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„Kik mindenkor tanulnak, de az igazság 
megismerésére soha el nem juthatnak” 

(2Timótheus 3:7). Ez a bibliavers minden bizon�-
n�al a mai keresztén� társadalmat jellemzi. Az 
információ korában bőségesen találhatunk óriá-
si technológiai fejlettséggel rendelkező, modern 
oktatási intézmén�eket és online kurzusokat. A 
tudás eg�re jobban növekszik. Az il�en irán�ú 
pozitív fejlődés ellenére mégis mil�en ritka eb-
ben a generációban az igazi keg�esség, a Krisz-
tushoz hasonló jellem megfizethetetlen drága-
köve!

Eg� újabb év végéhez érkeztünk. Alkalmak 
jöttek-mentek, a Szentlélek még küzdött értünk. 
Válaszoltunk-e erre a hívásra azzal, hog� elhatá-
roztuk: növekedni fogunk a keg�elemben és Jé-
zus Krisztus személ�es megismerésében?

A mi felelősségünk gondosan megvizsgálni, 
hog� naponként mil�en nevelésben részesülünk. 
Mi ennek a lén�ege? A tanulás az örökkévalóság-
ban fol�tatódni fog, ezért arra vag�unk felszólít-
va, hog� a menn�ei irán�vonal szerint neveljük 
magunkat, g�ermekeinket és felebarátainkat, 
hog� elkészüljünk Isten országa számára. Úg� 
kell ismernünk Jézust, mint eddig még soha. 
Neki kell adnunk mindenünket. Tükrözzük visz-
sza szép jellemét, hog� békességben találkoz-
hassunk Vele az Ő közeli eljövetelekor!

Ezeket az időszerű felolvasásokat imával, n�i-
tott elmével és tanulni vág�ó szívvel tanulmá-
n�ozzuk. Látogassuk meg azokat, akik magán�o-
sak vag� idősek, és vig�ük el nekik ezeket az ol-
vasmán�okat. Ne felejtkezzünk el a következő 
dátumokról:

December 12. szombat: ima- és böjtnap
December 13. vasárnap: adakozások a misszióra

Imánk az, hog� az Úr erősítse hitünket és 
ig�ekezetünket, hog� a valódi keresztén� neve-
lésről alkotott fogalmunkat megreformáljuk, és 
mi is elmondhassuk a zsoltáríró szavait: „Taníts 
meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert 
te vag� Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem 
az eg�enes földön” (Zsoltárok 143:10).
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VEZÉRCIKK

A család az első intézmény, amit a 
Teremtő alapított. Az emberi faj 

számára tervezett tökéletes tervének 
ez az egyik legfontosabb része. Krisz-
tus földi szolgálatának legelején azzal 
tisztelte meg ezt az intézményt, hogy 
az első csodáját itt tette, amikor a vi-
zet tiszta szőlőlévé változtatta.

Mózes részletes utasításokat 
adott a hívő szülőknek gyermekeik 
nevelésére vonatkozóan:

„Halld Izráel: az Úr, a mi Iste-
nünk, egy Úr! Szeressed azért az 
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes erődből. És 
ez ígék, amelyeket e mai napon pa-
rancsolok néked, legyenek a te szí-
vedben. És gyakoroljad ezekben a 
te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a 
te házadban ülsz, vagy mikor úton 
jársz, és mikor lefekszel, és mikor 
felkelsz. És kössed azokat a te kezed-
re jegyül, és legyenek homlokkötőül 
a te szemeid között” (5 Mózes 6:4-8).

Valóban, Isten arra utasítja a szü-
lőket, hogy a nevelés fontos munká-
ját heti hét napon és napi 24 órában 
hajtsák végre. Ezek az ihletett igék 
egy hatékony nevelési módszert mu-
tatnak be, ami a tanítás környezetét 
és módját is magában foglalja.

Keresztelő Jánost, a második Illést 
azért végezték ki, mert bátran meg-
védte a családi értékeket Heródes ki-
rály előtt. Lehetőséget látott őszinte 
megtérésére. „Heródes is mély meg-
indulással hallgatta János bizonyság-
tételét, és őszinte érdeklődéssel kér-
dezte tőle, mit kell cselekednie, hogy 
a tanítványa lehessen. János jól tud-
ta, hogy Heródes nőül akarja venni 
fivére feleségét még férje életében, 
ezért őszintén megmondta neki, 
hogy ez törvényellenes. Heródes 
azonban nem volt kész semmilyen 
áldozathozatalra. Elvette fivére fe-
leségét, akinek befolyására börtön-
be vetette Jánost. Az volt a szándé-
ka, hogy később szabadon bocsátja. 

… Heródes hitvesének fondorko-
dásai folytán nemsokára lefejezték 
Jánost.” – Tapasztalatok, látomások, 126.

A család egységének és szentsé-
gének megőrzésére vonatkozóan Pál 
és Péter apostol különleges tanácsa-
it olvashatjuk. Ők felismerték, hogy 
ez az intézmény a hívők oktatásában 
létfontosságú.

Hasonlóképpen az illési üzenet 
legfontosabb munkája napjainkban 
az, hogy védjük a családokat és arra 
neveljük őket, hogy miképpen tölt-
sék be Isten célját, hogy előkészít-
senek egy népet az Úr Jézus máso-
dik eljövetelére. Isten egy kulcsfon-
tosságú próféciát jelent ki Malakiás 
prófétán keresztül népének ezek-
ben az utolsó napokban lévő mun-
kájára vonatkozóan: „Ímé, én elkül-
döm néktek Illyést, a prófétát, mie-
lőtt eljön az Úrnak nagy és félelme-
tes napja. És az atyák szívét a fiakhoz 
fordítja, a fiak szívét pedig az atyák-
hoz, hogy el ne jöjjek és meg ne ver-
jem e földet átokkal” (Malakiás 4:5-6).

Próbaidőnk utolsó perceiben Sá-

3

Az első oktatási intézmény
tán nagyon szorgalmasan dolgozik. 
Igyekszik széthúzást és elhidegülést 
okozni a családtagok között, konf-
liktusokat előidézni a férj és feleség, 
szülők és gyermekek között, azzal 
a baljóslatú szándékkal, hogy Isten 
csodálatos tervét tönkretegye.

Most van a legfőbb ideje, hogy 
népünk helyreállítsa a családi oltárt 
(a reggeli és esti hálaadást) és külön-
leges figyelmet szenteljen Isten Igé-
jének egyénileg és a családdal egy-
aránt, hogy védőpajzsot alkossanak 
a gyermekek és fiatalok részére ama 
régi kígyó ravasz taktikái ellen.

Ezen az imahéten az Isten szol-
gái által összeállított különleges 
üzenetek fogják segíteni családun-
kat, hogy eredményesen munkál-
kodhassunk önmagunk és szerette-
ink örök kárhozattól való megmen-
tésén. „Akik a kegyelem utolsó üze-
netét hirdetik a világnak, tekintsék 
kötelességüknek, hogy megtanítsák 
a szülőket a családi vallásoktatásra. 
Indítsunk komoly tökéletesítő moz-
galmat. Tárjuk az apák és az anyák 
elé Isten törvényének elveit. Ha 
megértetjük a szülőkkel Isten törvé-
nyének igényeit, akkor meggyőzzük 
őket az engedelmesség kötelességé-
ről. Akkor felismerik majd felelős-
ségüket nemcsak maguk, de gyer-
mekeik iránt is. Mutassunk rá arra, 
hogy csak egyetlen úton védhetjük 
meg magunkat a világot pusztulás-
ba sodró gonoszságtól: ha engedel-
meskedünk Isten szavának. A szü-
lők mindig is példát mutatnak gyer-
mekeiknek. Vagy az engedelmesség 
példáját, vagy az engedetlenségét. 
Legtöbb esetben példájuk, tanításuk 
dönti el házuk népének örök sorsát. 
A gyerekek, mikor felnőnek, azzá 
lesznek, amivé a szülők tették őket.” 
– Bizonyságtételek, 6. kötet, 119.

Segítsen minket az Úr, hogy ko-
molyan vegyük ezeket az időszerű 
üzeneteket!
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Összeállítás E. G. White írásaiból 

si forma ilyen jellemet fejleszt ki. A 
világ ezt nagyon kívánatosnak tartja, 
de a tanulót nagy veszélybe sodorja.

Van egy másik nevelés is, ami na-
gyon különbözik ettől. Alapelve, 
melyet a világ legnagyobb Tanítója 
határozott meg, ez: „Hanem keres-
sétek először Istennek országát és az 
ő igazságát” (Máté 6:33). Ennek célja 
nem önző, hanem Isten tiszteletét és 
szolgálatát tartja a legfontosabbnak 
a világon. Mind az elméleti tanulmá-
nyok, mind a gyakorlati képzés ezt 
tartja szem előtt. Itt Isten Igéjét ta-
nulmányozzák, az Istennel való élő 
összeköttetés valósul meg, és a jel-
lem szebb vonásait és jellegzetessé-
geit ültetik át a gyakorlatba. Az ilyen 
nevelés eredményei az örökkévaló-
ságig tartanak. Mert „a bölcsesség-
nek kezdete az Úrnak félelme” (Pél-
dabeszédek 9:10), és minden más isme-
retnél jobb az Ő Igéjének megértése. 
– Special Testimonies on Education, 47-48.

Egészséges testi fejlődés
A jó oktatáshoz feltétlenül hoz-

zátartozik a mozgáskultúra. Az if-
júságot meg kell tanítani arra, ho-
gyan fejlessze testi erőit, hogyan 
őrizze meg ezeket a legjobb állapot-
ban és hogyan tegye ezeket hasznos-
sá az élet gyakorlati kötelességeinek 
elvégzésében. Sokan úgy gondol-
ják, hogy ezek a dolgok nem részei 
az iskolai nevelésnek, de ez tévedés. 
Szükséges, hogy a leckék illeszked-
jenek a gyakorlati hasznossághoz, 
amit minden gyermeknek meg kell 
tanítani az otthonban és minden ta-
nulónak az iskolában.

A testnevelés az otthonban a kis-
gyermeknél kezdődjön. A szülők-
nek kell lefektetniük az egészséges, 
boldog élet alapjait. Az első dön-
tő fontosságú kérdés az asztalu-
kon lévő ételre vonatkozik, mert ez 
olyan dolog, melytől a kicsinyek fej-
lődése és a család egészsége nagy-
mértékben függ. Az ételek elkészí-

A nevelés igazi tudománya
Az igazi nevelés többet jelent, 

mint egy bizonyos tanulmá-
nyi képzésben való részvétel. En-
nél sokkal szélesebb körű foga-
lom: magában foglalja a testi erők 
és szellemi képességek harmoni-
kus fejlődését, Isten szeretetére és 
tiszteletére tanít, és felkészít az élet 
kötelességeinek hűséges teljesíté-
sére. – Gyermeknevelés, 202.

A mai társadalomban lévő okta-
tás lényegében világi. Célja a vilá-
gi siker, az önző becsvágy kielégíté-
se. Sok tanuló rengeteg időt és pénzt 
szán arra, hogy elméjét szükségte-
len ismeretekkel töltse meg, annak 
érdekében, hogy megszerezze ezt 
a képzést. A világ tanultaknak tart-
ja őket, de Isten nincs a gondolata-
ikban. A világi tudás fájáról esznek, 
amely a büszkeséget táplálja és erő-
síti. Szívük engedetlenné válik Isten 
iránt és elhidegül Tőle, és a rájuk bí-
zott kincseket az ellenség oldalára 
helyezik. A legtöbb mostani nevelé-
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tésének tudománya nagyon fontos, 
és ugyanilyen fontossággal bír, hogy 
az étel megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű legyen…

Minden anyának törekednie kell 
arra, hogy gyermekei megértsék tes-
tük működését és hogy milyen mó-
don gondozzák azt. El kell magyaráz-
nia az izmok felépítését és használa-
tát, melyeket a mi szerető mennyei 
Atyánktól kaptunk. Mi Isten mester-
műve vagyunk, és Igéjében ezt a ki-
jelentést olvashatjuk: „magasztallak, 
hogy csodálatosan megkülönböztet-
tél” [„készítettél” – angolban] (Zsoltá-
rok 139:14). Ő készítette el ezt az élő 
lakhelyet az értelem számára, amely 
„titokban idomíttatott” [„különös 
gonddal kimunkált” – angolban] (15. 
vers); egy templomot, amelyet az Úr 
maga rendezett be, hogy a Szentlélek 
ott lakhasson…

A testmozgás nagyon fontos, 
mert elősegíti a testi fejlődést. Gyor-
sítja a vérkeringést és összhangba 
hozza az egész szervezetet. Ha az 
izmokat nem használjuk, hamaro-
san az történik, hogy a vér nem tud-
ja megfelelő módon táplálni őket. 
Ahelyett, hogy növekednének és 
erősödnének, elveszítik szilárdságu-
kat és rugalmasságukat, ernyedtek 
és gyengék lesznek. A tétlenség nem 
az a törvény, amit az Úr az emberi 
test számára rendelt. A testrészek – 
agy, csontok és izmok – harmonikus 
működése szükséges ahhoz, hogy az 
egész emberi szervezet tökéletesen 
és egészségesen fejlődjön…

Minden tanulónak meg kell ér-
tenie, hogyan gondoskodjon ön-
magáról, hogy a lehető legjobb ál-
lapotban őrizze meg egészségét, el-
kerülje a gyengeséget és ellenálljon 
a betegségeknek. Ha bármilyen ok-
ból kifolyólag beteg lesz vagy va-
lamilyen baleset éri, akkor tudnia 
kell, hogyan kezelje ezeket a hely-
zeteket anélkül, hogy orvoshoz for-
dulna vagy mérgező gyógyszereket 
venne be.

Maga az Úr beszélt a test gondo-
zásáról. Ezt mondja Igéjében: „Ha 
valaki az Isten templomát megront-
ja, megrontja azt az Isten. Mert az Is-
tennek temploma szent, ezek vagy-
tok ti” (1 Korinthus 3:17). Ez az Ige 
megparancsolja a testről való lelkiis-

meretes gondoskodást és elítél min-
den tudatlanságból vagy figyelmet-
lenségből, gondatlanságból elköve-
tett hanyagságot. – Special Testimonies 
on Education, 32–34.

Jellemformálás kisgyermek-
korban

A szülőknek az Úr félelmében 
és intései szerint kellene felnevelni-
ük gyermekeiket, hogy megtanul-
ják szeretni Isten törvényét. Nem le-
het túlbecsülni a fiatalkori keresz-
tény élet előnyeit. A fiatalon kapott 
benyomások sokak számára olyan 
időtállóak, mint az örökkévalóság. 
Isten parancsolatai és rendelkezései 
fiatalkorban íródnak legkönnyeb-
ben a szív táblájára. A gyermekneve-
lést nagyon elhanyagolják. Krisztus 
igazságát nem úgy mutatják be ne-
kik, ahogyan kellene.

Azért kaptunk próbaidőt, hogy 
jellemet formáljunk az örök életre. 
Szülők, milyen ünnepélyes az a gon-
dolat, hogy gyermekeitek nevelése 
a ti kezetekben van, hogy úgy tanít-
sátok őket, hogy olyan jellemet for-
málhassanak, melyet Isten elismer, 
és ne olyat, mellyel Sátán angyalai 
kedvük szerint bánhatnak! A felhő- 
és tűzoszlopból Jézus szólt népéhez 
és arra utasította őket, hogy szorgal-
masan tanítsák gyermekeiket Isten 
parancsolataira. Kicsoda engedel-
meskedik ennek a tanításnak? Kicso-
da törekszik úgy nevelni gyermeke-
it, hogy Isten elismeréssel tekintsen 
rájuk? Ki gondol arra, hogy gyerme-
keinek minden talentuma és ajándé-
ka Istené, és azokat teljességgel az Ő 
szolgálatára kellene szentelnie?

Anna az Úrnak ajánlotta Sámuelt, 
és Isten felfedte magát neki gyermek-
kora és ifjúsága idején. Sokkal többet 
kell dolgoznunk a gyermekekért és 
a fiatalokért, mert Isten el fogja fo-
gadni őket, hogy nagy dolgokat vi-
gyenek véghez az Ő nevében; hogy 
az igazságra tanítsák a távoli területe-
ken élőket, akik a tévedések és babo-
nák sötétségében járnak. Ha arra ké-
nyezteted gyermekeidet, hogy kielé-
gítsék önző vágyaikat, szeressék a di-
vatot, a hiúságot és büszkeséget me-
lengessenek, akkor munkáddal csa-
lódást okozol Jézusnak, aki végtelen 
árat fizetett megváltásukért. Jézus 

arra vágyik, hogy a gyerekek osztat-
lan szeretettel szolgálják Őt. – Szemel-
vények, 1. kötet, 294-295.

A természetes és elfogulatlan 
gyermekek a legrokonszenvesebbek. 
Nem bölcs dolog túlságos figyelmet 
szentelni nekik, és ismételgetni előt-
tük okos mondásaikat. Ne tápláljuk 
hiúságukat külsejük, szavaik és tet-
teik dicsérgetésével! Ne öltöztessük 
őket drága és feltűnő ruhákba, mert 
ezzel tápláljuk bennük a hiúságot, 
társaikban pedig irigységet keltünk!

A kicsinyeket gyermeki egysze-
rűséggel kell nevelni. Tanítsuk meg 
a gyermeket arra, hogy örüljön az 
apró, hasznos feladatoknak, és hogy 
elégedjen meg a korához illő kedv-
telésekkel és élményekkel! A gyer-
mekkort a példázatbeli fűszál szem-
lélteti. A fű is szép a maga nemében. 
Ne tegyük a gyermeket erővel kora-
vénné! Amíg csak lehet, őrizze meg 
gyermeksége üdeségét és báját!” – 
Krisztus példázatai, 51-52.

Az első leckék nagy fontossággal 
bírnak. Szokás a nagyon fiatal gyer-
mekeket iskolába küldeni. Elvárják 
tőlük, hogy könyvekből tanuljanak, 
ami megterheli fiatal elméjüket, és 
ezen kívül zenélni is tanítják őket. 
Gyakran a szülőknek csak kevés 
anyagi javaik vannak, és olyan kiadá-
sokat vesznek magukra, amelyeket 
nehezen tudnak finanszírozni. És 
mindezt csak azért teszik, hogy egy 
mesterkélt oktatásban részesítsék 
gyermekeiket. Ez nem bölcs eljárás-
mód. Egy kisgyermeket nem lenne 
szabad túlságosan megterhelni sem-
milyen téren, és nem lenne szabad 
zenét tanulnia addig, amíg fizikailag 
nem fejlődik ki jól.

