeme előtt, azokat felkutatta. Menjetek, nézzetek körül, lássátok meg, mire van szükség, s hogyan segíthetnétek a
legmegfelelőbben a hiányt szenvedőkön.
Láttam, hogy népünk tagjai közül sokan meglopják az Urat: nem adnak
tizedet és nem adakoznak, s ezzel erősen hátráltatják a munka haladását.
Isten átka száll azokra, akik, bár az Ő áldásaiból élnek, mégis megkeményítik szívüket, és semmit, vagy csak alig valamit tesznek ügye fellendítéséért. Testvéreim, bőkezű mennyei Atyátok hogyan tegyen továbbra is
intézőivé, hogyan bízza rátok a szolgálatára szánt javakat, ha ezeket önzőn
magatoknak tartjátok meg, azt állítva, hogy a tiétek?
Sokan földet vesznek, ahelyett, hogy megadnák Istennek, ami az Övé.
Ez a gonoszság egyre terjed testvéreink között. Pedig megvan már mindenük, elegendő földjük van, amit jól meg tudnak művelni, mégis a pénz
szerelme, vagy az arra irányuló törekvés, hogy ugyanolyan jómódúaknak
tartsák őket, mint szomszédaikat, javaik világi célokra fordítására sarkallja
őket. Ezért maguknak tartják meg az Istennek járó összeget. Csodálkozhatunk-e hát, ha nem gyarapodnak? Ha Isten nem áldja meg vetésüket,
és csalódnak? Ha észben tartanák, hogy Isten ugyanúgy meg tud áldani
Bizonyságtételek, 5. kötet, 110–116. (Akik megrabolják Istent)
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tíz holdat is, mint ötvenet, akkor nem a földbe temetnék javaikat, hanem
Isten kincstárába hagynák befolyni. "Vigyázzatok magatokra – mondta
Krisztus –, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegségben
és az evilági gondok között." (Lk. 21:34) Sátán örül, ha a gazdagságotokat növelitek, ha világi vállalkozásba fektetitek vagyonotokat, mert ezzel
nemcsak Isten ügyét hátráltatjátok, hanem az aggodalmak és a túlmunka
miatt csökkentitek kilátásotokat az örök életre.
Most kellene megfogadnunk Üdvözítőnk rendelkezését: „Adjátok el,
amitek van, és osszátok ki alamizsnaként. Készítsetek magatoknak ki nem
fogyó erszényeket!" (Lk. 12:33) Most jött el annak az ideje, hogy testvéreink csökkentsék ingatlanaik számát, ahelyett, hogy terjeszkednének.
Rövidesen jobb, mennyei országba költözünk, ne legyünk hát e Föld lakói,
hanem szabjuk poggyászunkat olyan kicsinyre, amilyenre csak lehet.
Közeledik az idő, amikor semmilyen áron sem tudunk majd adni-venni. Rövidesen rendelet jelenik meg, hogy akin nem éktelenkedik a fenevad jele, az sem el nem adhat, sem meg nem vehet semmit. Nemrégiben
csaknem így is történt Kaliforniában, ez az eset azonban csak fenyegető
előszele volt annak a viharnak, amelyet a négy angyal most még visszatart. Még nem állunk készen. Előbb kötelesség vár ránk, s majd akkor
szólítják fel az angyalokat, hogy eresszék el a szeleket, hadd zúduljanak
a Földre. Ez lesz a döntő nap Isten gyermekei számára – a szorongatás
ideje, amilyen még nem volt, mióta ember él e világon. Most még van
lehetőségünk az Istenért végzett munkára, dolgozzunk hát, amíg lehet.
Sokakban a nyugtalanság lelkülete él: némelyek más megyébe vagy
államba akarnak költözni, sok földet venni, nagy kereskedést folytatni,
mások be akarnak költözni a nagyvárosokba. Így a kis gyülekezetek elgyengülnek és szétesnek. Pedig ha azok, akik elköltöztek, megelégedtek
volna a hűségesen végzett kevesebb munkával, akkor kényelmesen eltarthatták volna családjaikat, és a lelküket is megtarthatták volna Isten
szeretetében. Sok költözködő csalódik majd: elveszítik, ami kis birtokuk
volt, elveszítik egészségüket, s végül feladják az igazságot.
Közel az Úr eljövetele. Tetteinkkel bizonyítsuk hitünket! A gyülekezetekből kiveszőben van a Krisztus közeli eljövetelébe vetett hit. Önzésük
ráveszi őket, hogy megrabolják Istent, s inkább a saját érdekeiket szolgálják. Ha Krisztus él bennünk, ugyanolyan szerényen akarunk majd élni,
mint Ő.
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Régebben népünk igen bőkezű volt. Nem vonakodtak eleget tenni a
munka különböző területeiről jövő segélykéréseknek. Az utóbbi időben
azonban változás állt be. Különösen keleti testvéreink tartották és tartják vissza javaikat. Ugyanakkor terjed közöttük a világiasság szelleme, a
hírnév utáni vágy. Egyre kevésbé tesznek eleget a különböző intézményeink és vállalkozásaink támogatására tett ígéreteiknek. Úgy tekintenek a gyülekezet, a főiskola építésére vagy az evangélizáció elősegítésére tett ígéretekre, mint amelyeket nem kötelező megtartani. Pedig Isten
Lelkének szent indítására tették ezeket az ígéreteket. Ne raboljátok hát
el Tőle, ami jogosan az Övé! Testvéreim, tekintsetek végig a múltatokon,
hogy lássátok, vajon becsületesen bántatok-e Istennel? Akadnak-e be
nem váltott ígéreteitek? Ha igen, határozzátok el, hogy ha módotokban
áll, megadjátok.
Hallgassatok az Úr tanácsára: "Szolgáltassátok be hiány nélkül a tizedet, hogy legyen étel a házamban. Akkor próbára tehettek vajon megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok?
Kedvetekért megtiltom a sáskának, hogy ne egye meg és ne pusztítsa el a
föld gyümölcsét, és nem lesz terméketlen szőlőtök a mezőn… Boldognak
mond majd benneteket minden nép, mert a boldogság országa lesztek.”
(Mal. 3:10–12)
Fogadjátok el az Úr ígéreteit! Vessétek el magatoktól az önzést, és lássatok komolyan Isten ügyének fellendítéséhez! Ne kössétek még inkább
a világhoz magatokat szegényebb felebarátaitok kihasználásával, mert Isten szeme rajtatok van, ismer minden indítékot, és a szenthely mérlegén
mér le benneteket.
Láttam, hogy sokan visszatartják javaikat Isten ügyétől, azzal csitítva
lelkiismeretüket, hogy majd a végrendeletükben adományoznak a nemes
célra. Nem kívánják Istenbe vetett hitüket oly módon gyakorolni, hogy
még életükben adakozzanak. Pedig Krisztus nem a halálos ágyon várja
el a bőkezűséget. Az ilyen adomány nem menti az önző életet. Akik az
utolsó percig ragaszkodnak vagyonukhoz, azok inkább a halál kényszerítő ereje, mint Isten műve iránti odaadásuk következtében mondanak le
róla. Emiatt állandó veszteségek érik az evangélium hirdetésének ügyét.
Sokan szeretnének ugyan tenni valamit, de halogatják, s az ördög nem
alszik, igyekszik megakadályozni, hogy javaik valaha is az Úr kincstárába
jussanak. Bankok mennek tönkre, s a vagyon sok más módon is elemészBizonyságtételek, 5. kötet, 110–116. (Akik megrabolják Istent)
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tődhet. Elvész, mielőtt visszatért volna Istenhez, és Sátán örül ennek.
Ha jót akarsz tenni javaiddal, tedd azonnal, nehogy Sátán kaparintsa
meg vagyonodat, s ezzel hátráltassa Isten ügyét. Az Úr sokszor nyitott
utat a testvérek előtt, hogy adakozzanak munkánk fejlesztésére, Sátán
ügynökei azonban olyan vállalkozásokkal álltak elő, amelyek segítségével
a testvérek „holtbiztosan” megkétszerezhetik vagyonukat. Testvéreink
beruházzák a pénzüket, de Isten ügye és gyakran ők maguk sem látnak
egyetlen fillér hasznot sem belőle.
Testvéreim, ne feledkezzetek meg Istenről! Akkor alapozzátok meg a
jövőt, amikor rendelkezésetekre állnak a javak, hogy elnyerhessétek az
örök életet. Jézus szegénnyé lett értetek, hogy szegénysége által mennyei
kincsekben gazdagok lehessetek. Mit adsz Jézusnak, aki mindent odaadott érted?
Nem elég, ha végrendeletben akarsz bőkezű adakozó lenni. A legkevésbé sem lehetsz biztos abban, hogy a testvérek majd hasznát vehetik
örökül hagyott vagyonodnak. Sátán mesteri módon használhatja fel rokonaidat, és összeszed minden elképzelhető hazugságot, hogy a világ számára kaparintsa meg azt, amit te ünnepélyesen Isten ügyének szenteltél.
Mindig sokkal kevesebb jut el a gyülekezet pénztárába, mint a végrendeletben meghagyott összeg. Sátán belopja az emberek szívébe, hogy tiltakozzanak, ha haldokló rokonaik végakaratukban a saját tetszésük szerint
akarnak rendelkezni a vagyonukról. A rokonok megrablásának tartanak
mindent, amit az elhalálozott az Úrnak szánt. Ha azt akarod, hogy javaid tényleg Isten gyülekezetéhez folyjanak be, addig ruházd át azt, amit
nélkülözni tudsz, amíg élsz. Ahhoz, hogy az Isten kölcsönözte javak ne
heverjenek örökre haszontalanul kapzsiságod miatt, valóban véget kell
érnie az életednek? Egyikőtök se vonja magára annak a hűtlen szolgának
a kárhoztatását, aki a földbe rejtette urának pénzét!
A halál bőkezűsége csak szegényesen helyettesítheti az élő jótékonyságot. Sokan rokonaiknak és barátaiknak hagyták tulajdonukat, jelentéktelen alamizsnát leszámítva. Csupán ennyit hagynak legfőbb Barátjukra,
aki szegénnyé lett értük, sértegetést, gúnyt és halált szenvedett el, hogy
ők Isten fiaivá és lányaivá válhassanak. És mégis elvárják, hogy amikor a
meghalt igazak halhatatlan életre támadnak fel, magával vigye majd őket
az örök hajlékokba.
Krisztus ügyét csaljátok meg. De nemcsak egy hirtelen jött gondolattal,
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hanem megfontoltan írtok végrendeletet, és helyezitek vagyonotokat hitetlenek kezébe. Miután életetekben megcsaltátok Istent, halálotok után
még tovább csaljátok, s mindezt ítélőképességetek teljes birtokában. Mit
gondoltok, mi lesz Mesteretek végrendelkezése felőletek, amiért így kisajátítottátok javait? Mit feleltek majd, amikor kérdőre vonnak emiatt?
Testvéreim, riadjatok fel önző életetekből, s rendelkezzetek következetes keresztények módjára! Az Úr elvárja, hogy takarékoskodjatok javaitokkal, gyűjtsetek be kincstárába minden pénzt, amire nincs feltétlenül
szükségetek a megélhetésetekhez. Nővéreim, fogjátok azt a pénzt, amit
édességekre, szalagokra, csipkékre akartatok költeni, s adományozzátok
Istennek! Sok nővérünk jó fizetést kap, de csaknem az egészet hivalkodó
ruházkodásra költi.
Isten ügyének szükségletei egyre csak növekedni fognak, amint közeledünk az idők végéhez. Anyagiakra van szükség, hogy iskoláinkban rövid tanfolyamokon képezzünk ki fiatalokat eredményes tevékenységre
az igeszolgálatban és a munka különböző területein. Nem teszünk eleget
ezért, nem élünk eléggé a kiváltságainkkal. Rövidesen bezárják valamen�nyi iskolánkat. Mennyivel többet tehettünk volna eddig, ha mindannyian
engedelmeskedünk Krisztus követelményeinek a keresztény jótékonyság
terén. Mekkora hatással lett volna a világra az a készségünk, hogy mindenünket odaadjuk Krisztusnak. Ez lett volna az egyik legmeggyőzőbb érv
az igazság mellett, amelyről állítjuk, hogy hisszük. Olyan érv, amelyet a
világ nem érthet félre, nem tagadhat le. Az Úr áldásával tüntetett volna ki
bennünket a világ szeme láttára.
Az őskeresztény egyház nem rendelkezett azokkal a kiváltságokkal és
lehetőségekkel, amelyek nekünk jutottak. Szegény emberek voltak, de érzékelték az igazság hatalmát. Az előttük lebegő cél elég volt ahhoz, hogy
mindenük odaadására késztesse őket. Tudták, hogy egy világ üdvössége
vagy elvesztése függ tőlük. Odaadtak mindent, és készen álltak, hogy oda
menjenek, ahová az Úr küldi őket.
Valljuk, hogy minket is ugyanazok az elvek vezetnek, s mégis, ahelyett,
hogy mindenünket odaadnánk Krisztusért, sokan eltulajdonítják a „szép
sineári köntöst és az aranyrudat", és elrejtik. Ha egyetlen Ákán elég volt
ahhoz, hogy meggyengítse Izrael táborát, csodálkozhatunk-e az igyekezetünkkel járó gyenge eredményeken, amikor minden gyülekezetnek és
csaknem minden családnak akad Ákánja? Önzetlen jó cselekedeteink pélBizonyságtételek, 5. kötet, 110–116. (Akik megrabolják Istent)
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dájával igyekezzünk buzdítani másokat is! Sokkal előrébb tartanánk, ha
mindenki megtette volna a tőle telhetőt, hogy gyarapítsa a kincstárt.
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 99. (Figyelmeztetések, intések-részlet)
Az Úr elém tárta T. testvér esetét is. Olyan szolgaságot vállalt magára,
melyre Isten nem kötelezte. Nem Istennek tetsző, ha idős apák megszenteletlen gyermekeik kezére bízzák javaikat, még ha a gyermekek vallják is
az igazságot. Hanem, mikor a javakat, melyeket az Úr az ő népére bízott,
hitetlen gyermekeink kezébe helyezzük, akik Isten ellenségei, akkor ez
csak gyalázatot hoz rá. Mert aminek az Úr seregében kellene maradnia,
az ellenség soraiba kerül.
S ismét, T. testvér csalt is. Bár dohányzott, mégis azt hitette el a testvéreivel, hogy nem dohányzik. Láttam, hogy ez a bűne akadályozza, hogy
fejlődjék az istenes életben. Az a kötelesség vár rá most, idős korában,
hogy tartózkodjék a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen küzdenek. A
testvér szereti az igazságot, és szenvedett is érte. Most annyira meg kellene becsülnie az örök jutalmat a mennyei kincset a hervadhatatlan örökséget, a dicsőség hervadhatatlan koronáját, hogy jókedvvel feláldozza
romlott szenvedélyei kielégítését, ha mégoly súlyos is a következménye
vagy a szenvedés, hogy így teljessé tegye teste és lelke megtisztításának
kötelezettségét.
Az Úr megemlítette előttem a menyét is. Isten szeretettel van iránta,
de szolgai helyzetben, félelemben, rettegésben, kilátástalanságban, kételkedésben, és nyomasztó idegállapotban tartják. A. testvérnő ne vélje,
hogy kötelessége lenne alávetni akaratát az istentelen ifjúnak, aki fiatalabb is nála. Ne felejtse, hogy a házasság nem semmisíti meg az egyéniséget. Isten magasztosabb igényt tart rá, mint bármi földi kötelék. Krisztus
tulajdon vérével vette meg őt. A testvérnő tehát nem a magáé. Mégsem
hagyatkozik teljesen Istenre, s meggyőződését, lelkiismeretét is feladja e
zsarnok férfinak, akit az ördög bujtat fel, valahányszor démoni felsége sikeresen bír ügyködni, hogy megfélemlítse ezt a reszkető, riadt teremtést.
Annyiszor megfélemlítették már, hogy idegroncs lett belőle. Az Úr akarata lenne, hogy a testvérnő ily helyzetben éljen, s hogy Isten meg legyen
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fosztva szolgálatától? Dehogyis. Házassága az ördög csapdája volt. Mégis
a lehető legjobbat kell kihozni belőle. Legyen gyöngéd férjéhez; boldogítsa őt, amennyire csak lelkiismerete megsértése nélkül teheti. Mert ha
férje megmarad a lázadásban, ez a föld az egész menny, melyben része
lesz. Mégsem egyezik Isten akaratával, hogy testvérnőnk ne örvendezhessék az összejövetelek előjogának, hogy eleget tegyen zsarnok férjének, akit a sárkány lelkülete szállt meg. Isten azt akarja, hogy e reszketeg
lélek hozzá meneküljön. Ő lesz majd a rejtekhelye. Olyan lesz neki, mint
a magas szikla árnyéka a szomjas földön. Csak higgy és bízzál Istenben, ő
majd megerősít és megáld. A testvérnő mindhárom gyermeke hajlik az
igazságra és hallgat az Isten Lelkére. Ha a gyerekek olyan előnyös helyzetben lennének, mint sok szombatünneplő fiatal, mindhárman megtérnének, és csatlakoznának az Úr seregéhez.
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 652–662. (Az ügy vermonti állása-részlet)
Az Úré a föld és minden kincse. Övé hegyeinek ezernyi vadja, övé az
arany, az ezüst. Most azért bízta intézőire kincseit, hogy ezekkel fejlesszék
ügyét, hozzanak dicsőséget nevére. Az Úr nem azért bízta kincseit emberekre, hogy a maguk magasztalására és dicsőségére fordítsák, nem, hogy
hatalmukban álljon elnyomni a szűkölködőket. Nem azért fogadja el bárki
áldozatát, mert szükséget szenved, hanem mert nekik, a szolgáinak válik
javára, ha megadják Istennek, ami az övé. Elfogadja, mint a hálás engedelmesség áldozatát. Elvárja és szívesen fogadja aranyunkat, ezüstünket,
mint elismerést, hogy minden, amink van, és amik vagyunk, az övé. Elvárja és elfogadja időnk és tehetségeink jó kihasználását, mint az iránta
szívünkben élő szeretet gyümölcsét. Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Tiszta szeretet nélkül a legtökéletesebb áldozat is túl szegényes,
hogy Isten elfogadhassa.
Sokan annyira földi kincsükre tapasztják szívüket, hogy fel sem ismerik annak kívánatosságát, hogy a mennyben gyűjtsenek kincset. Sehogy
sem értik, hogy Istennek hozott önkéntes áldozataik nem Istent, hanem
magukat gazdagítják. Krisztus tanácsolja, hogy a mennyben gyűjtsünk
kincseket. Ki számára? Istennek talán, hogy elég gazdag legyen? Jaj, deBizonyságtételek, 2. Kötet, 652–662. (Az ügy vermonti állása-részlet)
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hogy! Az egész föld kincse az övé, de övé a menny leírhatatlan dicsősége
és kimondhatatlan kincse is, hogy annak adja, akinek akarja. „Gyűjtsetek
magatoknak kincset a mennyben.” Egyesek, akiket Isten intézőivé tett,
annyira beleszeretnek a világi kincsekbe, hogy nem veszik észre, hogy önzésükkel s irigységükkel nemcsak az Urat lopják meg a tizedeikkel és áldozatokkal, hanem magukat rabolják meg az örök kincsektől. Noha naponta
szaporíthatnak mennyei kincsüket, ha teljesítenék a kötelességet, melyet
az Úr rájuk hagyott, s melynek végzéséhez javakat is bízott rájuk. A Mester azt szeretné, hogy figyeljék az alkalmakat, hogy jót tehessenek, hogy
még életükben embertársaik mentésére fordítsák javaikat, s fejlesszék
ügyének különböző ágait. Ezzel azt végzik csupán, amit Isten elvár tőlük;
visszaadják Istennek, ami az övé. Sokan szívesen behunyják szemüket és
szívüket, nehogy meglássák, nehogy felismerjék az Úr ügyének egy vagy
más szükségletét, s az ügy fejlesztésének elősegítése miatt csökkentsék
jövedelmüket, vagyis akár a tőkéből, akár a kamatból elvegyenek. Némelyek úgy vélik, hogy kidobott pénz, amit az Isten ügyére adnak. Azt gondolják ennyi meg ennyi forint elment, és elégedetlenek, ha nem tudják
rögtön pótolni, nehogy kevesebb legyen a kincsük. Testvéreikkel kötött
üzleteikben szűkkeblűek, sőt félrevezetők, s ilyenek a világiakkal is. Nem
tartják becstelennek, ha rászednek valakit, hogy előnyhöz, és néhány forinthoz juttassák magukat.
Némelyek, attól tartva, hogy világi kincsüket veszteség éri, elhanyagolják az imát és istentiszteletek látogatását, hogy több idejük legyen
földjük vagy boltjuk számára. Viselkedésükkel bizonyítják, hogy melyik
világot tartják többre. Evilági dolguknak vetik áldozatul lelki előjogaikat,
melyekre pedig feltétlenül szükségük lenne a lelki fejlődéshez, mégsem
törekednek megismerni Isten akaratát. Mikor a keresztény jellem tökéletesítéséről van szó, elégtelenek, nem ütik meg Isten mértékét. Fontosabbnak tartják ideiglenes, világi érdekeiket, s meglopják Istent az időtől,
melyet pedig az Úr szolgálatára kellene szentelniük. Isten megjegyzi az
ilyen embereket, és inkább átok, mint áldás lesz osztályrészük. Némelyek
gyermekeikre íratják át vagyonukat, ami így kisiklik kezükből. Titkos rugójuk, hogy olyan helyzetet teremtsenek, ahol nem kell felelősnek tartani
magukat azért, hogy odaadományozzák vagyonukat az igazság terjesztésére. Az ilyenek szájjal szeretnek csupán, nem cselekedetekkel és igazsággal. Nem fér a fejükbe, hogy Isten pénzét kezelik, nem a magukét.
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Sokan szeretnének megtérteket látni, de csak ha nem nekik kell áldozatot hozni ezért. Mikor az ő vagyonukra kerül sor, visszahúzódnak,
mert többre tartják pénzüket, mint azokat, akikért Krisztus életét adta.
Ha akikre Isten javakat bízott, megértenék felelősségüket, akkor a maguk
kezén tartanák meg a javakat, melyeket Isten őrájuk – és nem másra – bízott, hogy tegyenek hűen eleget a rájuk háruló kötelességeknek. Vagyis
kivegyék a rájuk eső részt Isten munkája fejlesztéséből. Ha mindnyájan
megértenék a megváltás tervét, s akár egyetlen ember üdvösségének értékét, akit Jézus tulajdon vérével vásárolt meg, minden más szempontot
jelentéktelennek tartanák.
A szülők riadjanak vissza attól, hogy Isten által az ő kezükbe helyezett
javakat bízzanak gyermekeikre, hacsak egészen bizonyosan nem tudják,
hogy gyermekeik jobban a szívükön viselik, jobban szeretik és odaadóbbak Isten ügye iránt, mint ők. Csak ha biztosak benne, hogy gyermekeik
lelkiismeretesebbek és buzgóbbak Isten ügyének fejlesztésében, jótékonyabbak, s bizonyosan támogatnák különféle vállalkozásainkat, ahol
pénzre van szükség. Mégis sokan gyermekeik kezébe helyezik vagyonukat, s rájuk hárítva a maguk intézői felelősségét, mert az ősellenség erre
lovallja őket. Így a szülők sikeresen átjátsszák javaikat az ellenség soraiba.
Az ellenfél addig-addig ügyeskedik, míg céljának megfelelően nem rendezi a dolgokat, míg el nem vonja Isten ügyétől a javakat, melyekre égető
szükség van, hogy bőven ellássuk a művet. Az arra irányuló erőfeszítések, hogy az emberek elé tárjuk az igazságot, félannyira sem alaposak,
félannyira sem kiterjedtek, mint kellene. Ötvened részét sem végezzük
az igazság terjesztéséért, mint el tudnánk végezni irataink terjesztésével,
és azzal, hogy az igazság meghallgatására késztetjük azokat, akiket meg
tudunk hívni.
Sokak próbaideje az utolsó órákat üti. Az ellenfél naponta gyűjti be
lélekaratását. Noha némelyek az igazság mellett döntenek, mégis sokan
az igazság ismerete híján halnak meg. Felvilágosulatlanok, bűnüket sem
bánták meg; s mégis, istenfélelmet valló emberek gyűjtik halomra földi
kincsüket és törekednek még többre szert tenni. Érzéketlenek azon férfiak és nők örök állapota iránt, akik hatáskörükbe kerülnek, és akik a tudás
hiánya miatt pusztulnak el. Jól irányított igyekezetünk, ha szeretettel és
alázatosan végezzük, sokat tehet felebarátaink felvilágosításáért és megtéréséért. Mégis sokak példája, akik rengeteg jót tehetnének, azt hirdeti,
Bizonyságtételek, 2. Kötet, 652–662. (Az ügy vermonti állása-részlet)
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hogy kevesebbet ér üdvösségetek, mint evilági érdekeim.
Sokan szeretik kissé az igazságot, mégis jobban szeretik a világot.
„Gyümölcseikről ismeritek fel őket.” Világi ügyek kedvéért koncul vetik
a lelkieket. Nem termik meg a megszentelődés gyümölcseit, de példájuk
sem győzné meg a bűnösöket, s nem térítené őket az igazsághoz téves
útjukról. Hagyják, hogy emberek rohanjanak a kárhozatba, mikor megmenthetnék őket, ha olyan komoly erőfeszítést tennénk értük, mint a
földi kincsek megszerzéséért tettek. Sokan lankadatlan lendülettel lótnak-futnak, hogy többet szerezzenek meg a világ dolgaiból, melyekre
nincs is szükségük, s melyek csak növelik felelősségüket és kárhozatukat.
Veszedelemnek teszik ki egészségüket s lelki örömüket, de családjuk békéjét, nyugalmát és boldogságát is. Hagyják, hogy emberek menjenek
körülöttük kárhozatba, mert attól félnek, hogy időbe és pénzbe kerülne
a mentésük. Pénz az istenük. Úgy döntenek, hogy nem kifizető, ha lélekmentésre áldoznák javaikat.
Akire egyetlen talentumot bíztak, az nem felelős ötért vagy kettőért.
Sokan elhanyagolják, hogy kincset gyűjtsenek a mennyben, hogy jóra fordítsák a javakat, melyeket Isten kölcsönzött nekik. Nem bíznak Istenben,
így ezernyi rettegéssel rettegnek a jövőtől. Akár Izráel gyermekei, hitetlenségre hajló gonosz szív dobog bennük. Isten bőségesen gondoskodott
népéről, amint szükség mutatkozott, ők mégis előre kölcsön vették a jövő
bajait. Panaszkodtak, zúgolódtak a vándorlás idején, hogy Mózes azért
vezette ki őket, hogy éhséggel pusztítsa el mind őket, mind gyermekeiket.
Képzelt szükségletek zárták be szemüket és szívüket, hogy felismerjék
Isten jótetteit és kegyelmét vándorlásuk idején, ezért hálátlanok voltak
nagylelkűségéért. Így viselkedik hitvalló, de bizalmatlan népe a hitetlenség és romlás mai korában is. Reszketnek, hogy utoléri őket a szükség,
vagy gyermekeik szegényednek el, sőt unokáikat döntik majd később nyomorba. Nem merik Istenre bízni magukat. Nincs valódi bizalmuk az iránt,
aki rájuk bízta az élet áldásait, javait, s aki talentumokat adott nekik, hogy
az ő dicsőségére fordítsák, mikor ügyét fejlesztik.
Sokan szakadatlanul annyira aggódnak magukért, hogy nem adnak alkalmat Istennek, hogy gondoskodjék róluk. Pedig ha olykor a szokottnál
kevesebb lenne a pénzük, ha kissé megszorulnának, ez tenne igazán jót
hitüknek. Ha nyugodtan Istenre bíznák magukat, és várnák, hogy tegyen
értük valamit; ínségük alkalmat nyújtana Istennek. S így bajukban rájuk
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árasztott áldásai növelnék szeretetüket, s arra vezetné őket, hogy magasztosabb értelemben becsüljék meg ideiglenes áldásaikat, mint valaha.
Növekedne a hitük, tündöklőbb lenne a reményük, derű szorítaná ki az
aggodalmakat, kétségeket, panaszokat. Sokak hite azért nem növekedik,
mert nem gyakorolják.
Isten népének életerejét a pénz szeretete, s világgal való barátkozás
emészti fel. Holott Isten népének előjoga a világ fényes, tündöklő világossága lenni; növekedniük Isten ismeretében, s pontosan megérteni az
Úr akaratát. De az evilági gondok, és a csalárd gazdagság elfojtotta a szívükbe vetett magot, ezért nem teremnek gyümölcsöt az Úr dicsőségére.
Vallják ugyan, hogy van hitük, mégsem élő hit az, mert nem támasztják
alá cselekedetekkel, hiszen a hit cselekedetek nélkül halott. Akik áhítják,
hogy van hitük, és még sincsenek cselekedeteik, azokat nem menti meg
a hitük. Az ördög is hisz az igazságban, és reszket. Az ilyen hit nem erény.
Sokan, bár magasztos hitvallást tettek, messze lemaradtak a jótettek terén. Ha jócselekedetekkel bizonyítanák hitüket, hatalmas benyomást tehetnének az igazság mellet. De ők nem használják ki a javak talentumát,
melyet Isten kölcsönzött nekik. Akik azzal csitítják el a lelki ismeretüket,
hogy gyermekeikre ruházzák át a vagyonukat, vagy pedig most visszatartják az Isten ügyétől, hogy később kerüljön hitetlen, tékozló gyermekeik
kezére, vagy pedig összeharácsolják és bálványozzák a vagyont, azoknak
Istennel kell elszámolniuk; azok hűtlenül kezelik Uruk pénzét. Eltűrik,
hogy az ördög túljárjon eszükön gyermekeik segítségével, akiknek gondolkodása az ördög uralma alatt áll. Az ellenfél sokféleképpen nyélbe üti
terveit, miközben Isten intézői mintha csak megkukultak és megbénultak
volna. Nem értik meg, hogy mennyire súlyos a felelősségük, de azt sem,
hogy elszámolásra fogják vonni őket, ami rövidesen be is következik.
Akinek vagyona van, és akinek gondolkodását elsötétítette a világ istene, annak a jelekből ítélve Krisztus ellenfele írja elő, hogy hogyan végrendelkezzék. Ha igaz, hívők gyermekeik vannak és olyan gyermekeik is, akiknek szeretete teljesen a világ dolgain csüng, ezek, mikor a gyermekeikre
ruházzák át vagyonukat, rendszerint azoknak juttatnak többet, akik nem
szeretik Istent – akik az igaz tettek ellenségét szolgálják.
Pontosan ezt helyezik hűtlen gyermekeik kezébe, ami csapdának bizonyul majd azoknak, – akadálynak az útjukba, hogy Istennek adják át
magukat. Egyrészt gazdag ajándékokat adnak hitetlen gyermekeiknek,
Bizonyságtételek, 2. Kötet, 652–662. (Az ügy vermonti állása-részlet)
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másrészt szűkös ajándékokat azoknak, akik egyazon hitet vallják a szülőkkel. Már magának e ténynek fel kellene riasztania a vagyonos embereket,
akik ilyen utat követnek. Észre kellene venniük, hogy a csalóka gazdagság
megzavarta az eszüket. Ha látnák, hogy milyen hatások működtetik az
agyukat, akkor belátnák, hogy az ördög nagyon is a maga céljára és tervei
szerint intézi e dolgokat. Ahelyett, hogy Isten uralkodnék gondolataikon,
és szentelné meg belátásukat pontosan az az ellenkező hatalom uralkodik rajtuk, azok velük egy hiten levő gyermekeiket gyakran elhanyagolják,
és szűkösen, kapzsin bánnak velük. Ugyanakkor hitetlen, világszerelmese
gyermekeikhez bőkezűek, noha jól tudják, hogy nem Isten ügyének fellendítésére fogják használni a kezükbe jutott vagyont. Az Úr elvárja azoktól, akikre gazdagságot bízott, hogy használják azt helyesen, ügyének fejlesztését téve elsővé. Minden más szempont legyen másodlagos.