Az otthon legyen az első iskola, 
az anya az első tanító, és az első lec-
kék a szorgalomra nevelésből állja-
nak. Anyák, hagyjátok kicsinyeiteket 
a szabad ég alatt játszani, hogy hall-
gassák a madarak énekét, és tanulja-
nak Isten szeretetéről, amint az cso-
dálatos munkái nyomán elénk tárul! 
Adjatok nekik egyszerű tanításokat 
a természet könyvéből, és ahogy ér-
telmük növekszik, fokozatosan kap-
csoljátok hozzá a könyvekből vett is-
mereteket. Meglátjátok, hogy azok 
mélyen rögződnek majd emlékeze-
tükben. Már egészen kicsi koruktól 
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szorgalomra és hasznos munkavég-
zésre kell szoktatni őket. Tanítsátok 
meg nekik, hogy mint családtagok, 
ők is vállaljanak komoly részt a házi-
munkák végzéséből, és ebben keres-
senek alkalmat az egészséges test-
mozgásra. – Gyermeknevelés, 208-209.

Fontos, hogy a szülők találja-
nak hasznos elfoglaltságot gyerme-
keiknek, amelyekkel bevonják őket 
a felelősségek hordozásába, ameny-
nyire koruk és erejük megengedi. 
A gyermekeknek olyan feladatokat 
kell adni, amelyek nemcsak elfoglal-
ják, hanem érdeklik is őket. A dol-
gos kezeket és az értelmet a legko-
rábbi évektől kezdve foglalkoztat-
ni kell. Ha a szülők elhanyagolják, 
hogy gyermekeik energiáját hasznos 
mederbe tereljék, nagy kárt okoznak 
nekik, mert Sátán kész bármilyen el-
foglaltságot találni számukra. Nem a 
szülőknek kellene-e, mint tanítójuk-
nak, elfoglaltságot találni számukra?

A hasznos szolgálat megta-
nulása

Amikor a gyermek már elég idős 
ahhoz, hogy iskolába menjen, a tanár-
nak együtt kell működnie a szülőkkel. 
Az iskolai feladatok egy részét gya-
korlati foglalkozásoknak kell képez-
niük. Sok tanuló tiltakozik az ilyen 
munka ellen. A hasznos elfoglaltsá-
gokat, mint pl. egy mesterség meg-
tanulását lealacsonyítónak tartják, 
de az ilyen személyeknek nincsenek 
helyes fogalmaik arról, hogy miben 
áll az igazi méltóság. Urunk és Meg-
váltó Jézus Krisztusunk – Aki egy az 
Atyával, a mennyei udvarok Parancs-
noka – volt a személyes tanítója és ve-
zetője Izráel gyermekeinek, és közöt-
tük minden fiataltól megkívánta, hogy 
megtanulja, miként dolgozzon. Mind-
egyiküket megtanították valamilyen 
mesterségre, hogy a gyakorlati élethez 
szükséges ismeretekkel rendelkezze-
nek, és ne csak önfenntartók legye-
nek, hanem hasznos munkások is. Ez 
Isten utasítása volt népe számára.

Földi életében Krisztus az egész 
emberi család példaképe volt. Csa-
ládjában engedelmes és segítőkész 
volt. Megtanulta az ácsmesterséget 
és saját kezével dolgozott a názáreti 
kis műhelyben. A menny dicsőségé-

ben élt, de istenségére felöltötte az 
emberi természetet, hogy az embe-
riséggel egyesüljön és az együttérzé-
sen keresztül érje el az emberi szíve-
ket. Amikor olyan állapotban talál-
tatott, mint ember, megalázta magát, 
és az emberi lelkek helyreállításáért 
dolgozott azzal, hogy beilleszkedett 
az emberi társadalomba…

Nem elveszett az az idő, amelyet 
testmozgással töltenek el. A tanuló 
kárt okoz magának, ha folyamatosan 
a könyvei fölé görnyed és csak na-
gyon keveset mozog a szabad leve-
gőn. A fizikai és szellemi erők egyen-
letes foglalkoztatása mindenki szá-
mára létfontosságú. Amikor az agyat 
folyamatosan terhelik, miközben az 
élő gépezet többi szerve tétlen, a fi-
zikai és szellemi erő csökken. A fi-
zikai rendszert megrabolják egész-
séges összhangjától, az agy elveszíti 
frissességét és életerejét, és kóros in-
gerlékenység lesz az eredmény.

A legnagyobb áldást nem abból a 
fizikai mozgásból nyerjük, amelyet 
játékként vagy csupán testgyakor-
lásként végzünk. Némi haszon szár-
mazik a szabad levegőn tartózkodás-
ból és az izmok tornáztatásából; de 
ha ugyanazt az erőmennyiséget se-
gítő kötelességekre fordítjuk, az ál-
dás nagyobb lesz és a megelégedett-
ség érzete tölt el; mert az ilyen test-
gyakorlás magában rejti a hasznos-
ság érzetét és a jól végzett kötelesség 
a lelkiismeret helyeslését.

A gyermekekben és ifjakban fel 
kell ébresztenünk azt a törekvést, 
hogy testmozgásukkal olyan dolgot 
végezzenek, ami a maguk számára ál-
dásos, mások számára pedig segítség. 
Az a testgyakorlat, amely fejleszti az 
értelmet és jellemet, amely a keze-
ket munkára tanítja, és ráneveli az if-
jakat arra, hogy kivegyék részüket az 
élet terheiből, testi erőt ad számukra 
és növeli minden képességüket. Juta-
lom van az erkölcsös szorgalomban, 
a jó cselekedet élő szokásának ápolá-
sában. – Boldog otthon, 425.

A gazdag gyermekeket ne fosz-
szák meg attól a nagy áldástól, 
amely a munkavégzésből szárma-
zik, mert ezzel növelik az agy és az 
izmok erejét. A munka nem átok, 
hanem áldás…

Isten elismerésének szerető biz-
tosítéka nyugszik azokon a gyerme-
keken, akik vidáman veszik ki részü-
ket az otthoni élet kötelességeiből, 
osztozva az apa és anya terheiben. 
Jutalmuk a testi egészség és a lelki 
békesség; annak a látványnak örül-
nek, hogy szüleik kiveszik részüket a 
társadalmi kapcsolatokból és egész-
séges üdülésekből, mely által meg-
hosszabbítják életüket. Azok a gyer-
mekek, akiket az élet gyakorlati kö-
telességeire neveltek, a társadalom 
hasznos tagjaként távoznak el ottho-
nukból olyan neveléssel, mely mesz-
sze felette áll annak, amit az osztály-
terem négy fala közt ifjú korukban 
nyertek, amikor sem az elme, sem a 
test nem elég erős, hogy elviselje az 
erőfeszítést. – Boldog otthon, 245.

A gyermekek és fiatalok otthon 
és az iskolában folyamatosan szabá-
lyok és példaadás által kapjanak lec-
két, hogy őszinték, önzetlenek és 
szorgalmasak legyenek.

A helyes oktatási környezet
Az otthon kiválasztásánál a szü-

lőket ne csak a mulandó dolgok sze-
rinti szempontok vezessék. Nem-
csak azt a kérdést kell feltenni lakó-
helyükkel kapcsolatban, hogy hol 
tudnák a legtöbb pénzt keresni, hol 
van a legkellemesebb környék vagy a 
legjobb társadalmi előnyök. A befo-
lyás, ami majd gyermekeiket körül-
veszi és a jó vagy gonosz felé fogja 
őket irányítani, sokkal nagyobb kö-
vetkezménnyel jár, mint az összes 
többi szempont. A legkomolyabb 
felelősség nyugszik a szülőkön lakó-
helyük kiválasztásakor. A lehető leg-
jobban a világosság csatornáiba kell 
helyezniük családjukat, ahol benyo-
másaik tiszták maradnak, és szerete-
tük Isten és egymás iránt növeked-
het. Ugyanez az alapelv vonatkoz-
zon iskoláink helyének kiválasztá-
sára is, ahová fiatalokat és családo-
kat gyűjtünk össze az oktatás érde-
kében.

Ne sajnáljuk a fáradságot olyan 
helyet keresni iskoláink számára, 
ahol az erkölcsi légkör a lehető leg-
egészségesebb, mert a befolyás, ami 
ott uralkodik, mély nyomot hagy a 
fiatalokban és a fejlődő jellemekben. 

1. Felolvasás − A nevelés igazi tudománya
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Az eldugott, nyugalmas hely a leg-
megfelelőbb. A nagyvárosokban, az 
üzlet és oktatás központjaiban talán 
úgy tűnik, hogy van némi előny, de 
ezek csak világi szempontok…

Az ifjúságot nagyvárosokban ok-
tatják és ott olyan befolyások veszik 
körül őket, amelyek hasonlóak a víz-
özön előttiekhez. Ugyanazok az el-
vek nyilvánulnak meg ma is: Isten-
nek és törvényének semmibe vevé-
se, az önző élvezetek kielégítésének 
szeretete, büszkeség, hiúság. A világ 
átadta magát az élvezeteknek. Min-
denütt erkölcstelenség uralkodik. 
A gyengék és gyámoltalanok jogait 
semmibe veszik és a nagyvárosok vi-
lágszerte gyorsan a bűn melegágyá-
vá válnak…

A szórakozások utáni folytonos 
vágyakozás rávilágít a lélek mélysé-
ges sóvárgására. De azok, akik a vi-
lági élvezetek forrásából isznak, lel-
ki szomjúságukat nem tudják olta-
ni. Csalódás éri őket, mert a vigal-
mat összetévesztik a boldogsággal. 
És ha az izgalom elmúlt, sokan a két-
ségbeesés mélységeibe zuhannak. 
Óh, mily őrültség, mily ostobaság 
elhagyni az „élő vizek forrását” a vi-
lági örömök „repedezett kútjaiért”! 
Lelkünk mélyéig átérezzük a ve-
szélyt, amely ezekben az utolsó na-
pokban körülveszi az ifjúságot. Azo-
kat, akik hozzánk jönnek, hogy ta-
nuljanak, és a családokat, melyeket 
iskoláink vonzanak, amennyire csak 
lehet, vonjuk ki ezen csábító és er-
kölcsromboló befolyás alól!...

A természetnek finomító befo-
lyása van, amit figyelembe kell ven-
ni az iskola helyének kiválasztása-
kor. Isten ezt a módszert alkalmaz-
ta, amikor embereket arra képzett 
ki, hogy művében dolgozzanak. Mó-
zest negyven évre Midián pusztájá-
ba küldte. Keresztelő János nem tu-
dott volna felkészülni magasztos el-
hívatására, hogy Krisztus előhírnö-
ke legyen, ha Jeruzsálem iskoláiban 
tanult volna a nemzet nagy embere-
itől. A pusztába ment, ahol az embe-
rek szokásai és tantételei nem tudták 
elméjét befolyásolni, és ahol zavar-
talan közösségben lehetett Istennel.

Jánost, a szeretett tanítványt ül-
dözői – hogy elnémítsák hangját 

és lerombolják befolyását a nép kö-
zött – Pátmosz szigetére száműzték. 
Azonban nem tudták elválasztani őt 
isteni Tanítójától…

Isten felhív minket, hogy értékel-
jük a teremtett művei által ránk ára-
dó áldásait. Hány gyermek él a zsú-
folt nagyvárosokban, ahol még egy 
talpalatnyi zöld fű sincs! Ha vidéken 
tanulhatnának a természet szépségé-
ben, békéjében és tisztaságában, az 
nagy áldás lenne számukra. Nyugal-
mas helyeken, legközelebb a termé-
szet szívéhez, ahol a legtávolabb va-
gyunk a világ romlott elveitől, szo-
kásaitól és izgalmaitól, Krisztus je-
lenlétét valósággá teszi számunkra, 
és békességén és szeretetén keresz-
tül beszél hozzánk. – Special Testimonies 
on Education, 37–47.

Tűzzünk ki magas célokat 
az önzetlen szolgálatért!

A szellemi és lelki erőnek egy-
aránt Isten a forrása. A legnagyobb 
emberek, akik elérték azt, amit a vi-
lág a tudományban csodálatos ma-
gasságoknak tart, nem hasonlítha-
tók össze Jánossal, a szeretett tanít-
vánnyal vagy Pál apostollal. Ami-
kor a szellemi és erkölcsi erő egye-
sül, akkor lehet elérni a férfikor leg-
magasabb fokát. – Special Testimonies on 
Education, 50.

„Dániel pedig a király udvarában 
vala” (Dániel 2:49) – egy olyan helyen, 
ahol igazságot szolgáltattak. Há-
rom társa tanácsadó, bíró és uralko-
dó volt azon a földön. Ezek az em-
berek nem fuvalkodtak fel hiúságuk-
ban, hanem Istent ismerték el min-
den földi hatalmasság fölött, és ki-
rályságát minden földi királyság fö-
lött magasztalták. – Special Testimonies 
on Education, 12.

Mindenki törekedjék olyan ma-
gas cél elérésére, amilyent az embe-
rinek az istenivel való egyesülése le-
hetővé tesz számára.

Sokan nem lesznek azzá, amivé 
lehetnének, mivel nem fejtik ki azt az 
erőt, ami bennük van. Nem ragadják 
meg annyira az isteni kezet, ameny-
nyire tehetnék. Sokan eltérnek attól 
az irányvonaltól, amelyen elérhet-
nék az igazi sikert. Nagyobb tisztele-
tet, kedvezőbb munkát keresve olyan 

dolgot kísérelnek meg, amire nem 
alkalmasak. Sok ember – akit ké-
pességei más munkára ösztönözné-
nek – igyekszik nagyobb tisztségre. 
Így, aki sikeres földműves, kézműves 
vagy ápolónő lehetett volna, elégte-
lenül fogja betölteni egy lelkész, ügy-
véd vagy orvos hivatását. Ismét má-
sok, akik felelős tisztséget tölthettek 
volna be, erő, odaadás és kitartás hi-
ányában megelégszenek egy fáradt-
ságtól mentesebb hellyel is.

Hűségesebben, odaadóbban kell 
követnünk Isten élettervét! Tegyük 
meg munkánkban a tőlünk telhető 
legjobbat! Hagyjuk utainkat Istenre, 
és ügyeljünk gondviselésének meg-
nyilvánulására! Ezek olyan szabá-
lyok, amelyek biztos vezetést nyúj-
tanak foglalkozásunk megválasztá-
sában.

Megváltónk, aki eljött a menny-
ből, hogy példaképünk legyen, éle-
téből majdnem harminc évet töl-
tött el közönséges fizikai munká-
val. Ezalatt azonban tanulmányoz-
ta Isten Igéjét és műveit. Segített, ta-
nított mindenkit, akit befolyása ál-
tal elérhetett. Mikor nyilvános szol-
gálatát megkezdte, körüljárt, hogy 
meggyógyítsa a betegeket, vigasztal-
ja a megszomorodottakat, és hirdes-
se az evangéliumot a szegényeknek. 
Minden követőjére ugyanez a mun-
ka vár.

Jézus így szólt: „…aki legna-
gyobb köztetek, olyan legyen, mint 
aki legkisebb; és aki fő, mint aki 
szolgál. Mert… én tiköztetek olyan 
vagyok, mint aki szolgál” (Lukács 
22:26-27). – Előtted az élet, 265-266.

Szülők, milyen 
ünnepélyes az 

a gondolat, hogy 
gyermekeitek nevelése a 
ti kezetekben van, hogy 

úgy tanítsátok őket, 
hogy olyan jellemet 

formálhassanak, melyet 
Isten elismer
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A keresztény otthon
hogy részt vegyenek a zsidók egyik 
legnagyobb ünnepén, a húsvét ün-
nepén. Miután ennek vége lett, Őt 
ott felejtették a jeruzsálemi temp-
lomban, ahol a törvény doktoraival 
találkozott, „hallgatta és kérdezgette 
őket” a Szentírásról (46. vers).

Lukács feljegyzi, hogy ezen eset 
után Jézus visszatért szüleivel Ná-
záretbe „és engedelmes vala nékik” 
(51. vers). A mennyben betöltött elő-
ző tisztsége ellenére az Úr engedel-
meskedett Józsefnek és Máriának, és 
ezzel a gyermeki engedelmesség tö-
kéletes példáját mutatta be.

„Ahogyan [ Jézus] növekedett 
bölcsességben és testi állapotában, 
úgy növekedett az Isten és emberek 
előtti kedvességben is. Minden szív 
rokonszenvét megnyerte, mert ké-
pes volt mindenkivel együtt érezni. 
A remény és bátorság légköre vette 
körül, és ez minden házban áldás-
sá tette Őt. Szombatonként gyak-
ran felkérték a zsinagógában, hogy a 
próféták írásaiból az előírt szakaszt 
felolvassa. A hallgatók szívén boldog 

izgalom lett úrrá, amint a szent szö-
veg jól ismert szavaiból új világosság 
ragyogott elő.

Jézus kerülte a feltűnést. Egész 
názáreti tartózkodása alatt egyszer 
sem mutatta meg csodatevő erejét. 
Nem vágyott magas beosztásra, nem 
fogadott el címeket. Csendes, egy-
szerű élete, sőt még az a hallgatás 
is, amellyel a Szentírás „átlép” gyer-
mekévein, fontos tanulságot tartal-
maznak. Minél csendesebb és egy-
szerűbb egy gyermek élete, minél 
inkább mentes a mesterséges izgal-
maktól, és minél inkább összhang-
ban van a természettel, annál kedve-
zőbben fejlődnek testi, szellemi ké-
pességei és lelki ereje.

Jézus a mi példaképünk. Sokan 
érdeklődéssel foglalkoznak nyilvá-
nos szolgálatának időszakával, de 
észrevétlenül elsiklanak az ifjúko-
rában rejlő tanítás fölött. Pedig ép-
pen a családban töltött élete példa 
minden gyermek és fiatal számára. A 
Megváltó szegénnyé lett, hogy meg-
taníthassa: alacsony sorban is mi-

A teremtés hatodik napján Isten 
megalkotta az első családot. Mi-

vel Krisztus a Teremtő, Ő a család lét-
rehozója is, és tudja, hogy mi a leg-
jobb a család tagjainak. Földi szol-
gálatának kezdetén első csodáját egy 
menyegzőn mutatta be, amikor a vizet 
borrá változtatta, és ezzel boldogságot 
hozott az ifjú párnak. Krisztus jelenlé-
te a családban a boldogság első számú 
tényezője.

A keresztény olyan valaki, aki kö-
veti Krisztust. Annak érdekében, 
hogy keresztény otthonunk legyen, 
meg kell ismernünk Jézust és életét, 
amikor otthon lakott Názáretben, 
Galilea egy kis városában.

Valóban Krisztus a tökéletes 
példakép mind a szülők, mind a 
gyermekek számára. Lukács azt 
mondja róla, mint gyermekről, 
hogy „növekedék és erősödék lé-
lekben, teljesedve bölcsességgel; és 
az Istennek kegyelme vala ő rajta” 
(Lukács 2:40).

Krisztus tizenkét éves korában 
elkísérte földi szüleit Jeruzsálembe, 

2. Felolvasás − A keresztény otthon



92015. december 5. Szombat

lyen közel járhatunk Istenhez. Éle-
tének az volt a célja, hogy Atyjának 
az élet mindennapi dolgaiban is örö-
met szerezzen, tisztelje és dicsőít-
se Őt. Munkásságát azzal kezdte, 
hogy megtisztelte a mindennapi ke-
nyérért keményen megdolgozó kéz-
műves szerény mesterségét. Éppúgy 
az Istennek szolgált, amikor a gya-
lupadnál dolgozott, mint amikor a 
néptömeg előtt csodákat művelt. 
Minden fiatal, aki Krisztus hűségé-
nek és engedelmességének példá-
ját követi egyszerű otthonában, igé-
nyelheti azokat a szavakat, amiket 
Atyja mondott róla a Szentlélek ál-
tal: ’Ímé, az én szolgám, akit gyámo-
lítok, az én választottam, akit szívem 
kedvel’ (Ésaiás 42:1).” – Jézus élete, 53-54.

Jézus 30 éves koráig keményen 
dolgozott József ácsműhelyében. 
Ezzel kivette részét az otthoni köte-
lességek teljesítéséből és részt vett a 
földi otthonáról való gondoskodás-
ban. Azután elhagyta otthonát, hogy 
Keresztelő János által megkeresztel-
kedjen és a Szentlélek felkenje. Így 
készült fel missziójára.

Jézus életéből és Isten embe-
reinek életéből – Ábrahám, Izsák, 
Jákób és gyermekei, Illés, Elizeus, 
Dávid és még sok más életéből – 
megtanulhatjuk, hogy a természe-
tes környezetben lévő egyszerű élet 
mozdítja elő legjobban a gyakorla-
ti életben a szorgalmat és a lelki fej-
lődést. Minél kevésbé van körülvéve 
a család a nagyvárosok zajával és iz-
galmával, annál hasznavehetőbbek 
lesznek a világban és elkészülnek a 
mennyei otthon számára.

Naponkénti közösség Isten-
nel és a természettel

Názáret Galilea nagyon kicsi vá-
rosa volt. Itt Jézus élvezte a természe-
tes környezetet, amely földi ottho-
nát körülvette. Kora reggel elhagyta 
otthonát, hogy a természet ölén kö-
zösségben legyen mennyei Atyjával. 
Édesanyja, Mária volt első földi taní-
tója és tőle tanulta az Írásokat.

Bár Jézus testben megjelent Isten 
volt, mély tiszteletet és törődést nyil-
vánított ki édesanyja iránt élete utolsó 
pillanatáig, akkor is, amikor a keresz-
ten függött. Ő a gyermeki szeretet tö-
kéletes példaképe.

Béthel
A keresztény otthonoknak 

Béthellé, Isten házává kell válniuk. Is-
ten dicsőítése, ima és a Biblia tanul-
mányozása legyen állandó vallási te-
vékenységünk, ha számítani akarunk 
otthonunkban Krisztus és a szent an-
gyalok jelenlétére. Mind a titkos ima, 
mind az együttes imádkozás erős vé-
delmül szolgál a család összes tagjá-
nak. „Az a család, amely együtt imád-
kozik, együtt marad.” Ez egy híres 
mondás, amely köztudottan érvényes.

Reggel az legyen az első dolgunk, 
hogy a családtagokat összegyűjtsük a 
családi oltár körül és megköszönjük 
Istennek, hogy az éjszaka folyamán 
megőrzött és gondoskodott rólunk. A 
hálaadás ideje ne legyen fárasztó. Éne-
keljünk kellemes, dallamos énekeket, 
melyek lelkesítenek minket, imádkoz-
zunk röviden és olvassunk a Bibliá-
ból. Így, amikor a család tagjai elmen-
nek otthonról kötelességeik teljesíté-
sére, mennyei befolyást visznek ma-
gukkal. Ez erős védelem a gonosz tá-
madásai ellen.

A családtagok, miután hazatértek, 
újra gyűljenek össze a családi oltár 
körül, hogy megköszönjék Istennek 
az egész napon át tapasztalt áldása-
it. Ha este, amikor nyugovóra térünk, 
gondolataink Jézussal foglalkoznak, 
akkor reggel, amikor felébredünk, az 
első gondolatunk Ő lesz.

Keresztény kapcsolatok
Pál és Péter apostol gyönyörű taní-

tást ad a keresztény családi kapcsola-
tokról.

Efézus 5. fejezetében Pál apostol 
így írja le a keresztény családi lég-
kört: „Beszélgetvén egymás között 
zsoltárokban és dicséretekben és lel-
ki énekekben, énekelvén és dicsére-
tet mondván szívetekben az Úrnak, 
Hálákat adván mindenkor mindene-
kért a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
nevében az Istennek és Atyának. En-
gedelmesek legyetek egymásnak Is-
ten félelmében. Ti asszonyok, a ti sa-
ját férjeteknek engedelmesek legye-
tek, mint az Úrnak. Mert a férj feje 
a feleségének, mint a Krisztus is feje 
az egyháznak, és ugyanő megtartó-
ja a testnek. De miképpen az egyház 
engedelmes a Krisztusnak, azon-
képpen az asszonyok is engedelme-

sek legyenek férjöknek mindenben. 
Ti férfiak, szeressétek a ti felesége-
teket, miképpen a Krisztus is sze-
rette az egyházat, és Önmagát adta 
azért; Hogy azt megszentelje, meg-
tisztítván a víznek feredőjével az ige 
által, Hogy majd Önmaga elébe ál-
lítsa dicsőségben az egyházat, úgy, 
hogy azon ne legyen szeplő, vagy 
sömörgözés, vagy valami afféle; ha-
nem hogy legyen szent és feddhe-
tetlen. Úgy kell a férfiaknak szeret-
ni az ő feleségöket, mint az ő tulaj-
don testöket. Aki szereti az ő felesé-
gét, önmagát szereti. Mert soha sen-
ki az ő tulajdon testét nem gyűlöl-
te; hanem táplálgatja és ápolgatja 
azt, miképpen az Úr is az egyházat; 
Mert az Ő testének tagjai vagyunk, 
az Ő testéből és az Ő csontjaiból va-
lók. Annakokáért elhagyja az ember 
atyját és anyját, és ragaszkodik az ő 
feleségéhez; és lesznek ketten egy 
testté. Felette nagy titok ez: de én a 
Krisztusról és az egyházról szólok. 
Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-
ki az ő feleségét úgy szeresse, mint 
önmagát; az asszony pedig meglás-
sa, hogy félje a férjét” (Efézus 5:19-33).

Képzeljünk el egy ilyen otthont, 
ahol a családtagok állandóan „zsol-
tárokban és dicséretekben és lelki 
énekekben” beszélgetnek egymás-
sal, „énekelvén és dicséretet mond-
ván szívetekben az Úrnak”! Az ilyen 
otthonba Sátán egyáltalán nem lép-
het be. Sőt, mi több, a család tag-
jai hálát adnak „mindenkor… a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak nevében az 
Istennek és Atyának” (20. vers).

Pál azt mondja, hogy ezeket az 
utasításokat követve „engedelme-
sek” legyünk „egymásnak Isten fé-
lelmében”. Ha először Krisztusnak 
engedelmeskedünk, nem lesz nehéz 
egymás iránt engedelmesnek lenni 
„Isten félelmében” (21. vers).

Ezután Pál elmagyarázza a ke-
resztény feleség engedelmességét a 
keresztény férj iránt: „miképpen az 
egyház engedelmes a Krisztusnak, 
azonképpen az asszonyok is enge-
delmesek legyenek férjöknek min-
denben” (24. vers). Másrészt a férjnek 
szeretnie kell a feleségét, „miképpen 
a Krisztus is szerette az egyházat, és 
Önmagát adta azért” (25. vers). A fele-
ségnek nem nehéz engedelmesked-
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nie a férjének, ha az úgy szereti őt, 
mint Krisztus az egyházat.

Péter apostol szintén nagyon 
fontos tanácsokkal látja el a férjeket 
és feleségeket:

„Hasonlóképpen az asszonyok 
engedelmeskedjenek az ő férjöknek, 
hogy ha némelyek nem engedelmes-
kednének is az igének, feleségük ma-
gaviselete által ige nélkül is megnye-
ressenek… A férfiak hasonlókép-
pen, együtt lakjanak értelmes mó-
don feleségükkel, az asszonyi nem-
nek, mint gyöngébb edénynek, tisz-
tességet tévén, mint akik örökös tár-
saik az élet kegyelmében; hogy a 
ti imádságaitok meg ne hiúsulja-
nak. Végezetre mindnyájan legye-
tek egyértelműek, rokonérzelmű-
ek, atyafiszeretők, irgalmasak, ke-
gyelmesek: Nem fizetvén gonosz-
szal a gonoszért, avagy szidalommal 
a szidalomért; sőt ellenkezőleg ál-
dást mondván, tudva, hogy arra hi-
vattatok el, hogy áldást örököljetek” 
(1 Péter 3:1,7-9).

Ebben a részben ezt találjuk:
A keresztény feleségnek engedel-

meskednie kell a keresztény férjnek.
A keresztény férj tisztelje a fele-

ségét, mint gyengébb edényt, mi-
vel mindketten az élet kegyelmének 
örökösei.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, 
imáik meghallgatásra találnak.

Mindketten egy értelemben le-
gyenek, tanúsítsanak könyörületes-
séget egymás iránt. Legyenek irgal-
masak, udvariasak, előzékenyek. Ne 
fizessenek gonosszal a gonoszért és 
szidalommal a szidalomért.

Ha Krisztus útján járnak, áldást 
nyernek.

A szülők és a gyermekek
Pál, miután a szülőknek az egy-

mással való kapcsolatukról tanácsot 
adott, a szülők és gyermekek közötti 
kapcsolatról beszél:

„Ti gyermekek, szót fogadjatok a 
ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az 
igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te 
anyádat (ami az első parancsolat ígé-
rettel). Hogy jól legyen néked dolgod 
és hosszú életű légy e földön. Ti is 
atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, 
hanem neveljétek azokat az Úr taní-
tása és intése szerint” (Efézus 6:1-4).

Kolossé 3:18-21. versekben Pál 
összefoglalja az egész család keresz-
tényies viselkedését:

„Ti asszonyok, engedelmeskedje-
tek a ti férjeteknek, amiképpen illik 
az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti 
feleségeteket, és ne legyetek irántok 
keserű kedvűek. Ti gyermekek, szót 
fogadjatok a ti szüleiteknek minden-
ben; mert ez kedves az Úrnak. Ti 
atyák, ne bosszantsátok a ti gyerme-
keiteket, hogy kétségbe ne essenek.”

„A szülők a szeretetnek és tiszte-
letnek olyan mértékére jogosultak, 
mint senki más. Isten a nekik aján-
dékozott lelkeket tőlük kéri számon. 
Ő rendelkezett úgy, hogy a gyerme-
kek első éveiben a szülők Isten he-
lyett álljanak gyermekeik mellett. 
Aki tehát a szülők jogos tekintélyét 
mellőzi, vagy éppen megveti, Isten 
tekintélyét veti meg. Az ötödik pa-
rancsolat nemcsak azt rendeli el, 
hogy a gyermekek szüleiknek tisz-
telettel és engedelmességgel adóz-
zanak, hanem kötelezi a gyermeke-
ket arra is, hogy szüleiket szeressék, 
gondjaikat könnyítsék, tekintélyü-
ket óvják, öregkorukban támogas-
sák és vigasztalják őket. De tisztele-
tet követel ez a parancsolat a lelki-
pásztorok, sőt az uralkodók számá-
ra is, mindenek felett pedig azok szá-
mára, akikre Isten tekintélyt és ha-
talmat ruházott.

Az apostol azt mondja, hogy ’ez 
az első parancsolat, amelyhez ígéret 
fűződik’. A Kánaánba igyekvő izrae-
litáknak ez a parancsolat záloga volt 
annak, hogy ha engedelmesked-
nek, sokáig élhetnek azon a jó föl-
dön; azonban messzebbmenő, mé-
lyebb értelme is van, és ez Istennek 
egész Izráelére vonatkozik, ugyanis 
örök életet ígér ezen a földön, ami-
kor majd a bűn átkától megszaba-
dul.” – Pátriárkák és próféták, 312.

Krisztus a család és az egy-
ház központja

„Mi az, ami viszályt és széthúzást 
támaszt? A széthúzás annak a követ-
kezménye, hogy nem járunk Krisz-
tussal. Mivel távol állunk tőle, elve-
szítjük iránta táplált szeretetünket, 
egyúttal elhidegülünk Krisztus kö-
vetőitől is. Minél inkább eltávolodik 
a fény a középponttól, annál távo-

labb lesznek ők is egymástól. Min-
den egyes hívő olyan, mint a Krisz-
tustól, az igazság napjától szárma-
zó fénysugár. Minél szorosabban já-
runk együtt Krisztussal, a minden 
szeretet és világosság középpontjá-
val, annál nagyobb lesz szeretetünk 
azok iránt, akik az Ő világosságát 
hordozzák. Mikor a szentek közel 
húzódnak Krisztushoz, szükségsze-
rűen egymáshoz is közel húzódnak, 
hisz a Krisztus megszentelő kegyel-
me egymáshoz láncolja szívüket. 
Nem szeretheted Istent úgy, hogy a 
testvéreidet is ne szeretnéd.” – Kiben 
bízhatunk? 3. kötet, 150-151.

„A családi és a gyülekezeti szét-
húzás és viszály oka a Krisztustól 
való eltávolodás. Őhozzá közel ke-
rülni annyit jelent, mint közelebb 
kerülni egymáshoz. A családban és 
a gyülekezetben való igaz egység tit-
ka nem a tapintatos bánásmódban, 
nem a vezetésben, nem is a nehéz-
ségek legyőzésére irányuló emberfe-
letti erőfeszítésekben – habár ezek-
től is sok függ –, hanem a Krisztus-
sal való egységben rejlik.

Képzeljünk el egy nagy kört, 
amelynek szélétől minden vonal a 
középpont felé halad! Minél jobban 
közelednek a vonalak a középpont-
hoz, annál közelebb kerülnek egy-
máshoz.

Így van ez a keresztény életben is. 
Minél közelebb kerülünk Krisztus-
hoz, annál közelebb kerülünk egy-
máshoz. Isten dicsőül meg, ami-
kor népe egységes tevékenységben 
egyesül.” – Boldog otthon, 152.

„Testvéreim, hirdessétek Krisz-
tust! … Az ihletés tolla azért jegyez-
te le a szavakat, melyeket Krisztus 
kiejtett, hogy akik hisznek benne, 
tovább tudják adni azokat az igéket, 
melyeket nekik mondott. Az igehir-
detők tárják a nép elé azokat az igé-
ket, melyeket a családi életben kell 
megvalósítanunk.” – Kiben bízhatunk? 
3. kötet, 386.

Világítótornyok a világban
„A család missziójának túl kell 

terjednie a család határain. A ke-
resztény családnak példaképnek kell 
lennie, mely az élet igazi és fensé-
ges alapelveit mutatja be. A keresz-
tényi erőnek ilyen megnyilatkozása 
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egy jóra szolgáló erő lesz a világban. 
Egy jó otthon befolyása nagyobb ha-
tással van az emberi szívre és életre, 
mint bármely prédikáció. Az ilyen 
családból kikerülő ifjak másoknak 
is át fogják adni az otthon tanulta-
kat. Nemesebb életalapelvek lesz-
nek más családokba is plántálva és 
egy felemelő befolyás fog mindenfe-
lé elhatni.

Sokaknak áldássá tehetjük ottho-
nunkat. Társalgásunkat nem szabad 
világi erkölcsöknek és szabályoknak 
uralni, hanem Krisztus Igéje és taní-
tásai irányítsák azokat… Milyen bá-
torítólag hatnának az ilyen szívélyes 
meghívások a betegápolóknak, taní-
tóknak, megterhelt és fárasztó mun-
kában kimerült anyáknak vagy az el-
gyengült öregeknek, akik gyakran 
otthon nélkül vannak, és akiknek 
nehéz, csüggesztő körülményekkel 
és szegénységgel kell megküzdeni.

Krisztus mondotta: ’Mi-
kor ebédet vagy vacsorát készí-
tesz, ne hívd barátaidat, se gazdag 
szomszédaidat; nehogy viszont ők 
is meghívjanak téged és visszafizes-
sék néked. Hanem, mikor lakomát 
készítesz, hívd a szegényeket, cson-
kabonkákat, sántákat és vakokat: És 
boldog leszel; mivelhogy nem fizet-
hetik vissza néked; mert majd visz-
szafizettetik néked az igazak feltá-
madásakor’ (Lukács 14:12-14).

Ilyen vendégek fogadása nem 
fog nagy és terhes költségbe kerül-
ni. Nem szükséges számukra fárasz-
tó előkészületeket tennetek. Ne mu-
tassatok semmi fényűzést. Egy szí-
vélyes fogadtatás melege, egy hely 
kemencétek mellett, egy szék aszta-
lotoknál, azon előjog, hogy veletek 
részt vehetnek az imának magasz-
tos óráiban, mint mennyei fénysu-
gár lesz lelküknek.

Együttérzésünknek saját magunk 
és családunk határain túl kell terjed-
nie. Azok, akik otthonukat mások ál-
dásává akarják tenni, drága alkalma-
kat találnak. A társaságnak rendkívü-
li befolyása van. Ezt, ha akarjuk, a kö-
rülöttünk lévők megmentésére tudjuk 
használni.

Otthonunk a megkísértett ifjú-
ság menedékhelye kell, hogy legyen. 
Sokan közülük válaszút előtt állnak. 
Bármely befolyás vagy benyomás el-

döntheti választásukat és megpecsé-
telheti jelen és jövendő sorsukat. A 
gonosz mindenütt kínálja magát. 
Ezeknek helyiségei barátságosak és 
vonzóak, és szívesen fogadnak min-
den vendéget. Körülöttünk minden-
felé vannak emberek, kiknek nincs 
otthonuk; és sokak családi köre nem 
bír segítő és felemelő erővel, így a fi-
atalok a gonosz csapdáiba esnek. Sa-
ját ajtóink árnyékában a pusztulásba 
mennek.