A javak talentumait, legyen az öt, kettő vagy egy, mindet jól kell kihasználnunk. Akinek sok a pénze, sok talentumért felelős. De az aránylag szegények sem mentesek a felelősségtől. Akiknek kevés van a világ
javaiból, azok az egytalentumosak. Őket is az a veszély fenyegeti, hogy
túlságosan szeressék a keveset, s önzőn visszatartsák az Úr ügyétől, mint
a gazdagabbak. A szegényebbek nem érzik át e veszélyt. Ami megrázó
megrovást olvasnak Isten szavában a világszerelmesei ellen, a gazdagokra értelmezik, holott lehet, hogy őket fenyegeti nagyobb veszély, mint a
gazdagokat. Akár kevesünk van, akár sok, mindnek ki kell adni pénzét a
pénzváltókhoz, hogy mikor uruk megjön, kamatostól kaphassa vissza, ami
az övé. A szegényebbeknek is fenn kell tartani magukban és ügyeikben Isten iránti odaszentelődésüket, s önzetlenül szívükön viselni Isten ügyét és
művét. Keressék elsősorban Isten országát és az ő igaz tetteit, higgyenek
az ígéretnek is, hogy a szükséges dolgokat is megkapják ráadásul. Minden
más szempontot másodlagossá törpítve, embertársaik mentése legyen
előttük a legfőbb. Sajnos eddig legtöbbször nem ez az első. Ha valahol
valamit elhanyagolnak, mindig először Isten ügyének kell megszenvedni
a dolgot. Isten tehetségeket adott az embereknek, nem hiúságuk hizlalására, nem a többiek irigységének felkeltésére, hanem hogy az ő dicsőségére fordítsák. Az embereket tette eszközeivé, hogy odaadják a javakat,
melyekkel folytatni és fejleszteni lehet a megmentés művét. Krisztus az
életével nyújtott példát. Elhagyta mennyei gazdagságát, dicsőségét, szegény lett kedvünkért, hogy nyomora által meggazdagodhassunk. Nem
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Isten terve, hogy javakat hullasson az égből, így tartva el ügyét. Hanem
elég gazdagságot bízott az emberekre, vagy helyezett letétbe náluk, hogy
műve egyetlen osztályán se legyen hiány. Úgy vizsgáztatja, akik állítják,
hogy szeretik őt, hogy javakat bíz kezükre, próbára téve őket, jobban szeretik-e az ajándékozót az ajándéknál. Isten ezzel felszínre hozza szívük
leplezetlen gondolatait.
Isten ügye fejlődéséhez javakra van szükség. Isten úgy gondoskodott
erről, hogy bőven helyezett vagyont eszközei kezébe, hogy a mű különböző ágazataiban vegye hasznát, ahol szükség lehet rá a lélekmentéshez.
Minden megmentett ember megnyert talentum. Ha igazán megtért, akit
az igazság ismeretére juttattak el, maga is embertársai üdvösségére használja Istentől nyert erejének, javainak talentumait. Komolyan hozzálát a
nagyszerű mentéshez, hogy felvilágosítsa a sötétben és tévedésben veszteglőket. Eszköz lesz a lélekmentésben. Így a javak, az áldásos légkör, a
tekintély talentumai egyre kamatoznak, s növekednek. Mikor a Mester
megérkezik, a hű szolga készen fog állni, hogy kamatostól visszaadja neki
a tőkét. Gyümölcseivel tudja majd bizonyítani a talentum szaporodását,
melyre azért tett szert, hogy visszaadja Urának. A derék szolga így eleget
tett a kötelességének. S Ura, aki kinek-kinek cselekedetei szerint hozza
magával jutalmát, mind a kamatot, mind a tőkét visszaadja derék szolgájának.
Az Úr igéjében világosan kijelenti a vagyonos emberekre vonatkozó
akaratát. De mivel megvetették utasítását, most könyörületesen a bizonyságtételekben tárja eléjük a veszélyeket. Nem új fényt nyújt, hanem
rátereli figyelmünket a fényre, melyet előbb kijelentett igéjében. Ha azok,
akik állítják, hogy szeretik az igazságot, de ragaszkodnak vagyonukhoz, s
nem engedelmeskednek Istennek, ha nem keresik az alkalmat jótettekre
fordítani vagyonukat, akkor közelebb fog jönni hozzájuk. Szétszórja majd
bálványaikat. Súlyos veszteség éri majd őket. Lelki életük is áldatlan lesz.
De a nagylelkűek meggazdagodnak. Az Istent tiszteletben tartóknak az Úr
tisztességet fog szerezni.
Az Úr szövetséget kötött Izráellel, hogy ha engedelmeskednek parancsainak, esőt ad nekik a kellő időben, a föld meghozza a termést, s a
gyümölcsfák is gyümölcsüket. Csépelni fognak szüretig, és szüretelni vetésig. Jóllakásig ehetik kenyerüket, és biztonságban lakhatnak földjükön.
Elhullajtja előttük ellenségeiket. Nem vetné meg őket, hanem lakóhelyet
Bizonyságtételek, 2. Kötet, 652–662. (Az ügy vermonti állása-részlet)
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választana köztük. Köztük élne, Istenük lenne, ők meg az Úr népe lennének. De ha nem hallgatnak rá, az ellenkezőjét teszi velük. Akkor áldása
helyet átka nyugodna meg rajtuk. Megtörné makacs gőgjüket. Olyanná
tenné felettük az eget, mint a vas, és a földet, mint az érc. „Hiába fogy a ti
erőtök, mert földetek nem adja meg termését, s a föld fája sem adja meg
gyümölcsét. Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok rám hallgatni”,
„én is bizony ellenetekre járok.”
A javaikat önzőn visszatartók ne lepődjenek meg, ha Isten keze szétszórja e javakat. Talán meggondolatlan fiukra bízzák elfecsérelni, amit a
mű fejlesztésére kellett volna szentelniük, de amit addig visszatartottak.
Értékes lovukat, hiú szívük büszkeségét találják megdögölve az istállóban.
Talán egy-egy tehenük kimúlik. Gyümölcsük s más termékek veszhetnek
el. Isten szét tudja szórni az intézőinek kölcsönzött javakat, ha nem készek
az ő dicsőségére fordítani azokat. Némelyek, láttam, talán egy veszteséget sem szenvednek kötelességmulasztásukért, mégis talán az ő esetük a
legreménytelenebb.
Jézus figyelmeztette az embereket: „Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az
embernek az ő élete.” Majd ezt a példabeszédet fűzte hozzá: „Egy gazdag
embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom a termésemet. És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek;
és azokban takarom minden gabonámat és javaimat. És ezt mondom az
én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd
magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! Monda pedig neki az
Isten: Bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; amiket pedig készítettél, kié lesz? Így van dolga annak, aki nem az Istenben gazdag.” Aztán
így szólt tanítványaihoz: „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit
egyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Az élet több, hogy nem
az eledel, és a test, hogy nem az öltözet.”
Mindnyájuk épülésére szólnak e figyelmeztetések. Tanulnak-e belőlük? Javukra válik-e? Eszükbe veszik-e Megváltónk megkapó szemléltetéseit, s elkerülik-e az esztelen gazdag esetét? Jaj, bárcsak eszükbe vennék,
hogy kötelezettség nehezedik vállukra, hogy mások áldására fordítsák az
Istentől nyert áldásokat, ahelyett, hogy átokká válna kezükben. Isten azt
mondja nekik, amit a bolond gazdagnak mondott: Esztelenül viselkednek,
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mintha megfosztották volna őket józan eszüktől. Nyakig temetkeznek az
élet gondjaiba. Nincs idejük, melyet Istennek szentelhetnének, nincs idejük neki szolgálni. Munka, rohanás, kapkodás – ez a napirendjük.
A körülöttük levőktől is elvárják, hogy olyan kapkodva dolgozzanak,
hogy elvégezzék terjedelmes gazdagságukban a teendőket. Az a vágyuk,
hogy lebontsák, ami van, és nagyobbat építsenek, hogy oda gyűjtsék
összes vagyonukat. S mégis, a vagyonuk által lekötötteket Krisztus követőinek tartják. Bár viselik a nevet, hogy hisznek Krisztus közeli eljövetelében, – hogy minden dolgok vége elközelített – mégsem él bennük az
áldozathozatal lelkülete. Egyre mélyebben merülnek a világba. Alig hagynak időt, hogy kutassák az igét, elmélyedjenek benne, és imádkozzanak.
S családjukban sem tűrik meg senkinek, sem alkalmazottaiknak, hogy örvendezzenek ez előjognak. S mégis vallják, hogy hitük szerint nem a világ
az otthonuk, hanem zarándokok és idegenek a földön, arra készülnek,
hogy jobb hazába érjenek. Példájuk és légkörük átok Isten ügyére. Üres
álszenteskedés jellemzi állítólag keresztény életüket. Annyira szeretik Istent és az igazságot, amennyire a cselekedeteik bizonyítják, s nem jobban. Teljes hitük szerint viselkednek. „Gyümölcseikről ismeritek fel őket”,
„ahol a kincsük, ott a szívük is.” Itt a földön a kincsük, ezért a szívük s
érdekeik ide kötik őket.
<<< vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmánya
BOLDOG OTTHON, 311–321. (Isten sáfárai; A családi pénzkezelés alapelve)
ISTEN SÁFÁRAI
El kell ismernünk Isten tulajdonjogát. - Isten tulajdonjogának elismerése képezi az üzleti feddhetetlenség, a becsületesség és a valódi siker
alapját. Mindeneknek teremtője az igazi tulajdonos; Mi sáfárai vagyunk.
Mindaz, amivel rendelkezünk, reánk bízott letétje, melyet utasítása szerint kell felhasználnunk.
Olyan kötelezettség ez, amely előtt minden embernek meg kell hajolnia! Ez az emberi tevékenység egész körét magában foglalja. Akár elismerjük, akár nem, sáfárok vagyunk, akiket Isten felruházott talentumokBoldog Otthon, 311–321. (Isten sáfárai; A családi pénz-kezelés alapelve)
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kal, képességekkel és a világba helyezett bennünket, hogy elvégezzük az
általa kijelölt munkánkat.
A pénz nem a mienk; a ház, a föld, a kép, a bútor, a ruha és a fényűzési cikk nem a mi tulajdonunk. Zarándokok és idegenek vagyunk. Csak
azoknak a dolgoknak adományával rendelkezünk, melyek egészségünk és
életünk fenntartásához szükségesek... Az ideig való áldásokat letétként
kaptuk, hogy bebizonyítsuk, vajon az örök gazdagsággal megbízhatnak-e.
Ha kiálljuk Isten próbáját, akkor elnyerjük azt a megvásárolt tulajdont,
amely a miénk kell legyen - a dicsőség, a tisztesség és a halhatatlanság.
Számot kell adnunk. - Ha legalább saját népünk Isten művébe fektetné
be a kölcsönképpen rájuk bízott pénzt, azt a pénzt, amit önző kedvtelésükre és bálványozásukra költenek, mennyei kincsként halmoznák fel, és
elvégeznék azt a nagy munkát, amit Isten megkíván tőlük. De ők a példázatbeli gazdag emberhez hasonlóan fényűzően élnek. A pénzt, amit Isten
letétként bízott reájuk, hogy nevének dicsőségére használják fel, tékozlóan elköltik. Nem állnak meg, hogy Isten iránti felelősségüket megfontolják. Nem állnak meg, hogy megfontolják, a számadás napja nincs messze,
amikor számot kell adniuk sáfárságukról.
Mindig gondolnunk kell arra, hogy az ítéletkor majd szembe kell néznünk azzal a feljegyzéssel, hogy mimódon használtuk fel az Úr pénzét. Sokat költünk saját kedvtelésünkre, saját örömünkre, ami nem válik javunkra, hanem határozottan kárunkra van. Ha felismerjük, hogy Isten minden
jó dolog adományozója és pénzünk az övé, akkor annak elköltésében
bölcsességet tanúsítanánk és alkalmazkodnánk szent akaratához. Akkor
a világ, annak szokása, annak divatja nem lenne a mi színvonalunk. Nem
vágyódnánk arra, hogy szokásaihoz alkalmazkodjunk, és nem engednénk
meg hajlamainknak, hogy irányítsanak bennünket.
Pénzünk felhasználását azáltal tehetjük lelki előrehaladásunk eszközévé, hogy szent letétnek tekintjük, amit nem a büszkeség, a hiábavalóság,
az étvágy vagy a szenvedély szolgálatába kell állítanunk.
Láttam, hogy a jelentést tevő angyal hűségesen feljegyez minden adományt, amit Istennek áldozunk és pénztárába helyezünk; és az így ajándékozott eszközök végső eredményét is. Isten észrevesz minden fillért,
amit az ő ügyére szánunk. Észreveszi az adakozó készségét vagy kelletlenségét. Az adakozás indítékát is feljegyezik.
Rendszeres adakozás a család részéről. - „...Mindenitek tegye félre ma110
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gánál, amit sikerül összegyűjtenie...” (1Kor 16:2). A család minden tagja, a
legidősebbtől a legfiatalabbig részt vehet a jótékonyság e munkájában...
A rendszeres segítőkészség [Megjegyzés. - Az itteni utalás azokra a tervekre vonatkozik, amelyet korábban gyakorolt az egyház, hogy hetenként
félretették a tizedet és az áldozatot. - A szerkesztők.] terve mentőeszköznek bizonyul minden család számára a kísértés ellen, hogy javaikat ne
szükségtelen dolgokra költsék. Különösen a gazdagoknak szolgál áldására, mert megvédi őket a szertelenségtől.
Isten követelménye a család minden tagjának hetente emlékezetébe
idézi, hogy teljes mértékben valósítsák meg tervét; amennyiben megtagadtak maguktól valami feleslegeset, hogy anyagi javakat adhassanak a
tárházba, az az önmegtagadás értékes tanítását vési szívükbe Isten dicsőségére. Hetenként egyszer mindenki szembekerül az elmúlt hét cselekedeteivel, a bevétellel, mellyel rendelkezhetne, ha takarékos; és azzal az
összeggel, amellyel nem rendelkezik élvezete miatt. Lelkiismerete féken
tartotta őt Isten előtt, úgy amilyen volt, s az vagy menti vagy vádolja őt.
Így megtanulja azt, ha megőrzi lelki békéjét és Isten kegyelmét, akkor az
Úr dicsőségére kell ennie, innia és öltözködnie.
Cselekedjétek először Isten kívánalmait! - Álljon első helyen Isten kívánalma! Nem cselekesszük akaratát, ha azt szenteljük neki, ami megmarad
jövedelmünkből, miután minden elképzelhető szükségletünket kielégítettük. Mielőtt elköltenénk keresetünk egy részét, vegyük ki és ajánljuk
fel Istennek azt a részt, amelyre igényt tart. A régi rendelkezésben az oltáron folyamatosan égett a hálaáldozat tüze, így mutatva rá az embernek
Isten iránti vég nélküli kötelezettségére. Ha eredményesek vagyunk világi
munkánkban, azt az Úr áldásának kell tulajdonítanunk. A jövedelem egy
részét a szegényeknek kell áldoznunk, és nagy részét Isten ügyére kell fordítanunk. Ha az Isten által igényelt részt visszaadjuk neki, akkor megáldja és megszenteli a maradékot, a saját használatunkra. De, ha az ember
megrabolja Istent azáltal, hogy visszatartja azt, ami az övé, átka nyugszik
az egészen.
Gondoljatok a szűkölködő szegényekre! - Ha Krisztus jellemét képviseljük, lelkünkből ki kell űzni az önzés minden részecskéjét. A reánk bízott
mű előrevitele érdekében szükségessé válik, hogy javaink minden megtakarítható legkisebb részét is odaadjuk. Tudomásunkra jut családok szegénysége, szenvedése, ezért a lesújtottakat és szenvedőket segítenünk
Boldog Otthon, 311–321. (Isten sáfárai; A családi pénz-kezelés alapelve)
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kell. Nagyon keveset tudunk a körülöttünk uralkodó emberi szenvedésekről; de amint alkalmunk van, legyünk készek, hogy azonnali segítséget
nyújtsunk a szorult helyzetben levőknek.
A pénz fényűzési célokra való elherdálása megfoszthatja a szegényeket
a szükséges javaktól, hogy el legyenek látva élelemmel és ruházattal. Az,
amit a ruházkodásra, az építkezésre, a bútorzatra és különböző dolgokra költünk büszkeségünk kielégítésére, az sok szenvedő család nyomorát
enyhítené. Isten sáfárai szolgáljanak a szűkölködőknek.
Isten gyógyszere az önzésre és kapzsiságra. - A jószívűség, mely az önmegtagadás gyümölcse, csodálatos segítség az adakozó számára. Ez oly
nevelést nyújt számunkra, mely jobban megérteti velünk az Úrért végzett
munkát, aki széjjeljárván jót cselekedett, hogy enyhítse a szenvedést és
gondoskodjék a nélkülözők szükségleteiről.
Az állandó önmegtagadó segítőkészség Isten gyógyszere az önzés és
a kapzsiság megrontó bűne ellen. Az Úr rendelte el a rendszeres segítőkészséget műve fenntartására és a szenvedők és nyomorúságban élők
enyhítésére. Elrendelte, az adakozás váljék szokásunkká, ellensúlyozva
a kapzsiság veszélyes és megtévesztő bűnét. A folyamatos adakozókészség halálra éhezteti a kapzsiságot. A rendszeres jótékonyság célja Isten
rendelkezésében az, hogy elszakítsa a kapzsi emberektől a kincseket oly
gyorsan, ahogy megszerzik azt, és az Úrnak szenteljék, akié minden...
A rendszeres jótékonyságnak Isten terve szerinti állandó gyakorlása
gyengíti a kapzsiságot és megerősíti a jótékonyságot. Ha a gazdagság növekedik - még azok is akik vallják a kegyességet -, szívüket a vagyonba
helyezik; és minél többjük van, annál kevesebbet adnak az Úr tárházába. Így a gazdagság önzővé teszi az embereket, és a felhalmozás táplálja
a kapzsiságot; és a folytonos gyakorlása által e gonoszság megerősödik.
Isten ismeri e veszélyt, ezért körülvett bennünket védőeszközökkel, hogy
megakadályozza romlásunkat. Elvárja a jótékonyság állandó gyakorlását,
hogy a jó cselekedetben való szokás ereje megtörhesse az ellenkező irányú szokás erejét.
A CSALÁDI PÉNZKEZELÉS ALAPELVE
A pénz lehet áldás vagy átok. - A pénz nem szükségszerűen átok; nagy
érték, ha helyesen használják fel, jót tehet a lelkek üdvössége érdekében
és áldás mások számára, akik szegényebbek, mint mi. Meggondolatlan,
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vagy oktalan felhasználása által... a pénz tőrré válhat felhasználója számára. Aki arra használja fel a pénzt, hogy büszkeségét vagy becsvágyát
elégítse ki vele, az inkább átokká teszi, mint áldássá. Szeretetünk állandó próbája a pénz. Bárki, aki többet keres mint amennyi elegendő valós
szükségletére, keresse a bölcsességet és kegyelmet, hogy megismerje
szívét és gondosan őrizze azt, nehogy képzeletbeli kívánsága legyen és
hűtlen sáfárrá váljon, elpazarolva Urának reá bízott vagyonát.
Ha mindenekfelett szeretjük Istent, akkor érzelmeinkben a mulandó
dolgok a megfelelő helyet foglalják el. Ha az Úr javainak helyes felhasználása céljából alázatosan és komolyan keressük az ismeretet és képességet, akkor felülről jövő bölcsességet nyerünk. Amikor a szív a saját előnyeire és hajlamaira támaszkodik, amikor azt a gondolatot dédelgeti, hogy a
pénz Isten jóindulata nélkül boldogíthat, akkor a pénz zsarnok lesz, amely
uralja az embert. A pénz megnyeri bizalmát és megbecsülését, s azt istenként imádja. A tisztességet, az igazságot, az igazságosságot és jogosságot
feláldozza annak oltárán. Félreteszi Isten Igéjének parancsolatait, így a
világ szokása és eljárása - amit mammon uralkodó rendelt el - irányadó
hatalommá lesz.
Keresd a biztonságot az otthoni tulajdonban! - Ha az Isten által adott
törvényeket folyamatosan megvalósítanánk, mennyire más volna a világ
mostani állapota erkölcsi, lelki és földi szempontból. Akkor nem nyilvánítanának ki oly nagymértékű önzést és beképzeltséget, mint most, hanem
mindenki gyengéd figyelemmel fordulna a másik boldogsága és jóléte
felé... Ha a gazdagok nem tartanák a szegényebb osztályt az elnyomás vas
sarka alatt, ha nem gondolnának ki és terveznének a maguk számára más
eszével időleges valamint lelki dolgokat, akkor némi lehetőségük lenne
gondolati és tevékenységi függetlenségre.
Saját otthonuk tulajdonérzete erős vággyal lelkesítené őket a fejlődésre. Hamarosan ügyességre tennének szert a tervezésben és a kivitelezésben; gyermekeiket ránevelnék a szorgalom és a takarékosság szokására,
így értelmük nagyon megerősödne. Éreznék, hogy emberek s nem rabszolgák, és képesek lennének nagymértékben visszaszerezni elvesztett
önbecsülésüket és erkölcsi függetlenségüket.
Tanítsátok meg népünket arra, hogy a városokból menjenek vidékre,
ahol kis darab földjük van, és ott otthont alapíthatnak maguk és gyermekeik számára.
Boldog Otthon, 311–321. (Isten sáfárai; A családi pénz-kezelés alapelve)
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Óvatosság a ház eladásával kapcsolatban. - Néhány szegény férfi és nő
tanácsot kért tőlem levélben, hogy eladják-e otthonukat és annak árát a
műnek adják-e. Azt mondják, hogy az anyagi javakra való felhívás felindította lelküket, ezért tenni akarnak valamit a Mesterért, aki mindent megtett értük. Azt mondom nekik: „Nem lehet kötelességetek, hogy éppen
most adjátok el szerény otthonotokat, de forduljatok magatokért Istenhez; az Úr biztosan meghallja a bölcsességért mondott komoly imátokat,
hogy megértsétek kötelességeteket.”
Isten nem most kívánja azokat a házakat, amelyekben népének élnie
kell. Azonban, akik bővölködnek és nem hallják meg szavát, hogy elszakadjanak a világtól és áldozatot hozzanak Istenért, azok mellett Ő elhalad
és olyanokat hív el, akik készek tenni valamit Jézusért, és ha kell még otthonukat is eladják, hogy művének szükségleteit kielégítsék.
Dicséretre méltó függetlenség. - Az egyfajta függetlenség dicséretre
méltó. Nagyon helyes az a vágy, hogy magad hordozd terhedet és ne edd
a másoktól való függés kenyerét. Nemes, nagylelkű törekvés az, mely önfenntartásra indít. A szorgalmas életmód és a takarékosság szükséges.
Kiegyensúlyozott költségvetés. - Sokan, nagyon sokan nem úgy nevelték magukat, hogy kiadásaik ne lépjék túl bevételeiket. Nem tanulják meg
a körülményekhez való alkalmazkodást, ezért újra és újra kölcsönkérnek,
és elárasztja őket az adósság, aminek következtében elkedvetlenednek
és elcsüggednek.
Vezess feljegyzést kiadásaidról! - Az anya és feleség önző szokásai, a
beosztás hiánya állandó lyukas zsák lehet a pénzkezelésben; mégis azt
gondolhatja, helyesen cselekszik, mivel sohasem tanították meg saját
vagy gyermekei igényeinek korlátozására, sohasem szerzett rátermettséget és ügyességet a háztartási dolgokban. Így a család kétszer annyit költhet fenntartására, mint amennyi egy azonos létszámú másik családnak
elegendő.
Mindenki tanulja meg, hogyan kell a számlákat vezetni! Némelyek elhanyagolják ezt a munkát, mert lényegtelennek tartják, azonban ez helytelen. Minden kiadást pontosan fel kell jegyezni.
A költekezés szokásának bűne. - Az Úr úgy látta jónak, hogy bemutassa
nekem azokat a helytelenségeket, amelyek a költekezés szokásából erednek; és figyelmeztessem a szülőket, tanítsák meg gyermekeiket a szigorú
takarékosságra. Tanítsátok meg őket, hogy azt a pénzt, amit szükségtelen
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dolgokra költenek, elvonják a helyénvaló felhasználásától.
Ha szélsőséges szokásaid vannak, azonnal küszöböld ki életedből.
Amennyiben ezt nem teszed, örökre tönkre mész. A takarékosság, a szorgalom és a józanság szokása értékesebb gyermekeid számára a gazdag
hozománynál.
A földön zarándokok és idegenek vagyunk. Anyagi javainkat ne költsük
olyan kívánságok kielégítésére, amit Isten szerint vissza kell fojtanunk.
Mutassuk be helyesen hitünket a kívánságok visszaszorításával!
A szülő megdorgálása pazarlásért. - Nem tudod, hogyan kell gazdaságosan beosztanod a pénzt és nem tanulod meg, hogy kiadásaidat bevételeid szabályozzák... Mohó vágyad a pénz szerzése, hogy azt hajlamod
parancsa szerint szabadon felhasználhasd. Tanításod és példád átoknak
bizonyult gyermekeid számára. Mily kevesen törődnek az alapelvekkel!
Egyre inkább elfelejtik Istent, kevésbé félnek nemtetszésétől és állandóan türelmetlenek a korlátozások miatt. Minél könnyebben szerzik meg a
pénzt, annál kevesebb hálát éreznek.
Anyagi forrásait túllépő család. - Gondoskodnod kellene arról, hogy
kiadásaid ne haladják túl bevételedet! Korlátozd igényeidet!
Nagyon kár, hogy feleséged annyira egyetért veled a pénzköltés dolgában, ami miatt ez irányba nem segíthet neked, s nem figyel a kis kiadásokra a nagy rések elkerülése céljából. Háztartásotok vezetésébe mindig
belekerülnek szükségtelen kiadások. Feleséged szereti, ha gyermekeid
anyagi javaitokon felül öltözködnek, és emiatt olyan ízlést és szokást ápol
gyermekeidben, amely hiábavalóvá és büszkévé teszi őket. Ha megtanulnád a takarékosság leckéjét és meglátnád a jövedelem e szabad felhasználásának veszélyét magadra, gyermekeidre és Isten ügyére nézve, akkor
olyan tapasztalatot szereznél, amely fontos a keresztény jellem tökéletesítésére. Ha nem nyersz ilyen tapasztalatot, akkor gyermekeid, amíg csak
élnek, magukon viselik majd hibás nevelésed nyomait...
Nem befolyásollak arra, hogy szedd össze javaidat, mert ezt nehéz volna megtenned, ezért azt tanácsolom mindkettőtöknek, hogy megfontoltabban adjátok ki pénzeteket; és mindennapi példátok által tanítsátok
meg gyermekeiteket a takarékosságra, az önmegtagadásra és a beosztásra. Szükséges, hogy élőszóval és példátok által neveljétek őket.
Egy családot önmegtagadásra szólítanak fel. - Testvérem és testvérnőm, láttam, hogy sokat kell még tanulnotok. Nem a bevételetek határain
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belül éltetek. Nem tanultátok meg a takarékosságot. Sokat keresel? Nem
tudod milyen messzire mehetsz el. Értelmed helyett ízléseddel és étvágyaddal tanácskozol. Időnként kiadod pénzedet olyan minőségű ételekre,
amelyeket testvéreid nem engedhetnek meg maguknak. A pénz nagyon
könnyen kicsúszik a kezedből... Az önmegtagadás olyan lecke, amelyet
még mindkettőtöknek meg kell tanulnotok.
A szülőknek meg kell tanulniuk, hogy a jövedelmük határain belül éljenek. Ápolniuk kell gyermekeikben az önmegtagadást, amit szavukkal
és példájukkal tanítanak meg. Igényeiket szűkítsék és egyszerűsítsék le,
hogy idejük legyen a szellemi fejlődésre és lelki növekedésre.
A követelődzés nem a szeretet kifejezése. - Ne neveljétek gyermekeiteket úgy, hogy azt gondolják, irántuk való szereteteteket büszkeségük,
pazarlási hajlamuk és feltűnési vágyuk kielégítésével kell kifejeznetek.
Nem most kell a pénz felhasználásának módját kitalálni. Használd fel leleményességedet arra, hogy igyekezz a takarékosságra!
A takarékosság megegyezik a bőkezűséggel. - Az ifjúságnak az a természetes hajlama ebben a korban, hogy elhanyagolja és megveti a takarékosságot és összetéveszti azt a fukarsággal és szűkmarkúsággal. Azonban
a takarékosság megegyezik a legszélesebb és legbőkezűbb nézettel és érzéssel; igazi bőkezűség nem lehet ott, ahol nem gyakorolják a takarékosságot. Senki ne gondolja, hogy a takarékosság gyakorlása megalázó számára. A legjobb eszköz a takarékosságra az, ha megbecsülik a maradékot.
A másik véglet az oktalan takarékosság. - Nem dicsőíti Istent az az ember, aki egészsége elhanyagolása vagy helytelen életmódja miatt alkalmatlan arra, hogy neki szolgáljon. A család egészségének őrzése ízletes
és tápláló ételek által a családfő egyik legfontosabb feladata. Inkább költsünk kevesebbet ruhára és bútorra, mintsem szűkre szabjuk a táplálékot.
Egyes családfők fukarkodnak a család táplálékával, hogy költséges ételekkel kínálhassák meg vendégeiket. Ez nem bölcs dolog. Nem kell olyan
pazarlóan vendégeskedni. Törődjünk elsősorban családunkkal!
Oktalan gazdálkodás és mesterkélt szokások sokszor gátjai annak a
vendégszeretetnek, amelyre szükség lenne, és amely áldást jelentene.
Gondoskodjunk mindig annyi táplálékról, hogy ha váratlan vendég érkezne, őt is szívesen fogadhassuk anélkül, hogy a háziasszonyt többlet munkával terhelnénk meg.
A takarékoskodás soha ne indítson bennünket arra, hogy szűkösen
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szolgáljuk fel az ételt. A tanulók kapjanak bőséges, egészséges táplálékot. Azonban a főzésért felelős egyének szedjék össze a maradékot, hogy
semmi ne vesszen kárba.
A takarékosság nem jelent fösvénységet, hanem javaink észszerű beosztását, mivel még nagy munkát kell végeznünk.
Gondoskodj a kényelemről, hogy könnyíts feleséged munkáján! - E.
testvér családja a legszigorúbb takarékosság elve szerint él. E. testvér lelkiismeretesen elhatározta, hogy nem épít megfelelő fáskamrát és konyhát nagy családjának, mivel nem érez szabadságot arra, hogy saját kényelmére fektesse be pénzét, amikor Isten ügyének szüksége van pénzre,
hogy az előre haladjon. Igyekeztem feltárni előtte: gyermekei egészsége
és viselkedése érdekében szükséges, hogy kellemes otthont építsen és
kényelmükről gondoskodjon, megkönnyítve felesége munkáját.
A feleség zsebpénze személyes használatra. - Segítenetek kell egymást. Ne tekintsd erénynek, hogy szorosan bezárva tartod erszényedet
és nem akarsz feleségednek pénzt adni!