Ezeknek az ifjaknak részvétteljes 
kezekre van szükségük. Barátságos 
és egyszerű szavak, apró figyelmes-
ségek elűzik a kísértés fellegét, mely 
a lélek fölé tornyosul. Az őszinteség-
ből jövő részvét egyszerű kifejezé-
sei égi erővel bírnak, hogy megnyis-
sa azok szíveinek ajtaját, akik nélkü-
lözik a keresztényi szavak jó illatát 
és Krisztus részvétteljes szeretetét. 
Ha részvétet mutatunk a fiatalok-
kal szemben, ha meghívjuk őket ott-
honainkba és egyéb jóakaratú, ba-
rátságos befolyásokkal vesszük kö-
rül őket, akkor találnánk közöttük 
olyanokat, akik örömmel irányíta-
nák lépéseiket a menny felé vezető 
ösvényre.

Időnk e földön rövid. Csak egy-
szer haladhatunk át ezen a világon; 
azért úgy irányítsuk életünk lépése-
it, hogy a legtöbb hasznot vegyük ki 
belőle. A munka, amelyre hívatva va-
gyunk, nem kíván gazdagságot, társa-

dalmi állást vagy nagy képességeket. 
Csak egy jóakaratú és önfeláldozó 
lelket és határozott célt igényel. Egy 
világosság, bármilyen kicsi is legyen 
az, ha állandóan ég, eszköz lehet sok 
más világosság meggyújtására.

Befolyásunk köre lehet kicsi, ké-
pességeink lehetnek kicsik és isme-
reteink korlátoltak, mégis csodálatos 
lehetőségek adatnak, ha otthonunk-
ban hűségesen felhasználjuk az alkal-
makat. Ha meg akarjuk nyitni szíve-
inket és otthonunkat, hogy az isteni 
életalapelveket elfogadjuk, akkor te-
gyünk meg minden tőlünk telhetőt 
kötelességeink teljesítésében. Ak-
kor otthonunkból gyógyulás folya-
mai fognak kiáradni, melyek életet, 
szépséget, gyümölcsöt fognak hozni 
ott, ahol most szárazság és pusztaság 
van.” – A nagy Orvos lábnyomán, 272-274.

Ha Isten kegyelméből mi, mint 
az Ő gyermekei, ezeket az ihletett 
tanácsokat komolyan megfontoljuk, 
akkor családunk a leghatalmasabb 
prédikáció lesz a körülöttünk élők 
számára, és biztosan el fogjuk nyer-
ni az örökséget, ami a hűségesek szá-
mára van megígérve.

Adja meg az Úr nekünk – akik 
részt veszünk ezekben az imaheti 
felolvasásokban – ezt a tapasztala-
tot!

Képzeljünk el  eg y nag y kört,  amelynek 
szélétől  minden vonal a középpont felé 

halad! Minél jobban közelednek a vonalak 
a középponthoz ,  annál közelebb kerülnek 

eg ymáshoz.  Íg y van ez a keresztény életben 
is.  Minél  közelebb kerülünk Krisztushoz , 

annál közelebb kerülünk eg ymáshoz.
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Néhány évvel ezelőtt egy fia-
talember egészségügyi elő-

adás-sorozaton keresztül elfogad-
ta az igazságot. Az üzenet iránt na-
gyon lelkesedett, de egy komoly hiá-
nyossága volt – nagyon gyengén tel-
jesített az iskolában. Miután végig-
küszködte a misszióiskolát, egy ide-
ig bibliamunkásként dolgozott. De ő 
igazából orvos szeretett volna lenni. 
Amikor beszélt erről egy orvos ba-
rátjával, a barátja megsajnálta őt, de 
nem akarta elkeseríteni. Ehelyett fel-
hívta a figyelmét arra, hogy az orvosi 
egyetem nagyon nehéz, és azt taná-
csolta neki, hogy először készüljön 
fel rá. Javasolta neki, hogy töltsön 
egy évet azzal, hogy a gyakorlatba 
átviszi azt az életvezetési tanácsot, 
amit a Prófétaság Lelke ad – egész-
séges étkezést, mindennapi testmoz-
gást, elegendő alvást, mértékletessé-
get és az Istenben lévő bizalmat. Mi-
lyen meglepő, hogy ez a fiatalember, 
miután hűségesen követte ezt a taná-

csot, sikeresen felvételt nyert az or-
vosi egyetemre, és egészen jó ered-
ménnyel folytatta tanulmányait!

Ez a történet annak fontosságát 
mutatja be, hogy a nevelés munkájá-
ban az egész embert figyelembe kell 
venni. A nevelés összetett, nemcsak 
a szellemi képzésre és csupán az in-
formációk megtanulására kell irá-
nyulnia.

Isten terve
A Teremtő emberiség számára 

készített terve az ember egész lé-
nyét magában foglalja. Amikor Is-
ten az első ember orrába lehelte az 
élet leheletét, azonnal egy tökéle-
tes lény kelt életre, „Isten képére” 
teremtve (1 Mózes 1:27). „Amikor 
Ádám kikerült Teremtője kezéből, 
fizikai, szellemi és lelki alkatában 
magán viselte Alkotójának képmá-
sát.” – Előtted az élet, 10.

A bűn miatt Isten hasonlatossá-
gát nagymértékben elveszítettük, 

de a megváltás ígérete magában 
foglalja ennek helyreállítását. Az 
apostol így imádkozott: „a ti egész 
valótok, mind lelketek, mind teste-
tek feddhetetlenül őriztessék meg 
a mi Urunk Jézus Krisztus eljövete-
lére” (1 Thessalonika 5:23).

A keresztény nevelés az egész 
ember fejlődését tekinti céljának, 
hogy az Isten által kitűzött magasz-
tos eszménykép elérése felé halad-
jon. Isten így szól hozzánk: „Mert 
amint magasabbak az egek a föld-
nél, akképpen magasabbak az én 
utaim utaitoknál, és gondolata-
im gondolataitoknál!” (Ésaiás 55:9). 
„Nevelési fogalmaink túl szűk ha-
tárok között mozognak. Szélesebb 
látókörre, magasztosabb célok-
ra van szükségünk. Az igazi neve-
lés… harmonikusan fejleszti a tes-
ti, szellemi és lelki erőket.” – Előtted 
az élet, 9.

Mivel Isten terve az, hogy az 
egész embert nevelje testben, szel-
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lemben és lélekben, az elsődleges cé-
lunk az legyen, hogy hűségesen kö-
vessük utasításait. „A nevelés igazi 
eredményes volta az Isten elgondo-
lásainak hűséges megvalósításától 
függ.” – Pátriárkák és próféták, 628.

Fizikai erő
Egy nemrégiben készített tanul-

mány a tanulók iskolai teljesítmé-
nyét összehasonlította a fizikai ak-
tivitásukkal. A kutatók azt a követ-
keztetést vonták le, hogy azok a ta-
nulók, akik sokat mozogtak, jelen-
tősen jobban teljesítettek az iskolá-
ban, mint azok, akik fizikailag nem 
voltak aktívak. – Coe, Dawn P., et al., 
Effect of physical education and activity 
levels on academic achievement in children. 
Medicine and Science in Sports and Exercise 
38.8 (2006): 1515.

A test és az értelem egészsége 
között nagyon szoros összefüggés 
van. Ezért a teljes, mindenre kiter-
jedő nevelésnek a fizikai képessé-
gek nevelésével kell kezdődnie.

Kezdetben, mikor Isten az első 
emberpár számára létrehozott egy 
helyet, „vevé az Úr Isten az embert, 
és helyezteté őt az Éden kertjébe, 
hogy mívelje és őrizze azt” (1 Mó-
zes 2:15). Éden kertje nemcsak egy 
tartózkodási hely volt, hanem egy 
rendszer is – az élet útja. „A vi-
lág kezdetén megalapított nevelési 
rendszer a minta minden korszak-
ban. Ezeknek az elveknek a szem-
léltetésére az Úr mintaiskolát ala-
pított Édenben, ősszüleink ottho-
nában. Az Éden kertje a tanterem, 
a természet a tankönyv, maga a Te-
remtő a tanító, és ősszüleink voltak 
a tanulók.” – Előtted az élet, 15.

Ez a rendszer önmagában olyan 
fontos, hogy tanácsot kaptunk, 
hogy vegyük figyelembe, amikor 
intézményeket alapítunk: „Iskolá-
inkban a mezőgazdaság tanulmá-
nyozása legyen a nevelés ábécéje. 
Ez az első munka, melybe be kel-
lene őket avatni.” – Bizonyságtételek, 6. 
kötet, 179.

Bibliai példák
A Biblia több kiemelkedő példát 

nyújt nagyszerű vezetőkről és neve-
lőkről, akik nevelésében fizikai mun-
kájuk végzése a gyakorlati képzésük 

jelentős részét képezte és szerepet 
játszott abban is, hogy mások veze-
tésére és tanítására felkészüljenek.

Elizeus egy földműves ekéje mel-
lől hívatott el és Illés mellett hűsége-
sen végezte egyszerű feladatait, mi-
előtt az Illésben lévő Lélek kettős 
mértékét megkapta. Neki egy jelen-
tőségteljes időszakban Izráel neve-
lésének munkájában fontos szerepe 
volt a prófétaiskolákban, mint befo-
lyásos vezető és példakép.

Pál apostol, egy sokat ígérő ifjú 
ember kiemelkedett a zsidó nem-
zet közül. Ragyogó értelemmel, ret-
tenthetetlen bátorsággal és energiá-
val bírt. Bizonyságát adta széleskörű, 
mindenre kiterjedő neveltetésének, 
miközben készségesen folytatta sá-
torkészítő mesterségét, és kézműves 
munkával kereste meg a szükséges 
anyagi javait. Mint a keresztény tör-
ténelem legnagyobb missziómunká-
sa, mindezeket a képességeket bele-
vitte mindennapi munkájába.

Jézus, a legnagyobb Tanító ifjúsá-
gát és fiatal férfikorát kétkezi mun-
kával töltötte, amit szellemi képzés-
sel egészített ki. Még aktív szolgá-
latának néhány éve alatt is gyakrab-
ban érezték gyógyító kezét - amikor 
visszaadta a betegek és nyomorultak 
egészségét -, mint a hangját hallot-
ták, amikor a tömegnek prédikált.

Gyakorlati munka
Tanulmányok kimutatták, hogy 

a kétkezi munka elősegíti a szelle-
mi fejlődést, és szélesebb körű ké-
pességet ad más feladatok elvégzé-
sében is. Egyik tanulmányban meg-
állapították, hogy „ha valaki kétke-
zi munkát végez a ’valóságos világ-
ban’, akkor ez a háromdimenziós 
oktatási környezet egy kényszerítő 
erő a teljes ismeret megszerzéséhez 
és a szellemi fejlődéshez.” – Aric 

Sigman, Practically Minded: The benefits 
and mechanisms associated with a craft-
based curriculum,” a report commissioned 
by the Ruskin Mill Educational Trust, 2008.

A fizikai munkához hozzátar-
tozik, hogy fejleszti az agy fontos 
idegi pályáit, és sokkal több terü-
leten hasznosítja az embert, mint 
amit fel tudnánk ismerni. Tehát 
egy olyan nevelést nem lehet teljes-
nek tekinteni, amely nem adja meg 
a tanulónak a gyakorlati ügyesség 
ajándékát.

„A gyakorlati munka éles meg-
figyelésre és független gondolko-
dásra nevel; helyesen végezve fej-
leszti a mindennapi bölcsességet, 
amit józan észnek nevezünk; növe-
li a tervezés és végrehajtás képessé-
gét; erősíti a bátorságot, a kitartást, 
és megtanít a tapintatra és ügyes-
ségre.” – Előtted az élet, 220.

A földművelés az a minta, amit 
Isten adott nekünk; ez képezi a fi-
zikai nevelés fontos részét. „’A ta-
nulók kapjanak gyakorlati okta-
tást a földművelésről. Ez felbe-
csülhetetlen értékkel fog bírni so-
kak számára a jövőben… A föld-
művelés az önellátáshoz, önfenn-
tartáshoz szükséges forrásokat te-
remti meg… Úgy kell oktatnunk 
a fiatalokat, hogy szívesen foglal-
ják el magukat a talaj megművelé-
sével.’ ” – Counsels to Parents, Teachers, 
and Students, 311.

A gyakorlati munkáról való he-
lyes gondolkodás, beleértve a me-
zőgazdasági munkát, olyan fon-
tos a nevelésben, hogy az Úr ezt 
mondja: „Akadnak, akik lenézik a 
mezőgazdasági munkát. Ne ők ter-
vezzék iskoláinkat, mert hátráltat-
ják a helyes fejlődést, mint aho-
gyan a múltban is tették.” – Bizony-
ságtételek, 6. kötet, 178.

Mivel Isten terve az, hogy az egész 
embert nevelje testben, szellemben és 
lélekben, az elsődleges célunk az legyen, 

hogy hűségesen kövessük utasításait.
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Mesterségek
„Erős és harmonikus jellem el-

érésére fejlesztenünk kell tes-
ti erőnket is… Mindenkinek vala-
milyen mesterséget kellene tanul-
ni, hogy szükség esetén azzal tart-
hassa fenn magát.” – Pátriárkák és pró-
féták, 632-633.

Néha arra vagyunk kísértve, 
hogy a fizikai munkát úgy tekint-
sük, mint olyan dolgot, amit ha le-
hetséges, jobb elkerülni. Azon-
ban azt olvashatjuk, hogy akkor is 
„ha valaki biztos benne, hogy nem 
szorul majd fizikai munkára, kell, 
hogy mestersége legyen.” – Pátriár-
kák és próféták, 560. „Ha az itt ecsetelt 
elgondolás szerint alapítottak vol-
na iskolákat, akkor ma nem lenne 
annyi kibillent gondolkodású em-
ber.” – Bizonyságtételek, 3. kötet, 153.

Sajnos azt mondhatjuk, hogy a fi-
atalok nevelésében a fizikai képzést 
gyakran elhanyagolják. „Az untalan 
tanulás, amit az iskoláinkban ma-
napság művelnek, alkalmatlanná te-
szik a fiatalokat a gyakorlati életre. 
Az ember agya csak egyre őröl. Ha 
nem foglalkoztatják a helyes irány-
ban, akkor a helytelenben lesz tevé-
keny.” – Bizonyságtételek, 3. kötet, 153.

„Ahhoz, hogy megóvjuk az érte-
lem egyensúlyát, kapcsoljuk össze 
iskoláinkban a fizikai munkát és a 
tanulást… Naponta fordítsák az 
idő bizonyos részét fizikai munká-
ra, hogy egyformán vegyék igény-
be a testi és szellemi képességeket.” 
– Bizonyságtételek, 3. kötet, 153. Azok az 
intézmények, amelyek ezt a taná-
csot megfogadják és követik, a nap 
felét fizikai munkára szentelik.

Bizonyos, hogy ha időt szánunk 
a fizikai munkára, tapasztalni fog-
juk annak hasznát. „Ha követjük 
ezt az elgondolást, a fiataloknak 
rugalmas lesz a lelkük, élénk a gon-
dolkodásuk és ugyanannyi idő alatt 
több szellemi munkát tudnak elvé-
gezni, mintha kizárólag tanulással 
foglalkoznának.” – Bizonyságtételek, 6. 
kötet, 180.

Szellemi frissesség
Az internet megjelenésével a ke-

resőprogramok működése egy prob-
lémát is okozott a modern társada-
lomban. Az emberek úgy gondolják, 

hogy ha gyorsan meg akarnak tud-
ni valamit, akkor csak pár szót begé-
pelnek a keresőmezőbe és azonnal 
választ kapnak. Azonban ez nega-
tívan befolyásolja a gondolkodást. 
Azért, mert tudjuk, hogy virtuáli-
san azonnal elérhetőek az informá-
ciók, kevesebbet jegyzünk meg be-
lőlük és kevesebb figyelmet szente-
lünk egy adott tárgy alapos tanul-
mányozásának.

Egy kutatócsoport ezt állapí-
totta meg: „Az ’információ korá-
nak’ megjelenése úgy tűnik, hogy 
az embereknek olyan generáció-
ját hozta létre, akik úgy vélik, hogy 
többet tudnak, mint bármikor az-
előtt – miközben az internetre 
való támaszkodásuk azt bizonyít-
ja, hogy sokkal kevesebbet tud-
nak a körülöttük lévő világról.” – 
Daniel M. Wegner and Adrian F. Ward, 
How Google Is Changing Your Brain, The 
Scientific American, December 2013.

Más részről a lelki dolgok szor-
galmat és a komoly tanulás irán-
ti elkötelezettséget igényelnek. 
Amint tanulmányozunk, a tudást 
lépésről lépésre kell felépítenünk, 
figyelmes, imával teljes kutatás ál-
tal. „Mivel parancsra új parancs, 
parancsra új parancs, szabályra új 
szabály, szabályra új szabály; itt egy 
kicsi, ott egy kicsi” (Ésaiás 28:10).

„Óh Isten gazdagságának, böl-
csességének és tudományának 
mélysége! Mely igen kikutathatat-
lanok az ő ítéletei s kinyomozha-
tatlanok az ő útai!” (Róma 11:33). 
„Ha tétlenek vagyunk, soha nem 
értjük meg az igazságot… Lelki 
dolgok megismerésére se számít-
hatunk lelkiismeretes munka nél-
kül… Mind idősnek, mind fiatal-
nak fontos, hogy ne csak olvas-
sa Isten szavát, hanem teljes szív-
vel, buzgón kutassa, és imádkozva 
keresse az igazságot, mint elrejtett 
kincset.” – Krisztus példázatai, 70.

A Biblia tanulmányozása nem-
csak az információ keresését jelen-
ti. „Az értelem tágul, növekszik, ha 
a Biblia tárgyköreinek vonatkozá-
sait nyomozzuk, szöveget szöveg-
gel és lelkieket lelkiekkel vetünk 
össze.” – Üzenet az ifjúságnak, 187. Az 
a tény, hogy a kérdéseidre válaszo-
kat keresel, az agyadat új idegpá-

lyák kialakítására serkenti, ezáltal 
új kapcsolatok jönnek létre és erő-
södik a szellemi erő.

Egy fiatal lánynak, akivel a Bibli-
át tanulmányoztam, volt egy jelen-
tőségteljes tapasztalata, ami ezt bi-
zonyítja. Ő nem fejezte be a közép-
iskolát, mert megbukott az érettségi 
vizsgán és újból tanulnia kellett vol-
na rá. Közben elkezdtem vele tanul-
mányozni a Bibliát, majd később sa-
ját maga is tanulmányozta. Pár hó-
nappal később egy váratlan lehe-
tőség adódott, hogy levizsgázzon. 
Nem volt lehetősége arra, hogy fel-
készüljön, mert azonnal mennie kel-
lett vizsgázni. Amikor megtudta az 
eredményt, izgatottan jött hozzám 
és elújságolta, hogy nagyon magas 
pontszámot ért el. Szilárdan meg 
volt győződve arról, hogy ezt annak 
köszönhette, hogy a Bibliát tanulmá-
nyozta, és ez megerősítette szellemi 
erejét.