Egy bizonyos összeget adnod kell feleségednek hetenként és engedd
meg, hogy ezzel úgy rendelkezzen, ahogy neki tetszik. Nem adtál alkalmat neki, hogy gyakorolja ügyességét és ízlését, mivel nem ismered fel
helyesen azt a helyzetet, amit a feleségnek be kell töltenie. Feleségednek
kiváló és kiegyensúlyozott értelme van.
Adj oda feleségednek a fizetésedből egy részt! Engedd, hogy ez az övé
legyen, amit tetszése szerint használhasson fel! Meg kellett volna engedned, hogy az általad keresett javakat úgy használja fel, ahogyan saját belátása szerint a legjobbnak gondolja. Ha egy bizonyos összeg az övé lett
volna - amit bírálat nélkül használhatott volna fel -, akkor nagy terhet
vettél volna le lelkéről.
Biztosítsátok a kényelmet és az egészséget. - P. testvér megfontolatlanul használta fel bevételét. A bölcs döntés nem befolyásolta őt annyira,
mint gyermekei kérése és kívánsága. Nem helyezett gondot a kezében
levő eszközökre és nem adta ki óvatosan a legszükségesebb cikkekre, a
nagyon szükséges dolgokra, amelyek kényelmét és egészségét szolgálnák. Az egész családnak fejlődnie kellene e tekintetben. Sok dologra van
szükség a család jóléte és kényelme érdekében. Az elvárható rend és a
rendszeresség hiánya a családi dolgok intézésében az otthon pusztulásához vezet és nagyon hátrányos.
Boldog Otthon, 311–321. (Isten sáfárai; A családi pénz-kezelés alapelve)
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Szívünket nem tehetjük tisztává vagy szentté azáltal, hogy testünket
zsákruhába öltöztetjük, vagy megfosztjuk otthonunkat mindattól, ami a
jólétet, ízlésünket és kényelmünket szolgálja.
Isten nem kívánja, hogy népe megfossza magát attól, ami valóban
szükséges egészségének és jólétének. De nem helyesli a tobzódást, a
szertelenséget és a feltűnőséget.
Tanuld meg, mikor takarékoskodj és mikor költekezz! - Meg kell tanulnod, hogy tudd, mikor takarékoskodj és mikor költekezz! Nem lehetünk
Krisztus követői, ha nem tagadjuk meg magunkat és nem vesszük fel a
keresztet. Fizess mindenkinek becsületesen, bárhová mész! Szedd össze
a leejtett morzsákat, oldd meg bonyolult gondjaidat, és mindig tudd mit
nevezhetsz magadénak. Számolj össze minden kis kiadást amit kedvtelésedre költöttél! Észre kell venned, mit használsz fel egyszerűen arra, hogy
ízlésednek kedveskedj vagy mivel szolgálod megromlott, ínyenc étvágyadat. A pénzt, amit haszontalan ínyencségekre költesz, felhasználhatnád
otthonod kényelmére és kellemessé tételére. Nem kell fukarnak lenned,
légy becsületes önmagadhoz és testvéreidhez. A fukarság visszaélés Isten
bőkezűségével. A pazarlás szintén túlkapás. A kis kiadások, amiket említésre érdemesnek sem gondolsz, a végén jelentős összeget tesznek ki.
Az alárendelt szív vezetése. - Itt nem szükséges felsorolni, hogy hogyan
kell gyakorolni a takarékosságot minden vonatkozásában. Azok, akik szívüket teljesen alárendelik Istennek és Igéjét választják vezetőjükül, tudni
fogják, hogyan viseljék magukat az élet minden kötelességében. Tanulni
fognak Jézustól, aki szelíd és alázatos szívű, és gyakorolni fogják Krisztus
szelídségét, bezárva az ajtót számtalan kísértés előtt.
<<< vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁI, 139-143. (A bőkezűség tanítása; Az
evangélium támogatása)
A BŐKEZŰSÉG TANÍTÁSA
Ha az evangélium szolgája összegyűjt egy kis csoportot, az újonnan jöttekre ne gyakoroljon olyan benyomást, mintha Isten tőlük nem követelné,
hogy tervszerűen együtt munkálkodjanak és adományaikkal támogassák
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az Ő munkáját. Az igazságot elfogadók többnyire a világ szegényeihez tartoznak, ez azonban ne jelentse azt, hogy elhanyagolják kötelességeiket,
amelyek az értékes világosság elfogadásával együtt járnak. A szegénység
ne akadályozza őket a mennyei kincs gyűjtésében. A gazdagok által elérhető áldások nekik is rendelkezésükre állnak. Ha a birtokukban levő keveset hűségesen használják fel, akkor mennyei kincsük hűségük arányában
szaporodik. Adományaikat nem az összeg nagysága, hanem az indítékok
teszik kedvessé Isten előtt.
Mindenkit tanítsatok arra, hogy a Mesterért annyit kell tenni, amen�nyire képesek vagyunk, és örömmel visszaadni azt, ami az Övé, a nyert
áldások arányában. Ő visszakéri jogos tulajdonát, bevételünk tizedét, legyen az sok vagy kevés. Aki ezt visszatartja, meglopja Őt, tehát nem is
várhatja Isten kezeinek áldását. A szabad akaratú, rendszeres adományozást tanítsátok akkor is alaposan, ha a gyülekezet többsége szegény sorsú
testvérekből áll. Isten be tudja váltani ígéreteit!... Az Ő segélyforrásai kimeríthetetlenek, ha készek vagyunk véghezvinni akaratát. Ha látja, hogy
a tizedfizetés kötelezettségét készségesen gyakorolják, bölcs előrelátással
nyitja meg az utat lehetőségeink gyarapodásához. Aki Isten rendeléseit a
rendelkezésére álló csekély eszközökkel betartja, éppoly gazdag jutalmat
nyer, mint aki bőséggel adakozik.
Ez vonatkozik azokra is, akik képességeiket örömmel használják fel Isten országának ügyéért, mialatt mások, akik a nekik adott talentumokat
nem értékesítik, veszteséget szenvednek. Azt az embert, aki az egy talentumot elásta, Isten elítélte.
Isten terve a tizedet illetően felségesen szép a maga egyszerűségében. Mindenki bátran elfogadhatja hitben, mert isteni eredetű. Párosul
benne az egyszerűség és a hasznosság - épp ezért a megértése és gyakorlása nem követel sok tudományt. Általa mindenki részesül a drága
megváltási munkában. Férfiak, asszonyok és gyermekek lehetnek az Úr
sáfárai. Eszközeikkel hozzájárulhatnak, hogy tárháza szükségleteinek
eleget tegyenek.
E rendelés megtartása által nagy dolgok valósultak már meg. Ha kivétel nélkül mindenki lelkiismeretes volna e területen, akkor mindenki Isten
hűséges sáfára lehetne, így anyagiakban sem szenvedne hiányt az utolsó
üzenet hirdetése a világ számára. (Testimonies II., 386. o.)
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AZ EVANGÉLIUM TÁMOGATÁSA
Az Úr az evangélium hirdetését népének munkájától és önkéntes adakozásától tette függővé. Aki a bukott világnak a kegyelmi üzenetet hirdeti,
annak ezenkívül közölnie kell az emberekkel azt a kötelezettségüket is,
hogy Isten munkáját anyagiakkal is támogassák. Tanítsa meg őket, hogy
jövedelmük egy része Istené, és azt lelkiismeretesen az Ő munkájára kell
szentelni. Ezt az igazságot szóban és cselekedet által egyaránt képviselje,
és legyen gondos, nehogy élete lealacsonyítsa e tanítás fontosságát.
Az képezi az evangélium jövedelmét, ami az Írás szerint - mint Isten
része - elkülönített, és ez nem lehet hosszabb ideig a miénk. Vétek valamit elvenni Isten kincstárából és saját magunkra vagy mások világi ügyeire felhasználni. Sokan vétkeztek már úgy, hogy Isten oltáráról elvették
azt, ami különösképpen Neki szenteltetett. Mindenki szemlélje ezt helyes
megvilágításban. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, ne vegyen az Isten dolgaira szánt pénzből, hogy saját szükségleteire fordítsa, miközben lelkiismeretét azzal nyugtatja, hogy majd később visszafizeti. Sokkal célszerűbb,
ha kiadásainkat csökkentjük, úgy, hogy arányban álljanak bevételünkkel.
Korlátozzuk igényeinket, és inkább szűkebb keretek között éljünk, mint
hogy az Úr pénzét világi célokra használjuk fel.
A tized felhasználása
Isten utasításokat adott a tized felhasználására. Nem akarja, hogy
munkája az eszközök hiánya miatt ne haladjon. Hogy ne önkényesen járjunk el, ezért kötelességünket e pontban egészen megvilágosította. Az a
rész, amelyet Isten magának tartott fenn, az általa meghatározott célon
kívül másra nem használható fel. Bár senki se érezné magát feljogosítva, hogy a tizedet visszatartsa, vagy saját eltartására fordítsa! Ne nyúljon
hozzá szükség esetén, ne használja fel saját belátása szerint - még akkor
sem, ha az látszólag az Úr munkáját szolgálja.
Az evangélium szolgája járjon elöl jó példával, és tanítsa a népet, hogy
a tizedet szentnek tartsák. Ne vélje, hogy azt saját belátása szerint tarthatja vissza vagy használhatja fel, csak azért, mert ő a prédikátor. A tized
nem az övé. Nem rendelkezhet afelett, ami nem az övé. Ne érvényesítse
befolyását valamely terv érdekében, amely a tized és az Istennek szentelt
adományok helyes felhasználását akadályozná. Ezeket a pénzeket Isten
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határozata szerint kincstárába kell gyűjteni és a szolgálat részére szentnek
tartani.
Isten azt kívánja, hogy sáfárai pontosan figyeljenek az isteni intézményekre. Helytelen az Úr terveit mással helyettesíteni, amennyiben irgalmasságból adományokat osztogatunk akkor és úgy, ahogyan azt emberileg jónak látjuk. Szegényes bölcsesség az, amely Isten tervét akarja megjavítani és szükségmegoldásokat hajt végre akkor, amikor a jóérzés kerül
előtérbe, de ezzel Isten tervét, felszólítását keresztezik. Isten felszólít
mindenkit, hogy érvényesítse befolyását intézményeiért. Közölte tervét,
és mindenki, aki Vele együtt akar munkálkodni, hajtsa végre ezt a tervet,
s ne igyekezzen javítani azon.
Az Úr tanította Mózest, Izráelért: „Te pedig parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak.” (II. Móz. 27:20) Ez
folyamatos áldozat volt, hogy meglegyen mindaz, ami Isten házában az Ő
szolgálatához szükséges. Isten jelenlegi népe fontolja meg, hogy az imaház Isten tulajdona, és arról lelkiismeretesen kell gondoskodni. Azonban
a pénzt ehhez nem szabad a tizedből elvenni.
Nagyon világos, határozott üzenetet kaptam népünk részére: mondjam el az embereknek, hogy tévednek, ha a tizedet más dolgokra fordítják, amelyek - noha önmagukban helyesek - nem szolgálják azt a célt,
amire Isten a tizedet rendelte. Aki a tizedet így használja fel, eltér az Úr
rendelésétől. Isten e dolgokat megítéli majd.
Egyesek azt állítják, hogy a tized iskolai célra felhasználható, míg mások azt gondolják, hogy az iratterjesztők támogathatók belőle. Azonban
nagy tévedést követnek el, ha a tizedet elvonják eredeti rendeltetésétől,
amelyre használni kellene: a prédikátorok fizetésétől. Száz jól képesített
evangéliumi munkásnak kellene ott állni, ahol csak egy van.
A szent kötelezettség
A tized szent, Isten rendelte azt a maga számára. Kincstárába kell hozni, hogy az evangélium szolgáit támogassa munkájukban. Sokáig csalták
az Urat, mert voltak, akik nem ismerték fel, hogy a tizedet Isten magának
tartotta fenn. Néhányan elégedetlenek lettek és így szóltak: „Ezentúl nem
fizetem a tizedet, mert nem tartom helyesnek vezetőink cselekedeteit.”
Az evangélium szolgái, 139-143. (A bőkezűség tanítása; Az evangélium támogatása)
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Azért akarod az Urat megcsalni, mert azt hiszed, hogy a munka igazgatása
téves? Forduljatok panaszotokkal egyszerű és nyílt lelkülettel az illetékesekhez. Nyújtsd be kérésedet, hogy a dolgok rendeződjenek; Isten munkáját azonban ne hagyd el, ne légy hűtlen azért, mert mások helytelenül
cselekedtek.
Olvasd gondosan Malakiás könyve 3. fejezetét, és figyeld meg, mit
mondott az Úr a tizedről. Ha gyülekezeteink Isten szavára hallgatnak, és
hűségesen beviszik a tizedet Isten tárházába, akkor több munkás kap
bátorságot az evangélium szolgálatára. Sokan visszahúzódnak, mert azt
hallják, hogy a kincstár kiürült. Gazdag tartalék felett rendelkezzen az Úr
tárháza - ez meg is lesz ott, ahol önző szívek és kezek nem tartják vissza a
tizedet, és nem fordítják a munka más ágának támogatására.
Az eszközöket, amelyeket Isten magának tartott fenn, nem lehet önkényesen felhasználni. A tized az Úré, és aki azt másra használja, büntetést kap, amennyiben elveszti mennyei kincsét - bánja meg tehát azt. Ne
akadályozzátok tovább Isten munkáját azzal, hogy a tizedet másra fordítjátok, mint a meghatározott célra. A munka többi ágáról is gondoskodni
kell, fenn kell tartani őket, azonban nem a tizedből. Isten nem változott,
a tized most is Krisztus szolgáinak eltartására szolgáljon. Az új területek
feltárása több szolgát igényel, mint amennyivel bírunk, ezért kell, hogy a
tárház megteljen.
Akik Krisztus szolgáiként missziószolgálatot végeznek, ünnepélyes felelősséget vállaltak, de elhanyagolták azt; néhányan szívesen prédikálnak, azonban személyes munkát nem ruháznak át a gyülekezetre. Mégis
nagyon fontos, hogy a tagok tanítást kapjanak Istennel való összeköttetésükről és kötelességeikről, különösen a teljes tized megadásáról. Prédikátorainknak nehézséget jelent az, ha szolgálatukat nem fizetik meg
pontosan. Gondolják meg azt is, hogy Isten kincstárában tartaléknak kell
lenni, amelyből az evangélium szolgáiról kell gondoskodni. Ha elmulasztják kötelességeiket végezni és a népet oktatni, hogy legyen hű és adja
meg az Úrnak az Ő részét, úgy hiány lesz a tárházban és Isten munkája
nem tud előbbre haladni.
A nyáj felügyelője lelkiismeretesen végezze kötelességét. Ha ezt a kötelességét szívesen átadná másnak, mert neki kellemetlen, akkor hűtlen
szolgája az Úrnak. Olvassa el az Úr szavát, hogyan panaszolja fel az emberek csalását, amikor a tizedet visszatartják. A hatalmas Isten kijelenti:
122

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

„Átokkal vagytok elátkozva!” (Mal. 3:9) Hogyan teheti valaki, aki tanítással szolgál, hogy kötelességét elhanyagolja, nem adva az embereknek
oktatást és intést, ha látja, hogy olyan útra térnek, amely átkot jelent
számukra?” (Testimonies IX., 246-251. o.)
<<< vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 3. KÖTET, 390-399. (Tized és áldozatok)
A nagyszerű munkát, melyről Jézus mondta, hogy ennek eléréséért
jött, most földi követőire bízta. Krisztus a fejünk, Ő vezeti a mentés hatalmas munkáját, minket pedig felszólít, kövessük példáját. Az Úr világraszóló üzenetet bízott ránk. El kell jutni ennek az igazságnak minden
nemzethez, nyelvhez és néphez. Szembe kellett neki szegülni az ördög
hatalmával: Krisztusnak kellett őt legyőzni, de kell győzni azt Krisztus követőinek is. Széleskörű harcot kell folytatniuk a sötétség hatalmaival. És
hogy ezt sikeresen tudjuk végezni, anyagiakra van szükségünk. Istennek
nem szándéka, hogy a mennyből küldjön anyagiakat, hanem követőinek
kezére juttatta az anyagiak talentumát, hogy pontosan ennek a harcnak
a fenntartására fordítsák. Olyan elgondolást adott népének, mellyel elég
összeget teremthetnek elő, hogy önellátóvá tegyék vállalkozásukat. Istennek a tizedfizetés rendszere az egyszerűsége és méltányossága miatt
szépséges. Valamennyien hittel és bátorsággal ragadhatjuk azt meg, mert
hiszen isteni eredetű. Egyszerűséget és sok mindenre használhatóságot
vegyít össze magában, ami nem követel meg különleges képességet ahhoz, hogy meg tudjuk érteni és részt tudjunk venni benne. Mindenki úgy
érezheti, hogy igenis kiveszi részét a mentés becses munkájából. Minden
férfi, nő és fiatal az Úr kincstárnoka lehet, eszköz, hogy kielégítse a kincstár szükségleteit. Az apostol mondja: “Mindegyikőtök gyűjtsön össze,
aszerint, amint Isten megáldotta javakkal.”
Ennek a rendszernek a segítségével nagyvonalú célokat valósíthatunk
meg. Ha együttesen mind elfogadnánk ezt a rendszert, akkor valamen�nyien Isten éber és megbízható kincstárnokai lehetnénk, akkor nem lenne hiány az anyagiakban sem, amellyel fejleszteni tudjuk a világnak szóló
utolsó üzenet hangoztatásának nagyszerű munkáját. Ha mindenki elfogadja ezt a rendszert, a kincstár tele lesz, és azok sem szegényednének
Bizonyságtételek, 3. kötet, 390-399. (Tized és áldozatok)
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bele, akik hozzájárulnak a jelen igazság ügyéhez. Ezzel biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az örök életet.
Mikor a kitartó, rendszeres munkások jótékony igyekezete arra irányul,
hogy táplálják az Isten és embertársaik iránti szeretetet, és hogy egyéni
erőfeszítésük kiterjeszti hasznosságuk területét, akkor ráébrednek majd,
hogy komoly áldás a Krisztus munkatársának lenni. A keresztény egyház
általánosságban elveti Istennek azt a velük szemben támasztott követelését, hogy adakozzanak abból, amijük van, hogy támogassák a küzdelmet
a világot elborító erkölcsi sötétség ellen. Isten műve soha addig kellően
fejlődni nem tud, amíg Krisztus követői tevékeny, lelkes munkásokká nem
válnak.
A gyülekezet tagjai tartsák valóságosnak az igazságot, melyet vallanak,
és legyenek annak önzetlen támogatói. Némely gazdag panaszkodni szeretne, amiért Isten műve egyre terjed, és pénzre van szüksége. Azt mondják, hogy sosem lesz vége az adakozásra szólításoknak. Egyik célkitűzés a
másik után támad, mind segítségre tartva igényt. Ezeknek azt mondjuk,
hogy reméljük, hogy Isten műve annyira kiterjed, hogy fontosabb dolgok,
gyakoribb és sürgetőbb felhívások hangzanak el a kincstártól utánpótlás
végett, hogy eleget tudjunk tenni feladatunknak.
Ha mindenki elfogadná, és lelkiismeretesen teljesítené a rendszeres
adakozás tervét, akkor mindig lenne tartalék a kincstárban. A jövedelem
egyenletesen folyna be a jótékonyság túláradó forrásaiból. Az adakozás
az örömhír vallásának szerves része. Ha a végtelen árra gondolunk, melyet Isten fizetett megváltásunkért, akkor az anyagilag is súlyos kötelességeket hárít ránk. Mesterünk igényt tart minden erőnkre, hogy műve
szolgálatába állítsuk.
Idő múltával ki kell majd egyenlítenünk adósságunkat a Mesterrel, mikor majd így szól: Számolj el vagyonkezeléseddel. Ha egyesek legszívesebben félretolják Isten követeléseit, ha maguknak markolnak, és önzőn
megtartanak mindent, amit az Úr ad nekik, akkor ő most békében hagyja,
és továbbra is gyakran próbára teszi őket azzal, hogy növeli anyagi áldásaikat, hagyja, hogy tovább áradjanak rájuk. Ezek továbbra is megtiszteltetésben részesülhetnek az emberektől, és a gyülekezetben sem gáncsolják
őket. Az Úr egyszer mégis így szól hozzájuk: „Számolj el vagyonkezeléseddel.” Krisztus mondja: „Amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel,
eme legkisebbek közül, énvelem sem cselekedtétek meg.” „Nem vagy124
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tok a magatokéi.” „Áron vétettetek meg.” Ezért kötelezettség alatt álltok,
hogy Istent dicsőítsétek javaitokkal, de testetekben és lelketekben is, hisz
mindkettő az övé. Váltságdíjon vettek meg titeket, nem pedig mulandó
dolgon, ezüstön vagy aranyon, hanem Krisztus drága vérén. Az Úr elvárja,
hogy visszatérítünk neki a ránk bízott ajándékból, hogy támogassuk a lélekmentést. Ő vérét ontotta értünk, tőlünk ezüstünket kéri. Szegénysége
által gazdagadunk meg, mi mégis tagadjuk talán meg tőle, hogy visszaadjuk neki ajándékait?
Isten nem függ embertől, hogy eltartsa ügyét. Egyenesen a mennyből hullathatna javakat kincstára ellátására, ha a gondviselés azt látta
volna legjobbnak az ember számára. Angyalt küldhetett volna, hirdetni
a világnak az igazságot, az ember közreműködésének mellőzésével. Felírhatta volna az igazságot az égre, hogy lángbetűkkel hirdesse a világnak
az Úr követelményeit. Isten nem függ senki fiának aranyától, ezüstjétől. Azt mondja: „Enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi
hegyeken. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém
a világ, és ennek mindene.” Bármi szükség áll elő Isten ügyének fejlesztése során, az Úr szándékosan javunkra rendelte így. Munkatársaivá
téve, megtiszteltetésében részesített minket. Az Úr úgy rendelte, hogy
szükség legyen az ember közreműködésére, hogy az ember gyakorolni
tudja a jótékonyságot.
Isten bölcs gondviselése helyezi közénk mindenkor a szegényeket,
hogy míg tanúi vagyunk a világon levő ínségnek és szenvedésnek, próbára tegyen, olyan helyzetbe hozva bennünket, melyben krisztusi jellemet
alakíthatunk. Az Úr azért helyezte közénk a szegényeket, hogy keresztény
együttérzést és szeretetet váltson ki belőlünk.
Bűnösök, akik a tudás hiánya miatt vannak pusztulófélben, kénytelének tudatlanságban és sötétségben szenvedni, hacsak valaki el nem viszi hozzájuk az igazság fényét. Isten nem küld angyalokat az égből, hogy
megtegyék, amit az emberre bízott. Feladatot tűzött elénk, hogy próbára
tegyen, s napvilágra hozza jellemünket. Krisztus a képviselőiként helyezi
közénk a szegényeket. „Éheztem ugyanis – mondja –, de nem adtatok
ennem, szomjaztam, de nem adtatok innom.” Krisztus azonosítja magát
szenvedő gyermekeivel, ínségüket magáénak tekinti, szívére veszi jajszavukat.
A tönkretett világ erkölcsi sötétsége kérleli a keresztényeket, hogy
Bizonyságtételek, 3. kötet, 390-399. (Tized és áldozatok)
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tegyenek erőfeszítést, juttassanak javaikból s más tehetségeikből, hogy
annak mására alakuljanak, aki, bár mérhetetlenül gazdag volt, mégis szegény lett értünk. Isten Lelke nem lakik azokkal, akiket noha igazságainak
hírnökeiként küldött el, de akiket mégis unszolni kell, mielőtt fejükbe vennék, hogy kötelességük Krisztus munkatársaivá válni. Az apostol mellőzhetetlenné teszi a kötelességet, hogy magasztosabb szempontból adakozzunk, mint csupán emberi sajnálkozásból. Ne csak azért, mert megérintették érzelmünket. Az apostol annak az elvnek szerez érvényt, hogy
egyedül Isten dicsőségére való tekintettel munkálkodjunk önzetlenül.
Az Írás elvárja a keresztényektől, hogy csatlakozzanak a tevékeny jótékonyság elgondolásához, ami szívügyükké teszi embertársaik megmentését Az erkölcsi törvény megparancsolta a szombat megünneplését, mely
nem teher, csak mikor megszegték a törvényt, és a megszegésével járó
büntetések megkötötték őket. A tizedrendszer nem teher azoknak, akik
nem távolodtak el tőle. A rendszer szerzője nem vonta vissza a zsidóknak
bevezetett rendszert. Ahelyett, hogy ma érvénytelen lenne, teljesebben
és szélesebb alapokon kell megvalósítanunk, mivel a keresztény korban
jobban napvilágra kell hoznunk a Krisztus általi, egyedül lehetséges üdvösséget.
Jézus közölte a törvénytudóval, hogy örök életének feltétele, ha megvalósítja életében a törvény követelményeit, ami abból állt, hogy teljes
szívéből, lelkéből, erejéből szeresse Istent, embertársát pedig, mint magát. Mikor Krisztus halálával megszűnt a jelképes áldozat bemutatása, a
két kőtáblára vésett eredeti törvény akkor is változhatatlanul megmaradt,
minden korban fenntartva követelményeit. A keresztény korban az Úr
nem csökkentette az ember kötelességét, hanem pontosabban meghatározta, és egyszerűbben fejezte ki.
A terjedő örömhír komolyabb anyagi támogatást kívánt, hogy Krisztus halála után is biztosítsa anyagiakkal az Isten művéért folyó harcot. Ez
a helyzet sürgetőbb szükségletté emelte az adakozás törvényét, mint a
zsidó üdvrend idején. Isten ma nem kevesebb, hanem értékesebb ajándékot vár el, mint a történelem bármely korszakában. Krisztus megalapította az elvet, hogy az ajándékok és áldozatok álljanak arányban a ránk
árasztott világossággal és áldásokkal. Azt mondta: „Valakinek sokat adtak,
sokat követelnek tőle.”
Az első tanítványok jótékonysággal és adakozással feleltek a keresz126
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tény kor áldásaira. Isten Lelkének kitöltése – miután Krisztus elhagyta
tanítványait, és a mennybe ment – a mások üdvösségéért hozott lemondásra és áldozathozatalra vezetett. Mikor a jeruzsálemi szentek nyomorba jutottak, Pál írt a pogány keresztényeknek az adakozásról. Ezt mondta:
„Miképpen mindenben bővelkedtek hitben, beszédben, ismeretben és
minden buzgóságban, és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővelkedjetek.” Ezzel egy szintre helyezi a jótékonyságot a hittel,
szeretettel, és a keresztény buzgósággal. Akik azt képzelik, hogy jó keresztények lehetnek, ha bezárják fülüket és szívüket Isten nagylelkűségre
szólító felhívásai előtt, azok félelmetes csalás áldozatai. Egyesek kitűnnek
az igazság iránti nagy szeretetük megvallásával, és ami a szavukat illeti,
szívükön viselik az igazság fejlesztését. Ám ujjukat sem mozdítják fellendítéséért. Halott a hitük, mert nem vált tökéletessé tettek által. Az Úr
sosem követett el akkora hibát, hogy megtérített volna valakit, de úgy,
hogy az irigység karmaiban hagyta volna.
A tizedrendszer Mózes napjai elé nyúlik vissza. Isten már akkor elvárta,
hogy ajándékokat ajánljanak fel vallásos célokra, még mielőtt határozott
rendszert adott volna Mózesnek. Már Ádám napjaiban is, Isten követelményeinek eleget téve, áldozataikkal kellett kinyilvánítani, hogy nagyra
értékelik kegyeit és áldozatait. Majd ezt folytatták az egymást követő
nemzedékek is. Ábrahám is eleget tett ennek, amikor tizedet adott Melkisédeknek, a magasságos Isten papjának. Ugyanez az elv élt Jób idején
is. Jákob, mikor mint nincstelen, üldözött vándor futott Béthelen át, éjjel
elhagyottan feküdt le, követ téve feje alá, és ott fogadta meg az Úrnak:
„Mindenből, amit adsz nekem, hűségesen tizedet adok neked.” Isten
nem kényszeríti az embert az adakozásra. Minden adományunk csakis
önkéntes lehet. Nem akarja, hogy sajnálkozva adott áldozattal teljék meg
a kincstára.
Az Úr terve, hogy szoros kapcsolatba hozza magával az embert, és embertársa iránt egyetértésre és szeretetre. Úgy, hogy cselekedetekkel kielégíthető felelősségeket hárít rá, mely majd ellensúlyozza önzését, megerősíti Isten és ember iránti szeretetét. Isten az ember javára hozta létre
a rendszeres adakozást, mert az ember hajlamos az önzésre, hogy bezárja
szívét a nagylelkű tettek elől. Az Úr időpontokban várja el ajándékainkat,
hogy az adakozás szokássá váljék, és keresztény kötelességnek tartsuk a
jótékonyságot. Szívünknek, melyet az egyszeri adakozás megnyit, ne leBizonyságtételek, 3. kötet, 390-399. (Tized és áldozatok)
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gyen ideje újra önző hideggé válni, bezárulni a következő adomány előtt.
Amint a csermelynek folyvást csörgedeznie kell, úgy kell nyitva tartani a
jótékony tettek útját.
Ami az adakozás összegét illeti, Isten jövedelmünk tizedét jelölte
meg. Ezt is az emberek lelkiismeretére és jó szívére hagyja. A tizedrendszerben szabad kezet ad az ember belátásának. És bár lelkiismeretünkre
bízza, mégis mindenki számára elég határozott a terve. Nincs szükség
kényszerre.
A zsidó üdvrendben Isten a jövedelem tíz százalékára tartott igényt. Ő
bízta az emberre az élet javait, a talentumokat, melyeket növelnünk kell,
majd visszatérítenünk hozzá. Az Úr tizedet vár el, mint a legkevesebbet,
amit vissza kell téríteni. Azt mondja: Neked adom a kilenctizedet, én meg
elvárom az egytizedet. Az az enyém. Mikor az ember magának tartja a tizedet, Istent lopja meg. A tizeden felül még bűn-, béke-, és hálaáldozatot
is elvár.
Ha visszatartunk jövedelmünk tizedrészéből, melyre Isten tart igényt,
azt, mint tőle lopottat jegyzik fel a menny könyveibe. Az ilyenek Teremtőjüket lopják meg. Amikor felhívják figyelmüket e bűnre, nem elég, ha
irányt változtatnak, és attól kezdve a helyes elv szerint adakoznak. Ez nem
egyenlíti ki a menny könyveiben hűtlen kezelés címen bejegyzett összeget, melyet abból sajátítottak el, amit a kölcsönző visszatérítésre bízott
rájuk. Hanem bűnbánatot kell tartaniuk, amiért hűtlenül bántak Istennel,
és az alantas hálátlanság miatt.
„Szabad-e az embernek megcsalni az Istent? Márpedig ti megcsaltok
engem! Azt kérdezitek, mivel csaltunk meg? A tizeddel és a zsengeáldozattal. Átok nehezedik rátok, mégis megcsaltok, az egész nép. Szolgáltassátok be hiány nélkül a tizedet és az első termést a kincstárba, hogy
legyen étel a házamban. Akkor aztán próbára tehettek – mondja a seregek Ura – vajon megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást
árasztok-e rátok, hogy nem lesz elég hely a befogadására?” Ígéret rejlik
e szövegben, hogy ha mind a tizedet behozzuk a kincstárba, Isten kitölti
áldását az engedelmes emberre.
„Kedvetekért megtiltom a sáskának, hogy ne egye meg, és ne pusztítsa
el a föld gyümölcsét, és nem lesz terméketlen a szőlő a mezőn – mondja
a seregek Ura. Boldognak mond majd benneteket minden nép, mert a
boldogság országa lesztek – mondja a seregek Ura.” Ha az igazság ös�128
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szes követője eleget tesz Isten igényeinek a tizedfizetéssel, amelyről azt
mondja, hogy az övé, bőven ellátják a kincstárt, hogy fejleszteni tudjuk a
mentés hatalmas munkáját.
Isten az embernek adta a kilenctizedet, a tizedik részt viszont szent
célokra szánta. Ugyanígy hat napot az embernek adott a maga munkájára, de a hetediket magának tartotta fenn. Mert mint a szombat, a tized is
szent, Isten magának tartja fenn. Az Úr azokkal a javakkal akarja fejleszteni művét a földön, melyet az emberekre bízott.
Isten évente három gyülekezést rendelt el népénél. „Minden férfi
évente háromszor jelenjen meg az Úr, a te Istened előtt azon a helyen,
melyet az Úr kiválaszt, mégpedig a kovásztalan kenyér ünnepén. De senkinek sem szabad üres kézzel megjelennie az Úr színe előtt, mindenki
vigyen, amit adni tud, aszerint, ahogyan az Úr, a te Istened megáld.” A
zsidók nem kevesebbet, mint jövedelmük harmadrészét áldozták szent
és vallásos célokra.
Ha Isten népe a történelem bármely szakaszán jókedvvel és szívesen
végrehajtotta az Úrnak a rendszeres jótékonyságra, ajándékokra és áldozatra felállított tervét, valósággá vált számukra a megváltozhatatlan ígéret, hogy jólét fakad munkásságuk nyomán, a követelései iránti engedelmességükkel arányban. Mikor elismerik Isten követelményeit, és eleget
tesznek annak, ha javaikkal tisztelik meg őt, akkor bőségesen tele lesz
tárházuk. Hanem mikor megcsalják Istent a tizeddel és a zsengeáldozatokkal, akkor értsék meg, hogy nemcsak Istent csalják meg, hanem magukat is. Mert az Úr annyira korlátozta áldásait, amennyire ők korlátozták
adományaikat.
Némelyek azt mondják majd erre, hogy ez csak a zsidókra érvényes
szigorú törvény volt. Holott nem volt ez teher az Istent szerető, készséges szívnek. Csak a tized visszatartásától erősödött meg az önzésük, az
emberek akkor veszítették szem elől az örök szempontokat, akkor becsülték többre világi kincseiket, mint az üdvösségüket. Ma, ezen utolsó időkben égetőbb szükség kielégítése hárul Isten népére, mint Izráelre hárult.
Nagyméretű és fontos munka vár elvégzésre, és rövid idő alatt. Istennek
sosem volt szándéka, hogy népe semmibe vegye a tized törvényét. Ellenkezőleg. Az a terve, hogy az önfeláldozás lelkülete szélesedjék, és mélyüljön el a záró munkában.
A rendszeres adakozás ne váljék rendszeres kényszerré. Isten az önBizonyságtételek, 3. kötet, 390-399. (Tized és áldozatok)
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kéntes áldozatot fogadja el. Az igazi keresztény jótékonyság a hálás szeretet elvéből fakad. A Krisztus iránti szeretet nem élhet azok iránti szeretet
nélkül, akiket megváltani a földre jött. Legyen lényünk uralkodó elve a
Krisztus iránti szeretet. Ez uralkodjék minden gondolatunkon, és irányítsa
minden erőnket. A megváltó szeretet ébressze fel azt a gyengéd szeretetet és önfeláldozó adakozást, mely csak lehetséges az ember szívében.
Mikor ez történik, nincs szükség megrázó felhívásokra, hogy áttörjünk önzésükön, hogy felrázogassuk szunnyadó szeretetüket, és kiváltsuk belőlük
az igazság ügyére hozott jótékony áldozatokat.
Jézus kimondhatatlan áldozat árán vásárolt meg bennünket. Valóban
minden képességünk és erőnk az övé. Mindezt a szolgálatára kellene
szentelnünk. Ezzel mutatnánk ki, bizonyítanánk be hálánkat, amiért Krisztus drága véren megváltott minket a bún szolgaságából. Üdvözítőnk mindig is fáradozik értünk. A mennyben esedezik vérének megváltottaiért.
A kereszt gyötrelmeire hivatkozik az Atya előtt. Magasra emeli sebzett
kezét, és közbenjár gyülekezetéért, hogy tartsa meg őket az Úr, nehogy
áldozatul essenek a kísértésnek.
Ha gyorsabb lenne a felfogásunk, hogy megértsük Üdvözítőnk megváltásunkért végzett munkáját, akkor mély és forró szeretet élne szívünkben. Közönyünk és bűnösségünk megriasztana minket. A teljes odaadás
és hálatelt szívből fakadó jótékonyság még a legkisebb áldozatnak, készséges ajándéknak is isteni illatot kölcsönöz, ami kimondhatatlanul értékessé teszi. Ha miután önként átadtunk Megváltónknak mindent, amit
adni tudunk, még ha mégoly értékes is az nekünk, ha szemügyre vesszük
az Isten iránti hálaadás adósságát, annak valóságában, akkor amit fel tudunk ajánlani, jelentéktelennek és kicsinynek fog tűnni előttünk. De angyalok veszik át ez áldozatokat, melyek szegényesnek látszanak előttünk,
és jó illatú áldozatként mutatnak be a királyi szék előtt, és Isten elfogadja
ezeket.
Mi, bár Krisztus követői vagyunk, mégsem értjük meg valódi helyzetünket. Nincs kellő fogalmunk felelősségeinkről, melyek mint Krisztus bérelt szolgáira hárulnak ránk. Az Úr intézőivé tett bennünket. Legkisebb
áldozataink, legszerényebb szolgálataink, melyeket hittel és szeretettel
ajánlunk fel, odaszentelt ajándékok lehetnek, hogy embereket nyerjenek
meg a Mester szolgálatára, és hogy az ő dicsőségére szolgáljon. Minden
más előtt legyen a Krisztus országának jóléte és java a legfőbb szempon130
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tunk. Akik élvezeteiket és önző érdekeiket teszik életük fő céljává, nem
megbízható szolgák.
Akik megtagadják magukat, hogy mások javára éljenek, akik odaszentelik magukat Krisztus szolgálatára, azoknak boldogság jut osztályrészül,
melyet az önző hiába keres: „Valaki közületek búcsút nem vesz minden
javától nem lehet az én tanítványom.” „A szeretet nem keresi a maga
hasznát.” Ez az önzetlen szeretetnek és jótékonyságnak gyümölcse, mely
Krisztus életét jellemezte. A szívünkben élő Isten törvénye magasztos és
örökkévaló szempontoknak rendeli alá önzésünket. Krisztus parancsolja,
hogy keressük elsősorban az ő országát és igazságát, igaz cselekedeteit.
Ez a legelső és legfőbb kötelességünk. Mesterünk határozottan figyelmeztette szolgáit, hogy ne gyűjtsenek kincset a földön, mert akkor szívük földi ügyeken csügg, nem a mennyeieken. Sok szegény léleknek itt szenved
hajótörést a hite. Urunk kifejezett parancsa ellen tesznek. Eltűrik, hogy a
pénz szeretete legyen életük fő szenvedélye. Féktelenül arra törnek, hogy
anyagiakra tegyenek szert. Úgy megrészegedtek eszeveszett pénzvágyuktól, akár az iszákos a részegítő italtól.
A keresztények feledik, hogy ők a Mester szolgái, hogy maguk is, idejük
és mindenük Mesterüké. Sokakat megkísért, és a legtöbbet le is győzi a
csalóka kecsegtetés, melyet Sátán tereget eléjük, hogy ott ruházzák be
pénzüket, ahol a legtöbb földi hasznot hajtja. Kevesen gondolnak Isten
kötelező igényeivel, hogy legfőbb dolguk ügye szükségleteinek ellátása
legyen, a maguk kívánságait pedig utoljára hagyják. Kevesen ruháznak be
anyagi helyzetükhöz mérten Isten ügyébe. Sokan ingatlanokba kötötték
le pénzüket. Ezeket el kellene adniuk, hogy Isten ügyébe tudnák befektetni, hogy így gyakorlati haszna is legyen. A földi beruházást hozzák fel kifogásul, amiért keveset tesznek a Megváltó ügyéért. Úgy a földbe temették
pénzüket, mint a példázat egyik embere. Megcsalják Istent a tizeddel,
noha erre ő tart igényt. Ezzel magukat is meglopják a mennyei kincstől.
A rendszeres adakozás egyetlen emberre sem nehezedik erején felül.
„Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, amiképpen Galácia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek. A hétnek első napján mindenitek tegyen félre magánál, amit sikerült összegyűjtenie, hogy
ne akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek.” Az apostol nem zárja ki
a szegényeket sem az adakozás előjogából. Ők is, akár a gazdagok, kivehetik részüket belőle. Krisztusnak az özvegyasszony két fillérével nyújtott
Bizonyságtételek, 3. kötet, 390-399. (Tized és áldozatok)

131

tanítása bizonyítja, hogy a szegények akár legszerényebb igaz adakozásai
is, ha szerető szívből fakadnak, oly kedvesek, mint a gazdagok legtetemesebb adományai.
A szegényeknek juttatott és a Krisztus iránti szeretetből fakadó ajándékokat nem az összeg nagysága szerint mérik le a szenthely mérlegén,
hanem az ajándékot kiváltó szeretet szerint. Jézus ígéretei úgy megvalósulnak a nagylelkű szegényen is, noha keveset tud felajánlani, ha szívesen adja a kevesét, mint a gazdagon, aki bőségéből adakozik. A szegény
olyan áldozatot hoz a kevésből, amije van, amit valóban megérez. A szegény tényleg lemond valamiről, amire szüksége lenne, a gazdag azonban csak bőségéből ad, és nem lát szükséget. Semmi olyanról le nem
mond, amire igazán szüksége lenne. Ezért a szegény áldozatában olyan
szentség rejlik, amit nem találnánk meg a gazdag ajándékában, hiszen
ez feleslegéből ad. Isten gondviselése a rendszeres adakozás módját az
ember javára állapította meg. Gondviselése soha meg nem pihen. Ha
Isten szolgái követik gondviselésének útegyengetéseit, mindnyájan tevékeny munkások lesznek.
Akik visszatartották javaikat Isten kincstárából, és gyermekeiknek
gyűjtik a javakat, azok gyermekeik lelki jólétét veszélyeztetik. Gyermekeik ösvényére helyezik javaikat, mely pedig nekik is a botlás köve,
hogy kárhozatra botoljanak meg benne. Sokan komoly hibát követnek
el evilági dolgokban. Kuporgatnak, megvonják maguktól és másoktól a
jót, amit nyerhetnének a javaknak helyes felhasználásával, melyet Isten
kölcsönzött nekik. Ehelyett önzők és irigyek lesznek. Elhanyagolják a lelkileg fontos dolgokat, így törpék maradnak a vallásos növekedésben,
csakhogy olyan gazdagságot harácsoljanak össze, melyet amúgy sem
tudnak helyesen használni. Gyermekeikre hagyjak javaikat, és tíz közül kilenc esetben csak még súlyosabb átok lesz az örököseiknek, mint
nekik volt. A gyerekek, akik szüleik vagyonára támaszkodnak, gyakran
sikertelenek az életben, és általában elbuknak a téren, hogy örök életet biztosítsanak maguknak. A legjobb örökség, melyet a szülők gyermekeikre tudnak hagyni, ha megismertetik velük a hasznos munkát,
és ha az önzetlen jótékonyság jellemezte élet példáját nyújtják nekik.
Ilyen élettel mutatják ki a pénz igazi értékét, hogy csak annyira kell azt
becsülnünk, amennyire enyhítik szükségleteinket és mások ínségét, és
amennyiben elősegítik Isten ügyének haladását.
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET, 462-476. (Az ígéretek szentsége)
Az ihletés tolla azért követte Anániás és Safira rövid, de rettenetes történetét, hogy a magukat Krisztus követőinek vallók tanuljanak belőle. Ez
a fontos lecke nem foglal helyet elég súllyal népünk gondolatai közt. Mindenkinek javára válik, ha elgondolkodva mérlegeli a súlyos vétek természetét, melyért a két bűnösből elrettentő példát állított az Úr. Félelmetes
Isten megtorló igazságszolgáltatásának e feltűnő bizonyítéka, és arra kell
vezetnie bennünket, hogy féljünk és reszkessünk megismételni olyan bűnöket, amelyek ily büntetést vonzanak maguk után. A súlyos bűn, mely
eltorzította e vétkes házaspár jellemét, önzés volt.
Anániás és felesége, Safira másokkal együtt abban az előjogban részesült, hogy az apostolok ajkáról hallotta az örömhírt. Isten hatalma kísérte
a hirdetett igét és mély meggyőződés nyugodott meg a jelenlevőkön. Isten kegyelmének lágyító hatása úgy hatott szívükre, hogy elernyesztette földi tulajdonaik önző markolását. Mialatt Isten Lelkének hatása alatt
álltak, ígéretet tettek, hogy földjüket az Úrnak adományozzák; de amikor
nem álltak többé a mennyei hatás alatt, ez a benyomás meggyengült,
akkor kérdésessé tették a dolgot, majd visszaléptek ígéreteik valóra váltásától. Arra gondoltak, hogy elhamarkodták felajánlásukat, és további
megfontolás alá akarták venni az ügyet. Ezzel ajtót nyitottak, melyen Sátán benyomult, hatalmába kerítve értelmüket.
Legyen ez eset figyelmeztetés, hogy őrizkedjünk Sátán legelső közeledtétől. Először a vagyon szeretetét melengették; majd szégyellve, hogy
testvéreik megtudják, hogy önző lelkük sajnálta odaadni, amit ünnepélyesen Istennek szenteltek és ígértek, azért félrevezetéshez folyamodtak.
Megbeszélték tehát és úgy döntöttek, hogy a föld árának egy részét megtartják maguknak. Mikor hazugul bűnösnek nyilvánultak, büntetésük a
szörnyethalás volt. Tudták, hogy az Úr, akit megcsaltak, megrövidítettek,
megkereste őket; mert Péter így szólt: „Hogyan csábíthatta el szíveteket
Sátán, hogy be akarod csapni a Szentlelket, hogy magadnál tartasz egy
részt a föld árából? Ugye, magadé maradhatott volna, ha pedig eladod,
te rendelkezhettél volna vele? Miért vetemedtél ilyen dologra? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek."
Elrettentő példára volt szükség, hogy megóvja az ifjú gyülekezetet az
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elzülléstől, mert gyorsan növekedett a létszámuk. Így mindenki figyelmeztetve lett, akik akkor Krisztust vallották, de azok is, akik később vallják majd nevét, hogy az ígéretek teljesítésénél Isten hűséget követel. De
a csalás és hazugság ilyen megrázó büntetése ellenére is, a keresztény
egyházakban gyakran megismételték ezt a bűnt; és napjainkban is igen
elterjedt. Az Úr közölte, hogy Isten figyelmeztetésül nyújtotta e példát
a kísértésbe esőknek, nehogy ők is vétkezzenek. Naponta önzést és csalást művelnek a gyülekezetben, mivel visszatartják Istentől, amire ő tart
igényt, így meglopják őt, és ütköznek rendelésével, hogy szerte a világon
szétárassza az igazság fényét és ismeretét.
Isten bölcs tervében ügyének fejlődését népe személyes igyekezetétől
és önkéntes adományaitól tette függővé. Mikor a megváltás csodás tervében Isten elfogadta az ember közreműködését, egyúttal jelentős megtiszteltetésben részesítette. Az igehirdető csak akkor szólhatja az igét, ha
küldve lett. A világosság terjesztésének feladata nem csupán az igehirdetőkön nyugszik. Aki csak a gyülekezet tagjává vált, elkötelezi magát, hogy
azzal lesz Krisztus követője, hogy átülteti életébe a vallott igazságot. Krisztus követői fejlesszék a művet, melyet mennybemenetelekor bízott rájuk.
El kell tartanunk az intézményeket, melyek Isten földi művének előbbre vitelét elősegítő eszközei. Gyülekezeteket kell építeniük, iskolákat alapítaniuk és könyvkiadókat berendezni, hogy nagyméretű munkát végezzünk az igazság kiadásával, amit a világ minden tájára elküldünk. Intézményeinket Isten rendelte el, és tizedekből és nagylelkű adományokból
kell fenntartanunk. Amint a munka bővül, anyagiakra lesz szükség, hogy
valamennyi ágával együtt fejleszteni tudjuk. Akiket az igazsághoz térítettek, és részesei lettek Isten kegyelmének, úgy lehetnek Krisztus munkatársai, hogy önkéntes adományokat és áldozatokat ajánlanak föl neki. Mikor a gyülekezet tagjai azt kívánják szívükben, hogy bárcsak ne kérnének
több anyagiakat, lényegében azt mondják, hogy akkor is elégedettek, ha
Isten ügye nem fejlődik.
Jákob fogadalmat tett: „Ha Isten velem lesz, és védelmez az úton, melyen most járok, és ad kenyeret ennem, és ruhát, amit felveszek magamra, és ha egészségben visszatérek atyám házába, akkor az Úr lesz az én
Istenem. Ez a kő, amelyet emlékkőül felállítottam, az Isten háza lesz, és
mindenből, amit adsz nekem, hűségesen tizedet adok.” A körülmények,
melyek Jákobot késztették, hogy ígéreteket tegyen az Úrnak, hasonló volt
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azokhoz, melyek ma késztetnek, hogy ígéretet tegyünk neki. Jákob bűnös
cselekedettel szerezte meg az áldást, noha tudta, hogy Isten biztos szava úgyis neki ígérte. Ezzel az Isten hatalmába vetett hit súlyos hiányáról
tett tanúságot, hogy Isten meg tudja valósítani szándékait, bármennyire
csüggesztő is a pillanatnyi látszat. Ahelyett, hogy abba a helyzetbe emelte volna magát, melyre vágyott, most életét mentve kellett menekülnie
Ézsau haragja elől. Csupán botjával kezében volt kénytelen mérföldek
százait gyalogolnia sivár, elhagyatott vidékeken. Elhagyta bátorsága, lelkiismeret-furdalás és félelem töltötte el, igyekezett elkerülni az embereket,
nehogy feldühödött bátyja nyomára találjon. Nem járt vele Isten békéje,
hogy megvigasztalja, hiszen az a gondolat gyötörte, hogy eljátszotta az
isteni oltalmat.
Most vándorlásának második napja vége felé közeleg. Fáradt, éhes,
hontalan, és úgy érzi, Isten is elhagyta. Tudja, hogy helytelen tettével hozta magára helyzetét. A kétségbeesés sötét felhői zárják körül, és úgy érzi,
hogy kivetett földönfutó lett. Névtelen rémület tölti el szívét, alig mer
fohászkodni is. De annyira elhagyatottnak érzi magát, hogy Isten védelmének szükségét érzi, mint még sose érezte addig. Sír, és bevallja bűnét
Isten előtt, és jelért könyörög, hogy Isten nem hagyta el teljesen. Megterhelt szíve mégsem talál enyhülést. Elveszítette önbizalmát, és félt, hogy
atyáinak Istene elvetette őt. De Isten, a könyörületes, megszánja a magára hagyott, bánat sújtotta férfit, aki követ tesz feje alá párnának, és csak
az égbolt a takarója.
Éjjeli látomásban titokzatos létrát lát, talpával a földön, és teteje a csillagseregek fölé, a legmagasabb egekbe ér. Angyal hírnökök járnak le-föl
a tündöklő létrán, eléje tárva a föld és ég érintkezés ösvényét. Hangot
hall, mely megújítja az irgalom és oltalmazás ígéretét, és a jövő áldásokét. Mikor felserkent álmából, így szólt: „Valóban az Úr van ezen a helyen,
és én nem tudtam.” Körülpillantott, mintha azt várná, hogy megpillantja
a mennyei hírnököket; de csak a földi tárgyak halvány körvonalát, és a
csillagékszerektől tündöklő mennyet látja komoly, csodálkozó tekintete.
Eltűnt a létra, el a ragyogó hírnökök, fölöttük a dicső fenségessel, akit
csak képzeletben látott.
Az éjszaka mély mozdulatlansága, és az élénk benyomás, hogy közvetlen Isten jelenlétében van, félelemmel töltötte el. Szíve telve volt hálával, hogy nem pusztult el. Nem is aludt többet azon az éjszakán. Szent
Bizonyságtételek, 4. kötet, 462-476. (Az ígéretek szentsége)
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örömmel elegyített mély és lángoló hála töltötte be lelkét: „Amikor Jákob
másnap korán felkelt, vette a követ, melyen fejét nyugtatta, felállította
emlékkőül, és olajat öntött rá.” Itt tett ünnepélyes fogadalmat Istennek.
Jákob akkor tette ígéretét, mikor még felfrissítette a kegyelem harmatja, mikor Isten jelenléte pezsdítette fel. Miután az isteni dicsőség eltávozott, kísértés támadta meg, mint a mai embereket; mégis hű maradt
ígéretéhez, és nem táplált olyan gondolatot, hogy felmenthetné magát
az imént tett ígéret alól. Pedig érvelhetett volna, amint az emberek ma
teszik, hogy a jelenség álom volt csupán, hogy feldúlt lelkiállapotban volt,
mikor ígéretét tette, ezért nem is kell betartani; de Jákob nem tett ilyet.
Hosszú évek múltak el, mielőtt Jákob vissza mert térni hazájába, mégis, miután visszatért, hűen eleget tett Mestere iránti kötelezettségének.
Meggazdagodott, így igen jelentős vagyon ment át birtokából az Úr kincstárába.
Napjainkban sokan elbuknak ott, ahol Jákob sikerre jutott. Akiknek Isten a legnagyobb összeget adta, azokban a legerősebb a hajlam, hogy
megtartsák, amijük van, mivel vagyonukkal arányosan kell adniuk. Jákob
tizedet adott abból, amije volt, majd kiszámolta a tized hasznát, és megadta az Úrnak annak javát, amit maga élt föl, amíg pogány földön járt,
ahol nem volt alkalma eleget tenni ígéretének. Komoly összeg volt ez,
Jákob mégsem habozott; amit Istennek ígért, nem tartotta többé a magáénak, hanem az Úrénak.
Az Úr az adományozott összeggel arányban vár visszatérítést. Minél
nagyobb tőkét bíz ránk, annál értékesebb az ajándék, melyet elvár, hogy
visszatérítsünk. Ha valakinek tíz vagy húszezer dollárja van, Isten igéje kötelezi rá, nemcsak, hogy a tized szerinti részt adja meg, hanem hogy ajándékozza bűnáldozatát és hálaáldozatát is. A lévita korszakot a birtok odaszentelése különböztette meg szembeszökőn. Mikor a tizedről beszélünk,
mint a zsidóknak a vallásos célokhoz való hozzájárulásáról, akkor nem
beszélünk elég értelmesen. Az Úr mindenek fölöttinek tekintette igényeit, és csaknem minden pontnál, rendelkezésnél azzal emlékeztették őket
az adományozóra, hogy adományt kellett hozniuk az elnyert áldásokból.
Váltságot kellett fizetniük elsőszülötteikért, nyájuk első elléséért, és az
első betakarított termésért. Elvárták tőlük, hogy hagyják hátra mezőik
szélét-sarkát az ínségeseknek. Ami begyűjtés közben kiesett kezükből,
otthagyták a szegénynek, és minden hetedik évben hagyták a földjüket
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magától teremni a szűkölködők számára, azon felül ott voltak a felszentelő áldozatok, a vétségáldozatok, a bűnért való áldozatok, minden hetedik
évben pedig az adósságok elengedése. És ott voltak még a sokféle kiadások a szegényekre: vendéglátások és ajándékok, vagyonuknak kirovás
végett való fölbecsülése.
Meghatározott időközönként, hogy megvédjék a törvény sérthetetlenségét, kérdőre vontak embereket, vajon hűségesen eleget tettek-e
ígéreteiknek, vagy sem. A kevés lelkiismeretes minden jövedelmének
harmadát térítette vissza Istennek vallásos célokra, és a szegényeknek. E
követelmények nem csupán bizonyos réteggel szemben álltak fel, hanem
mindenkivel, a követelmény arányban lévén a birtokában levő vagyonnal.
E rendszeres és bevezetett adományokon kívül voltak rendkívüli célok,
melyekre önkéntes áldozatokat gyűjtöttek, mint például a szentsátor építése a pusztában, és a templomépítés Jeruzsálemben. E terheket Isten
rótta a népre az emberek javára, valamint szolgálatának fenntartására.
Népünk körében ébredésnek, megújhodásnak kell bekövetkeznie e területen. Kevés olyan ember akad, aki lelkiismeret-furdalást érez, ha elhanyagolja a jótékonyság, az adakozás kötelességét. Alig egynéhányat bánt
a lelkiismeret, amiért nap-nap után meglopják az Istent. Ha a keresztény
szándékosan vagy véletlenül kevesebbet fizet meg valamit szomszédjának, vagy nem hajlandó megfizetni valamilyen becsületbeli adósságot,
lelkiismerete, hacsak ki nem égett, nyugtalanítani fogja; nem tud megnyugodni, még ha rajta kívül senki sem tud a dologról. Sok a megszegett
eskü, a meg nem fizetett ígéret, és mégis mily keveset foglalkoztat a kérdés; mily kevesen tartják bűnösnek magukat a kötelesség ilyen megszegéséért! Feltétlenül új és mélyebb meggyőződésre kell eljutnunk a tizedkérdésben. Múlhatatlanul rázzuk fel lelkiismeretünket, és szenteljünk komoly figyelmet a kérdésnek; hiszen el kell majd számolnunk, rendeznünk
kell ezeket az utolsó napon.
A keresztény üzletember felelősségek bármilyen nagy, bármily kicsiny
is a tőkéje, egyenes arányban állnak Istentől nyert ajándékaival. A gazdagság csalárdsága ezreket és tízezreket dönt romlásba. A gazdagok elfeledik, hogy ők Isten ügyintézői, és hogy gyors léptekkel közeledik a nap,
mikor így szólnak hozzájuk: „Számolj el intézőségeddel.” A talentumok
példázatának bizonyítása szerint mindenki felelős az elnyert ajándékok
bölcs fölhasználásáért. A példázat szegény embere, mivel ő kapta a legBizonyságtételek, 4. kötet, 462-476. (Az ígéretek szentsége)
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csekélyebb ajándékot, a legkevésbé tartotta felelősnek magát, ezért nem
használta ki a rábízott talentumot; és így kivetették őt a külső sötétségbe.
Krisztus mondta: „Milyen nehéz a gazdagnak bejutni a mennyek országába.” Tanítványait megdöbbentette ez a tanítás. Mikor a lelkész, aki
eredményesen fárad, hogy lelkeket nyerjen meg Krisztusnak, odahagyja
szent feladatát, hogy földi nyereség után fusson akkor hitehagyó a neve,
és Istennek tartozik számadással a talentumokért, melyeket rossz helyen
használt. Mikor üzletemberek, gazdák, szerelők, kereskedők, ügyvédek a
gyülekezet tagjai lesznek, a Krisztus szolgáivá válnak; és bár talentumaik
egészen mások lehetnek, nem kevesebb a felelősségük, hogy személyes
igyekezettel és javaikkal segítsék elő Isten ügyét, mert az Isten szolgáján
nyugszik. Az a jaj, mely a lelkipásztort sújtja, ha nem hirdeti az örömhírt,
oly biztosan utoléri az üzletembert, ha másféle tehetségével nem lesz
Krisztus munkatársa, hogy ugyanazt a célt érje el, valósítsa meg. Mikor
valakit szembesítünk ezzel, némelyik ezt mondja: „Kemény beszéd ez”,
holott így igaz ez; bárha folyvást meghazudtolja olyanok viselkedése, akik
Krisztus követőinek vallják magukat.
Isten a pusztában a kegyelem csodájával gondoskodott betevő falatról
népe számára. Az istentisztelet szolgálatának is mindent elő tudott volna
teremteni, mégsem tette, mert végtelen bölcsessége látta, hogy népének
erkölcsi fegyelme a vele való együttműködéstől függ, attól, hogy minden
egyesük tegyen valamit. Amíg az igazság előre halad, addig Isten követelményei hárulnak az emberekre, hogy odaadják, amit pontosan erre a
célra ő bízott rájuk. Isten, az ember alkotója, a rendszeres adakozás bevezetésével az ember vállára helyezte Isten művének előbbre vitelét. Mindenki a maga becsüse, őrá van hagyva, hogy amint eltökélte a szívében,
aszerint adakozzék, Mégis egyesek abban vétkesek, amiben Anániás és
Safira. Azt gondolják, hogy ha visszatartják annak egy részét, amire Isten
tart igényt a tizedrendszerben, akkor a testvérek mit sem fognak tudni
erről. Ezt gondolta a házaspár is, kinek példáját figyelmeztetésül nyertük.
Isten ezzel az esettel bizonyítja, hogy vizsgálja a szíveket. Lehetetlen elrejteni előle az ember szándékát és indítékát. Örök figyelmeztetést hagyott
hátra az összes korok keresztényei számára, hogy őrizkedjenek a bűntől,
melyre a szív mindenkor hajlamos.
Bár Anániás és Safira vétkének megismétlését nem követi Isten nemtetszésének látható jele, ez a bűn mégis ugyanolyan visszataszító Isten
138

9 .Tanulmány javasolt olvasmánya

szemében, és oly bizonyosan meglátogatja az ítélet napján a törvénytaposót. Sokan még ebben az életben magukon fogják érezni Isten átkát.
Mikor valaki ígéretet tesz a műnek, ez Istennek tett ígéret, melyet szentül meg kell tartani. Isten szemében nem kevesebb, mint szentségtörés,
templomrablás, ha a magunk hasznára fordítjuk, amit szent művének fejlesztésére ígértünk.
Mikor testvéreink jelenlétében szóbeli vagy írásbeli ígéretet teszünk,
hogy valamennyit adni fogunk, ők a látható tanúi az Isten és köztünk
megkötött szerződésnek. Az ígéretet nem embernek, de Istennek tettük.
Olyan ez, mintha embertársunknak adnánk írott kötelezvényt. Semmi kötelezvény sem kötelezőbb a keresztényre, hogy kifizesse, mint az Istennek
tett ígéret.
Akik így ígérnek valamit embertársaiknak, nem gondolnak arra, hogy
felmentést kérjenek ígéretük alól. Az Istennek, a minden jó adományozójának tett ígéret ennél is sokkal fontosabb; akkor miért akarnánk felmentést az Istennek tett ígéretek alól? Talán kevésbé kötelezőnek tekintsük
az ígéretet, amiért Istennek tettük? Mivel ígérete miatt nem hurcolják
törvényszékre, ezért kevésbé kötelező lenne? Aki vallja, hogy Krisztus kimondhatatlan áldozatának vére mentette meg, meg akarja lopni az Istent? Hiszen a mennyei udvarokban az igazság mérlegére kerülnek ígéretei és cselekedetei.
Mindnyájunknak perünk van a menny bíróságán. Azt akarjuk, hogy
viselkedésünk billentse ellenünk a mérleget? Anániás és Safira esete a
legsúlyosabb természetű volt. Az ár egy részének visszatartásával a Szentléleknek hazudtak. Hasonló mértékben a vétek súlya nyugszik mindenkin, hasonló vétségekért. Mikor Isten Lelkének jelenléte lágyítja meg az
emberek szívét, akkor hajlamosabbak a Szentlélek benyomásaira. Úgy
döntenek, hogy megtagadják magukat – áldozni fognak az Isten ügyére.