A teljes, mindenre kiterjedő ne-
velés magában foglalja a szorgalom, 
állhatatosság, kitartás és a szellemi 
fegyelem megtanulását. Ezek a ké-
pességek szükségesek a sikeres élet-
hez. A Biblia tanulmányozása segít 
ezek fejlődésében. „A Biblia tanul-
mányozása jobban élesíti az elmét 
minden más tudománynál. A gon-
dolatok micsoda kimeríthetetlen 
bőségét, termőföldjét aknázhatja ki 
az ifjúság Isten Igéjéből! Az értelem 
egyre jobban és jobban elmerülhet 
kutatásában és erőt gyűjthet belőle 
az igazság megértéséhez; és mind-
ezeken túl: a végtelenig.” – Üzenet az 
ifjúságnak, 179.

Lelki erő
A Szentírás tanulmányozása 

nagy hasznot jelent. Az a befekte-
tés, hogy az elmét Isten szavával 
töltsük meg, nagyobb életerőt köl-
csönöz a léleknek. A zsoltáríró ezt 
mondja: „Szívembe rejtettem a te 
beszédedet, hogy ne vétkezzem el-
lened” (Zsoltárok 119:11). Amint Is-
ten szavát a szívünkbe rejtjük, meg 
fogja változtatni természetünket, 
és így egyre kevésbé leszünk fo-
gékonyak a kísértésre. „A Szent-
írás közeli ismerete élesíti a tisz-
tánlátást és megerősíti a lelket Sá-
tán támadásai ellen.” – Üzenet az ifjú-
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ságnak, 397. (Értelem, jellem, egyéniség , 1. 
kötet, 58.) Tehát a Biblia mély és ala-
pos ismerete a teljes nevelés lénye-
ges része, mind a szellemi, mind az 
erkölcsi előnyei miatt.

Gyakran a tanulásra úgy te-
kintünk, mint az információ el-
mébe való átültetésére. De lénye-
ges, hogy ennél sokkal mélyebb-
re ássunk. „Ímé te az igazságban 
gyönyörködöl, amely a vesékben 
van, és bensőmben bölcsességre 
tanítasz engem” (Zsoltárok 51:8). „Az 
[erkölcsi] törvény Isten gondolata-
inak kifejezése, ha ezeket Krisztus-
ban elfogadjuk, a saját gondolata-
inkká válnak. Ez emel a természet 
hajlamai, vágyai fölé, olyan kísér-
tések fölé, melyek bűnhöz vezetné-
nek.” – Jézus élete, 252. „[Isten] Igéje 
lerombolja a természetes, földi ter-
mészetet, és új életet ad Krisztus 
Jézusban… Kegyelmének átalakí-
tó ereje által Isten képmása formá-
lódik a tanítványban: új teremtés 
lesz.” – Jézus élete, 326.

„Az Ige tanulmányozásának le-
hetőségével az Úr gazdagon te-
rített asztalt állított elénk… Ha 
magunkhoz vesszük az Igét, erő-
södni fogunk lélekben, valamint 
a kegyelem és igazság ismereté-
ben.” – Counsels to Parents, Teachers, 
and Students, 207. (Isten csodálatos ke-
gyelme, 303.) Ez a munka szoro-
san összekapcsolódik az utolsó 
napok üzenetével, amikor Isten 

Azok az események, amelyek 
létrehozták a Reformmozgalmat, 
már több mint száz éve történtek. 
Ha megvizsgáljuk ezt a tényt, ak-
kor meg kell kérdeznünk önma-
gunktól: mit tettünk eddig, hogy 
siettessük Urunk eljövetelét? Mit 
tehetünk most, hogy visszaszerez-
zük az elvesztett időt? A választ 
megkapjuk: „A munkások helye-
sen kiképzett és jól felszerelt sere-
ge milyen hamar elvihetné a meg-
feszített, a feltámadott és a nemso-
kára eljövendő Megváltó üzenetét 
az egész világra! Milyen hamar el-
jöhetne a vég! A szenvedés, a nyo-
morúság és a bűn vége!” – Előtted az 
élet, 269.

A mai világ a „reformáció nagy 
munkájáért” könyörög „a test-
nek és léleknek helyreállítása ér-
dekében – mely csak Krisztus ke-
gyelme által történhetik meg.” – A 
nagy Orvos lábnyomán, 99. Ezért „most, 
mint még soha, értsük meg a neve-
lés igazi tudományát. Ha nem ért-
jük meg, sohasem lesz helyünk Is-
ten országában. ’Az pedig az örök 
élet, hogy megismerjenek téged, az 
egyedül igaz Istent, és akit elküld-
tél, a Jézus Krisztust’ (János 17:3). 
Ha ez a menny ára, folytassuk ne-
velésünket ezeken a vonalakon!” – 
The Christian Educator, 1897. augusztus 1. 
(Értelem, jellem, egyéniség , 1. kötet, 38.)

A munka, amely előttünk áll, az, 
hogy egy tökéletes nevelést keres-
sünk – fizikai, szellemi és lelki ne-
velést – magunk, valamint gyerme-
keink és ifjúságunk számára. „Mie-
lőtt a maga teljességében elvihet-
nénk a jelenvaló igazság üzene-
tét más országokba, először min-
den igát szét kell tépnünk. Először 
az igazi, harmonikus nevelést kell 
megvalósítanunk Isten bölcses-
ségében és nem a világ bölcses-
ségében járva. Isten hírnököket 
hív, akik igazi reformátorok lesz-
nek. Tanítanunk és nevelnünk kell, 
hogy előkészítsünk egy népet, akik 
megértik az üzenetet, és azután el-
viszik azt a világnak.” – The Review 
and Herald, 1908. február 6.

népe el lesz pecsételve egy jellel. 
„[Ez a jel] az igazságban értelmileg 
és lelkileg olyan mértékben való 
megalapozódottságot jelent, hogy 
nem lehet megingatni őket.” – A Te 
Igéd igazság, 96.

Amint megértjük Krisztus sze-
retetét, „mi szeretjük őt; mert ő 
előbb szeretett minket!” (1 János 
4:19). Amikor megismerjük „Krisz-
tus… szeretetét”, akkor beteljesed-
hetünk „az Istennek egész teljes-
ségéig” (Efézus 3:19). „A szeretet az 
igazi nevelés alapja. Ez a teremtés 
és megváltás alapja is… Az önzet-
lenség minden igazi nevelés alapja. 
Az önzetlen szolgálattal tudjuk ké-
pességeinket a legtökéletesebben 
kifejleszteni.” – Előtted az élet, 11-12.

A nevelés lelki középpontjá-
nak magasabb céljai vannak an-
nál, hogy most rögtön teljesen meg 
tudnánk érteni. „Isten eszménye 
magasabb, mint ahova a legszelle-
mesebb emberi gondolat elérhet. A 
kegyesség, az Istenhez való hason-
lóság a cél, amit el kell érnünk.” – 
Előtted az élet, 14.

A nevelés, mint egy lelki mun-
ka, a jelenvaló világon túl is folyta-
tódni fog. „A földön elkezdett ne-
velés nem fejeződik be ebben az 
életben. Folytatódik majd az örök-
kévalóságon át, mindig előbbre 
jutva, de soha véget nem érve.” – 
Bizonyságtételek, 8. kötet, 328.

Harmonikus nevelés
Ma égető szükségünk van olyan 

határozott, bátor fiatalokra, akik 
„el nem adhatók és meg nem vehe-
tők”, akik „lelkük mélyéig igazak és 
becsületesek”, akik „merik a bűnt 
nevén nevezni”, akik „az iránytű 
pontosságával teljesítik köteles-
ségüket” és akik „kiállnak az igaz-
ság mellett, szakadjon bár az ég!” 
– Előtted az élet, 55.

De hogyan lehet fejleszteni ezt 
a fajta jellemet? Ez „nem a vélet-
len műve; nem is tulajdonítható a 
Gondviselés különös kegyének. A 
nemes jellem az önfegyelem gyü-
mölcse, úgy alakul ki, ha az ember 
alacsonyabb rendű természetét a ma-
gasabb alá rendeli – ha énjét Isten és 
ember szolgálatára, a szeretet szolgá-
latára szenteli.” – Előtted az élet, 55.



16

 2
01

5.
 d

ec
em

be
r 9

. S
ze

rd
a

4.
 F

el
ol

va
sá

s

Ö
ss

ze
ál

lít
ás

 a
 B

ib
liá

bó
l é

s a
 P

ró
fé

ta
sá

g 
Le

lk
én

ek
 

ír
ás

ai
bó

l D
. S

ur
es

hk
um

ar
 m

eg
je

gy
zé

se
iv

el

Az otthon békéje
A zsoltáríró kijelenti: „Ímé, az 

Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh 
gyümölcse: jutalom. Mint a nyilak 
a hősnek kezében, olyanok a serdü-
lő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel 
tölti meg tegzét; nem szégyenülnek 
meg, ha ellenséggel szólnak a kapu-
ban” (Zsoltárok 127:3-5).

Emlékeztetve vagyunk, hogy a 
gyermekek az Úr öröksége és nem a 
mi tulajdonunk. Soha ne felejtsük el, 
hogy ők Istenéi. Helyes irányba kell 
haladniuk, mint a nyilaknak. Milyen 
nagy baj történhet, ha a nyíl nem a 
helyes irányba megy! Komoly, ün-
nepélyes felelősségünk, hogy gyer-
mekeinket Isten útján vezessük.

A zsoltáríró még más áldást is 
említ: „Mind boldog az, aki féli az 
Urat; aki az ő útaiban jár! … Fele-
séged, mint a termő szőlő házad bel-
sejében; fiaid, mint az olajfacseme-
ték asztalod körül” (Zsoltárok 128:1,3). 
Hálásnak kell lennie annak az em-
bernek, akihez a felesége úgy ragasz-

kodik, mint a szőlővessző a szőlő-
tőkéhez. Ez a szeretet jele, amivel ő 
– az Úr félelmében és kegyelmében 
– ilyen mértékben ki tudta érdemel-
ni a felesége bizalmát. A gyermekek 
nem szőlővesszőként vannak ábrá-
zolva; ők különálló kis palántákként 
gyűlnek össze, és bennük összpon-
tosul a szülők minden jövővel kap-
csolatos reménye. Milyen jelentő-
ségteljes, hogy ők „olajfacsemeték”, 
magukban hordozva az olajfa ned-
vét, ami a Szentlelket jelképezi (Za-
kariás 4:11-14). A megszentelt szülők 
imái és erőfeszítései által válik ez le-
hetővé.

Hol állunk ma a történelem-
ben?

A fenti kép valóban nagyon gyö-
nyörű, de sajnos ez manapság igen 
ritka. Szembe kell néznünk a való-
sággal, ami a mai modern társada-
lomban valójában létezik:

„Van oly nemzetség, aki az ő aty-
ját átkozza, és az ő anyját nem áldja. 

Van nemzetség, aki a maga szemei 
előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki 
nem tisztíttatott. Van kevély szemű 
nemzetség, és akinek szemöldökei 
igen fellátnak! Van oly nemzetség, 
akinek fogai fegyverek, és akinek 
zápfogai kések; hogy a szegényeket 
kiemésszék e földről, és az emberek 
közül a szűkölködőket. A nadálynak 
két leánya van: addsza, addsza!” (Pél-
dabeszédek 30:11-15).

Isten kegyelme által mindezen 
zavar dacára kapunk egy csodálatos 
reménykeltő üzenetet:

„Malakiás próféta kijelenti: 
’Ímé, én elküldöm néktek Illyést, 
a prófétát, mielőtt eljön az Úr-
nak nagy és félelmetes napja. És az 
atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak 
szívét pedig az atyákhoz’ (Malakiás 
4:5-6). A próféta itt a mi feladatun-
kat is ecseteli. Akiknek Krisztus 
második eljövetelét kell előkészíte-
ni, azokat a hű Illés jelképezi, mint 
ahogy János is Illés lelkületével 
jött, hogy előkészítse az utat Krisz-

Az atyák szívét  
a fiakhoz fordítja

4. Felolvasás − Az atyák szívét a fiakhoz fordítja
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tör felszínre bennük felnőtt koruk-
ban, amikor ráébrednek, hogy a vi-
lág dolgai nem elégítik ki őket, nem 
minden a kedvükre történik.

Miért történik meg ez?
„Némely gyermekek, amikor idő-

sebbek lesznek, természetesnek tart-
ják, hogy azt tesznek, ami nekik tet-
szik, és hogy szüleiknek teljesíteni-
ük kell kívánságaikat. Elvárják, hogy 
a szülők kiszolgálják őket. Nem tű-
rik el a korlátokat, és amikor elég idő-
sek, hogy szüleik segítségére legye-
nek, nem hordozzák a terheket, ami-
ket hordozniuk kellene. Nem róttak 
rájuk felelősségeket és úgy nőnek fel, 
hogy hasznavehetetlenek odahaza és 
bárhol máshol is. Nincs bennük kitar-
tás. A szülők hordozták a terhet, és el-
tűrték, hogy semmittevésben, a rend, 
a szorgalom vagy a takarékosság szo-
kásai nélkül nőjenek fel. Nem tanítot-
ták meg őket az önmegtartóztatás szo-
kásaira, hanem kényeztették, babus-
gatták őket, kielégítették étvágyukat, 
és gyenge egészséggel cseperedtek 
fel. Modoruk és magatartásuk vissza-
taszító. Boldogtalanok és boldogta-
lanná teszik környezetüket is. Míg a 
gyermekek csupán gyermekek, amíg 
fegyelmezésre szorulnak, megenge-
dik nekik, hogy csoportosan járjanak, 
más fiatalokkal vegyüljenek össze, és 
romboló hatással legyenek egymásra.

Isten átka – semmi kétség – rá 
fog szállni a hűtlen szülőkre. Nem-
csak a földi életre ültetnek tüské-
ket maguknak, amik majd meg-
sebzik őket, hanem amikor össze-
ül az ítélet, szembe kell majd nézni-
ük hűtlenségükkel. Sok gyermek áll 
majd fel vádolón és kárhoztatja szü-
leit az ítélet napján, amiért nem fé-
kezték meg őket, és a szülőket teszik 
felelőssé pusztulásukért. A helyte-
len együttérzés és a vak szeretet arra 
készteti a szülőket, hogy menteges-
sék gyermekeik hibáját, és nevelet-
lenül hagyják őket, és a következ-

mény az, hogy a gyermekek elvesz-
nek, vérük pedig a hűtlen szülők ke-
zéhez tapad.

A fegyelmezetlenül felnevelt 
gyermekeknek, amikor hitvalló ke-
resztények lesznek, mindent elöl-
ről kell tanulniuk. Gyermekkori ne-
velésük kihat egész vallásos életük-
re. Az önfejűség gyakran a felszínre 
tör, és az önmegtagadásnak ugyan-
azt a hiányát látjuk, ugyanolyan tü-
relmetlenek az intés alatt, ugyanaz 
az önszeretet, mint gyermekkoruk-
ban. Vonakodnak kikérni mások ta-
nácsát és elzárkóznak mások ítélőké-
pessége elől. Ugyanazt a lustaságot, 
a teherviseléstől való húzódozást, a 
felelősség vállalásának hiányát lát-
juk bennük. Mindez felszínre tör a 
gyülekezethez való viszonyukban is. 
Az ilyen ember is győztessé válhat, 
de mily kemény a csata, mily késhe-
gyig menő a küzdelem! Mily nehéz 
végigjárniuk az alapos fegyelem tan-
folyamát, amire a keresztény jellem 
magasztosságának eléréséhez szük-
ségük van! Ha végül is győznek, mi-
előtt elváltoznának, meg fogják lát-
ni, mily közel jártak az örök pusz-
tulás szakadékához, mivel fiatal ko-
rukban nem helyesen nevelték őket, 
nem tanultak meg engedelmeskedni 
gyermekkorukban.” – Bizonyságtételek, 
1. kötet, 208-210.

Itt láthatjuk annak keserű követ-
kezményeit, ha az engedelmessé-
get gyermekkorunkban elmulasztjuk 
megtanulni. Akkor szülőkként meg 
kell kérdeznünk magunktól: gyer-
mekeinket szigorú, elhamarkodott és 
következetlen rendszabályok szerint 
kell-e nevelnünk? A választ az arany 
szabályban találjuk meg. Ha te len-
nél a kisgyerek, akit nevelnek, mit sze-
retnél jobban? Valószínűleg az igazsá-
gosság és a kegyelem tökéletesen ki-
egyensúlyozott elegyét várnád: ko-
moly, ésszerű igazságszolgáltatást, 
ami felkészít téged arra, hogy fele-
lősségteljesen megállj minden kö-

tus első eljövetelére. A megújulás-
nak az a magasztos célja, hogy mi 
magunk felszabaduljunk és a nagy-
közönséget is gondolkodásra kész-
tessük.” – Bizonyságtételek, 3. kötet, 62.

Igen, Malakiás könyvében egy 
jól ismert próféciát találunk, a ne-
mes igyekezetet. Hányan várhatják 
manapság, hogy nemes, engedelmes 
gyermekeik legyenek, egy olyan ge-
nerációban, ami sajnos így van jel-
lemezve: „az utolsó napokban ne-
héz idők állanak be. Mert lesznek az 
emberek magukat szeretők, pénzsó-
várgók, kérkedők, kevélyek, károm-
kodók, szüleik iránt engedetlenek, 
háládatlanok, tisztátalanok, Szere-
tet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rá-
galmazók, mértékletlenek, kegyetle-
nek, a jónak nem kedvelői. Árulók, 
vakmerők, felfuvalkodottak, inkább 
a gyönyörnek, mint Istennek szere-
tői” (2 Timótheus 3:1-4).

Ez lehetetlennek tűnik. Ho-
gyan is történhet ez meg?

Az „arany szabály” szerint élni
A legtöbbünk egyetért azzal, 

hogy a családban felállított szabá-
lyok nagyon lényegesek egy boldog, 
békés otthoni környezet hatékony 
fenntartásához. Mégis talán a leg-
fontosabb „szabály” a szülői tekin-
tély, amelyet a szülőknek állandó-
an fenn kell tartaniuk annak érdeké-
ben, hogy a kicsinyek rábízzák ma-
gukat különleges gondoskodásukra: 
ez a híres „arany szabály”. Az Úr egy 
időtálló parancsot ad, ami többször 
is fel van jegyezve a Szentírásban: 
„És amint akarjátok, hogy az embe-
rek veletek cselekedjenek, ti is ak-
képpen cselekedjétek azokkal” (Luk-
ács 6:31). „Amit akartok azért, hogy 
az emberek ti veletek cselekedje-
nek, mindazt ti is úgy cselekedjétek 
azokkal; mert ez a törvény és a pró-
féták” (Máté 7:12).

Ebben a szomorú világban sok 
emberi roncs van, sok csalódott lé-
lek, akik rettenetes hátrányokat 
szenvednek felnőtt korukban, gyak-
ran azért, mert fiatal korukban nem 
kaptak szorgalmas tanítást. Talán 
meg volt nekik engedve, hogy gyer-
mekként azt tegyék, ami nekik tet-
szik. Ezért később elkerülhetet-
lenül egy goromba, nyers modor 

Emlékeztetve vagyunk, hogy a gyermekek az 
Úr öröksége és nem a mi tulajdonunk. Soha 
ne felejtsük el, hogy ők Istenéi. 
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rülmények között, kifejleszd az ön-
fegyelmet és önuralmat, hogy helyes 
elveid legyenek az élet minden terü-
letén. Szeretnéd, hogy ez a nevelés 
össze legyen kapcsolva egy gyengéd, 
ésszerű kegyelemmel, hogy pompás 
virágokat hozhass és mint a szeretet 
növénye, virágozz – önzetlen válasz-
ként a hű, odaadó szüleid gondosko-
dó szeretetére.

Egy gyönyörű idézet találóan 
szemlélteti ezeket a ragyogó sugara-
kat, melyek mennyei Atyánktól árad-
nak ránk: „Mi szeressük őt; mert ő 
előbb szeretett minket!” (1 János 4:19).

A siker titka
Édesapám egyszer elmagyarázta 

nekem a gyermeknevelés három alap-
vető lépésből álló folyamatát. Ez egy-
szerű, de mégis mindenre kiterjedő:

• kedves szavak
• szerető tekintet
• gyengéd érintés
A szavak mindig kedvesek, gon-

dosan vannak megválasztva és só-
val fűszerezve (Kolossé 4:6), hogy ál-
dást hozzanak a hallgatóknak. A te-
kintetek és arckifejezések szeretetet 
továbbítanak, mert hálásak vagyunk 
Istennek, hogy gyermekeink fon-
tos részei a családi köteléknek. Az 
érintésben a kedvesség és gyengéd-
ség váltakozhat, de mégis bővelke-
dik ugyanabban az értékes elemben, 
a gyengéd, önfeláldozó szeretetben.

A szülőknek emlékezniük kell 
arra, hogy egyszer ők is voltak gyer-
mekek. Meg kell érteniük, hogy a 
gyermekek kedvezőtlenül reagálnak 
arra, amikor bosszantják őket és dü-
hösen beszélnek velük, mert ez el-
csüggeszti őket (Kolossé 3:21). Bár-
mi, amit irányukban kinyilvánítunk, 
szeretettel történjen: szavaink legye-
nek következetesek, cselekedeteink 
által mutassunk példát, mert a gyer-
mekeknek is megvan a maguk fele-
lőssége: ők komoly, ünnepélyes pa-
rancsot kaptak, hogy engedelmes-
kedjenek szüleiknek „mindenben; 
mert ez kedves az Úrnak” (20. vers). 
Miért nem tesszük ezt könnyebbé, 
hitelt érdemlőbbé és kellemesebbé 
számukra, hogy olyan állapotban le-
gyenek, hogy örömmel engedelmes-
kedjenek?

A munkát korán kezdjük el:

„Az anyának nem szabad megen-
gednie, hogy vele szemben akár csak 
egyetlen esetben is fölénybe kerül-
jön a gyermek. A tekintélyt meg-
őrizve nem lesz szükség túlzott szi-
gorra. A határozott, szilárd kéz és a 
szeretetről biztosító kedvesség célt 
fog érni. Ám hagyjuk csak az ön-
zést, indulatosságot és akaratossá-
got fékezetlenül a gyermek életé-
nek első három évében, bizony ne-
héz lesz utána alávetni az üdvös fe-
gyelemnek! Hajlamai romlottá vál-
nak – csak saját akaratának követé-
sében talál örömet, és a szülői tekin-
tély utálatos lesz számára. Ezek a go-
nosz hajlamok egyre csak növeked-
nek, egészen a felnőttkorig, amikor-
ra az önzés és az önfegyelem hiánya 
tetőpontra hág és kiszolgáltatja őt 
a földünkön tomboló gonosz hata-
lomnak.

Sohasem szabad megenged-
ni, hogy a gyermekek tiszteletlen-
séget tanúsítsanak szüleik iránt. Az 
önző akarat megnyilvánulásait soha, 
egyetlen esetben se hagyjuk rendre-
utasítás nélkül. A gyermek eljöven-
dő jóléte kedvességet, szeretetet, 
ugyanakkor szilárd fegyelmet köve-
tel.” – Gyermeknevelés, 53-54.

Hogy ezt elősegítsük, emlékeze-
tünkben kell tartanunk ezt a figyel-
meztetést: „ne szidással és fenyítés-
sel érjék el az engedelmességet. Még 
sok szülőnek kell megtanulnia, hogy 
dühkitöréssel semmi jót nem lehet 
elérni. Sokan nem ismerik fel, meny-
nyire fontos kedvesen beszélni a 

gyermekekkel. Elfelejtik, hogy ezek 
a kicsinyek áron vétettek meg, és az 
Úr Jézus drága tulajdonai.” – Gyermek-
nevelés, 49.

„Nem helyes, ha a szülők kényez-
tetik gyermekeiket és elnézőek irán-
tuk; az sem helyes, ha nem hagyják 
élni őket. Határozott, szilárd, egye-
nes viselkedés termi meg a legkitű-
nőbb eredményeket.” – Bizonyságtéte-
lek, 4. kötet, 313.

„Amint felhívtam az anyák figyel-
mét a rossz szokásokra, amiket gyer-
mekeikben erősítettek, néhányan 
közömbösen meghallgatták, míg 
mások mosolyogva ezt mondták: 
’Nem tudom elviselni, hogy meg-
büntessem a gyermekeimet. Majd 
ha nagyobbak lesznek, jobbak lesz-
nek. Ők megszégyenülnek e szenve-
délyes kitörések miatt. Nem helyes 
túl szigorúnak lenni a kicsinyekkel. 
Ki fogják nőni azt a hajlamot, hogy 
hazudjanak, beleavatkozzanak va-
lamibe, hogy lusták, hanyagok, kö-
zömbösek és önzők legyenek.’

Ez tényleg egy nagyon könnyű 
módja lenne annak, hogy megold-
ják ezt a problémát, de ez olyan út, 
ami nincs összhangban Isten akara-
tával. Ha egy területet nem művel-
nek meg, hamarosan a gyomnövé-
nyek fognak ott burjánozni. Így van 
ez a gyermekekkel is. Ha a szív tala-
ja nincs megművelve, Sátán elveti a 
harag, gyűlölet, önzés és büszkeség 
magvait, és ezek gyorsan kihajtanak, 
hogy olyan termést hozzanak, amit 
a szülők keserű bánattal aratnak le. 

A példaadás mindig hangosabban beszél, 
mint a szavak. Ifjúságunk sokkal inkább 
utánozza azt, amik vagyunk és amit te-
szünk, mint bármit, amit tanítunk. Tehát 
hogy gyermeknevelési erőfeszítéseinket 
jobbá tegyük és a legnagyobb befolyást 
gyakorolhassuk rájuk, úgy lehetséges, ha 
saját magunkat minél jobban odaszentel-
jük Istennek.

4. Felolvasás − Az atyák szívét a fiakhoz fordítja
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Túl későn veszik észre szörnyű hi-
bájukat. Az a rossz, amit tettek, már 
soha többé nem lesz teljesen helyre-
hozható. Még ha a gyermeket a tü-
relmes, fáradhatatlan gondoskodás 
által végül megnyerik is a Megváltó-
nak, a jellemében mindig hordozni 
fogja Sátán magvetésének jeleit.

A gyerekeknek hagyják, hogy ön-
zőek, követelőzők, nem szeretetre-
méltóak legyenek. Nem tudják sa-
ját magukat elfoglalni vagy mások 
társaságát élvezni, életük telve van 
elégedetlenséggel.” – The Review and 
Herald, 1907. január 24.

Milyen korán kezdődhet az 
egészséges nevelés és ho-
gyan lehet megvalósítani?

Az anya az ész irányítása alatt 
tarthatja saját döntéseit, kormá-
nyozhatja és féken tarthatja kívánsá-
gait a szülés előtti időszakban. Aztán 
a születés után:

„A kicsinyek már egyéves koruk 
előtt is hallják és értik, amit velük 
kapcsolatban mondanak, és jól tud-
ják, hol a határ, ameddig elmehet-
nek. Anyák, arra kellene tanítanotok 
gyermekeiteket, hogy engedjenek kí-
vánságaitoknak…” – The Signs of the Ti-
mes, 1891. március 16. (Gyermeknevelés, 58.)

„Az anya befolyása állandó; és ha 
az mindig a jó oldalon fejti ki hatását, 
akkor gyermekeinek jelleme igazolni 
fogja erkölcsi komolyságát és értékét. 
Mosolya és bátorítása lelkesítő erő le-
het; fényt áraszthat gyermeke szívébe 
szeretetteljes szavai és helyeslő mo-
solya által.” – The Signs of the Times, 1891. 
március 16. (Boldog otthon, 202).

Meddig tartson a fegyelme-
zés?

A „fegyelem” szó a „tanítvány” 
szóból ered, ami pedig tanulót vagy 
tanoncot jelent. A keresztény ne-
velés lényege, hogy a szülők Krisz-
tus szolgálatába állítják gyermeke-
iket, hogy felkészüljenek az örök-
kévalóságra. Az Úr nem robotokat 
keres, akik vakon engedelmesked-
nek Neki, nem is elrontott, akaratos 
gyermekeket szeretne látni, hogy 
megrontsák királyságát. Krisztus egy 
hozzá hasonló népet készít fel, akik 
nem félelemből, hanem szeretetből 
szolgálják Őt. Nem csupán külső lát-

szatot, hanem őszinte, szívből jövő 
szolgálatot kíván. A szív belső tisz-
tasága hozzájárul ahhoz, hogy a be-
csületesség belülről ragyogjon. Az 
Úr terve az, „hogy fiaink olyanok le-
gyenek, mint a plánták, nagyokká 
nőve ifjú korukban; leányaink, mint 
a templom mintájára kifaragott osz-
lopok” (Zsoltárok 144:12).

A példaadás mindig hangosab-
ban beszél, mint a szavak. Ifjúságunk 
sokkal inkább utánozza azt, amik va-
gyunk és amit teszünk, mint bár-
mit, amit tanítunk. Tehát hogy gyer-
meknevelési erőfeszítéseinket job-
bá tegyük és a legnagyobb befolyást 
gyakorolhassuk rájuk, úgy lehetsé-
ges, ha saját magunkat minél jobban 
odaszenteljük Istennek. Mindenkor 
ilyen módon mutassuk be nekik az 
evangéliumot, és ha szükséges, sza-
vainkkal is erősítsük meg ezt.

Az Úr arra kér minket: „Vegyétek 
azért szívetekre és lelketekre e sza-
vaimat, és kössétek azokat jegyül a ti 
kezetekre, és homlokkötőkül legye-
nek a ti szemeitek között; És tanítsá-
tok meg azokra a ti fiaitokat, szólván 
azokról, mikor házadban ülsz, mikor 
úton jársz, mikor fekszel és mikor 
felkelsz” (5 Mózes 11:18-19).

Ilyen módon Isten szavát mindig 
szemünk előtt tartjuk, mint az élet 
ösvényét, és természetesen meg-
osztjuk ezeket gyermekeinkkel is, 
mint gyakorlati vezetőt a mindenna-
pi életben.

A kedvesség viszonzásra 
talál

„Ha minden család, amely Isten 
gyermekének vallja magát, valójában 
az lenne, mint amit vall, akkor milyen 
boldogság uralkodna az otthonok-
ban! Krisztust mutatnák be az ottho-
ni életben, és a szülők a gyermekeik-
kel együtt a gyülekezetben is Őt kép-
viselnék.

Isten elvárja a gyermekektől, 
hogy gondoskodjanak a szüleikről, 
amikor ők már képtelenek gondos-
kodni magukról. Van egy jelentés a 
mennyei könyvekben, ami a szülők 
elhanyagolásának bűnét tartalmaz-
za. Néhány gyermek talán ad a szü-
leinek egy otthont, de megtagad-
ja tőlük a szeretetet, gyengédséget 
és együttérzést, és megfosztja apját 

és anyját attól, amire a legnagyobb 
szükségük lenne idős korukban. 
Amíg az édesapád és édesanyád él, 
neked állandó dolgod legyen, hogy 
vidámságot és napfényt hozz életük-
be. Egyengetned kell ösvényüket a 
sír felé. Ez a szülőkkel szembeni ma-
gatartás ajánlólevél lesz részedre a 
világ előtt, valamint a menny számá-
ra is, mert engedelmeskedsz az iste-
ni parancsolatoknak.

A gyermekeknek nem szabad el-
felejteniük, hogy szüleiknek idős 
korukban csak kevés örömük és vi-
gaszuk van, és nem szabad őket el-
hanyagolni, közömbösséggel és fáj-
dalommal megterhelni a szívüket. 
Az a gyermek, aki szívtelenül bánik 
szüleivel, nemcsak szörnyű bánat az 
idős apa és anya számára, hanem a 
menny számára is bánatot hoz. Ezek 
a gyermekek úgy vannak feljegyez-
ve, mint Isten törvényének áthágói. 
Azok, akik nem tisztelik és szeretik 
szüleiket, nem tisztelik a menny Is-
tenét sem, és soha nem érdemel-
nek helyet az új földön.” – Manuscript 
Releases, vol. 13, 84-85.

Befejezés
Tartsuk mindig szemünk előtt, 

hogy „a szülőkre vannak bízva gyer-
mekeik jelenlegi és jövendő érdekei. 
Ők arra vannak szólítva, hogy csa-
ládjukat Isten dicsőségére kormá-
nyozzák és irányítsák. Isten törvé-
nye legyen a mércéjük és a szeretet 
szabályozzon minden dolgot.” – The 
Signs of the Times, 1891. március 16.

Csak Krisztusnak a Kálvárián ho-
zott áldozata által lehetséges az em-
beri családokban a bűn miatti leala-
csonyodás eltörlése. Az Úrnak van 
egy terve számunkra – egy remény-
teljes jövő, hogy kegyelme által egy 
csodálatos tapasztalatot szerezzünk. 
A mi drága gyermekeinknek nem 
kell az ellenség könnyű prédáivá vál-
niuk. De az az igazság, hogy a refor-
máció ezen munkájának először ve-
lünk kell kezdődnie és nem velük 
– ezzel arra ösztönözzük őket, hogy 
készségesen válaszoljanak erre. Te-
hát használjuk ki az időt és a munkát 
kezdjük újra!

„És minden fiaid az Úr tanítvá-
nyai lesznek, és nagy lesz fiaid bé-
kessége” (Ésaiás 54:13).
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sége aggasztó mértékben elkezdett 
megromlani. Nemsokára az embe-
riség gonoszsága majdnem egye-
temessé vált, míg végül „megbáná 
azért az Úr, hogy teremtette az em-
bert a földön, és bánkódék az ő szí-
vében” (1 Mózes 6:6).

Nemcsak a külső viselkedés 
romlott meg. Az esetek nagy több-
ségében a gondolatok és érzések túl 
messzire mentek az illendőség min-
den határán, annyira, hogy nem ma-
radt senki, akire hatással lett volna a 
Szentlélek figyelmeztetése: „És látá 
az Úr, hogy megsokasult az ember 
gonoszsága a földön, és hogy szí-
ve gondolatának minden alkotá-
sa szüntelen csak gonosz” (5. vers).

A Teremtő iránti hűségüket el-
hagyva az emberek a lelkek ellensé-
gével barátkoztak és befolyása alatt 
olyan romlottá váltak, hogy min-
den isteni hasonlóságuk kitörlő-
dött belőlük. Az emberi faj az ellen-

A végső cél – a tökéletesség elérése

Egy sivár kép
A föld teljes népességét jelenleg 

több mint 7 milliárd főre becsülik, 
akik közül a legtöbben csak azért él-
nek, mert itt vannak – anélkül, hogy 
világos fogalmuk lenne arról, hogy 
mi az oka létezésüknek. Nincs ha-
tározott, értelmes céljuk az életben. 
Egy másik meglehetősen nagy cso-
portnak különféle bizonytalan, ne-
veltetésükkel örökségül kapott vagy 
saját maguk által kitalált magyaráza-
taik vannak. Azt képzelik, hogy tud-
ják, miért vannak itt, míg a valóság-

ban csak szegény áldozatai a félreve-
zető ideológiáknak, amelyek sokat 
ígérnek, de mégsem adnak kielégítő 
válaszokat.

Nem tudva létezésük valódi cél-
ját, az emberek hajlamosak rövid 
távú célokra koncentrálni, és korlá-
tozott idejüket itt a földön olyan kel-
lemessé és kényelmessé próbálják 
tenni, ahogyan csak lehetséges. Né-
hányan közülük boldogulnak ezen 
ideiglenes igyekezetükben, de a leg-
többen elbuknak mind e világi célja-
ik beteljesülésének elérésében, mind 
pedig az örök életre való felkészülé-
sükben is.

A Biblia szerint az emberiség 
minden tekintetben tökéletesnek 
lett teremtve és csodálatos lehető-
ségeik voltak, hogy korlátlanul bol-
dogok legyenek az örökkévalóságon 
át. Mégis a bűn miatt az ember min-
den alkotóelemének – a test, érte-
lem és lélek – ez a kezdeti tökéletes-

5. Felolvasás − A végső cél – a tökéletesség elérése

„Igyekezzetek pedig hasz-
nosabb ajándékokra. És 

ezenfelül még egy kiváltképen 
való útat mutatok néktek” 

(1 Korintus 12:31.)
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ség képét kezdte visszatükrözni. A 
bűn már többé nem „véletlen” vagy 
„hiba” volt, hanem inkább az em-
ber életstílusának uralkodó részé-
vé vált: „Kik erkölcsi érzés nélkül, 
önmagukat a bujálkodásra adták, 
minden tisztátalanságnak nagy 
nyereséggel való cselekedésére” 
(Efézus 4:19).

A ravasz csalót követve az em-
ber értéke drámaian csökkent, na-
ponta közelebb került a nullához, 
egy olyan értékhez, ami azt jelenti, 
hogy már egyáltalán semmi jó nem 
volt az emberiségben. Olyan mér-
tékben elkorcsosultak, mint Noé 
idejében a vízözön előtti emberek 
vagy az ősi kánaániták, akik a rom-
lást „érettségnek” tekintették.