Mikor az isteni fény szokatlan erővel ragyog az agy kamráiba, a bűnös
érzései legyőzöttek, az önzés uralkodó hatalma elernyed, és az a kívánság
ébred, hogy a lemondás és jócselekedetek gyakorlásával Jézus Krisztust,
a mintát kövessük. A természettől önző ember hajlama akkor szeretetteljessé, irgalmassá válik a bűnös iránt, ezért ünnepélyes fogadalmat tesz
Istennek, mint Ábrahám és Jákob is tettek. Ilyenkor mennyei angyalok
vannak jelen. Isten és a veszendők iránti szeretet diadalmaskodik az önzés és a világ szerelme fölött. Különösen ez történik, mikor az igehirdető
Bizonyságtételek, 4. kötet, 462-476. (Az ígéretek szentsége)
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Isten Lelkével és hatalmával a megváltás tervét ecseteli, melyet a menny
Fenségese alapozott meg a kereszten hozott áldozattal. A következő szövegekből kiviláglik, hogyan tekinti Isten a fogadalmak kérdését:
„Így szólt Mózes Izráel fiai törzseinek fejedelmeihez: Ezt parancsolja
az Úr: Ha valaki fogadalmat tesz az Úrnak, vagy esküvel megtartóztatásra
kötelezi magát, ne szegje meg szavát; pontosan úgy tegyen, amint mondta.” 3Mózes 30:1,2. „Ne hagyd, hogy a szád bűnbe vigyen, és ne mondd
a követnek, tévedés volt. Különben megharagszik az Isten kijelentésed
miatt, és megsemmisíti kezed művet!” Prédikátor 5:6. „Egy áldozattal
lépek hajlékodba, teljesítem, amit megfogadtam: ahogy ajkamra jött,
és ahogy szám ígérte a szorongatottságban.” Zsoltár 66:13,14. „Csapda
könnyelműen kimondani, hogy megfogadom; és csak a fogadalom után
gondolkodni.” Példabeszéd 20:25. „Ha fogadalmat teszel az Úrnak, a te
Istenednek, ne késlekedj teljesíteni. Mert az Úr, a te Istened szigorúan
beköveteli, és bűn nehezedik rád. Ha nem teszel fogadalmat, nem terhel bűn. De ha egyszer ajkadra jött, tartsd meg, és teljesítsd fogadalmadat, amelyet szabadon tettél az Úrnak, a te Istenednek tulajdon száddal.”
5Mózes 23:21–23.
„Tegyetek fogadalmat az Úrnak, és váltsátok valóra! Mindnyájan,
akik köröskörül vagytok, hozzatok ajándékot a Félelmetesnek.” Zsoltárok 76:11. „Ti mégis megszentségtelenítitek, mert azt gondoljátok: Tisztátalan az Úr asztala, és megvetendő rajta minden étel. Azt mondjátok,
lám, mennyi a munka, és méltatlanul bántok vele, mondja a Seregek
Ura. Átkozott az a csaló, aki – bár van szép hím a nyájában, fogadalmi
áldozatul mégis sérültet áldoz fel. Mert én vagyok a nagy Király, mondja
a Seregek Ura, és nevem félelmetes a népek közt.” Malakiás 1:12-14.
Prédikátor 5: 4,5.
„Ha valamit megfogadtál Istennek, ne mulaszd el teljesítését, mert
nem leli kedvét a bolondokban. Amit megfogadtál, azt tartsd is meg.
Jobb, ha egyáltalán nem teszel fogadalmat, mint ha megfogadsz valamit,
és nem tartod meg.”
Isten részt juttatott az embernek embertársai megmentésének megvalósításából. Az irgalmasság és a jótékonyság cselekedetei által Krisztussal
működhet közre. Az ember mégsem válthatja meg embertársait, hiszen
nem tudna eleget tenni a megsértett igazságszolgáltatás követelményeinek. Ezt kizárólag Isten Fia tudja megtenni, ha félreteszi megtiszteltetését
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és dicsőségét, ha emberi természettel takarja el istenséget, ha eljön a
földre, hogy megalázza magát, és vérét ontsa az emberiség érdekében.
Mikor megbízta tanítványait: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az örömhírt minden népnek”, ezzel Krisztus az emberre hárította
az örömhír terjesztésének feladatát. De míg egyesek hirdetik az igét,
másokat arra szólít, hogy feleljenek meg igényeinek: tizedeket és áldozatokat vár tőlük, amivel eltartják az igeszolgálatot, és az egész világon
elterjesztik a nyomtatott igazságot. Az áldozathozatal Isten eszköze, hogy
felemelje az embert. Az embernek épp ilyen kötelesség szükséges, mert
ez váltja ki szíve legmélyebb szeretetét, ez készteti használatra értelme
legmagasabb képességeit.
Isten bővölködő keze helyezett minden jót a földre, ember iránti szeretetének kifejezéséül. Övé a szegény, és a vallás ügye is az övé. Javakat
helyezett az emberek kezébe, hogy Isten ajándékai emberi közvetítőkőn
át folyhassék – ez a ránk bízott feladat – embertársaink megmentésének
végzése közben; mégse képzeljük, hogy Isten az embertől függne. Az Úr
kiejthetné a szót, melytől minden nyomorgó gazdaggá válhatna. Szempillantás alatt ki tudná gyógyítani az emberiséget összes betegségéből.
Nyugodtan meglenne igehirdetők nélkül; angyalokat tehetne igazsága
követeivé. Felírhatta volna az igazságot az egekbe, rányomtathatta volna a fák leveleire, a mezők virágaira, vagy hallható hangon hirdethette
volna a mennyekből. De a mindenek fölött bölcs Isten egy ilyen utat sem
választott. Tudta, hogy az embernek tennivalóra van szüksége, hogy az
élet áldás lehessen számára. Az Úré az arany, az Úré az ezüst, ha akarná,
a mennyből hullatná; mégis inkább az embert tette intézőjévé, őrá bízta
a javakat, nem azért, hogy összeharácsolja, hanem hogy mások áldására
fordítsa. Ezúton az embert teszi meg eszközzé, melyen át áldásait a világra árasztja. Isten gondolta ki a tized és adakozások rendszerét, hogy az
ember is, akar teremtője, jótékonnyá és önzetlenné, láthassák jellemében, és végül vele együtt részesüljön az örök jutalomban.
Isten embereken át munkálkodik; és aki felrázza az emberek lelkiismeretét, jótettekre serkentve őket, és hogy valóban szívükön hordozzák az
igazság ügyét, nem magától teszi, hanem Isten benne működő Lelke által.
Az ilyen körülmények közt tett fogadalmak szent jellegűek, hiszen Isten
Lelke működésének gyümölcsei. Mikor valaki eleget tesz az ilyen fogadalmaknak, a menny elfogadja az ajándékot, és a nagylelkűek számlájára
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ugyanannyi vagyont ruháznak be a menny bankjában. Az ilyenek biztos
alapot gyűjtenek a jövőre, hogy elnyerhessék az örök életet.
Mikor nem érzik ilyen élénken az Isten Lelkének közvetlen jelenlétét,
mikor a gondolatokat a mindennapi élet gondjai foglalják el, kísértésbe
esnek, hogy kétségbe vonják a kötelezettség erejét, noha önként vállalták; és Sátán sugallatának engedve, azzal érvelnek, hogy túl erős nyomást
gyakoroltak rájuk, és hogy az alkalom izgalmának hatása alatt cselekedtek; hogy túlhangsúlyozták az adakozásra való felhívást, hogy ezeket az
Isten ügyében használják fel; hogy csalárd fondorlattal késztették őket
a fogadalomra, anélkül, hogy teljesen felfogták volna a dolgot. Ezért fel
akartak szabadulni alóla. Hatalmukban van-e a lelkészeknek elfogadni kifogásaikat, és így szólni: „Nem kötelező rád a fogadalmad; felmentünk az
ígéret alól? Ha ezt merik tenni, ők is részesei lesznek a véteknek, melyben
a visszatáncoló ember bűnös.
Minden jövedelmünkből legyen Istené az első juttatás. A zsidóknak
előirt adakozásrendszerben vagy az Úrnak kellett elhozniuk Isten minden ajándékának első gyümölcsét, a nyájaik és gulyáik szaporulatát, vagy
pénzzel kellett megváltani mezőik, gyümölcsöseik és szőlőik termékeit.
Mennyire megváltozott a dolgok rendje a mai időkben! Ha egyáltalán figyelembe veszik az Úr kívánalmait és követelményeit, akkor is utolsónak
hagyják. Holott a munkánknak tízszer annyi pénzre van szüksége, mint
amennyire a zsidóknak volt. Az volt az apostoloknak adott roppant megbízatás, hogy menjenek el az egész világra és hirdessék az örömhírt. Ez
határozza meg a munka kiterjedését és azt a megnövekedett felelősséget, mely a Krisztus követőinek vállán ma nyugszik. Ha a törvény évezredekkel ezelőtt megkívánta a tizedeket és áldozatokat, mennyivel elengedhetetlenebbek ezek ma! Ha a zsidó üdvrendben a gazdagnak, a szegénynek oda kellett adni a birtokukkal arányos összeget, akkor az kétszeresen
elengedhetetlen ma.
A hitvalló keresztények többsége vonakodva válik csak meg javaitól.
Sokan jövedelmük huszadát sem adják Istennek; rengetegen még ennél
is sokkal kevesebbet; míg jelentős csoport meglopja Istent a kis tizedtől,
és mások kizárólag a tizedet adják oda. Ha népünk összes tizede befolyna
az Úr kincstárába, amint kellene, akkor olyan áldásokban részesülnénk,
hogy a szent célokra hozott ajándékok és áldozatok megtízszereződnének, és így nyitva maradna a közeledés, az érintkezés az ember és Isten
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között. Krisztus követőinek nem kellene megrendítő hittérítő történetekre várni, hogy cselekvésre késztesse őket. Ha lelkileg ébren vannak, akkor
minden heti jövedelmükben, legyen az tetemes vagy kevés, meghallanák
Isten és a lelkiismeret hangját, mely ellentmondást nem tűrő hangon követeli az Úrnak esedékes tizedeket és áldozatokat.
Krisztus követőinek ajándékait és fáradozásait nemcsak elvárja tőlük,
hanem bizonyos értelemben elengedhetetlenek. Az egész menny szívén
viseli az ember megmentését, és azt várja, hogy emberekben is felébredjen az érdeklődés a maguk és embertársaik üdvössége iránt. Minden
készen vár, de a gyülekezet mintha elvarázsolt területen állna. Mikor felébrednek és imáikat, gazdagságukat és minden erejüket, vagyonukat a
Jézus lábához helyezik, akkor az igazság ügye diadalmaskodni fog. Az angyalok elképednek, hogy a keresztények milyen keveset tesznek, noha
milyen példát mutatott Jézus, aki nem sajnálta magát még szégyenteljes
halálra sem adni. Hihetetlennek tűnik előttük, hogy amikor egyes hitvallók a világ önzésével jönnek érintkezésbe, akkor így visszaesnek szűklátókörű nézeteikbe és önző indítékaikba.
A keresztény világban ma az egyik legsúlyosabb bűn az Istennel szembeni színlelés és irigység. Sokak egyre hanyagabbul viselkednek a különböző intézmények és vallásos vállalkozások javára tett fogadalmak beváltása iránt. Sokan úgy tekintik a fogadalmat, mintha nem tenné kötelezővé,
hogy meg is fizessék. Ha azt gondolják, hogy a pénzük jelentős hasznot
hajt, ha értékpapírokba vagy áruba ruházzák, vagy ha olyanok vannak az
intézményekben, akiket kifogásolnak, akkor teljesen megengedhetőnek
tartják, hogy azt tegyenek javaikkal, amit akarnak. A becsületesség e hiánya jókora mértékben él azok közt, aki vallják, hogy megtartják Isten
parancsait, és várva várják Uruk és Üdvözítőjük közeli megjelenését.
Maga Isten rendelte el a rendszeres jótékonyságot. Mégis gyakran elutasítják, vagy elodázzák Isten követelményeinek hű fizetését, mintha az
ünnepélyes fogadalmak mit sem jelentenének. Intézményeink azért küszködnek anyagi nehézségekkel, mert gyülekezeteink tagjai elhanyagolják a
tizedfizetést és ígéreteik teljesítését. Ha mind a gazdag, mind a szegény
behozná tizedeit a tárházakba, lenne elég vagyon felmentenünk az ügyet
a pénzügyi szorultság alól, és hogy nemesen előbbre vigyük a hittérítő
tevékenységet, annak különböző osztályain. Isten felszólítja az igazságban hívőket, hogy adják meg neki, ami az övé. Akik azt képzelték, hogy
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ha visszatartják az Istentől, akkor nyerni fognak, végül érezni fogják Isten
átkát, amiért meglopják az Urat. Ha közönyös vagy e téren, azt bizonyítja, hogy vakságban szenvedsz, hogy eltévelyedtél, hogy méltatlan vagy a
keresztény névre.
A gyülekezet felelős egyedi tagjainak fogadalmaiért. Ha látják, hogy
valamely testvérük elhanyagolja fogadalma teljesítését, foglalkozzanak
vele szeretettel, de köntörfalazás nélkül. Ha nincs oly helyzetben, hogy ki
bírná fizetni fogadalmát, és ha méltó tag, és készséges szívű, a gyülekezet
irgalmas lelkülettel segítse ki. Így áthidalják a nehézséget és maguk is áldásban részesülnek. Isten azt akarja, hogy gyülekezetének tagjai tartsák
oly kötelezőnek a vele szembeni kötelezettségeiket, mintha a boltosnak
vagy a piacon tartoznának.
Mindenki tekintse át elmúlt életét, és jusson eszébe, ha meg nem fizetett, meg nem váltott fogadalmakat hanyagolt el, és tegyen rendkívüli
erőfeszítést, hogy az utolsó fillérig kifizesse, hiszen valamennyiünknek
szembe kell néznünk és át kell esnünk a kivizsgálás végső kérdésén, ahol
semmi, de semmi más helyt nem fog állni, csakis a becsületesség, csakis
az igazmondás.
<<< vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány javasolt olvasmánya
AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 7-11. (Isten terve egyházával)
Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak.
Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét
és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből
hívta ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy dicsőségét. Az egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; végül pedig kinyilatkoztatja a „mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt” (Ef. 3: 10)
Isten felmérhetetlen szeretetét.
Az egyházra vonatkozólag a Szentírás sok és csodálatos ígéretet tartalmaz. „Házam imádság házának hívatik minden népek számára.” (Ésa.
56:7) „És adok reájuk és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők lesznek.” „És támasztok nékik drága
plántaföldet, hogy többé meg ne emésztessenek éhség miatt a földön, s
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ne viseljék többé a pogányok gyalázatát. És megismerik, hogy én az Úr, az
ő Istenük velök vagyok és ők népem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten.
Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig
Istenetek, ezt mondja az Úr Isten.” (Ezék. 34:26, 29–31)
„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám, akit választottam,
hogy megtudjátok és higgyetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok
az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz. Én, én vagyok az
Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító! Én hirdettem és megtartottam,
és megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek, és ti vagytok az
én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok.” „Én az Úr, hívtalak el
igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségesévé
teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit,
hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.”
(Ésa. 43:10–12; 42:6–7)
„Jókedvem idején meghallgattalak, és szabadulás napján segítettelek;
megtartlak, és nép szövetségesévé teszlek, hogy megépítsd a földet és
kioszd az elpusztult örökségeket. Így szólván a foglyoknak: Jöjjetek ki és
azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek és minden
halmon legelőjük lesz. Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja
őket délibáb és nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek
forrásához viszi és teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak
lesznek...
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek;
mert megvígasztalá népét az Úr és könyörül szegényein! És szól Sion: Elhagyott az Úr engem és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é
az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.” (Ésa. 49:8–16)
Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a
hűtlen világban. Az egyház minden hitszegése: árulás az ellen, Aki megvásárolta az emberiséget egyszülött Fiának vére által. A földön, már az
ősidőktől kezdve, hűséges lelkek alkották az egyházat. Minden korszakban voltak az Úrnak őszinte őrei, bizonyságtevői. Az intő felhívást voltak
hivatva továbbadni, és ha fegyverzetüket le kellett tenniük, mások ismét
felvették és folytatták a munkát. Isten szövetséget kötött ezekkel a tanúkkal, és így kapcsolta össze földi egyházát a mennyeivel. Angyalait küldte el
Az apostolok története, 7-11. (Isten terve egyházával)
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gyülekezete szolgálatára, és a poklok kapui sem arathattak diadalt felette.
Isten megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Egyetlen felhő sem borulhatott rá az Ő tudta
nélkül. Műve ellen nem léphetett fel olyan ellenséges hatalom, amelyről tudomása nem lett volna. Minden úgy teljesedett, ahogyan előzőleg
kinyilatkoztatta. Nem hagyta el gyülekezetét sohasem, hanem mindazt,
ami bekövetkezett, előbb jövendölésekbe foglalta. Amit Szentlelke által a
próféták egykor kijelentettek, az mind be is teljesedett. Isten véghez viszi
minden szándékát. Trónjának alapzata: szent törvénye, és a sötétségnek
semmiféle hatalma sem döntheti meg. Az igazságot Isten sugallja és védelmezi; diadalt arat minden ellenállás felett.
A lelki sötétség hosszú korszakain át Isten gyülekezete hegyen épült
városhoz hasonlított, melyben az egymást követő nemzedékek alatt, évszázadról évszázadra a tiszta, mennyei tanok tárultak fel. Bármily gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, bizonyos értelemben Isten mégis
legnagyobb figyelmében részesíti; kegyelmének színhelye, ahol készségesen nyilvánítja ki emberi szíveket átalakító hatalmát.
„Mihez hasonlítsuk Isten országát? – kérdezte Jézus –, Avagy milyen
példában példázzuk azt?” (Mk. 4:30) Ugyanis nem talált hozzá hasonlót
a világ országai között. Sőt, az emberi társadalomban sem talált semmit,
amivel összemérhette volna. Földi országok helyzetük és erőviszonyaik
felsőbbségével uralkodnak; Krisztus azonban száműz országából minden
kényszert, vagy erőszakot. Ez az ország emelje és nemesbítse az emberiséget! Isten gyülekezete a szent élet színhelye. Különböző adományokat
kapott és fegyverzete a Szentlélek. Tagjai abban leljék boldogságukat, ha
mások jólétén fáradoznak, és másokra áldást árasztanak.
Csodálatos munka az, melyet az Úr gyülekezetével akar végeztetni,
hogy neve megdicsőüljön. Ezt a munkát Ezékiel próféta látomása ábrázolja, az „áldást hozó víz” jelképe alatt: „Ez a víz a keleti tájékra foly ki és a lapáczra megyen alá és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad és meg�gyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova
e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségök lészen, mert
ez a víz bement oda és azok meggyógyulnak és él minden, valahova e
folyó bement... És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló
gyümölcs fája nevelkedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik
el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök
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onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.” (Ez. 47:8–12).
Az Úr kezdettől fogva munkálkodott népe által, hogy a világot áldásban részesítse. A régi egyiptomiak számára Józsefet választotta ki az Úr az
élet forrásává. Becsületessége megmentette az egész nép életét. A babiloni bölcsek életét az Úr Dániel által mentette meg. Ezek a szabadítások
számunkra mindmegannyi szemléltető képek. Mutatják a világnak felkínált lelki áldásokat, ha azzal az Istennel kötjük össze magunkat, akit József
és Dániel imádott. Akinek szívében él Krisztus szeretete, és ezt hirdeti a
világnak, az munkatársa Istennek – az emberiség áldására. Miközben az
Üdvözítőtől kapott kegyelmet elfogadja, hogy azt másoknak közvetítse,
belőle a lelki élet forrásai áradnak.
Isten hajdan Izráelt választotta ki, hogy általa kinyilvánítsa jellemét az
emberiségnek, és hogy a világ üdvforrásává váljék. Rájuk bízta beszédének és akaratának kinyilatkoztatását. Már Izráel történelmének kezdetén
ködös homályba veszett az istenismeret, a világ népeinek sok bűnös szokása miatt. Egykor ismerték Őt, de „nem mint Istent dicsőítették, sem
néki hálákat nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek és
az ő balgatag szívök megsötétedett.” (Rm. 1:21) Isten azonban nagy kegyelme folytán nem vetett véget életüknek, hanem alkalmat akart nekik
adni, hogy kiválasztott népe által Vele újból megismerkedjenek. Az áldozati szertartások rendszere Krisztust mutatta be és magasztalta fel minden nép előtt, hogy akik Reá tekintenek, életet nyerjenek. Krisztus volt a
zsidó szertartások alapzata. Az előrevetített jelképek rendszere tömören
az egész evangéliumot foglalta magában; szemléltetés volt, amelyben a
megváltás ígéretei egyesültek.
<<< vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET, 571-575. (TAKARÉKOSSÁG ÉS
MAGUNK MEGTAGADÁSA)
A keresztény bölcsesség egyik kitűnő ágazata az anyagiakkal való takarékosság. A felelős vezetők nem eléggé tartják szem előtt ezt intézményeinkben. A pénz Isten egyik nagyszerű ajándéka. Gyermekei kezében
táplálék az éhezőnek, ital a szomjazónak, öltözék a meztelennek; védeBizonyságtételek, 4. kötet, 571-575. (Takarékosság és magunk megtagadása)

147

lem az elnyomottnak, és egészség eszköze a betegnek. Ne költsünk hát
fölöslegesen vagy pazarlón, fényűzőn, a büszkeség vagy nagyravágyás kielégítésére.
A való szükségletek kielégítéséhez a vallásos elv szigorú vonásának kell
uralkodó hatalomnak lennie. A keresztények és világiak érintkezésénél a kereszténynek nem szabad beolvadnia a megszenteletlenbe. Szigorúan tartsuk hát meg élesnek és szembeszökőnek a kettő közti ellentétet. Hiszen két
különböző mester szolgál. Az egyik csoport eltökélten tartani törekszik magát Isten követelményeinek alázatos ösvényéhez – az egyszerűség, őszinte
odaadás, szelídség és alázat ösvényéhez – példaképüket, Jézust követve. A
másik mindenben ellenkezője az elsőnek. Ezen világ szolgái mohón követik
a világ divatjait a pazarló, ruházkodásban, az étvágy felelőtlen, bűnös kényeztetésében. Krisztus ezen a területen jelölte ki a kórházban dolgoznak
munkáját. Nem szabad csökkentenünk a távolságot köztünk és a világiak
közt színvonalukra beállással, a magasztos ösvényről lelépéssel, melyet
az Úr megváltottjai részére készített, hogy azon járjanak. De a keresztény
életben megnyilvánuló vonzerő – a mindennapi munkában megvalósított
elvek, amint az ésszerűség ellenőrzése alatt tartjuk az étvágyat a ruházkodás egyszerűsége, és a megszentelt beszéd és magatartás – világosság lesz,
mely folyvást ráragyog a helytelen szokásúak ösvényére.
Vannak hiú és gyönge emberek, akik nem gondolkodnak mélyen, akikben nincs erkölcsi erő, akik elég balgák, hogy a divat szerelmesei elvonják
és elrontsák őket az örömhír egyszerűségétől, mesterkéletlenségétől. Ha
látják, hogy akik bár vallják, hogy jobb utat javasolnak, mégis amennyire
körülményeik engedik, kényeztetik étvágyukat, és a világ szokásai szerint
öltözködnek, akkor a bűnös kielégülések rabszolgái csak megerősödnek
romlott szokásaikban. Arra a következtetésre jutnak, hogy mégsem állnak
ők annyira távol a helyes úttól, ezért is nincs szükségük rá, hogy alapos változást érjenek el. Isten népe szilárdan tartsa magasra a helyes mértékét, és
gyakoroljon olyan hatást, mely helyesbíti a divat templomában imádkozók
rossz szokásait, és megtörjék a varázslatot, amit Sátán hozott e szegény emberekre. A világiaknak éles ellentétet kellene észlelniük a maguk pazarlása,
és a jobb utat bevezetők egyszerűsége közt, akik a Krisztus követői.
Az élet sikerének titka a kicsiny dolgok gondos, lelkiismeretes végzése.
Isten ugyanolyan gonddal alkotja az egyszerű falevelet, a parányi virágot,
a fűszálat, amint világot teremt. Az erős, szép jellem arányos alkata a kö148
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telesség egyéni tetteiből épül föl. Tanuljanak meg hűségesnek lenni a legkisebb kötelességben csakúgy, mint a legnagyobban. Munkájuk, hacsak
magában nem foglalja az apró dolgokkal való hű, szorgos, gazdaságos törődést, semmiképp sem bírja el Isten felülvizsgálatát.
Az intézményeinkben dolgozó gondosan őrködjék, hogy semmi kárba
ne vesszen, még ha az ügy nem is tartozik közvetlen hatáskörébe. Mindenki, tehet valamit a takarékosságért, úgy tegyetek eleget kötelességeteknek, nem az emberek dicséretéért, hanem hogy elviselje Isten felülvizsgálatát.
Krisztus takarékosságra tanította tanítványait, ami méltó, hogy elgondolkozzunk rajta. Az Úr csodát tett, hogy táplálja a tanításait hallgató, megéhezett ezreket; amikor mindnyájan ettek és megelégedtek, nem engedte,
hogy a maradékot kárba hagyják veszni. Aki szükség esetén roppant sokaságot tudott táplálni isteni hatalmával, most felszólította tanítványait, hogy
szedjék össze a maradékot, hogy semmi kárba ne vesszen. Ezt a leckét úgy a
mi tanulságunkra nyújtotta, mint a Krisztus idején élőkére. Isten Fia mindig
gondol a földi élet szükségleteivel. A lakoma után nem vette semmibe az
ételdarabkákat, noha bármikor tudott volna ilyen lakomát rendezni. Intézményeink munkásai jól tennék, ha magukra vennék a tanítást: „Szedjétek
össze a maradékot, hogy semmi kárba ne vesszen.” Ez minden felelős állást
betöltő kötelessége, követendő példával elől járni.
Akik mindig nagylelkűen felelnek az anyagiakért való felhívásra, hogy
eltartsák Isten művét, és enyhítsék a szenvedést és az éhséget, nem azonosak azokkal, akiket hanyagnak, könnyelműnek, halogatóknak, piszmogónak találnak anyagi dolgaikban. Ezek mindig vigyáznak, hogy ne költsenek többet, mint amennyit keresnek. Elvből takarékosak: kötelességüknek tartják félretenni, hogy legyen miből adakozniuk.
Néhány munkás, akár Izráel gyermekei, eltűri, hogy romlott étvágyuk
és a bűnös kielégülés régi szokásai követeljék nagyhangon a győzelmet.
Ők is, akár ősi Izráel, Egyiptom hagymáira és póréhagymáira vágynak.
Aki kapcsolatban áll intézményeinkkel, ragaszkodjék szigorúan az élet és
egészség törvényeihez, így nem támogatva példájukkal mások egészségtelen szokásait.
A kicsiny dolgokban való törvényszegés vezeti el először a lelket Istentől. Ádám és Éva egyetlen bűnnel, a tiltott gyümölcs fogyasztásával nyitották meg a nyomorúság zsilipjeit a világra. Van, aki jelentéktelennek
Bizonyságtételek, 4. kötet, 571-575. (Takarékosság és magunk megtagadása)
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tartja e vétket, bár azt látjuk, hogy a következményeit nem nevezhetjük
kicsinynek. A mennyben az angyaloknak a cselekvés szélesebb köre és
magasabb szintje jutott osztályrészül, mint nekünk, de ami nekik, és ami
nekünk helyes, az egy és ugyanaz.
Nem a zsugori, filléreskető szellem vezeti a kötelességtudó tisztviselőket, hogy megdorgálják az elharapózott helytelenséget, és mindenkitől
megköveteljék az igaz tetteket, a takarékosságot és lemondást. Nem a
kellő méltóságról leszállás, ha megvédjük intézményeink érdekeit e dolgokban. Akik maguk hűségesek, azok másban is hűséget keresnek. Az
igazgatók intézkedésein uralkodjék szigorú becsületesség, és mindenkire
ezt kell ráparancsolni, aki vezetésük alatt dolgozik.
Az elv embereinek nincs szüksége a zárak és kulcsok korlátjára; nem
kell őrizni és vigyázni őket. Mindig becsületesek és igazak lesznek; egyedül is, mikor senki sem látja őket csakúgy, mint mások szeme előtt. Nem
ejtenek foltot lelkükön bármily összegű nyereségért vagy önző előnyért,
hanem helyteleníteni fogják a hiányosságot. Bár senki más meg nem tudná, ők maguk tudnának róla, és ez megölné az önbecslésüket. Aki nem
lelkiismeretes és megbízható kicsiny dolgokban, akkor sem javulna meg,
ha törvények, korlátozások és büntetések kényszerítenék őt.
Kevésnek van erkölcsi ereje ellenállni a kísértésnek, különösen az étvágynál és a lemondás gyakorlásánál. Némelyeknek túl erős a kísértés, ha
látták, hogy mások harmadszor is étkeznek; azt képzelik hát, hogy éhesek, mikor az érzés nem a gyomor táplálékkérése, hanem az olyan elme
kívánsága, melyet nem erősített meg az elv, nem fegyelmezett a lemondás. Az önuralom és az önkorlátozás falait egyszer se gyengítsük; döntsük
le. Pál, a pogányok apostola mondja: „Sanyargatom és rabságba vetem
testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam méltatlanná ne
váljak.” Amíg megelégednek a kellő táplálékkal és ruházattal, addig kön�nyű megtartóztatni szívüket és kezüket a másé kívánásának és a becstelenség szennyétől.
Akik nem győzedelmeskednek – kerülnek felülre a kicsiny dolgokban
–, nem lesz erkölcsi erejük ellenállni a súlyosabb kísértéseknek. Akik a
becsületességet teszik meg a mindennapi élet uralkodó elvének, őrizkedjenek, hogy ne irigyeljék senki ezüstjét, aranyát, vagy ruházatát. Ameddig
megelégednek az egyszerű élelemmel és ruházattal, addig könnyű lesz
megtartani szívüket és kezüket az irigység és becstelenség szennyétől.
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A gyermek- és ifjúkorban kialakított szokásoknak nagyobb az erejük, mint bármi természetes adottságnak, hogy szellemileg naggyá vagy
törpévé és nyomorékká tegyenek férfiakat és nőket. Hiszen a helytelen
szokásoktól akár a legkitűnőbb tehetségek is eltorzulhatnak és meggyengülhetnek. A jellem nagymértékben a korai években dől el. Az ifjúkorban kialakított helyes, erényes szokások legtöbbször egész életre jelzik
az életben megfutott pályát. Legtöbbször, akik tisztelik Istent, és tiszteletben tartják, ami helyes, már akkor megtanulták e leckét, mielőtt a világ rányomhatta volna a bűn képeit a lelkükre, Az érett korúak általában
olyan érzéketlenek az új benyomásokra, mint a megkeményedett szikla;
ám a fiatalok fogékonyak, és ifjú korban könnyen lehet jellemet alakítani.
Az intézményeinkben foglalatoskodók számos tekintetben a legelőnyösebb helyzetben vannak, hogy helyes szokásokat alakítsanak ki. Senki sem kerül a kísértés hatáskörén túlra, mert minden jellemben vannak
gyenge pontok, melyek veszélybe kerülnek, ha folyton támadják őket. A
Krisztus nevét viselők ne találjanak, mint az önhitt farizeusok, kielégülést
jótetteik felsorakoztatásában, hanem folytonos vigyázással tartják harcra
készen erkölcsi természetüket. Mint megbízható őrök, védjék a lélek fellegvárát. Sose gondolják, hogy percre is ellanyhulhat az éberségük. Egyedül biztonságuk a buzgó ima, és élő hit.