Mivel a bűn zsoldja a halál (Róma 
6:23), az emberiség a szerencsétlen 
döntések következtében arra volt 
ítélve, hogy a földön beteljesület-
len életet éljen, örökké szomjazva 
és soha nem szerezve hosszan tar-
tó enyhülést. Ez a fajta élet végül 
egy borzalmas, reménytelen halál-
ban végződik, amely a szándékosan 
választott bűn útjára egy tragikus, 
gyászos véget hoz, és minden ered-
ményre még egy nullát tesz, aminek 
többé semmi haszna nem lesz.

Remény a láthatáron
Isten, maga a szeretet, nem tud-

ja nyugodtan nézni, hogy az em-
beriség – a földi teremtés koronája 
– egyenesen a végleges, teljes rom-
lás felé tart, és nincs semmi esélye, 
hogy megmeneküljön a pusztulás-
tól. Ezért, mint egy szerető Atya, 
végtelen jóságában és kegyelmé-
ben gondoskodott egy kiútról eb-
ből a kétségbeejtő helyzetből. Vég-
telen áron, az Ő egyszülött Fia élete 
árán egy lehetőséget adományozott 
az emberi fajnak, hogy visszaállítsa 
eredeti tökéletességébe a megváltás 
terve által.

Ez valójában az az üzenet, ami-
ről a Szentírás szól: a mi Urunk és 
Megváltónk, Jézus Krisztus áldoza-
ta által felbecsülhetetlenül értékes 
lehetőség van biztosítva számunk-
ra a megváltásra és a helyreállításra.

„A Biblia központi témája, 
amely körül minden más összpon-

tosul: a megváltás terve és Isten 
képmásának helyreállítása az em-
berek lelkében… A Biblia minden 
könyvének és szakaszának célja 
az ember felemelésének és Isten 
hatalmának bemutatása, ’…aki a 
diadalmat adja nékünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által’ (1 Korinthus 
15:57).” – Előtted az élet, 123.

Krisztus áldozata által az embe-
reknek nemcsak megbocsáttatnak 
a bűneik és vétkeik, amiket a múlt-
ban elkövettek, hanem átváltoznak 
a fizikai, szellemi és erkölcsi romlás 
állapotából Isten hasonlatosságára, 
mert „ha megvalljuk bűneinket, hű 
és igaz, hogy megbocsássa bűnein-
ket és megtisztítson minket min-
den hamisságtól” (1 János 1:9).

Ez életünkben az utolsó kedve-
ző alkalom, egyedüli lehetőség – és 
mivel ez nekünk egy olyan áron van 
biztosítva, ami általunk megfizet-
hetetlen, óriási felelősséget hordo-
zunk arra való tekintettel, hogy ho-
gyan bánunk ezzel. Megtehetjük, 
hogy egyszerűen semmibe vesszük, 
vagy jól kihasználhatjuk ezt a lehe-
tőséget, így elérve a tökéletesség-
nek még magasabb szintjét a Szent-
lélek ereje és vezetése által: „Leg-
első kötelességünk Isten és em-
bertársaink iránt az önképzés. A 
tökéletesség legmagasabb foká-
ig kell ápolnunk minden adottsá-
got, amivel a Teremtő megaján-
dékozott, hogy a lehető legjobbat 
tehessük. Jellemünk tisztításához 
és nemesbítéséhez Jézustól ránk 
áradó kegyelemre van szükségünk, 
mert csak ezáltal lehetünk képesek 
meglátni és kijavítani hiányossága-
inkat és fejleszteni erényeinket.” – 
Gyermeknevelés, 111.

Ez a tisztító munka, amit a 
Szentlélek végez el, nem csupán fel-
színes munka. Az emberi természet 
legbelsejébe hatol, a lényünkbe, 
hogy ne csak a külső megjelenés és 
viselkedés néhány részletét változ-
tassa át, hanem hatással legyen az 
egész értelmünkre, felfogóképessé-
günkre és érzelmeinkre. Ahogy Jé-
zus mondta Nikodémusnak azon a 
nevezetes esti beszélgetésen: ez a 
változás nem lehet kevesebb, mint 
egy újjászületés. Krisztus így ma-

gyarázta: „Bizony, bizony mon-
dom néked: ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja az Isten or-
szágát” (János 3:3). Ez az újjászüle-
tés magában foglalja a jellemünk 
és identitásunk teljes változását, te-
hát végül tökéletesen más embe-
rek leszünk, helyreállítva, hogy Is-
ten képmását hordozzuk: „Hogy 
levetkezzétek ama régi élet szerint 
való ó embert, mely meg van ro-
molva a csalárdság kívánságai mi-
att; Megújuljatok pedig a ti elmé-
teknek lelke szerint, És felöltöz-
zétek amaz új embert, mely Isten 
szerint teremtetett igazságban 
és valóságos szentségben” (Efézus 
4:22-24).

Együttműködés a mennyel
Az életnek milyen szempont-

jai vannak Isten tervében, hogy át-
formáljon minket, és milyen mesz-
szemenő legyen ez? A kegyelem ál-
tal, amelyet Jézus Krisztus ad, Is-
ten gyermekeinek fokozatosan kell 
gazdagodniuk életük minden terü-
letén, növekedve „mindenestől 
fogva” „Abban, aki a fej, a Krisz-
tusban” (Efézus 4:15), „minden be-
szédben és minden ismeretben; … 
úgy, hogy semmi kegyelmi aján-
dék nélkül nem szűkölködtök” 
(1 Korinthus 1:5,7) és „hogy tökéle-
tes legyen az Isten embere, min-
den jó cselekedetre felkészített” 
(2 Timótheus 3:17).

Nincs az életnek olyan területe, 
ami kizárható ebből a folyamatból, 
a teljes átalakulásból: „[Idézve: Pél-
dabeszédek 4:7; 15:2.] Az igazi ne-
velés ezt a bölcsességet közli. Meg-
tanít nemcsak egyetlen, hanem 
minden erőnk és képességünk 
helyes felhasználására: így betöl-
ti kötelezettségeink egész körét 
önmagunk, a világ és Isten iránt.” 
– Előtted az élet, 225.

Ez a folyamat, ami megszente-
lődésként is ismert, végül a szent-
ség állapotára vagy minden dolog-
ban az istenadta tökéletességre ve-
zet, ami magában foglalja a menny-
re való felkészülésünket: „De hála 
az Istennek, hogy jóllehet a bűn 
szolgái voltatok, de szívetek sze-
rint engedelmeskedtek a tudomány 
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Mivel Jézus Krisztus „tegnap és 
ma és örökké ugyanaz” (Zsidók 13:8), 
hasonló módon bánik az emberek-
kel az idők folyamán. Ma is ugyan-
úgy vezetni akarja hűségeseit a lel-
ki képesség legnagyobb magasla-
taira, mint ahogy a múltban tet-
te. De Krisztus ezt nem önhatalmú 
beavatkozásként viszi végbe bárki-
nek is az életében. Ő azt a személyt 
a jó irányba befolyásolja és megvál-
toztatja, de csak olyan mértékben, 
ahogy az egyén be akarja fogadni a 
Szentlelket, hogy irányítsa az élete 
fejlődését a tökéletességig.

„Az Úr semmit nem tesz a mi 
együttműködésünk nélkül.” – Sze-
melvények, 2. kötet, 219. Isten csak a 
készséges, örömteli engedelmes-
séget fogadja el; az Ő természe-
te és jelleme ellentétben áll azzal, 
hogy minket valamire megpróbál-
jon kényszeríteni – még az engedel-
mességre sem kényszerít. Ezért a 
fejlődés és előrehaladás minden lé-
pése a mi elfogadásunkat és közre-
működésünket igényli. Az Úr nem 
tud gyorsabban elősegíteni an-
nak folyamatában, hogy átváltoz-
zunk, mint ahogy arra mi készek 
vagyunk, és amilyen mértékben el-
fogadjuk segítségét.

„Valamennyien adósai vagyunk 
Istennek. Olyan igényeket tá-
maszt velünk szemben, melyek-
nek csakis akkor tehetünk eleget, 
ha teljesen és önként áldozatul 
adjuk magunkat. Az Úr az azon-
nali készséges engedelmességre 
tart igényt, és semmit sem fo-
gad el, ami ennél kevesebb.” – 
Bizonyságtételek, 3. kötet, 369.

Az engedelmesség a változás fo-
lyamatában nem mindig fájdalom-
mentes vagy kényelmes. Mégis 
minden bizonnyal megéri elfogad-
ni, mert ez az az állapot, ami által 
mi, mint bűnösök, meg tudunk sza-

azon alakjának, amelyre adattatok. 
Felszabadulván pedig a bűn alól, 
az igazságnak szolgáivá lettetek… 
Most pedig, minekutána felsza-
badultatok a bűn alól, szolgáivá 
lettetek pedig az Istennek: meg-
van a gyümölcsötök a megszen-
teltetésre, a vége pedig örök élet” 
(Róma 6:17-18,22).

„A megszentelődés: tökéletes 
szeretet, tökéletes engedelmes-
ség, tökéletes alkalmazkodás Is-
ten akarata iránt. Az életszentség 
útja: az igazság iránti engedelmes-
ség. Tisztítsuk meg lelkiismeretün-
ket élettelen tettektől, külső forma-
ságoktól, hogy az élő Istennek szol-
gálhasson. Nem vagyunk még töké-
letesek; azonban kiváltságunk, hogy 
megszabaduljunk énünk, továbbá a 
bűn béklyóitól, és a tökéletesség felé 
haladjunk. Nagy lehetőségek, ma-
gas és szent célok tárulnak elénk.” 
– Az apostolok története, 387.

Ezek a szent képességek a hívő 
értékét minden emberi képzeletet 
meghaladó módon megnövelik, tö-
kéletesítve őt sokoldalú keresztény 
jellemében. Az egyént a legkívá-
natosabbá és legszeretetreméltób-
bá teszi ebben az életben, és töké-
letessé az eljövendő dicsőséges élet 
számára.

„Isten eszménye magasabb, 
mint ahova a legértelmesebb embe-
ri gondolat elérhet. A kegyesség, az 
Istenhez való hasonlóság a cél, amit 
el kell érnünk. A tanuló előtt meg-
nyílik az állandó fejlődés ösvénye. 
Olyan célt kell elérnie, olyan szín-
vonalra kell eljutnia, amely magá-
ban foglalja mindazt, ami jó, nemes 
és tiszta. Az igazi tudomány min-
den ágában a lehető leggyorsabban 
a legmesszebbre jut el. Erőfeszíté-
seit azonban olyan célok elérésére 
irányítja, amelyek magasztosabbak 
a pusztán önző és világi érdekek-
nél, amennyire az egek magasabbak 
a földnél.” – Előtted az élet, 14.

„Krisztus vallása soha nem zül-
leszti le azt, aki befogadja, sohasem 
teszi durvává vagy udvariatlanná, ön-
hitté, szenvedélyessé vagy kemény-
szívűvé. Ellenkezőleg: kifinomítja 
az ízlést, megszenteli az ítélőképes-
séget, tisztítja, nemesíti és Krisztus 

foglyává teszi a gondolatokat.
Isten az Ő gyermekei számára 

magasztosabb, mint a legmagaszto-
sabb emberi gondolat eszményké-
pe. Szent törvényében jellemének 
tükrét adta…

A keresztény jellem eszmény-
képe Krisztus jelleme. Nyitva áll 
előttünk az út a szüntelen fejlődés-
re. El akarunk érni bizonyos célt, 
meg akarunk ütni bizonyos mérté-
ket, mely minden jót, tisztát, neme-
set és emelkedettet magában foglal. 
Szüntelen növekednünk kellene és 
megállás nélkül haladnunk előre a 
jellem tökéletessége irányában.” – 
Counsels to Parents, Teachers, and Students, 
365. (Bizonyságtételek, 8. kötet, 63-64.)

Az Úr biztosít minket arról, 
hogy „akik engem tisztelnek, azok-
nak tisztességet szerzek” (1 Sámu-
el 2:30). Dániel és három társának 
története, akiket a király minden 
tudományban megvizsgált és tíz-
szer okosabbaknak találta őket tár-
saiknál, csak egy a sok példa kö-
zül, amelyek kinyilvánítják, hogy a 
megingathatatlan hűség, különösen 
a komoly próbák alatt, gyakran már 
ebben az életben elismerésben ré-
szesül (Dániel 1:19-20; 2:48-49).

Ha eltűnődünk a nagy hithősök, 
mint pl. József, Mózes vagy Dávid 
életén, mindenhol ugyanazt a dolgot 
ismerhetjük fel: Isten mindegyikü-
ket fokozatosan tökéletességre vitte 
jellemükben. Azáltal, hogy megmu-
tatta nekik gyenge pontjaikat, pró-
bákon át vezette őket, segített nekik 
győzni és felnövekedni „érett férfiú-
ságra, a Krisztus teljességével ékes-
kedő kornak mértékére” (Efézus 4:13). 
Sok esetben még a társadalmi hely-
zetük is jelentősen megváltozott, 
ahogy Isten megismerését hűségük-
kel visszatükrözték, és amint aka-
ratuk Isten akaratával összhangban 
megváltozott.

„Nagy lehetőségek, magas és 
szent célok tárulnak elénk.”

5. Felolvasás − A végső cél – a tökéletesség elérése
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badulni a pusztulástól. Olyan érték-
kel leszünk felruházva, ami össze-
hasonlíthatatlanul nagyobb, mint 
bármilyen más dolog a világegye-
temben: „A minden kegyelemnek 
Istene pedig, aki az ő örök dicsősé-
gére hívott el minket a Krisztus Jé-
zusban, titeket, akik rövid ideig 
szenvedtetek, ő maga tegyen tö-
kéletesekké, erősekké, szilárdakká 
és állhatatosokká” (1 Péter 5:10).

Fegyelmezett élet
Pál apostol a keresztényi életet a 

hivatásos atléták kiképzéséhez ha-
sonlítja, akik nagyon fegyelmezett 
életet élnek, mindenféle szabályok 
és korlátozások irányítják őket, 
hogy ezáltal növeljék fizikai telje-
sítőképességüket és fejlesszék álló-
képességüket. Mindezt azért, hogy 
elnyerjenek egyfajta nyereményt – 
egy babérkoszorút, ami valójában 
hamar elhervad. A rövid életű ju-
talomért ennek szentelik életüket, 
mintha csak ezért az egyetlenegy 
célért élnének. „Mindaz pedig, aki 
pályafutásban tusakodik, minden-
ben magatűrtető; azok ugyan, hogy 
romlandó koszorút nyerjenek, mi 
pedig romolhatatlant” (1 Korinthus 
9:25).

„Pál ugyanezt a szilárd célki-
tűzést szerette volna látni a ko-
rinthusi hívők életében, hogy el-
nyerjék az örök élet koronáját. 
Tudta, hogy ha el akarják érni 
a Krisztus által számukra kitű-
zött eszményt, élethosszig tartó 
küzdelem áll előttük, amely alól 
nincs felmentés. Kérte őket te-
hát, hogy szabályszerűen küzdje-
nek és igyekezzenek napról napra 
megszentelődni és az erkölcsi tö-
kéletességért harcolni. Felhívta 
őket egyszersmind, hogy vesse-
nek el minden terhet és töreked-
jenek a tökéletességre a Krisztus 
Jézusban.” – Az apostolok története, 214.

Isten Igéjének hatalmas ereje
Azok, akik felismerik a lelki ké-

pességek magas értékét, megpró-
bálják elősegíteni értelmi és szel-
lemi fejlődésüket azáltal, hogy mi-
nőségi időt szentelnek az Istennel 
való kapcsolatuknak. Kiemelkedő 

a Szentírás imádságos tanulmányo-
zása, mint az egyik leghatékonyabb 
eszköz, amely ezen cél eléréséhez 
vezet. Ez a lehető legjobb ered-
ményt hozhatja, mert Isten Igéje 
az a hatalmas eszköz, mellyel Isten 
megváltoztatja az életet.

„Az a teremtő energia, amely 
létrehozta a világokat, Isten sza-
vában van. Ez az Ige erőt ad; éle-
tet teremt. Minden parancsa ígé-
ret, amelyet ha az akarat magáévá 
tesz és az élet elfogad, akkor a Vég-
telen életét viszi magával. Átfor-
málja természetünket, és lelkün-
ket Isten képmására újjáteremti.” 
– Előtted az élet, 124.

„Aki őszinte és tanulékony lé-
lekkel tanulmányozza Isten Igé-
jét és igyekszik megérteni igazsá-
gait, az kapcsolatba kerül Terem-
tőjével; és csak önmagában talál-
hat akadályt fejlődési lehetőségei 
előtt.” – Előtted az élet, 123.

Szemlélés által változunk át, a 
mi szemlélődésünk és elmélkedé-
sünk tárgya szerint. Ha ez Krisztus, 
akkor rá függesztjük a szemünket 
és mély érdeklődéssel naponta Őt 
szemlélve, természetünk átváltozik 
az Ő képmására: „Mi pedig az Úr-
nak dicsőségét mindnyájan fedet-
len arccal szemlélvén, ugyanazon 
ábrázatra elváltozunk, dicsőségről 
dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lel-
kétől” (2 Korinthus 3:18).

Ha Jézusra nézünk (Zsidók 12:1-3), 
akkor előre tekintünk. Minden el-
múló napnak értelme lesz és a fejlő-
dés magasabb fokára lépünk. A fe-
lettünk múló idő és átélt viszontag-
ságok ellenére, amik nyomot hagy-
nak a fizikai testünkön, nem bátor-
talanodunk és csüggedünk el, mint 
sokan, hanem inkább törekszünk 
előre vidámságban, jó bátorság-
ban és erős hitben. Nem leszünk bi-
zonytalanok, gyengék, mert meg-
van a bizonyosságunk, hogy „ha a 
mi külső emberünk megromol is, 
a belső mindazáltal napról napra 
újul” (2 Korinthus 4:16).

Az örökkévalóságra össz-
pontosítva

„Meg lévén győződve arról, 
hogy aki elkezdette bennetek a jó 

dolgot, elvégezi a Krisztus Jézus-
nak napjáig” (Filippi 1:6). Nekünk 
a legnagyobb és legcsodálatosabb 
okunk van arra, hogy szilárdan 
megmaradjunk a hitben, ami egy-
kor a szenteknek adatott (Júdás 3), 
tehát senki nem tud minket elté-
ríteni a jutalmunktól (Kolossé 2:18). 
Az apostol int bennünket, hogy ne 
adjuk fel, „mert békességes tűrésre 
van szükségetek, hogy az Isten aka-
ratát cselekedvén, elnyerjétek az 
ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, 
és aki eljövendő, eljő és nem késik” 
(Zsidók 10:36-37).