Akik hanyagul kezdenek járni, azt veszik majd észre, hogy mielőtt tudatára döbbennének, lábuk máris hálóba került, melyből lehetetlen számukra a menekülés. Legyen mindenkinek rögzített elve az igazmondás és
becsületesség. Akár gazdagok, akár szegények, akár vannak barátaik, akár
magányosak, jöjjön, aminek jönnie kell, tökéljék el Isten ereje által, hogy
semmi hatás rá nem viszi őket a legcsekélyebb helytelenség elkövetésére.
Értsék meg, hogy egyénenként jórészt rajtuk múlik az intézmények jóléte,
melyeket Isten alapított meg közöttünk.
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET, 645-646. (Egyszerűség a
ruházkodásban)
Pál apostol inti a keresztényeket, hogy ne szabják magukat a világhoz,
hanem alakuljanak át gondolkodásuk megújulásával, hogy felismerjék, mi
az Isten akarata, mi helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes. Mégis soBizonyságtételek, 4. kötet, 645-646. (Egyszerűség a ruházkodásban)
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kan, akik bár Isten gyermekeinek vallják magukat, nem éreznek aggályt,
amiért arany, gyöngy és fényes öltözékek viselésével a világhoz szabják
magukat. Akik meg túl lelkiismeretesek ahhoz, hogy efféléket viseljenek,
azokat szűklátókörűnek, babonásnak, sőt vakbuzgónak tekintenek. Pedig
Isten az, aki kegyelmesen közli velünk ezeket az utasításokat; a végtelen
bölcsesség kijelentései ezek; és akik semmibe veszik, azok a maguk veszedelme és vesztesége árán teszik. Akik ragaszkodnak az Isten szavában
megtiltott díszekhez, azok kevélységet és hiúságot melengetnek szívükben. Az ilyenek magukra akarják terelni a figyelmet. Ruhájuk ezt mondja:
Nézzetek rám, engem csodáljatok. Így a legyezgetés által az emberi természetben rejlő hiúság csak egyre növekedik. Mikor a gondolkodás egyedül Isten tetszésére összpontosul, akkor személyünk minden felesleges
cicomázása eltűnik.
Az apostol szembe helyezi a külső szépítgetést a szelídséggel és a zavartalan lelki nyugalommal, majd az utóbbi értéke mellett tesz tanúságot:
“Isten előtt értékes.” Kifejezett az ellentét a külső csinosítgatás szeretete
és a szelídség, meg a zavartalan lelki nyugalom között. Csakis akkor uralkodik béke és öröm lelkünkben, amikor mindenben az Isten akaratához
való igazodást keressük.
A kiöltözködés szeretete veszélyezteti az erkölcsöket, a keresztény as�szony ellentétévé teszi a nőt, hiszen a keresztényt a szerény szemérmesség és józanság jellemzi. A feltűnő, fényűző ruházat igen gyakran érzékiséget táplál a viselő szívében, aki pedig nézi-látja, annak szívében alantas
szenvedélyt. Isten tudja, hogy a jellem romlását gyakran a büszkeségnek
és hiúságnak a ruházkodásban való kiélése előzi meg. Tudja, hogy a fényes öltözék elfojtja a jócselekedetek kívánását.
Minél többet költ valaki ruházatra, annál kevesebb marad neki, hogy
táplálja az éhezőt, ruházza a meztelent. Így a jótékonyság folyói, melyeknek pedig szüntelenül áramlaniuk kellene, kiszáradnak. A felesleges
díszeknek a magunktól való megtagadásával megtakarított minden ös�szeget odaadhatjuk az ínségeseknek vagy az Úr oltárára helyezhetjük az
örömhír támogatására, a hittérítők más országokba küldésére, a kiadványok megsokszorosítására, hogy a világosság sugarait juttassák el a tévedés sötétjében veszteglő lelkeknek. Minden feleslegesen elköltött összeg
megfosztja az elköltőjét a jót cselekvés értékes lehetőségétől.
Testvérnőm, mennyi időt töltesz a felesleges díszítgetéssel? Olyan időt,
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amivel el kell majd számolnod Istennel. Mennyi pénzt költesz, hogy kielégítsd szeszélyedet és épp olyan hiú szívek tetszését nyerjed meg, mint
amilyen a tiéd? Pedig hiszen az Isten pénzét költöd. Mennyi jót is tehetnél
vele! Mekkora veszteség is ér ebben, és a jövő halhatatlan életben is az
által, amit nem teszel meg! Minden embert a földi életében megtett cselekedetei szerint ítélnek meg. Isten olvas a szív szándékaiban és céljaiban.
Minden cselekedet és minden rejtett dolog nyitva áll mindent látó szeme
előtt. Egyetlen gondolat, szó, tett el nem kerüli figyelmét. Tudja, hogy
őt szeretjük és őt dicsőítjük-e, vagy pedig a magunk kedvére, a magunk
magasztalására cselekszünk. Tudja, hogy az odafelvalókra függesztjük-e
szeretetünket, ahol Krisztus ül az Isten jobbján, vagy pedig a földi, érzéki,
ördögi dolgokra.
Mikor haszontalan, vagy pazarló ruházati cikket öltesz magadra, akkor
a meztelentől tartasz vissza adományt. Mikor a költséges ételek szükségtelenül sokféle változatával teríted meg asztalodat, akkor az éhező táplálását hanyagolod el. Milyen is a mennyei feljegyzésed, hitvalló keresztény? Kérve kérlek, ne pazarold ártalmas és balga bűnös kielégülésre azt,
amit Isten a kincstárába vár el, sem azt a részt, amit a szegénynek kellene
juttatnod. Ne öltözzünk drága ruhába, hanem mint istenfélő asszonyokhoz illik, jócselekedetekbe. Ne szálljon ellenünk az égre az özvegy, sem az
apátlan árva panasza. Ne tapadjon ruhánkhoz emberek vére. Ne pazaroljuk el az értékes próbaidőt a szív büszkeségének melengetésével.
<<< vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 70-76. (Óvás képmutatástól)
Midőn a tanítványok Jeruzsálemben hirdették az evangélium igazságait, Isten igazolta szavaikat; sokan hívőkké lettek. Az első hívők nagy többségét a zsidók vakbuzgósága és gyűlölete elszakította családjuktól és régi
barátaiktól, miért is szükségessé vált, hogy elhelyezésükről és táplálékukról gondoskodás történjék.
Az Írás azt mondja: „Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki”, és
azután felsorolja, hogyan segítettek a szűkölködőkön. Azok a hívők, kiknek házuk vagy birtokuk volt, szívesen feláldozták az ínségesek megsegítésére. Házukat vagy földjeiket eladták, és a pénzt elhozták „és letevék az
Az apostolok története, 70-76. (Óvás képmutatástól)
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apostolok lábainál; aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek
szüksége vala.” (Ap. csel. 5:1–2).
A hívőknek ez az adakozókészsége a Szentlélek kitöltésének volt a következménye. Akik elfogadták az evangéliumot, azoknak „szívük-lelkük
egy vala”. Egyetlen közös érdek uralta őket: a rájuk bízott misszió eredményessége. A haszonlesést nem ismerték. Szeretetük hittestvéreik és az
ügy iránt, amelynek hívei lettek, nagyobb volt, mint a pénz és a vagyon
iránti szeretetük. Eljárásuk bizonyította, hogy az emberi lelkeket többre
becsülték a földi jólétnél.
Ez ismétlődik meg mindannyiszor, valahányszor Isten Lelke hatja át az
ember életét. Akinek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követi Annak
példáját, Aki érettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által gazdagok legyünk. Isten kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást
– az evangélium művének fejlesztésére szolgáló eszköznek tekint. Így volt
ez az első keresztény gyülekezetben, így van ma is. Mélységes benyomást
gyakorol a hallgatóságra a gyülekezet által hirdetett igazság, ha észrevehető a tagokon, hogy a Lélek ereje által elfordultak a világ dolgaitól és áldozatot hoznak, hogy embertársaik is hallhassák az evangéliumot.
A hívők jótékonykodó és önfeláldozó példaadásával szemben azonban kirívó ellentét volt Anániás és Safira eljárása. Az ihletett író előadása szerint ez az esemény sötét folt az első gyülekezet történetében.
Ezek az állítólagos tanítványok a többiekkel együtt abban a kiváltságban
részesültek, hogy az evangéliumot az apostolok ajkáról hallhatták. A
többi hívővel együtt jelen voltak, amikor az apostolok imája után „megmozdult a hely, ahol egybegyűltek” és „betelének mindnyájan Szentlélekkel” (Ap. csel. 4: 31). Meggyőződés hatotta át az összes jelenlevőket,
és Anániás és Safira megfogadták, hogy bizonyos birtok eladásának árát
az Úrnak szentelik.
Később azonban Anániás és Safira megszomorították a Szentlelket,
amennyiben kapzsiság fogta el őket. Ígéretüket megbánták. Csakhamar
eloszlott annak az áldásnak éltető befolyása, amely szívüket hő vággyal
töltötte el, hogy Krisztusért nagy dolgot cselekedjenek. Úgy érezték,
hogy elhamarkodták a dolgot, és elhatározásukat még meg kell gondolniuk. Az ügyet megbeszélték egymás között, és arra az elhatározásra jutottak, hogy fogadalmukat nem teljesítik. De miután látták, hogy a hívők
nagy tiszteletben részesítik azokat, akik testvéreik nyomorának enyhíté154
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sére megváltak vagyonuktól, ők is elhatározták a birtok eladását. Szégyellték azonban kapzsiságukat a testvérek előtt felfedni; az ünnepélyesen Istennek tett fogadalmat sem akarták visszavonni. Elhatározták,
hogy látszólag az egész összeget beadják a közös pénztárba, azonban
annak nagy részét mégis megtartják maguknak. Így akarták biztosítani
eltartásukat a közös vagyonból, és egyszersmind élvezni testvéreik nagy
szeretetét.
Isten azonban gyűlöli a képmutatást és a hazugságot. Anániás és Safira
Istent csalta meg eljárásával. Hazudtak a Szentléleknek, és bűnükre gyorsan borzalmas ítélet zúdult. Amikor Anániás elhozta adományát, Péter így
szólt hozzá: „Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szentlelket, és a mezőnek árából félre tégy? Nemde megmaradva,
néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy
ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem
Istennek.”
„Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.”
„Nemde megmaradva néked maradt volna meg” – mondotta Péter.
Anániást senki sem kényszerítette, hogy áldozza fel tulajdonát a közös
célra. Szabad elhatározásából cselekedett. De amikor a tanítványokat
akarta megcsalni, a Mindenhatónak hazudott.
„Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége,
nem tudva mit történt, beméne. Monda pedig néki Péter: Mondd meg
nékem, vajon ennyiért adtátok-é el a földet? Ő pedig monda: Igen ennyiért. Péter pedig monda néki: Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak
Lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábai, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál és
meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találók őt és kivivén, eltemeték
férje mellé: És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallják vala.” (Ap. csel. 5:3–11).
A végtelen Bölcsesség látta, hogy az isteni harag ezen rendkívüli megnyilatkozására szükség van, hogy a fiatal gyülekezetet megóvja az erkölcsi
hanyatlástól. Tagjainak száma gyorsan növekedett; a gyülekezetet veszély
fenyegetné, ha az erős szaporodás mellett olyan férfiak és nők jutnának
be, akik azon ürügy alatt, hogy Istent szolgálják, a Mammont imádnák.
Ez az ítélet bebizonyította, hogy emberek nem csalhatják meg az Istent,
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aki látja a szívben rejtőző bűnt, és gondja van rá, hogy meg ne csúfolják.
Figyelmeztetés volt ez a gyülekezet számára, hogy kerüljön minden látszatot és képmutatást. Óvakodjék attól, hogy meglopja Istent.
Nemcsak az első gyülekezetnek, hanem minden eljövendő nemzedéknek szolgáljon intelmül Isten haragjának ez a példája a kapzsiság, a csalás és a képmutatás ellen. Anániás és Safira lelkében először a kapzsiság
ébredt fel; vágy arra, hogy visszatartsanak valamit abból, amit Istennek
ígértek. Ez vezette őket csalásra és képmutatásra.
Isten az evangélium hirdetését gyermekeinek munkájától és adományaitól tette függővé. A tized és az önkéntes adományok képezik Isten
művének jövedelmét. Az emberekre bízott anyagiak és javak meghatározott részét igényli Isten: a tizedet. Azonban mindenkinek szabad elhatározására bízza: akar-e többet adni a tizednél vagy sem? De ha a Szentlélek késztetésére valaki fogadalmat tesz, hogy bizonyos összeget adjon,
akkor a fogadalmat tevő nem tarthat többet igényt az odaszentelt részre.
Még emberekkel szemben tett ilyen ígéretek is kötelezőnek tekintendők,
mennyivel inkább kötelezőek akkor az Istennek tett ígéretek! Avagy a lelkiismeret ítélőszéke előtt tett ígéretek kevésbé kötelezőek, mint az emberek közötti írásbeli egyezmények?
Ha az emberi szívet isteni fény rendkívüli világossága és ereje hatja
át, akkor az öröklött önzés elveszti hatalmát, és helyét az a vágy tölti be,
hogy az Úr ügyéért áldozatot hozzon. Ne higgye azonban senki sem, hogy
ígéretét Sátán akadékoskodása nélkül válthatja valóra. Sátán nem szívesen látja, ha a földön a Megváltó birodalmát építik. Azt tárja a lelkek elé,
hogy az ígéret túlzott volt és akadályozni fogja birtokszerzési vágyukat,
avagy családjuk igényeinek kielégítését.
Isten az embereket javakkal áldja meg, hogy módjuk legyen művének
előbbre viteléhez hozzájárulni. Küld napsugarat és esőt; fejleszti a növényeket; ád egészséget és képességet anyagiak szerzésére. Minden áldásunkat jóságos keze osztogatja. Viszonzásul azt kívánja, hogy férfiak és
nők úgy bizonyítsák be hálájukat, hogy annak egy részét tized és adományok, azaz hála-, áldozati és bűnbánati adakozások alakjában térítsék vis�sza. Ha az Isten által meghatározott ezen terv szerint – minden jövedelem
tizede, önkéntes vagy áldozati adományok – kincstárába befolynának, akkor fölöslegek mutatkoznának az Úr művének előmozdítására.
Az emberek szívét azonban az önzés megkeményíti; hasonlóan Aná156
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niás és Safirához, kísértésbe jönnek, és a pénz egy részét visszatartják;
de úgy állítják be a dolgot, mintha Isten követelményeinek eleget tettek
volna. Sokan élvezeti célokra pazarolják pénzüket. Mialatt vágyaikat elégítgetik ki, és gyönyöreiknek hódolnak, Istennek csak néha és nem szívesen hoznak szegényes áldozatot. Elfelejtik, hogy Isten egy napon pontos
számadást kér majd tőlük javaik hovafordításáról, és azt az alamizsnát,
amelyet kincstárába juttatnak, éppúgy nem fogadja el, mint annak idején
Anániás és Safira adományát.
Isten azt óhajtja, hogy tanuljunk abból a súlyos büntetésből, amely
ezeket a hitszegőket sújtotta. Lássuk meg, hogy mennyire megveti és
gyűlöli a képmutatást vagy a csalást. Anániás és Safira a Szentléleknek
hazudtak, amikor azt mondták, hogy az egész összeget odaadták; ezáltal elveszítették mind a földi, mind az eljövendő életet. Az az Isten
ítél ma is minden hazugság felett, aki őket megbüntette. A hazudozás
szörnyűség előtte. Kijelentette, hogy a szent városba „nem megy be
semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik.”
(Jel. 21:27) Vegyük nagyon komolyan az igazmondást. Váljon az igazmondás második természetünkké! Az igazsággal játszani, és önző terveink kedvéért alakoskodni, a hit hajótörését jelenti. „Álljatok hát elő,
körülövezvén derekaitokat... az igazságnak mellvasába.” (Ef. 6:14) Aki
hazugságot szól, olcsó áron eladja a lelkét. Hazugságai szükség esetén
látszólag jó szolgálatokat tesznek. Azt hiszi, hogy üzleti előnyökhöz
juthat, melyeket becsületes úton nem tudna elérni, végül azonban
oda jut, hogy többé senkiben sem bízhat meg. Mivel maga hazug, mások szavában sem hisz többé.
Anániás és Safira esetében a csalás bűnét gyorsan követte a megtorlás. A gyülekezet későbbi történelmében ugyanez a bűn gyakran megismétlődött, sőt még a mi időnkben is sokszor előfordul. Ha nem is követi
azonnal Isten haragjának megnyilvánulása, azonban szemei előtt ez a bűn
most sem kevésbé gyűlöletes, mint volt az apostolok idejében. Az intés
nekünk szól. Isten nyilvánosan megmutatta gyűlöletét e bűnnel szemben.
A képmutatás és kapzsiság valamennyi híve biztos lehet abban, hogy eljárásával saját lelkét károsítja meg.
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ELŐTTED AZ ÉLET, 134-144. (AZ ÜZLETI ALAPELVEK ÉS
MÓDSZEREK)
„Aki feddhetetlenül él, biztonságban él...” (Péld 10:9.)
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).
„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).
158
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„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapszik” (Péld 13:11).
„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.). „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; 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,
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képességekkel, és a világba helyezett bennünket, hogy elvégezzük általa
kijelölt munkánkat.
Isten minden embernek megszabta a maga munkáját (Mt 13:34), amelyre képességei alkalmassá teszik, s amellyel a legjobbat teheti önmagának
és felebarátainak. Így adhatja meg az ember a tiszteletet Istennek.
Munkánk vagy elhivatásunk Isten nagy tervének egy része, azért ha Isten akaratával összhangban végezzük azt, Ő maga felelős az eredményekért. Mint „Isten munkatársai” (1 Kor 3:9) kötelességeinket híven teljesítenünk kell az Ő utasításai szerint. Így nem lesz helye számunkra az aggasztó gondoknak. Szorgalom, hűség, gondoskodás, takarékosság és tapintat
szükséges mindnyájunk számára. Minden képességünket a legnagyobb
mértékben gyakorolnunk kell; mégsem saját erőfeszítéseinek sikeres kimenetelére kell építenünk, hanem Isten ígéreteire. Az Ige, amely táplálta
Izraelt a pusztában, és támogatta Illést az éhség idején, ma is ugyanazzal
a hatalommal bír: „Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit
együnk? vagy: Mit igyunk: vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a
pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő
igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:31-33).
Isten, aki hatalmat ad az embernek a gazdagság megszerzésére, ezt
az ajándékot egy meghatározott kötelezettséggel kötötte össze. Minden
szerzeményünkből igényt tart egy részre. A tized az Úré. „A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré ... És minden tizede
a baromnak és juhnak ... és minden az Úrnak legyen szentelve” (3 Móz
27:30-32). Jákobnak Béthelben tett fogadalma mutatja ennek a kötelezettségnek széleskörű elterjedését: „... valamit adándasz nékem, annak
tizedét néked adom” (1 Móz 28:22).
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba” (Mal 3:10), hangzik
Isten parancsa. Nem a hálára vagy a bőkezűségre hív fel bennünket. Ez
csupán az egyszerű becsületesség dolga. A tized az Úré, azért megparancsolja, hogy adjuk vissza neki azt, ami az övé.
„... a sáfároktól megkívántatik az, hogy mindenik hívnek találtassék” (1
Kor 4:2). Ha a becsületesség az üzleti élet lényeges alapelve, nem kell-e
elismernünk Isten iránti kötelezettségünkben is ezt?
Sáfárságunk feltételei kötelezettségeket rónak ránk Isten és az emberek iránt. Az élet ajándékáért minden ember adós a Megváltó szerete160
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tének. Eledelünket, ruházatunkat, lakóhelyünket, testünket, lelkünket és
értelmünket mind az Ő vérével vásárolta meg; és így a hála és a szolgálat
reánk rótt kötelezettsége által Krisztus a mi felebarátainkhoz kötött bennünket. Megparancsolja nekünk: „... szeretettel szolgáljatok egymásnak”
(Gal 5:13)! „... amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb
atyámfiai közül, én vélem cselekedtétek meg” (Mt 25:40).
Pál kijelenti: „Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok” (Róm 1:14). Így mi is adósai vagyunk egymásnak. Ha Isten bennünket jobban megáldott, mint másokat, akkor kötelezettségeink vannak minden olyan embertársunk iránt,
akiknek áldására lehetünk.
Ezek az igazságok nem vonatkoznak jobban a bezárt szobákra, mint az
irodahelységekre. A javak, amelyeket kezelünk, nem a mi tulajdonaink,
azért ezt a tényt sohasem téveszthetjük szem elől. Mi csak sáfárok vagyunk, ezért Isten és embertársaink iránti kötelezettségeink teljesítésétől
függ mind embertársaink jóléte, mind a mi sorsunk erre és az eljövendő
életre is.
„Van olyan, aki bőven adakozik és annál inkább gazdagodik; és aki
megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jóltevő
ember megkövéredik; és aki mást felüdít, maga is üdül” (Péld 11:24-25).
„Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt”
(Préd 11:1).
„Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj...; ...holott az semmi,
mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és
az ég felé elrepül!” (Péld 23:4-5).
„Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek” (Lk 6:38).
„Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.
Ekképpen megtelnek a te csűreid eleséggel, és musttal áradnak el sajtód
vállúi” (Péld 3:9-10).
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló
az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem
árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt,
és nem veszi el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a
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mezőn, azt mondja a Seregek Ura. És boldognak mondanak titeket mind
a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregek Ura”
(Mal 3:10-12).
„Ha az én rendeléseim szerint járok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek: Esőt adok néktek idejében, és a föld
megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét. És a ti cséplésetek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek
kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Mert békességet
adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne rettentsen; és
kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át ti
földeteken” (3 Móz 26:3-6).
„Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét” (Ésa 1:17). „Boldog,
aki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr
megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának” (Zsolt 41:2-3). „Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a
szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki” (Péld 19-17).
Aki ilyen befektetést tesz, kétszer annyi kincset halmoz fel. És ha itt is
kell hagyni az ezeken kívül szerzett, de bölcsen felhasznált javakat, mégis
kincset gyűjtött az örökkévalóságra; a jellemnek azt a kincsét, amely a
legértékesebb vagyon a földön és a mennyben.
Becsületes üzletvezetés
„Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időkben, és jóllaknak az éhség napjaiban” (Zsolt 37:18-19).
„Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében... ; ... aki kárára esküszik, és meg nem változtatja” (Zsolt 15:2-4). „Aki
igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki
kezeit rázván, nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet
ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson: Az magasságban
lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.
A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot” (Ésa 33:1517).
Isten Igéjében elénk tárja a sikeres ember képét, akinek élete a szó
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legigazibb értelmében eredményes, akit a menny és a föld tisztel. Jób ezt
mondja tapasztalatáról:
„Amint java-korom napjaiban valék, amikor Isten gondossága borult
sátoromra!Mikor még a Mindenható velem volt és körülöttem voltak
gyermekeim;Mikor lábaimat édes tejben mostam, és mellettem a szikla
olajpatakokat ontott; Mikor a kapuhoz mentem, fel a városon; a köztéren
székemet felállítám: Ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek is fölkeltek és álltak. A fejedelmek abbahagyták a beszédet, és tenyeröket szájukra tették. A főemberek szava elnémult, és nyelvök az ínyökhöz ragadt.
Mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, és amely szem látott, bizonyságot tett én felőlem. Mert megmentém a kiáltozó szegényt,
és az árvát, akinek nem volt segítsége.
A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendeztetém. Az igazságot magamra öltém és az is magára ölte engem; palást és
süveg gyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme valék, és a sántának
lába. A szűkölködőknek én atyjok valék, az ismeretlennek ügyét is jól meghányám-vetém. Az álnoknak zápfogait kitördösém, és fogai közül a prédát
kiütém vala” (Jób 29:4-17).
„A jövevény nem hált az utczán, ajtómat az utas előtt megnyitám” (Jób
31:32).
„Hallgattak és figyeltek reám, és elnémultak az én tanácsomra. Az én
szavaim után nem szóltak többet, s harmatként hullt rájok beszédem.
Mint az esőre, úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra.
Ha rájok mosolyogtam, nem bizakodtak el, és arczom derűjét nem sötétíték be. Örömest választottam útjokat, mint főember ültem ott; úgy laktam ott, mint király a hadseregben, mint aki bánkódókat vigasztal” (Jób
29:21-25).
„Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást” (Péld 10:22).
A Bölcsesség kijelenti: „Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság” (Péld 8:18).
A Biblia elénk tárja, hogy mi az eredménye annak, ha eltérünk a helyes
alapelvektől Istennel és egymással való bánásmódunkban. Isten így szól
azokhoz, akikre rábízta ajándékai, de mégis közönyösek vele szemben:
„... Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegedtek;
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ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zakóra bérel...
; ... Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok
arra!” (Agg 1:5-9). „Az előtt elmentek a húszas garmadához, és tíz lett;
elmentek a sajtóhoz, hogy ötven vederrel merítsenek, és húsz lett” (Agg
2:16). „... Mi okért? azt mondja a Seregek Ura. Az én házamért, amely ím
romban áll...” (Agg 1:9). „Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis
csaltok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az
áldozni valóval” (Mal 3:8). „Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot,
vonta meg a föld az ő termését” (Agg 1:10).
„Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabonaajándékot
vesztek tőle: bár faragott kőből építettetek házakat, de nem lakoztok
azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak
borából” (Ámós 5:11). „Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást
mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt,
amelyekkel elhagytál engem. A te fiaid és leányaid más népnek adatnak,
és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz
erő a te kezedben” (5 Móz 28:20. 32).
„... aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja
azt, a halálakor pedig bolonddá lesz” (Jer 17:11).
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.
„Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek és igazságnak elfordíttatását látod a tartományban: ne csudálkozzál e dolgon; mert egyik
felsőrendű vigyáz a másik felsőrendűre,...” (Préd 5:8). „Nincs setétség és
nincs a halálnak árnyéka, ahova elrejtőzhessék a gonosztevő” (Jób 34:22).
„Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet ... És mondják:
Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?” (Zsolt
73:11). „Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok,
mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat” (Zsolt 50:21).
„Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé egy könyv
repül vala... Ez az átok, amely kihat az egész föld színére; mert mindaz,
aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni... Kibocsátom ezt, szól a Seregek
Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik
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és én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt s annak
fáit és köveit” (Zak 5:1-4).
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.
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?”
(Mk 8:36-37).
Ez olyan kérdés, amelyet minden szülőnek, minden tanítónak és minden tanulónak meg kell fontolnia, minden embernek meg kell szívlelnie:
ifjúnak és öregnek egyaránt. Az az üzletvitel vagy életterv, amely csak ennek a földi életnek rövid éveit foglalja magában, és nem tesz előkészületet a vég nélküli jövőre - legyen az bármely tökéletes és kifogástalan, nem
ér semmit. Tanítsuk meg az ifjúságot arra, hogy vegyék be számításaikba
az örökkévalóságot! Tanítsuk meg őket arra, hogy válasszák a helyes alapelveket és keressék a maradandó javakat, hogy olyan kincset gyűjtsenek
maguknak a mennyben, amelyek el nem enyésznek, amelyeket tolvajok
el nem lopnak, és a moly meg nem emészt, „... szerezzetek magatoknak
barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak
benneteket az örök hajlékokba” (Lk 12:33; 16:9)!
Mindazok, akik így cselekszenek, a lehető legjobban felkészülnek a
földi életre. Egy ember sem gyűjthet kincset a mennyben anélkül, hogy
általa meg ne gazdagodna, nemesedne élete ezen a földön is.
„... a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a
jövő életnek ígérete” (1Tim 4:8).
<<< vissza a 12. tanulmányhoz
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 9. KÖTET, 51-60. (A világ segítségedre
szorul)
A mű nagysága készséges bőkezűségre szólítja Isten népét. Afrikában,
Kínában, Indiában ezrek, sőt milliók nem hallották még a jelen igazság
üzenetét. Figyelmeztessük őket. A tenger szigetei várják Isten ismeretét.
Ott kell iskolákat alapítanunk, hogy a közelükben levő magasabb iskolákra
készítsük elő a tanulókat, ahol kiképzést és nevelést kapnak, majd visszaküldik őket szigeteikre, hogy másokat is az elnyert világosságban részesítsenek.
Országunkban is sok tennivaló vár. Be kell hatolnunk sok városba, és
figyelmeztetnünk őket. Az örömhírhirdetők találjanak utat mindenhová,
ahol az emberek értelmét a vasárnap törvények, és az állami iskolákban
való hitoktatás kérdése foglalkoztatja. Az hátráltatja az ügy előretörését,
hogy a hetediknapi adventisták elmulasztják ezeket a gondviselés adta
lehetőségeket.
Az Úr intézőinek jelölt ki minket. Hű elosztásra kezünkbe helyezte javait. Most kéri, adjuk vissza, ami az övé. Elkülönített részül tartja fönn
magának a tizedet, hogy használjuk az örömhírnek a világ minden részébe való eljuttatására. Testvéreim, valljátok be bűneiteket és hagyjátok el
önzéseteket. Hozzátok el az Úrnak ajándékaitokat és áldozataitokat. Hozzátok be a visszatartott tizedeket is. Gyertek, valljátok be hanyagságotokat. Fogjátok szaván az Urat, amint felszólított. „Megdorgálom érettetek
a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök
meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura.” (Malakiás 3:11.)
Önzésünk akadályozza Isten munkáját
Az Úr tudtomra adta, hogy visszatartjátok a tizedet, melyet hűségesen be kellene hoznotok az Úr kincstárába az igehirdetők és hittérítők
támogatására, akik házról-házra járnak, és megnyitják az embereknek a
Szentírást. Az önzés nagyon lelassította a világméretű örömhírterjesztést.
Néhányan a hitvalló keresztények soraiban sem értik meg, hogy azokkal a
javakkal kell támogatniuk az örömhír művét, melyet Krisztus őnekik adott.
Pénzre van szükség, hogy fejleszteni tudjuk a világ minden részén folyó
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munkát. Ezrek és ezrek halódnak bűnükben. Az anyagiak hiánya az igazság
hirdetésének kerékkötője, pedig el kell annak jutnia minden nemzethez,
törzshöz, nyelvhez és néphez. Férfiak állnak készen, hogy elinduljanak az
Úr hírnökeként, de mivel üres a kincstár, nem küldhetjük őket oda, ahol
az emberek kérik, hogy jöjjön valaki, és tanítsa őket az igazságra.
Sokan vágyakoznak meghallani az élet szavát. De miként hallhatnák
igehirdetők nélkül? És akiket elküldenénk, hogyan éljenek meg támogatásunk nélkül? Isten azt akarja, hogy rendesen gondoskodjunk munkásairól. Isten tulajdonai ők, és őt gyalázzuk meg, ha úgy kényszerítjük dolgozni szolgáit, hogy egészségüknek ártson. Azzal is Istent gyalázzuk, ha a
pénzszűke miatt nem küldünk munkásokat a szűkölködő mezőkre.
Ahelyett, hogy a Világtanács tisztviselőire panaszkodnánk, amiért nem
tudnak felelni az emberekért és anyagiakért hangzó számos kérésre, gyülekezetünk tagjai önmegtagadással és a mű fejlesztésére való nagylelkű
adakozással tegyenek bizonyságot az igazság hatalmáról. Testvérnőink
legyenek takarékosak. Ne tegyenek költséges díszeket ruháikra. Szüntessetek be minden fölösleges kiadást. Minden család vigye el tizedét és
ajándékait az Úrnak.
Isten alamizsna-osztói
Az igazán megtértek az Úr alamizsna osztóinak tekintik magukat, és
odaadják a mű fejlesztésére az Úr által kezükbe helyezett javakat. Ha engedelmeskednénk Krisztus szavainak, elég pénz állna kincstárában ügye
szükségleteire. Bőven bízott javakat emberekre, hogy előrevigyék könyörületének és jóakaratának tervét. Most felszólítja intézőit, hogy ruházzák
pénzüket az éhesek táplálásába, meztelenek ruházásába és az örömhírnek a szegények közötti hirdetésébe. Önfeláldozás nélkül soha el nem éritek jellemetek tökéletességét.
Munkánk történelmében sohasem volt fontosabb idő, mint a mai.
Malakiás harmadik fejezetének üzenete szól hozzánk. Elénk tárja a becsületesség szükségességét az Úr, és az Úr munkája iránt. Testvéreim, ha
visszatartjátok az Úrtól, ami az övé, átok lesz számotokra a pénz, melyet
vevésre, eladásra és nyerészkedésre használtok. Az Úr ügyének fejlesztésére ránk bízott javakat arra kell használnunk, hogy a világ minden részébe eljuttassuk az evangélium örömhírét.
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Mi vagyunk Krisztus tanúi. Ne hagyjuk, hogy világi érdekek és tervek
kössék le időnket és figyelmünket. Magasabb érdekek forognak itt kockán. „Keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát.” Krisztus
önként és jókedvvel adta oda magát Isten akaratának teljesítésére. Engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ha látjuk,
mi mindent tett értünk, ne tekintsük tehernek a lemondást. Ne riadjunk
vissza, ha részt kell vennünk Krisztus szenvedéseiben. Halála indítsa meg
minden porcikánkat, tegyen készségessé, hogy neki tudjunk szentelni
mindent, amink van, amik vagyunk. Mikor arra gondolunk, hogy mi mindent tett értünk, hála és szeretet töltse be szívünket, és fordítsunk hátat
minden önzésnek. Krisztus szeretetének kényszerítő hatása alatt, milyen
kötelességet utasíthatna vissza a szívünk?
Igénytelenségünk segítségével tegyünk meg mindent Isten könyörületműve fejlesztésére. Tudjuk-e anélkül szemlélni isteni leereszkedését,
az Isten Fia által elviselt kínokat, hogy meg ne töltene a kívánság: engedje, hogy mi is áldozzunk érte? Nem nagy megtiszteltetés talán, ha együtt
munkálkodhatunk vele? Jézus elhagyta mennyei otthonát, keresésünkre
indult. Legyünk hát bojtáraivá, kutassuk fel az elveszettet és tévelygőt.
Életünkkel tanúsítsuk Isten gyöngédségét és sajnálkozását.
Az Úr azt kívánja, hogy népe figyelmes és gondoskodó legyen. Azt kívánja, hogy mindenben takarékosak legyünk. Ha a pénz, melyet költséges
bútorokra és személyünk díszítésére költünk, a hittérítő területek munkásainak rendelkezésére állna, Krisztus keresztjének diadala megsokszorozódna.
Nem mindenki ajánlhat fel nagy összegeket, nem mindenki végezhet
hatalmas munkát, csodálatos tetteket, de mindenki lehet lemondó, mindenki követheti az Üdvözítő önzetlenségét. Van, aki gazdag ajándékokat
hozhat az Úr kincstárába, mások csak filléreket adhatnak, de az Úr elfogad minden őszintén hozott ajándékot.
Azt a pénzt kérjük, amit felösleges dolgokra költötök. Testvéreim, ne
pazaroljatok szükségtelen holmikra. Azt gondoljátok, hogy a kis összegek
nem sokat számítanak, holott sok kicsi sokra megy. Tegyetek félre mindennemű fényűző költekezést. Semmit se vegyetek, ami csak fitogtatásra
jó. Pénzed megmentett lelkeket jelent. Adakozzatok rendszeresen. Van,
aki nem adhat komoly összegeket, de mindenki tehet félre valamit hetente a Mesterért. A gyermekek is vegyék ki részüket. A szülők tanítsák
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meg gyermekeiket, hogy takarítsák meg, adják az Úrnak filléreiket. Az
igehirdetőket igénytelenség és áldozatok segítségével kell támogatnunk.
Isten népének önmegtagadása embereket hozhat hitünkbe; és mikor rájuk kerül a sor, ők segítik növelni az áldozatokat, melyek előbbre viszik az
Úr művét.
Félreérthetetlen bizonyítékok mutatnak a vég közelségére. Készítsük
el az utat a béke fejedelmének eljövetelére. Gyülekezetünk tagjai ne panaszkodjanak, amiért oly gyakran szólítják őket adakozásra. Mi teszi szükségessé a gyakori fölhívásokat? A hittérítő vállalkozások gyors növekedése. Ne torpantsuk meg e vállalkozások növekedését azzal, hogy nem adakozunk. A gyülekezetekből szálljon ima Istenhez nagyobb odaadásért és
bőkezűségért. Testvéreim, ne kérjétek az örömhírterjesztés csökkenését,
míg akadnak megmentésre váró lelkek. Viseljük szívünkön a lélekmentést visszaesés nélkül. Gyülekezetünk nem teheti félre kötelességét, csak
a Mester megtagadása árán. Nem mindenki lehet hittérítő, de mindenki
adakozhat a külföldi hittérítésre.
Új területekre kell behatolnunk, ezért feltétlen szükség van segítségetekre. Semmibe vegyük talán a megbízást, lemondva a megbízatással
járó ígéretekről? Isten népe ne váljon hanyaggá és közönyössé, ne tagadja meg javait Isten ügyének fejlesztésétől. Megteheti-e ezt anélkül, hogy
megszakítaná Istennel a kapcsolatát? Azt gondolhatja, hogy így pénzt takarít meg, ámde ez ijesztő takarékosság elszakítja őt Istentől.
Testvéreim, túl késő ahhoz, hogy időtöket, erőtöket a magatok szolgálatára szenteljétek. Az utolsó nap ne találjon benneteket mennyei kincsek híján. Igyekezzetek kiterjeszteni a kereszt diadalát, felvilágosítani a
lelkeket, munkálkodni embertársaitok üdvösségéért. Így munkátok kiállja
majd a súlyos tűzpróbát.
Isten minden igaz, önfeláldozó munkása készséges pénzét is, magát is,
átadni mások javára. Krisztus mondja: „Aki szereti életét, elveszti azt, de
aki gyűlöli életét e világon, megmenti azt az örök életre.” (János 12:25.)
Az igaz keresztény azzal mutatja ki Isten és ember iránti szeretetét, hogy
buzgón, figyelmesen törekszik segíteni, ahol segítség kell. Lehet, hogy e
szolgálatban életét veszíti, de mikor Krisztus eljön, hogy egybegyűjtse
drágaköveit, újra megtalálja azt.
Testvéreim, ne költsetek sok pénzt és időt a külső megjelenésre, mert
akkor sok mindent kénytelenek lesztek elvégezetlenül hagyni, ami megBizonyságtételek, 9. kötet, 51-60. (A világ segítségedre szorul)
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nyugtatná, fölüdítené mások fáradt lelkét. Tanuljuk meg hűségesen fölhasználni az alkalmakat, melyek gyakran utunkba kerülnek, hogy fényt és
reményt vihessünk mások életébe. Hogyan használhatnánk ki ezen alkalmakat, ha kizárólag magunkkal törődünk. Aki magát tekinti a világ közepének, számtalan lehetőséget mulaszt el, hogy áldást hozzon magára, és
másokra is. Krisztus szolgája minden körülmények között kérdezze meg
magát, hogy mit tehetne mások segítésére! Miután minden tőle telhetőt
megtesz, bízza Istenre a következményeket.
Isten mindenkinek adott örömet, melynek szegény és gazdag egyformán örvendhet. Azt az örömöt adja, mely a gondolat tisztaságában
és az önzetlen tettek ápolásában található; mely a szerető szavak szólásából és jóságos tettek cselekvéséből fakad. Akik ilyen szolgálatot végeznek, azokból Krisztus világossága ragyog, fölvidítva sok bánat által
elsötétített életet.
Az a kísértés érhet, hogy földbe ruházd pénzedet. Talán gyermekeid
tanácsolják ezt, holott ennél jobb lépést is tehetsz. Az Úr azért bízta rád
pénzedet, hogy bölcsen kereskedj vele. Add ki kamatra, hogy mikor eljön,
megkettőzve találja talentumaidat. Nem látod? Azt akarja, hogy imaház
építésére, kórház alapításra használd javaidat!
Becsüljük többre most az emberek üdvösségét, mint a pénzt. Ha ismersz a lélekmentésnél magasztosabb munkát, olyat, amely jobb eredményekkel kecsegtet javaid beruházása terén, mondd meg nekünk is,
hogy felbecsüljük értékét.
Félek, hogy népünk közül sokan nem értik meg Isten munkájának fontosságát. Valaki, akitől levélben pénzt kértem, azt felelte: „Megkaptam
leveled, melyben pénzt kérsz kölcsön. Volt itt egy darab föld. A gyerekek
úgy vélik, jó lenne, ha megvenném. Most ebbe fektettem tartalék pénzemet.” Mennyivel jobb lett volna e testvérnek, ha kórházalapításba ruházta volna a pénzét, ahol tanúságot tennének a jelen igazságról. Ahol Isten
lélekmentőivé képezhetnénk ki embereket.
Testvéreim, ruházzátok javaitokat keresztény lélekmentő állomásokba, ahonnan az igazság világossága ragyogna, Istenhez vonzva lelkeket.
Egyetlen igazán megtért lélek, Isten hittérítőjévé válva, másokat nyerhet
meg Üdvözítőjének.
Magától Istentől származnak műve fejlesztésének tervei. Felesleges javakkal is ellátta népét, hogy mikor segítésre szólít, felelhessenek: „Uram,
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pénzed több pénzt kamatozott!”
Ha akikre az Úr pénzét bízta, hűségesen behoznák kölcsönzött pénzét
az Úr kincstárában, a mű gyors léptekkel fejlődne. Sok lelket nyernénk
meg az igazság ügyének, siettetnénk Krisztus jövetelét. Férfiakat és nőket
kel igaz, buzgó, teljes szívvel fáradozó munkások hatása alá hoznunk, akik
így fáradoznak a lelkekért, mert el kell számolniuk velük. Akik az apostoli lelkület teljességébe keresztelkedtek meg, kényszerítve érzik magukat Isten hittérítőjévé válni. Ha igazak, hitben szilárdak lesznek, ha nem
adják el az Urat nyereségért, hanem mindig elismerik Isten felsőbbségét
és fölülvigyázását, akkor az Úr egyengeti előttük az utat, és nagyon megáldja őket. Segít nekik, hogy képviselni tudják jóságát, szeretetét és irgalmasságát. Jutalmuk pedig az Úr dicsősége lesz. Öröm lesz a mennyben,
öröm, tiszta mennyei öröm fogja betölteni a munkások szívét. Örömmel
áldoznak és áldozzák magukat is a halálukon levőkért, s megtölti szívüket a szeretet és hálaadás. Isten jelenlétének tudata megtisztítja, megnemesíti vallásos életüket, gazdagítja és erősíti őket. A menny kegyessége
és kegyelme nyilvánul meg munkájukban, a hódításokban, melyet lelkek
Krisztushoz nyerésével érnek el.
Így végezzük Isten munkáját. Hű intézők helyezzék pénzüket az Úr
kincstárába, hogy munkásokat küldhessünk a világ minden tájára. A gyülekezet igénytelenségével és áldozataival szolgálja Istent. Így fejlesszük a
művet és vívjunk ki legdicsőbb diadalokat.
Krisztust az elveszett lelkek iránti szeretet juttatta a Kálvária keresztjére. A lelkek iránti szeretet fog minket is lemondásra és áldozathozatalra
vezetni, az elveszettek megmentéséért. Mikor Krisztus követői visszaadják az Úrnak, ami az övé, kincset gyűjtenek a mennyben, mely az övék
lesz, mikor hallják e szavakat: „Jól vagyon, jó és hű szolgám. Menj be a
te uradnak örömébe,” „aki a fölkínált öröm helyett, a kereszthalált szenvedte el, anélkül, hogy a gyalázattal törődött volna, és most Isten trónjának jobbján ül.” Üdvözült lelkek látása lesz azok jutalma, akik a Megváltó
nyomdokán haladnak.
„Ő tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta mindnyájunkért: hogy
ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Róma 8:32.)
Drága áldozat volt az, melyet a menny Ura hozott. Lemérhetetlen
mélységig megindította az isteni jóindulatot. Isten nem adhatott többet.
„Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hiBizonyságtételek, 9. kötet, 51-60. (A világ segítségedre szorul)
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szen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Miért oly korlátozott a hálánk? Felszíni hullám csupán az Atyától hozzánk áradó szeretet
hatalmas árjához képest.
A Krisztus második eljövetelét jósoló jelek gyorsan teljesednek. Ne
hagyjátok az embereket tudatlanságban az előttük álló nagy esemény felől! Ne érje őket készületlenül a félelmetes nap. A menny teljes áldozatot
hozott a világ megmentéséért. Akik állítják, hogy szeretik Istent és megtartják parancsolatait, ne legyenek közönyösek az emberek iránt!
Akik befogadják a jelen igazság világosságát, fáradhatatlan lelkesedéssel adják tovább a világosságot a sötétben ülőknek. Fáradozzanak megszentelt igyekezettel, önfeláldozással, önmegtagadással, Izráel Istenének
erejével. Juttassuk el az üzenetet más országokba is, s adjuk át a nagy
és kis városok lakosainak idehaza. A fáradt és megterhelt emberek vágyakoznak az igazság üzenete után, mely enyhülést és békét nyújt nekik
Krisztusban. Ki fogja elvinni az üzenetet azoknak, akik még nem hallottak róla? Ki törekszik Isten örömére és dicsőségére, hogy annak lábához
vonzza a bűnösöket, aki életét adta mindenekért? Ki fogja fölmagasztalni
az Üdvözítőt az emberek előtt, mint „Isten bárányát, aki elveszi a világ
bűnét?” (János 1:29.)
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 3. KÖTET, 382-385. (TIZED ÉS ÁLDOZATOK)
Krisztus keresztjének elfogadása súlyos kötelezettség alá helyezi a hívőket, hogy tagadják meg magukat, árasszanak fényt másokra, és adakozzanak javaikból a világosság terjesztésére. Ha kapcsolatban állnak a
mennyel, akkor az angyalokkal együttműködve dolgoznak.
A világiak elve, hogy minél többet harácsoljanak össze a világ mulandó
javaiból. A nyereség önző szeretete az életelvük. A legtisztább öröm mégsem lelhető fel a gazdagságban, sem ahol örökké csak a másé kívánása
emészt, hanem ahol megelégedés uralkodik, és az önfeláldozó szeretet
az uralkodó elv. Ezrek élik életüket a bűnös kívánságok kielégítésével, ezrek szíve epekedik több földi gazdagságra. Az önzés és elégedetlenség áldozatai ők ama hiábavaló tülekedésben, hogy a maguk kényeztetésében
találjanak kielégülést. Mégis a boldogtalanság pecsétje ül arcukra is, és
mögötte puszta sivatag van csupán, mivel ösvényük nem terem jó gyü172
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mölcsöket a jócselekedetekkel.
Amint Krisztus szeretete tölti be szívünket, és uralkodik életünkön, azzal arányban győzzük le az irigységet, az önzést, a könnyű élet szeretetét.
És akkor az lesz az örömünk, ha teljesíteni tudjuk Krisztus akaratát, az ő
szolgáinak mondjuk magunkat. Akkor boldogságunk arányos lesz önzetlen, Krisztus szeretete által sarkallt cselekedeteinkkel.
Isten bölcsessége a megváltás tervében is elrendelte az ok és okozat
törvényét. A jótékonyság cselekedeteit minden ágában kétszeresen áldottnak jelölte ki. Aki az ínségesnek ad, mások áldására van, de maga
is nagyobb mértékben áldást nyer. Isten az ember segítsége nélkül is elérhette volna célját, a bűnösök megmentését. De tudta, hogy az ember
nem lenne boldog, ha nem venne részt a nagyszerű mentésben, ahol művelni tudná magában a lemondást és jótékonyságot.
Hogy az ember ne veszítse el a jótékonyság áldott eredményeit, Megváltónk vette tervbe, hogy munkatársául fogadja őt. A körülmények láncolata által, melyek a jócselekedeteket váltja ki belőle, a legkitűnőbb
eszközöket nyújtja az embernek, hogy művelje a jótékonyságot, és hogy
megtartsa őt, megszokásból segíteni a szegényt, és elősegíteni az Úr művét is. Krisztus a képviseletében küldi el szegényeit. A tönkrement világ
szükségletei kiváltják belőlünk az anyagi és más talentumok felhasználását, hogy hirdessük nekik az igazságot, melyre elengedhetetlenül szükségük van. Engedelmeskedve az igyekezetünkért és jótékonyságunkért
elhangzó felhívásnak, annak mására változunk el, aki szegény lett értünk.
Adományainkkal mások áldására vagyunk, és így valódi, romolhatatlan
kincset gyűjtünk.
Nagy a hiány a gyülekezetben a keresztény jótettek terén. Akiknek a
leginkább módjukban lenne tenni valamit Isten ügyének fejlesztéséért
alig mozdítják ujjukat. Isten könyörületesen embereket juttatott el az
igazság ismeretére, hogy meg tudják becsülni az igazság végtelen értékét
a földi kincsekkel ellentétben. Jézus így szólt hozzájuk: Kövessetek engem. Próbára teszi őket a vacsorához szóló meghívással, melyet készített.
Figyeli, hogy milyen jellemet alakítanak ki, nagyobb értéknek tartják-e
önző érdekeiket, mint az örök kincseket. E kedves testvérek közül sokan
tetteikkel előre alakítják a következő példázatban említett kifogásokat.
„Egy ember készített nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja hivatalosoknak: Jertek el,
Bizonyságtételek, 3. kötet, 382-385. (Tized és áldozatok)
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mert immár minden kész! És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta neki: Szántóföldet vettem és ki kell
mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem! A másik
mondta: Öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam,
kérlek téged, ments ki engem! A másik pedig mondta: Feleséget vettem,
és azért nem mehetek. Mikor azért a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának:
Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide.”
A példázat találóan ecseteli sok olyan ember állapotát, aki állítja, hogy
hisz a jelen igazságban. Az Úr meghívást küldött, hogy jöjjenek el a lakomára, melyet nagy áron készített számukra. A világi érdekek mégis fontosabbnak tűntek előttük, mint a mennyei kincs. Az Úr meghívta őket,
hogy vegyék ki részüket az örök értékű dolgokból. Azonban földjük, igásbarmaik és családi gondjaik annyival fontosabbnak tűntek előttük, mint
a mennyei meghívás, hogy legyőzik az isteni vonzalmakat, és az ilyen
földi dolgokból koholnak kifogást, hogy miért nem engedelmeskednek a
mennyei parancsnak. Gyertek el, mert minden készen vár. E testvéreink
vakon követik a példázat alakjainak lábnyomát. Szemük földi birtokaikat
méricskéli, és ezért így szólnak: Nem Uram, nem tudlak követni. A szolgához meg: Kérlek, ments ki.
Épp azok az áldások, melyeket Isten azért juttatott kezükre, hogy próbára tegye őket, vajon megadják-e Istennek, ami az övé. Az áldásokból
kifogást faragnak, hogy miért nem engedelmeskednek az igazság követelményeinek. Szívükre szorítják földi kincsüket, és így szólnak: Ezekkel kell
törődnünk, nem szabad elhanyagolni az élet ügyes-bajos dolgait, enyémek ezek a kincsek. Így olyan kérges, kemény marad a szívük, mint az
országút. Bezárják szívük ajtaját a mennyei hírnök előtt, aki a meghívást
hozza, majd szélesre tárják azt, beszólítva a világ terheit, az üzleti gondokat, és Jézus hiába kopogtat, hiába vár bebocsátást.
Annyira belepte szívüket a tövis és az evilági gondok, hogy a mennyei
nem lel helyet bennük. Jézus hívja a megfáradtakat és megterhelteket.
Pihenést ígér nekik, ha hozzá jönnek. Hívja őket, hogy cseréljék fel kíméletlen igájukat, az önzés, az irigység jármát, mely a pénz istenének rabszolgáivá nyomorítja őket, az ő igájával, mert az gyönyörűséges, és az ő
terhe könnyű. Azt mondja: „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alá174
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zatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek.” Azt szeretné, ha
félretennék a világi gond és tanácstalanság súlyos igáját, és vegyék fel az
övét, ami a másokért lemondás és önfeláldozás. Ez a teher majd könnyűnek bizonyul. Akik nem hajlandók elfogadni a könnyítést, melyet Krisztus
ajánl nekik, és tovább viselik az önzés borzasztó igáját, akik végsőkig feszítik lelküket pénzszerző tervekkel, csakhogy önző kielégülésre költsék
az összegeket, azok nem kóstoltak bele a békébe és nyugalomba, melyet
Krisztus igájának viselése hoz, sem a lemondás és jótékonyság terhének
emelésébe, melyet pedig Krisztus értük is hordott.
Mikor a világ szeretete tölti be a szívet, és ez válik uralkodó szenvedél�lyé, nem marad hely Isten szolgálatára. Mert felsőbb szellemi képességeiket a pénzisten rabszolgaságának vetik alá, így képtelenek emlékezetben
tartani Istent és a mennyet. Elejtik Istent gondolatukból, ehelyett a pénzgyűjtésre szűkülnek és alacsonyodnak le gondolataik.
Az önzés és a világ szeretete miatt ezek egyre kevésbé látják be, hogy
az utolsó időkben roppant munka vár ránk. Nem nevelték rá magukat,
hogy Isten szolgálata legyen szívügyük. Nincs tapasztalatuk ebben. Birtokuk köti le szeretetüket, és takarja el előlük a megváltás tervének hallatlan kiterjedését. Míg világi terveiket csiszolgatják, bővítgetik, nem látják
be Isten munkája bővítésének és kiterjedésének szükségét. Ideiglenes
dolgokba ölik pénzüket, nem a mennyeiekbe. Szívük egyre több pénzre
vágyik. Isten az ő törvényének őreivé tette őket, hogy szerteragyogtassák a kegyesen nyert fényt. Ők mégis annyira megnövelték gondjaikat és
aggodalmaikat, hogy nincs idejük viselkedésükkel mások áldására lenni,
nincs idejük elbeszélgetni szomszédjaikkal, imádkozni velük és értük, törekedni eljuttatni őket az igazság ismeretére.
Ezek felelősek a jóért, amit végezhetnének ugyan, de mely alól kimentik magukat a világi gondok és terhek miatt, melyek lekötik gondolataikat, és inkább magukra fordítják szeretetüket. Személyes igyekezettel és
istenfélő példájukkal lelkeket tudnának megmenteni, akikért Krisztus életét adta. Drága lelkek pusztulnak el a fény híjával, melyet Isten nyújtott
az embereknek, hogy ragyogtassák mások ösvényére. Ők mégis véka alá
rejtik a becses fényt, így az nem világit a ház lakóinak.
Minden ember Isten pénztárosa. A Mester mindenkire rábízta javait,
az ember azonban maga tart rá igényt. Krisztus mondja: „Kereskedjetek,
míg megjövök.” Közeleg az idő, mikor Krisztus kamatostól kéri vissza tőkéBizonyságtételek, 3. kötet, 382-385. (Tized és áldozatok)
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jét. Így szól majd sáfáraihoz: „Adj számot vagyonkezelésedről.” Akik gödröt ástak, és abba rejtették uruk pénzét ahelyett, hogy elhelyezték volna a pénzváltóknál, és akik felesleges dolgokra költve pazarolták el uruk
pénzét ahelyett, hogy kamatra adták volna ki, vagyis ügyébe fektették
volna, azok nem nyerik el a Mester jóváhagyását, hanem csak határozott
rosszallását. A példázat haszontalan szolgája egyetlen talentumot hozott
vissza Istennek, és így szólt: „Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember
vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol te nem
vetettél. Azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe.
Íme megvan, ami a tied. Az ő Ura pedig felelvén, mondta: neki: Gonosz
és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is
takarok, ahol nem vetettem, El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én, megjővén, nyereséggel kaptam volna meg
a magamét.”
<<< vissza a 13. tanulmányhoz
14. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET, 476-485. (Végrendeletek és
hagyatékok)
„Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se
rozsda nem emészt, tolvajok nem törnek be, és nem lopnak.” Lélekpusztító
bűn az önzés. Ide tartozik a „másé” kívánása, ami bálványimádás. Minden
az Istené. Mindaz a jólét, melynek örvendezünk, Isten jótékonyságának az
eredménye. Isten nagylelkű és bőkezű adományozó. Ha a bő ellátásnak,
melyet nyújt nekünk, bármi részét elvárja tőlünk, az nem azért van, hogy
ő gazdagodjék meg ajándékainktól, hiszen semmire sincs szüksége kezünkből; hanem hogy gyakorolni tudjuk a lemondást, a szeretetet, az embertársaink iránti jóindulatot, és így magasztos lények legyünk. Ádámtól kezdve
napjainkig Isten miden üdvrendben igényt tartott az ember javaira, mondván: Én vagyok a mindenség jogos tulajdonosa; ezért szenteljétek nekem
első terméseteket, hozzatok hűbéri adót, adjátok vissza, ami az enyém, így
ismerjétek el uralkodó voltomat. És ti szabadon megtarthatjátok és élvezhetitek adományaimat, és az áldásom kísérni fog. Tiszteld az Urat minden
vagyonodból, minden bevételed elejéből.
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Isten követelményei a legelsők. Nem teljesíthetjük Isten akaratát, ha
azt szenteljük neki jövedelműnkből, ami összes képzelt szükségletünk
kielégítése után megmarad. Hanem mielőtt jövedelmünk bármelyik részét is felhasználnánk, vegyük ki, és ajánljuk fel neki a részt, melyre ő
tart igényt. Az ősi üdvrendben szüntelen hálaáldozat égett az oltáron,
így ismerve el az ember Isten iránti, véget nem érő lekötelezettségét. Ha
világi dolgaink területén jólétben van részünk, az azért van, mert Isten
megáldott minket. E jövedelem hányadát szenteljük a szegényeknek, és
fordítsuk jelentős részét Isten ügyére. Mikor megadtuk Istennek, amire ő
tart igényt, akkor a maradékot megszenteli és megáldja használatunkra.
De mikor valaki azzal lopja meg Istent, hogy visszatartja, ami az övé, akkor
az egészen Isten átka nyugszik.
Isten az embert tette meg az eszközzé, melyen át ajándékai áradnak
a mű fenntartására, melyet előbbre akar vinni a világban, Vagyont adott
nekik, hogy használják bölcsen, de nem harácsolásra, vagy fényűzésre és
önző kielégülésre akár ruházkodásnál, akár házaik berendezésénél. Isten
javakat bízott rájuk, mellyel eltartsák szolgáit fáradozásukban, akár igehirdetők vagy hitterítők, és fönntartsák az intézményeket, melyeket létre
hívott köztük. Az igazság drága fényének örvendezők érezzenek égető vágyat, hogy mindenüvé eljuttassák a fényt. Akad maroknyi hű zászlóvivő,
aki sosem retten vissza a kötelességtől, sosem bújik ki a felelősségek alól,
szívük és erszényük mindig nyitva áll, bármikor szólítanak fel adakozásra Isten ügyének fejlesztése számára. Valóban, némelyek készen állnak
túltenni kötelességükön, mintha attól tartanának, hogy alkalmat mulasztanak, hogy beruházzák részüket a mennyei bankba. Mások oly keveset
tesznek, amilyet csak lehetséges. Harácsolják a kincset, vagy magukra
pazarolják a pénzt, sajnálkozva, húzódozva izzadnak ki jelentéktelen filléreket Isten ügye támogatására. Ha ígéretet vagy fogadalmat tesznek
is Istennek, később megbánják, és addig húzzák-halasztják megadását,
ameddig csak lehetséges, vagy egyáltalán meg sem adják. A lehető legkisebbre szabják tizedüket, mintha attól rettegnének, hogy elveszett pénz,
amit visszatérítenek Istennek. Intézményeink pénzzavarokkal küzdhetnek, ez utóbbiak mégis úgy viselkednek, mintha nem érdekelne őket,
vajon intézményeink virágzanak-e, vagy sem. Holott intézményeink Isten
eszközei, melyekkel be akarja világítani a világot.
Intézményeink nem kaptak, mint a legtöbb intézmény, alapítványokat
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vagy hagyatékokat. Isten mégis nagyon felvirágoztatta, megáldotta, és
nagy sok jó forrásává tette őket. Vannak köztünk próbaidejük vége felé
közelgő élemedett korúak, de az éberek hiánya miatt, akik Isten ügye
számára biztosítanák a kezükben levő vagyont, a Sátánt szolgálók kezébe
kerül a pénz. Noha e javakat Isten csupán kölcsön adta nekik, hogy majd
visszatérítsék. Mégis tíz közül kilenc esetben testvéreink, mikor lelépnek
a cselekvés színpadáról, úgy hagyják Isten tulajdonát, hogy az nem dicsőítheti őt, mert egyetlen dollár sem folyik be abból az Úr kincstárába.
Némelykor e látszólag jóravaló testvérek megszenteletlen tanácsosokra
hallgattak, akik a maguk szemszögéből, és nem Isten elgondolása szerint
adtak tanácsot. Gyakran gyermekeikre és unokáikra hagyják a vagyont,
holott ez csak árt a fiataloknak. Nem szeretik Istent, sem az igazságot,
ezért a javak, noha az egész az Úré, a Sátán soraiba kerülnek, hogy ő rendelkezzék vele. A Sátán sokkal éberebb, figyelmesebb és szakavatottabb,
hogy módot találjon rá magának szerezni meg a javakat, mint testvéreink,
hogy az Úr tulajdonát az ő ügye számára biztosítsák. Némely végrendeletet hanyagul írják meg, ezért nem érvényesek, és így komoly összegek
vesznek el a mű számára. Fivéreink vegyék tudomásul, hogy felelősség
nyugszik rajtuk, mint Isten ügyének megbízható szolgáin, hogy gondolkozzanak el Isten tanácsán, és biztosítsák az Úrnak, ami az övé.
Sokan feleslegesen érzékenyek e ponton. Azt tartják, hogy tiltott területre lépnek, ha a javakat említik meg az idősek vagy betegek előtt, hogy
megtudják, mi a szándékuk vele. Bár ez a kötelesség is olyan szent, mint
amilyen szent a kötelesség, hogy az igét hirdessék, hogy lelkeket mentsenek meg. Itt ez az ember, Isten pénzével és tulajdonával a kezében. Intézői tisztjének végén jár. Odahelyezi-e az Isten által neki kölcsönzött javakat, hogy művében használják, vagy gonosz emberek kezébe, csak mert
azok a családja vagy a rokonai? A keresztény viselje szívén, és aggódjék
ez ember jövő javáért, és Isten ügyéért is, hogy így az idős, a beteg helyes
döntésre jusson Ura pénze felől, a talentumokkal, melyeket őrá bíztak
bölcs fölhasználás végett. Ott fognak állni-e testvérei, hogy szemtanúi
legyenek, hogy amint eltávozik az életből, meglopja Isten kincstárát? Félelmetes veszteség lenne ez számára, és a mű számára is; mert, olyanok
kezébe helyezve anyagi talentumait, akik nem tisztelik Isten igazságát, ezzel kendőbe csavarja, és földbe rejti azt.
Az Úr azt akarja, hogy követői addig végrendelkezzenek javaikkal, amíg
178

14. Tanulmány javasolt olvasmánya

maguk képesek erre. Megkérdezhetné valaki: „Meg kell feltétlenül fosztanunk magunkat mindentől, amit magunkénak mondunk?” Lehet, hogy
most még nem várja el ezt tőlünk az Úr; mégis legyünk készek erre az
Úr kedvéért. Azáltal kell elismerniük, hogy mindenük fenntartás nélkül
az övé, hogy bőkezűen adakoznak, valahányszor anyagiakra van szükség
az Úr művének fellendítésére. Némelyek bezárják fülüket, mikor adakozásra szólítanak a hittérítők idegen országokba küldésére, és az igazság
kinyomtatására, hogy őszi falevélként szórjuk azt szerte az egész világon.
Azzal mentegetik irigy természetüket, hogy közlik veled: már elrendezték, hogy halálukkor adakoznak majd. Végrendeletükben gondoltak Isten
ügyére. Ezért a pénzsóvárgás életét élik, meglopva Istent a tizedektől, az
áldozatoktól, és még végrendeletükben is csupán kicsiny részét térítik
vissza Istennek abból, amit pedig ő kölcsönzött nekik. Az oroszlánrészt
meg olyan rokonokra hagyják, akik közömbösek az igazság iránt. Holott
ez a legrosszabb tolvajlás. Nemcsak életük folyamán, hanem halálukkor
is meglopják Istent attól, ami méltán neki jár.
Kimondhatatlan balgaság, ha csaknem életünk utolsó órájára hagyjuk,
hogy előkészüljünk az eljövendő életre. Az is öreg hiba, ha arra az időre
halogatjuk, hogy eleget tegyünk Isten ügye iránti bőkezűségre szóló felhívásainak, mikor másokra hárítjuk át vagyonkezelő tisztünket. Akikre anyagi javad talentumait bíztad, talán nem tudnak olyan jól bánni vele, mint
te. A jómódúak hogyan mernek ekkora kockázatot vállalni? Akik halálukig
várnak, hogy rendelkezzenek vagyonukkal, azok valójában inkább a halálnak adják azt át, mintsem Istennek. Ezzel sokan ellenkezőjét teszik annak,
amit Isten tervezett, mint azt igéje világosan megállapítja. Ha jót akarnak
tenni, ragadják meg a jelen kitűnő alkalmait, és fáradozzanak teljes erejükből. mintha rettegnének, hogy kedvező lehetőségeket mulasztanak el.
Akik, mivel nem tesznek eleget Isten életüket érintő kívánalmainak,
ismert kötelességet hanyagolnak el, és akik azzal csitítgatják lelkiismeretüket. hogy halálukkor fognak odaajándékozni belőle, azok nem nyernek
dicséretet a Mestertől, és jutalomban sem részesülnek. Nem gyakorolják a lemondást, hanem amíg lehet, maguknak tartják meg; csak akkor
engedve át, miután a halál elragadta őket. Amit sokan addigra akarnak
halasztani, amíg már-már meghaltak, ha valóban keresztények lennének,
akkor tennék meg, mikor még teljes erejükben vannak. Akkor szentelnék
oda Istennek magukat és vagyonukat is, míg intézőiként működnek; és
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az a jó érzésük is meglehetne, hogy eleget tettek kötelességüknek, Ha
maguk hajtják végre végrendeletüket, akkor maguk tudnának eleget tenni Isten kívánalmainak, ahelyett, hogy másokra hárítanák a felelősséget.
Tekintsük magunkat az Úr tulajdona intézőinek, és Istent a tulajdonosnak, akihez vissza kell térítenünk, ami az övé, amikor elvárja tőlünk. Majd
ha eljön kamatostól kérni vissza tulajdonát, a másét kívánók látni fogják,
hogy a rájuk bízott talentumok megsokszorozása helyett, a haszontalan
szolgára kihirdetett romlást, vészt hozták magukra.
Isten terve, hogy szolgái halálát veszteségnek tekintsük, a jó hatás
miatt, amit gyakoroltak, és a sok készséges adomány miatt, melyekkel
hozzájárultak Isten kincstára feltöltéséhez. A halálesetek hagyatékai az
élő jótékonyság nyomorúságos utánzatai csupán.” Isten szolgái Istennek tett jócselekedetekkel és bőkezű adományokkal írják napról-napra
végrendelkezésüket. Ne tűrjék, hogy az Istennek adott összeg kicsiny legyen ahhoz képest, amit magukra költenek. Mikor naponta egyre írják
végrendeletüket, nem feledkeznek el a célokról és barátokról, akiknek
a legnagyobb hely jut szívükben. Jézus a legjobb barátjuk. Ő életét sem
tartotta vissza tőlük, hanem javukra lett szegény, hogy szegénysége által ők lehessenek gazdagok. Jézus a teljes szívet, teljes tulajdont érdemli meg, mindent, amink van. Mégis sok hitvalló életében elodázza azt,
amire Jézus tart igényt, majd azzal tetőzi be a sértést, hogy halálakor is
csupán csekélyke alamizsnát lök oda, Az ilyenek ne feledjék, hogy Isten
e meglopása nem pillanatnyi ötlet: hanem jól megfontolt lépés, melyet
így kezdenek megfogalmazni: „Szellemi képességeim teljes birtokában...”
Miután egész életükben megcsalták Isten ügyét, haláluk után is folytatni
szándékoznak a csalást. Éspedig szellemi képességük teljes birtokában.
Sokan elégedettek, ha ilyen végrendelkezést tehetnek halálos ágyuk párnája alá. Végrendeletük a halálra való felkészülésük része, és úgy készítik
el, hogy javaik ne nyugtalanítsák halálos órájukat. Nyugodt lelkiismerettel
tudnak-e előre tekinteni a követelményekre, miket vállalniuk kell, mikor
majd el kell számolniuk vagyonkezelésükkel?
Ha el szeretnénk nyerni a jövő, halhatatlan életet, ebben az életben
kell gazdagodnunk a jócselekedetekben. Mikor az ítélet összeül, és megnyitják a könyveket, mindenkit cselekedetei szerint jutalmaznak meg, Sok
olyan név került az ítélet névsorába, mely mellé lopást jegyeznek be a
menny jegyzőkönyvében. És hacsak bűnbánatot tartva meg nem térnek,
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hacsak önzetlen jótékonykodással nem fognak fáradozni a Mesterért, elkerülhetetlenül a hűtlen szolga sorsában lesz részük.
Gyakran tevékeny üzletember hal meg pillanatnyi figyelmeztetés nélkül, és mikor megvizsgálják ügyeit, a legzavarosabb állapotokat találják.
Rendezés közben az ügyvédek költsége emészti fel az oroszlánrészt, hacsak nem az egész vagyont, míg az özvegy, a gyermekei, és Isten ügye
meglopva állnak. Akik az Úr javainak hű intézői, azok pontosan tudni fogják, hogyan állnak ügyeik, és mint bölcs emberek, bármire készen állnak.
Ha ezeknek zárulna le váratlanul a próbaidejük, nem hagynának akkora
bonyodalmat azokra, akiknek majd rendezniük kell ügyeiket.
Soknak eszébe se jut végrendelkezni, amíg látszólag jó egészségnek
örvendenek. Testvéreink mégis tegyék meg az elővigyázatot. Ismerniük
kell pénzügyi helyzetüket, és ne tűrjék meg, hogy ügyeik összekuszálódjanak. Úgy rendezzék vagyonukat, hogy bármikor hátra tudják hagyni.
Úgy készítsék el végrendeletüket, hogy jogerős legyen a törvény előtt.
Miután megfogalmazták, évekig élve maradhatnak, és akkor sem áll meg,
ha időről-időre adományokkal járulnak az ügyhöz, amint erre szükség mutatkozik, A halál egyetlen nappal sem zörget korábban, csak, mert végrendelkeztetek. Mikor szétosztjátok vagyonotokat családotok közt, ne feledkezzetek meg Isten művéről. Hiszen az ő megbízottai vagytok, az ő javaival
a kezetekben, ezért elsősorban az ő igényeit vegyétek figyelembe. Magától értetődő, hogy ne hagyjátok fillér nélkül feleségeteket, gyermekeiteket; gondoskodjatok róluk, ha erre rászorulnak. Mégse vegyetek be, csak
mert ez a szokás, végrendelkezésetekbe hosszú sor nem ínséges rokont.
Sose feledjük, hogy a javak elosztásánál uralkodó jelenlegi önző rendszer nem Isten elgondolása, hanem emberi csinálmány. A keresztények
legyenek javítók-újítók, és törjék meg a mai rendet, teljesen új szempontot véve figyelembe a végrendelkezésnél. Sose veszítsétek szem elől,
hogy az Úr tulajdonával bántok. Ezekre Isten akarata a törvény. Ha ember tenne meg végrendeletének végrehajtójává, akkor, ugye, pontosan
követnétek a hagyatkozó akaratát, nehogy akár kicsiny összeg eltévessze
rendeltetési helyét? Mennyei barátod rád bízta tulajdonát, és közölte veled akaratát is, hogy mire fordítsd. Ha önzetlenül tekintjük a rendelkezést,
nem juttatjuk illetéktelen helyre, ami Istent illeti meg. Szégyenteljesen
elhanyagolják Isten ügyét, bár elég javakat bízott rájuk, bármily szükségletre, ha hálás, engedelmes szívvel rendelkeznének.
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A végrendelkezők ne gondolják, hogy ezzel örökre eleget tettek a kötelességnek; hanem szüntelenül munkálkodjanak, felhasználva a rájuk bízott talentumokat, az Úr ügyének felépítésén. Isten terveket fektetett le,
hogy mindenki értelmesen tudja elosztani javait. Nem szándékszik csodatett segítségével eltartani a művet. Akad néhány hű intézője, aki takarékosan él, és ügye fejlesztésére fordítja javait. Ahelyett, hogy a lemondás,
a jótékonyság lenne a kivétel, legyen az a szabály. Isten ügyének növekvő
szükségletei megkövetelik a javak begyűjtését. Egyre érkeznek kérések
bel- és külföldről a hírnökökért, hogy menjenek el hozzájuk világossággal
és igazsággal. Ehhez több munkás szükséges, és több anyagi javak, hogy
eltartsuk őket.
Csak a javak kis összegei folynak be az Úr kincstárába, hogy lélekmentésre használjuk, és még ezt is nehezen lehet begyűjteni. Ha megnyílhatna
a szemünk, látnánk, hogy az uralkodó pénzsóvárgás mennyire akadályozza
Isten ügyének fejlődését, és mennyivel többet tudtunk volna elvégezni, ha
tizedek és áldozatok útján mindnyájan eleget tettünk volna Isten tervének,
akkor sokaknál határozott változás állna be a jó irányban; nem merészelnék akadályozni Isten ügyének fejlődését, mint eddig tették. Ahhoz képest,
hogy mit végezhetnének el, ha mindent feladnának Krisztusért, a gyülekezet alszik. Az önfeláldozás valódi lelkülete nyomós érv lenne az örömhír
valósága és hatalma mellett, amit a világ félre nem magyarázhatna, le nem
tagadhatna, és gazdag áldások áradnának a földre.
Felszólítom testvéreinket, hagyják abba az Úr meglopását. Némelyek
helyzete megkívánja, hogy végrendelkezzenek. De mikor ezt teszik, ne
adjanak fiaiknak, lányainak olyan javakat, melyeknek Isten kincstárába
kellene befolyniuk. A végrendeletek gyakran a viszályok forrásai lesznek.
Isten ősi népének dicséretére jegyezték fel, hogy az Úr nem szégyellte, ha
Istenüknek nevezték őt. És azt a bizonyságot jegyezték fel, hogy ahelyett,
hogy önzőn törekedtek volna, vagy pénzsóvárgón vágytak volna a földi
tulajdonra, Isten kezébe helyezték mindenüket és magukat. Csak az ő dicsőségéért éltek, félreérthetetlenül hirdetve, hogy ők más hazába vágynak, mennyei otthonba. Isten nem szégyellte az ilyen embereket. Ezek
nem hoztak rá gyalázatot a világ szemében. A menny Fenségese nem szégyellte testvéreinek nevezni őket.
Sokan azt hajtogatják, hogy nem tudnak többet tenni Isten ügyéért,
mint már tesznek; noha korántsem adakoznak képességükhöz mérten.
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Az Úr néha úgy nyitja meg az önzés vakította szemet, hogy adományuk
színvonalára csökkenti jövedelmüket. Lovakat találnak kimúlva az istállóban vagy mezőn, házak, kamrák égnek le, vagy a termés marad el. Sok
esetben Isten áldásokkal teszi próbára az embert, és ha hűtlenséget tanúsít, nem hozza be a tizedeket és áldozatokat, visszavonja az áldást. „Aki
szűken vet, szűken arat.” Krisztus kegyelmére, jóságának gazdagságára, és
az igazság és vallás becsületére kérünk titeket, a Krisztus követőit, hogy
szenteljétek magatokat és javaitokat újonnan az Istennek. Krisztus szeretetére és szánakozására való tekintettel, mely lehozta őt a királyi udvarokból, hogy önmegtagadást, megalázkodást és halált szenvedjen el. Vessük
fel magunknak a kérdést: „Mennyivel tartozom az Úrnak?”, majd hálás
adományotok legyen arányban azzal, hogy mennyire értékelitek a menny
csodás, Isten szeretett Fiában hozott ajándékát.
Mikor eldöntitek, hogy milyen részt akartok Isten ügyének adni, sokkal inkább lépjétek túl, mint rövidítsétek meg a kötelesség követelését.
Gondoljátok meg, kinek is szól az ajándék. Ez a megemlékezés elűzi a
pénzéhséget. Jusson eszetekbe a nagy szeretet, mellyel Krisztus szeret
benneteket, és akkor leggazdagabb ajándékaink is méltatlannak tűnnek,
hogy Urunk elfogadja. Mikor Krisztus lesz azok szeretetének tárgya, akik
elnyerték megbocsátó szeretetét, akkor nem számítgatják az alabástrom szelence értékes illatszer árát. A pénzéhes Júdás meg tudta tenni;
de a megváltás elnyerője csak azt fogja sajnálni, hogy áldozatának nincs
még kellemesebb illata, még nagyobb értéke. A keresztények tekintsék
magukat eszköznek csupán, melyeken át kegyelmek és áldások hullámai
fognak áramlani a minden jó forrásából embertársaikra. Ezek megtérése
a magasztalásban és áldozathozatalokban megnyilvánuló dicsőség hullámait küldhetik a mennybe azoktól, akik részesek lettek velük a mennyei
ajándékban.
14. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 445-453. (A misszióterületek segélyezése)
Felelősség súlya nehezedik rám az ínséges hittérítő területekért. A hazai lélekmentésben támadó hadviselést kell folytatnunk. Azon kívül nagy
szükség van az anyagiakra a külföldi hittérítés fejlesztéséhez, mert csak
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egyhelyben topog. Nem támogatjuk eléggé hittérítőinket, ahogyan Isten
elvárja. Az anyagiak hiánya miatt a munkások nem tudnak új területekre
behatolni.
Szerte körülöttünk lelkek vesznek el bűneikben. Évente ezrek és ezrek
halnak meg Isten és az örök élet reménye nélkül. A szerencsétlenségek
és betegségek, és Isten büntetései már végzik feladatukat, és lelkek rohannak vesztükbe, mert az igazság fénye nem csillant ösvényükre. Mégis
mily kevesen tartják felelősnek magukat embertársaik állapotáért! A világ pusztulófélben a nyomorában, de ez azokat is alig érdekli, akik állítják,
hogy hisznek a legmagasztosabb és legnagyobb horderejű igazságban,
melyet valaha is halandókra bíztak. Isten elvárja népétől, legyen segítő
jobbja a pusztulók elérésében. Mégis mily sokan elégedettek a semmittevéssel. Hiányzik az a szeretet, mely arra késztette Krisztust, hogy odahagyja mennyei otthonát, magára vegye az ember természetét, hogy
emberként elérhesse, és Istenhez vonhassa az embert. Halálszerű alvás,
bénultság ül Isten népén. Ez akadályozza, hogy megértsék az idők szükségletét.
Isten népe a mennyei mindenség előtt vizsgázik, ám ajándékaik és áldozataik szegényessége, és Isten szolgálatában tett erőfeszítéseik lanyhasága hűtlennek minősíti őket. Ha a kicsi, amit most végeznek, a tőlük
telhető legjobb lenne, akkor nem állnának kárhoztatás alatt. Azonban
sokkal többet tehetnének. Ők is tudják, de a világ is, hogy a lemondás és
a keresztviselés lelkületének javarészét elveszítették.
Isten embereket hív, hogy közöljék a figyelmeztetést a vétkeiben és
bűneiben alvó világgal. Önkéntes adakozásra hívja azokat, akiknek a szíve
a munkában dobog, akik felelősnek tartják magukat az emberekért, hogy
el ne vesszenek, hanem örökké éljenek. Sátán az élet játszmáját játssza
az emberek lelkéért. Igyekszik lekötni az anyagiakat, hogy ne fordíthassuk
azt a hittérítő vállalkozásokra. Ismerjük fel csapdáit! Ne hagyjuk, hogy
elbutítsa érzékeinket!
Felhívom testvéreinket, bárhol éljenek is, hogy ébredjenek fel, szenteljék magukat Istennek és kérjenek tőle bölcsességet. Felhívom egyházterületeink tisztviselőit, tegyenek komoly erőfeszítéseket gyülekezeteinkben. Lelkesítsenek, hogy adakozzanak javaikból a külföldi hittérítés
eltartására. Ha hidegen hagy a külföldi mezők nyomora, a világnak szóló
utolsó kegyelmi üzenet korlátok közé szorul, és a munka, melyet Isten el
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kíván végeztetni, elvégezetlenül marad.
A próbaidő utolsó évei sebesen peregnek. Küszöbön az Úr rettenetes napja. Tegyünk hát meg mindent, hogy felrázzuk népünket. Értessük
meg mindenkivel az Úr Malakiás próféta által mondott szavait: „Atyáitok
idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat.
Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek Ura.
De azt mondjátok: Miben térjünk meg? Avagy az ember csalhatja-e az
Istent? Ti mégis csaltok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged?
A tizeddel és az áldoznivalóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok
engem: a nép egészben! Hozzátok be a tizedet, mind az én tárházamba,
hogy legyen ennivaló házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt
mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit,
és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek
a kártevőt, és nem veszi el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök
meddő, azt mondja a seregeknek Ura. Es boldognak mondanak titeket
mind a nemzetek, mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a seregeknek Ura.” (Mal 3:712).
Ideje engedelmeskednünk Isten szava tanításának. Összes utasítása a
mi javunkat szolgálja, hogy a bűntől az igaz tettekhez térítsen. Aki megtér
az igazsághoz, azokat tanítsuk meg az Úr tizedet és áldozatokat érintő kívánalmaira. Gyülekezet szervezésekor végezzük határozottan ezt a munkát, és fejlesszük is a Krisztus lelkületében. Az emberek mindent az Úr
bőséges raktárából kapnak, és szívesen látja, ha öröksége örvendezik javainak. Ám aki Immánuel fejedelem véráztatta zászlaja alatt áll, ismerje el
Istentől függését, és Isten iránti felelősségét adjon vissza kincstárának bizonyos részt, mint ami az övé. Fektessük ezt a részt lélekmentésbe, mint
Isten Fia által a tanítványoknak adott megbízás teljesítését: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és
a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit
én parancsoltam néktek, és íme én tiveletek vagyok a világ végezetéig.”
(Mt 28:18-20).
Az igazán megtérteket olyan kötelességteljesítésére szólítja, melyhez
pénz és odaszentelődés kell. A kötelezettség, mely kényszerít felvetetni
nevünket a gyülekezet névsorába, arra is kötelez, hogy képességünk végső határáig fáradozzunk Istenért. Osztatlan szolgálatra szólít, és a szív, a
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lélek, az értelem és erő teljes odaadására. Krisztus egyházzá szervezett
minket, hogy lelkek megmentésének odaadó szolgálatára kösse le képességünket. Ami ennél kevesebb, az a munka ellenzése. Csak két hely van
a földön, ahova letétbe helyezhetjük kincseinket. Vagy Isten kincstárába,
vagy a Sátánéba. És amit nem állítunk Krisztus szolgálatába, az az ellenség
oldalára számít be, az ellenség ügyének támogatására megy.
Az Úr terve szerint fordítsuk országának építésére a ránk bízott anyagiakat. Intézőire bízta javait, hogy meggondoltan kereskedjenek vele, és
kamatot hozzanak neki – mentsék az embereket az örök életre. A megmentettek azután, mikor rájuk kerül a sor, maguk is az igazság intézőivé
válnak, hogy Isten országának javára együttműködjenek ezzel a nagyszerű
vállalkozással.
Ahol élet, ott gyarapodás és növekedés is van. Isten országában szüntelen a csere, a bevétel és a kiadás, az Úrtól való elfogadás és annak
visszaadása, ami az övé. Isten tevékenykedik együtt az igazi hívővel, aki
újra csak a műbe fekteti a nyert világosságot és áldásokat. Így növekedik
benne a befogadás képessége. Amikor valaki mennyei ajándékokat ad tovább, ezzel csak a kegyelem és igazság friss áramlatainak készít helyet,
hogy a kiapadhatatlan forrásból a lelkébe ömöljenek. Övé a nagyobb világosság, övé a megnövekedett tudás, övé az áldás. Ebben a gyülekezet
tagjaira háruló munkában rejlik a gyülekezet élete és növekedése. Akinek
élete abból áll, hogy mindig csak kap és sohasem ad, hamar elveszíti az
áldást. Ha az igazság nem árad tőle másokhoz, elveszti képességét, hogy
kapjon. Ha friss áldásokra vágyunk, előbb adjuk tovább a menny javait.
Ez érvényes mind az ideiglenes, mind a lelki dolgokra. Az Úr nem jön
világunkra arannyal és ezüsttel, hogy fejlessze művét. Embereknek juttatja erőforrásait, hogy ajándékaikkal és áldozataikkal segíthessék művének
haladását. Az egyetlen, mindenekfölött álló cél, melyre Isten ajándékait
kellene fordítanunk: a munkások eltartására a széles búzamezőn. És ha
a férfiak, de a nők is az áldás közvetítőivé válnak az emberek javára, az
Úr majd ellátja a közvetítőket. Nem az teszi szegénnyé az embereket, ha
visszaadják Istennek, ami az övé, hanem ha visszatartják, akkor lesznek
hajlamosak a nyomorra.
Az teszi Isten munkatársává a gyülekezet tagját, ha továbbadja, amit
kapott. Magatoktól mit sem tehettek, Krisztus a mestermunkás. Aki befogadja Krisztust, kiváltsága lesz, hogy a munkatársa legyen.
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Az Üdvözítő mondta: „Ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok.” (Jn 12:32) Krisztus elviselte a keresztet az örömért, hogy
megmentett embereket lásson. Ö lett a bukott világ élő áldozata. Ebbe
az önfeláldozó tettbe helyezte Krisztus a szívét, Isten pedig a szeretetét,
és ezen az áldozaton át adta a világnak a Szentlélek hatalmas erejét. Nekünk is áldozattal kell fejlesztenünk Isten művét. Isten önfeláldozást vár el
gyermekeitől. Krisztus mondta: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja
meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.”
(Lk 9:23). Krisztus minden hívőnek új jellemet ad. Ez a jellem az övének a
másolata, mely végtelen áldozatba került.
Megváltásunk szerzője lesz a munka bevégzője. Valamely szívbe befogadott igazság a következő igazságnak készít helyet. És az igazság, bármikor fogadják is be, életre kelti befogadójának erőit. Mikor gyülekezeteink
tagjai igazán szeretik Isten szavát, akkor a legjobb és legerősebb tulajdonságokat hozzák felszínre, és minél nemesebbek, lélekben annál gyermekibbek lesznek. Mindenfajta önzés helyett Isten szavára hallgatnak.
Isten szavából világosság özöne árad. Ébredjünk rá elhanyagolt lehetőségeinkre. Amikor majd mindenki visszaadja Istennek, ami az övé – tizedekben és adakozásokban –, megnyílik az út a világ előtt, hogy meghallja
a jelen üzenetét. Ha Isten népének szíve telve lesz Krisztus iránti szeretettel, ha minden gyülekezeti tagot átitatna az önfeláldozás lelkülete,
ha mindnyájan teljes buzgalmat tanúsítanánk, nem lennénk szűkével az
anyagiakkal a bel és külföldi hittérítés területein. Anyagi eszközeink megsokszorozódnának, a hasznavehetőség ezer ajtaja nyílna meg, hívnának
minket, hogy lépjünk be. Ha Isten népe véghezvitte volna Isten szándékát, ha a kegyelem üzenetét eljuttatta volna a világnak, Krisztus már eljött
volna, és a szentek beléphettek volna Isten városába.
Ha volt valaha idő, amikor áldozatokat kellett hozni, az most jött el.
Akiknek pénzük van, értsék meg, hogy most kell azt Istenért felhasználniuk. Ne fordítsuk a pénzt a berendezések szaporítására ott, ahol már megalapoztuk a munkát. Ne emeljetek épületet épület mellé, ahol már sok
mindent összpontosítottunk. Használjuk anyagi forrásainkat központok
építésére, de új területeken. Így lelkeket hozhatunk be, akik majd megteszik a magukét az adakozásban.
Gondoljunk külföldi hittérítőinkkel. Némelyikük nyomorral küzd, csakhogy megvethesse a lábát. A legelemibb felszerelésnek híjával szűkölködBizonyságtételek, 6. kötet, 445-453. (A misszióterületek segélyezése)
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nek. Ahelyett, hogy a már amúgy is bőséges berendezésekhez még hozzáadnánk, inkább a szűkölködő helyeken építsük fel a művet. Az Úr ismételten szól erről. Nem lehet népe áldására, ha semmibe veszik utasításait.
Otthonotokban legyetek takarékosak. Sokan bálványokat melengetnek és imádnak. Vessétek el bálványaitokat. Áldozzátok fel önző élvezeteiteket. Nagyon kérlek, ne költsétek pénzeteket házaitok szépítgetésére,
mert Isten pénze az, és el kell számolnotok vele. Szülők, Krisztus szerelmére kérlek, ne használjátok az Úr pénzét gyermekeitek szeszélyeinek
kielégítésére. Ne tanítsátok őket előkelő modorra és kérkedésre, hogy
világi tekintélyre tegyenek szert. Hajlamossá teszi-e ez őket, hogy lelkeket mentsenek meg, akikért pedig Krisztus meghalt? Semmi esetre sem.
Csak irigykedés, féltékenykedés, rosszhiszemű gyanúsítás származik ebből. Arra szoktatja gyermekeidet, hogy a világ fitogtatásával és pazarlásával versenyezzenek, és arra költsék az Úr pénzét, ami nem szükséges az
egészséghez, sem a boldogsághoz.
Ne szoktasd gyermekeidet arra, hogy irántuk való szeretetedet azzal
fejezd ki, hogy elnézd nekik a kevélységet, pazarlást és a fitogtatás szeretetét. Nem annak ideje ez, hogy a pénzköltés új módszereit fedezzük fel.
Találékonyságodat használd a takarékosság sikerére. Önző hajlamok kielégítése helyett – ahelyett, hogy olyasmire költenétek a pénzt, ami szellemi képességeteket tompítja – kutassátok, miként tagadhatnátok meg
magatokat, hogy legyen pénzetek az igazság zászlójának új területeken
kibontásába ruházni. Az eszed is talentum. Használd annak kigondolására, hogy mi lenne javaid lélekmentésre fordításának legjobb módszere.
Tanítsd gyermekeidet, hogy Isten igényt tart mindenükre, és ezt az
igényt semmi sem érvényteleníti. Amijük csak van, erkölcsi felelősséggel terhelten kapták, engedelmességük kipróbálására. Ébressz bennük
vágyat, hogy számos léleknek a bűntől az igazság oldalára nyerésével szerezzenek csillagokat koronájukba.
A pénz szükséges kincs. Ne pazaroljuk azokra, akiknek nincs szüksége
rá. Valaki rászorul önkéntes adományodra. Legtöbb esetben a jómódúak
nem törődnek vele, hogy hányan éheznek a világon. Azt mondják, hogy
úgysem tudják valamennyit táplálni. De ha keresztény módjára takarékoskodsz, egyet táplálhatsz. Talán sokat elláthatsz a testi eleségre szorulók közül. Lelküket pedig az élet kenyerével éltetheted. „Szedjétek össze
a maradékot, hogy semmi el ne vesszen.” (Jn 6:12) Ezeket a szavakat az
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szólta, aki a mindenség összes erőforrásával rendelkezett. Míg csodatévő
hatalma ezreket táplált, nem tartotta méltóságán alulinak, hogy takarékosságra tanítson.
Takarékoskodj az idővel. Időd az Úré. Erőd is az Úré. Ha pazarló szokásaid vannak, vesd el magadtól. Ha ilyen szokásokba merülsz, tönkretesznek az örökkévalóság számára. Gazdag hozománynál értékesebb örökség
neked és gyermekeidnek a takarékosság, szorgalom és józanság szokásai.
Átutazók, zarándokok és idegenek vagyunk a földön. Ne költsük javainkat olyan kívánságok kielégítésére, melyek elfojtására Isten utasít. Járjunk inkább jó példával ismerőseink előtt. Ha korlátozzuk szükségleteinket, helyesen képviseljük Istent. Keljen fel a gyülekezet egy emberként, és
mindenki lelkiismeretesen dolgozzék, mint aki az utolsó napok igazságának teljes fényében jár. A befolyásod tegyen mély benyomást a lelkekre
Isten követelményeinek szentségéről.
Ha Isten gondviselése gazdaggá tett, ne képzeld, hogy nem kell hasznos
munkát végezned. Ne gondold, hogy elég vagyonod van, ehetsz, ihatsz,
szórakozhatsz. Ne állj tétlenül, míg mások vergődnek, hogy anyagiakat
teremtsenek elő a mű számára. Ruházd be javaidat az Úr munkájába. Ha
kevesebbet teszel a pusztulók megsegítésére, mint kötelességed, ne feledd, hogy közönyöd bűnnek számít.
Isten adja az erőt a gazdagság szerzésére, de nem azért, hogy magunkat kényeztessük, hanem hogy visszaadhassuk Istennek, ami az övé. Nem
bűn a pénz szerzése, ha ezzel a céllal tesszük. A pénzt munkával kell megkeresni. Rá kell nevelnünk minden fiatalt a szorgalom szokásaira. A Biblia
senkit sem ítél el, mert gazdag, ha becsületesen szerezte gazdagságát.
Minden gonosz gyökere a pénz helytelen szeretete. A gazdagság áldásnak
bizonyul, ha az Úrénak tekintjük, amit hálásan kell fogadnunk, és hálásan
adnunk vissza az adományozónak.
De mit ér a tömérdek vagyon, ha költséges palotákban vagy részvényekben gyűjtjük halomra? Mit ér ez egyetlen ember megmentéséhez
képest, akiért a végtelen Isten Fia halt meg?
Azoknak jelentette ki az Úr, akik az utolsó napokban kincseket halmoznak „Gazdagságotok megrohadt, és a ruháitokat a moly ette meg.
Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság
ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek
az utolsó napokban!”
Bizonyságtételek, 6. kötet, 445-453. (A misszióterületek segélyezése)
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Az Úr felszólít minket: „Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát.
Szerezzetek magatoknak olyan erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem
a moly meg nem emészti. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva.
Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő
meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák
néki. Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál.
Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és eljővén, szolgál nékik. És ha megjön a második őrváltáskor, és ha a harmadik
őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák! Ezt pedig
jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj,
vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek
készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek
Fia.” (Lk 12:33-40).
<<< vissza a 14. tanulmányhoz
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