Amikor az Úr eljön, mi Vele le-
szünk (1 Thessalonika 4:17; János 14:3), 
és személyes fejlődésünk soha nem 
ér véget.

Az új földön „a halhatatlan lé-
nyek soha nem csökkenő öröm-
mel fogják a teremtő hatalom cso-
dáit, a megváltó szeretet titkait für-
készni. Ott nem lesz Isten elfelejté-
sére kísértő kegyetlen, ámító ellen-
ség. Ott minden tehetség fejlődik, 
minden képesség gyarapszik. A ta-
nulás nem fogja elménket fáraszta-
ni, és erőnket kimeríteni. Ott a leg-
nagyobb vállalkozások is véghezvi-
hetők, a legmagasabb célok is elér-
hetők. Mindig új magaslatok hívo-
gatnak, új csodák gyönyörködtet-
nek, új igazságokat érthetünk meg, 
és új dolgok serkentgetik a lélek és 
a test képességeit.

A világegyetem minden kin-
cse kutatásra tárul Isten megváltott 
gyermekei elé…

És az évek, az örökkévalóság 
évei folyamán még káprázatosabb, 
még dicsőségesebb dolgok tárul-
nak fel Istenről és Krisztusról. Nő a 
szeretet, a tisztelet és a boldogság, 
miként a tudás is. Az ember minél 
többet megtud Istenről, annál job-
ban csodálja jellemét…

A végtelen nagy teremtettséget 
tökéletes harmónia és boldogság 
tölti be. Tőle, aki mindent terem-
tett, árad az élet, a fény és az öröm a 
határtalan téren át. Élők és élettele-
nek – a legparányibb atomtól a leg-
nagyobb csillagig – tökéletes szép-
ségükkel és felhőtlen boldogságuk-
kal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” 
– A nagy küzdelem, 601-602.
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„Megtartsátok azért és megcsele-
kedjétek! [A rendeléseket és végzé-
seket, melyeket az Úr adott.] Mert 
ez lesz a ti bölcsességtek és értel-
metek a népek előtt, akik meghall-
ják majd mind e rendeléseket, és ezt 
mondják: Bizony bölcs és értelmes 
nép ez a nagy nemzet!” (5 Mózes 4:6).

„Mert Krisztus jó illatja vagyunk 
Istennek, mind az üdvözülők, mind 
az elkárhozók között” (2 Korinthus 
2:15).

Az első protestáns misszionárius, 
aki Japánban dolgozott, ezt a biblia-
verset, amit Pál a korinthusbelieknek 
írt, a saját életében megtapasztalta. 
Amikor egy kis időre hazament Ang-
liába, a japán királyi család néhány 
ismerős tagja, akik európai körúton 
voltak, meglátogatták őt az otthoná-
ban. Nemsokára egy másik japán tu-
ristacsoport jött, hogy meglátogassa 
őt. „Óh – kiáltott fel egyikük – te ma 
vendégül láttad a királyi család tagja-
it!” „Miből gondolod ezt?” – kérdez-
te a misszionárius. „Nos, van egy par-
füm, amit országunkban kizárólag a 

királyi család tagjai számára készíte-
nek. Ezt senki más nem használhatja, 
csak ők, és ennek illata jól érezhető a 
lakásban. Innen tudjuk, hogy a királyi 
család meglátogatott téged ma.”

Mi azt valljuk, hogy a szentek pol-
gártársai vagyunk és Isten királyi csa-
ládjának tagjai. Ha valóban azok va-
gyunk, mint aminek valljuk magun-
kat, akkor mi is egy lelki illatot ha-
gyunk magunk után, ami azonosít 
minket a menny családjával. Azu-
tán amikor az emberek ránk néznek, 
megfigyelik viselkedésünket és hall-
ják szavainkat, ellenállhatatlanul is 
azt mondják, mint némelyek a zsidó 
vezetők közül mondták Péterről és Já-
nosról: „Ezek Jézussal valának.”

Mi az életünk célja?
Mindennek, ami Teremtőnk 

kezéből kikerült, célja van. Ami-
kor Isten a saját képére megterem-
tette az embert, férfiúvá és asz-
szonnyá teremté őket, mert „nem 
jó az embernek egyedül lenni”. 
„Annakokáért elhagyja a férfiú az 

ő atyját és az ő anyját, és ragaszko-
dik feleségéhez: és lesznek egy test-
té” (1 Mózes 2:18,24). Ennek az egye-
sülésnek egyik célját ezek a szavak 
fejezik ki: „Szaporodjatok és soka-
sodjatok, és töltsétek be a földet” (1 
Mózes 1:28).

„Ő az Isten, aki alkotá a földet…; 
lakásul alkotá” (Ésaiás 45:18). Miu-
tán Lucifert és a lázadó angyalokat 
kiűzte, „Isten célja az volt, hogy az 
emberi családdal népesítse be újra 
a mennyet, ha engedelmesnek bizo-
nyulnak minden szava iránt.” – A Te 
Igéd igazság , 3.

Ha a bűn ősszüleink engedet-
lensége által nem jött volna be vilá-
gunkba, Istennek az emberrel kap-
csolatos terve rövid időn belül meg-
valósulhatott volna. Az emberi csa-
lád eggyé vált volna a mennyei csa-
láddal. De a bűn megjelenése kés-
leltette Isten tervének beteljesü-
lését. Emiatt nagy űr keletkezett a 
mennyben. A mennyből kiűzött, el-
bukott angyalok után keletkezett 
űrt a bűnös emberek nem tudták 

6. Felolvasás − A keresztény otthon befolyása



252015. december 12. Szombat

dog család – mondta az angol ál-
lamférfi, John Bowring – a menny 
előíze.”

Áldások az otthonban
A boldogság azon áldások egyi-

ke, amit Isten akar nekünk adni. Egy 
jó családi élet a boldogság nagysze-
rű forrása lehet. Ezt már sok író is 
felismerte és megerősítette.

A. Edward Newton ezt írta: „Ha 
ez a világ igazi boldogságot tud 
nyújtani, ennek az otthonban kell 
lennie, ahol a szeretet és a bizalom 
évről évre növekszik.” Goethe, a né-
met költő és filozófus megállapítá-
sa szerint: „Legyen király vagy föld-
műves, az a legboldogabb ember, 
aki békességet talál az otthonában.”

A Biblia úgy ábrázol egy boldog 
embert, mint aki nem remete mód-
jára él, hanem a feleségével és a gyer-
mekeivel lakik (Zsoltárok 128:1-3).

Ahhoz, hogy élvezzük a meg-
ígért áldást, nem elég az, ha van egy 
otthonunk. Egy világi ember ezt 
mondhatja: „Minden rendben van 
velem és a családommal Isten nél-
kül”, de a legteljesebb értelemben 
ő nem áldott és boldog. Az évek so-
rán megfigyeltem, hogy az ember, 
aki nem békélt meg Istennel, nem 
lehet igazán boldog. Az ilyen ember 
meg van tévesztve, reménység nél-
kül él, és valójában a romlás útján 
halad. Nem lehet boldog, miközben 
a pusztulás vár rá (Malakiás 4:1-3). 
Nem csak azok vannak megtéveszt-
ve, akik nem hívők, hanem a félig 
megtért keresztények is, akik „vall-
ják, hogy Istent ismerik, de cseleke-
deteikkel tagadják” (Titus 1:16). Ha 
azt hisszük, hogy elég, ha Istent egy 
héten egyszer szolgáljuk, a hét többi 
napján pedig a bűn útján járunk, ak-
kor tévedünk. Nincs nagyobb meg-
tévesztés az önámításnál.

A világ szeretete, a test kívánsá-
gai, a szemek kívánsága és az élet 
kérkedése (1 János 2:15-16) attól jön, 
aki megkísértette Jézust a pusztá-
ban. Sátán „megmutatá néki a világ 
minden országát és azok dicsősé-
gét”, de nagyon világossá tette, hogy 
ezek elfogadása komoly elkötele-
zettséget foglal magában. „Mind-
ezeket néked adom – mondta a kí-
sértő – ha leborulva imádsz engem” 
(Máté 4:8-9). Ha kísértve vagyunk, 
hogy a világot és azokat a dolgo-
kat szeressük, amik a világban van-
nak, felismerjük-e, hogy ki által va-
gyunk megkísértetve? Szolgáljuk őt 
továbbra is a helytelen magatartá-
sunkkal?

A 128. zsoltárban található ál-
dást az Úr annak ígéri, „aki féli az 
Urat” és „az ő útaiban jár”. Tehát 
minden otthon boldogságának leg-
fontosabb tényezője az Úr jelenléte, 
aki így szól: „Ímé az ajtó előtt állok 
és zörgetek; ha valaki meghallja az 
én szómat és megnyitja az ajtót, be-
megyek ahhoz és vele vacsorálok, és 
ő én velem” (Jelenések 3:20). A keresz-
tény otthon olyan, mint egy üveg-
ház. Ha a szülők és a gyermekek he-
lyesen ápolják otthoni kapcsolata-
ikat, akkor a menny alapelveinek 
drága magvai a legjobb lehetőséget 
kapják arra, hogy kihajtsanak, virá-
gozzanak és gyümölcsöt hozzanak.

Istennek ez az áldása minden 
otthonban azt eredményezi, hogy 
megtapasztalják Krisztus befolyá-
sát, és minden családtag irányában 
szeretetet nyilvánítsanak ki. Méltá-
nyosan bánnak a szülővel és a gyer-
mekkel. Az ilyen családban határo-
zottság, szilárdság, jóindulat és kö-
nyörületesség lesz látható. Minden-
ki a másik jólétét és boldogságát 
tartja szem előtt.

Még azok is, akiket Sátán annyi-

betölteni. Az embereknek először el 
kell hagyniuk bűneiket, mielőtt he-
lyet kaphatnának a mennyei család-
ban. Ez a változás egyedül a megvál-
tás terve által valósulhat meg.

Isten szeretete abban nyilvánul 
meg, hogy ingyen üdvösséget ajánl 
fel minden embernek. Milyen szo-
morú, hogy nagyon kevesen van-
nak, akik elfogadják szeretetét és 
akik valóban szeretnének üdvözül-
ni! „Mert sokan vannak a hivata-
losok, de kevesen a választottak” 
(Máté 22:14).

Miért van az, hogy sokan közü-
lünk, akik bűnösök vagyunk, nem 
értékeljük Isten szeretetét és vissza-
utasítjuk az üdvösséget? Mert sokan 
inkább Kain példáját akarják követ-
ni, és alkudoznak Istennel. Ők nem 
az Isten által előírt módon akarnak 
üdvözülni. Ha valóban azt akarjuk, 
hogy Krisztus eljövetelekor az örök-
kévaló királyságba befogadjanak 
minket, akkor mély érdeklődést kell 
tanúsítanunk Istennek számunkra 
készített terve iránt.

Az Úr kihívott minket „a sötét-
ségből az ő csodálatos világossá-
gára” (1 Péter 2:9), hogy olyanok le-
gyünk, „mint csillagok e világon” 
(Filippi 2:15). Krisztus így szólt: „Ti 
vagytok a világ világossága” (Máté 
5:14). Nagy kiváltságunk és előjo-
gunk van, neked is és nekem is, és 
nagy felelősségünk! Isten minden 
kereszténytől elvárja, hogy jó be-
folyást árasszon a körülötte élők-
re. Nekünk már itt meg kell tapasz-
talnunk a mennyei élet gyönyörű-
ségének előízét. Felebarátainknak 
be kell mutatnunk egy magasabb 
rendű élet szépségeit. Más szavak-
kal: Isten mindenről gondoskodott, 
hogy lehetővé tegye számunkra azt, 
hogy már itt, ezen a földön élvez-
zük és szemléljük, „amiket Isten ké-
szített az őt szeretőknek” (1 Korinthus 
2:9), még mielőtt beléphetnénk a 
mennybe és részesülhetnénk az 
örökkévaló áldásokban.

Amikor a keresztény otthonban 
Isten tervét megvalósítják, ez áldást 
hoz a keresztény családnak, a gyüle-
kezetnek, a társadalomnak és az or-
szágnak. A keresztény otthon egy 
kis menny lesz a földön. „Egy bol-

A keresztény otthon olyan, mint egy üvegház. 
Ha a szülők és a gyermekek helyesen ápolják 

otthoni kapcsolataikat, akkor a menny alapelveinek 
drága magvai a legjobb lehetőséget kapják arra, hogy 

kihajtsanak, virágozzanak és gyümölcsöt hozzanak.
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ra megsebzett a bűn által, hogy el-
veszítik családjukat a földön, meg-
tanulhatják, hogy hogyan viselked-
jenek a körülöttük élőkkel, a köze-
li barátaikkal és az őket befogadó 
„családjukkal”. Fegyelmezetten kell 
élniük, olyan udvariasan, hogy a vi-
lág meglássa rajtuk, hogy Jézussal 
voltak.

A gyermekekre gyakorolt 
befolyás

„A bolsevik forradalom után a 
Szovjetunióban az orosz vezetők 
megpróbálták lerombolni a csa-
lád és a házasság intézményét és fel 
akarták számolni az úgynevezett ka-
pitalista egynejűséget… A házasság 
intézménye helyett csak egy társa-
dalmi megállapodást kötöttek a fér-
fi és a nő között, hogy egy bizonyos 
ideig, pl. egy évig, egy hónapig, 
egy hétig vagy csak egyetlen napig 
együtt fognak élni. Olyan gyakran 
engedélyezték az elválást, ahogy azt 
az emberek kívánták. Néhány év-
vel később… otthontalan gyerme-
kek tömegével kellett szembenéz-
ni az országban. Életek milliói men-
tek tönkre, különösen a lányoké. A 
többszörösen elvált és újraházaso-
dott férfiak és nők között a gyűlölet, 
a viszály és ennek eredményekép-
pen a pszichoneurózis [az ösztön 
és az önfegyelem közötti harmónia 
megszűnése] egyre jobban növeke-
dett. A gyárakban a munkások tel-
jesítménye csökkent. Ez az állapot 
változást kényszerített ki. Az állam 
politikája most az erkölcsösséget és 
a házasság szentesítését magasztalta 
fel, és 1944-ben törvénybe iktatták, 
hogy a polgároknak az elválás nem 
engedélyezett. Ezek az intézkedé-
sek úgy tűnt, hogy némileg javítot-
tak a helyzeten.” – P. A. Sorokin, The 
American Sex Revolution, 114.

Láthatjuk, hogy az ateista társada-
lomban, ahol az otthont nem ismer-
ték el isteni intézményként, arra a kö-
vetkeztetésre kellett jutniuk, hogy az 
otthon eltörlése egy társadalmi ka-
tasztrófa, és annak helyreállítása fel-
tétlen fontos a nemzet életben ma-
radásáért és a kormány biztonságá-
ért. Mi, mint keresztények egy nagy 
lépéssel előbbre vagyunk. Hisszük, 

hogy az otthon valójában csak akkor 
van helyreállítva, ha ott Isten jelen 
van. Csak egy olyan otthonban, ahol 
a menny alapelveit bemutatják, tud-
nak a gyermekek áldást, boldog emlé-
keket és világos ítélőképességet nyer-
ni a jó és a rossz között. Ezért mindig 
tartsuk emlékezetünkben azt, hogy a 
saját példamutatásunkon keresztül – 
amely vagy élet illata lesz életre, vagy 
halál illata a halálra – segítünk gyer-
mekeinknek útlevelet szerezni vagy 
az örök életre, vagy az örök halálra.

Néhány példa bemutatja, hogy 
milyen fontos szerepet játszik a ke-
resztény vallás az otthonban, és mi-
lyen hátrányos a kereszténység hiá-
nya a családban.

Amikor az angol teológus, Henry 
Alford elhatározta, hogy elhagyja a ta-
nári pályát, ezt írta a feleségének:

„Én többre értékelem a családi 
életünket, ami éppen most fog igazán 
elkezdődni. Kölcsönös előzékenység-
ben és szeretetben fejlődve, minden-
kor Isten félelmét és szeretetét tart-
suk szem előtt. Drága gyermekeink 
abban az életkorban vannak, amikor 
minden gondolatunknak és érzésünk-
nek feléjük kell fordulnia – a szép jel-
lem és kedves természet kialakulásá-
nak érdekében. Ne engedjük ezt el-
csúfítani… Megpróbálom megten-
ni a részemet, hogy megvédjem őket 
a heves vérmérséklettől és a hirte-
len, meggondolatlan szavaktól; és te 
is, drágám, tedd meg a magad részét, 
hogy küzdj a hideg, elutasító ma-
gatartás ellen. Mind a ketten imád-
kozzunk Istenhez, hogy áldjon meg 
mindannyiunkat és a mi drága gyer-
mekeinket egyen-egyenként.”

Itt Alford bemutatja az áldásokat, 
melyeket minden igaz keresztény csa-
lád elnyerhet.

Johann Heinrich Pestalozzi, a 
svájci nevelési reformátor egy olyan 
tanítási módszert hozott létre, ami a 
kemény munka értékein alapszik. A 
keresztény otthon légkörét a követ-
kező szavakkal dicsőítette:

„A földön elérhető örömök között 
otthonunk örömei a legelragadóbbak 
és a legértékesebbek. A szülők gyer-
mekeikben való öröme az emberiség 
legszentebb öröme. Ez szíveiket tisz-
tává és jóvá teszi, és az embert fel-

emeli Atyjához a mennybe.”
Ezzel ellentétben figyeljünk meg 

egy teljesen más példát is. Brazíliá-
ban, Rio de Janeiro-ban, mint más 
nagyvárosokban is, sok otthontalan 
gyermek van. Koldulnak, lopnak, és 
a korai prostitúció számukra az élet-
ben maradás eszköze. Egyik napon 
a rendőr felvett az autójába egy fi-
atal fiút és elvitte az ifjúsági szálló-
ba. „Hogy hívnak?” „Joe.” A szokásos 
kérdések folytatódtak, de a válaszok 
a hatósági embereket megijesztették. 
„Ki az édesanyád?” „Erkölcstelen.” 
„Ki az édesapád?” „Az ördög.” „Hol 
laksz?” „A pokolban.” A hivatalnokok 
ezt addig nem értették meg, míg a to-
vábbi beszélgetés során ki nem de-
rült, hogy a szülei gyakorlatilag min-
dennap veszekedtek. A szokásos ci-
vakodás közben az apa ezt kiabálta az 
anyának: „Te erkölcstelen!”, és ő visz-
szaordított: „Te ördög!” És amikor 
nem elégedtek meg a kölcsönös dur-
va szóáradattal és gyalázkodó nyelve-
zettel, akkor összeverekedtek. Végül, 
amikor lecsillapodtak, egy dologban 
megegyeztek: „Ez a pokol.” Ebben a 
hitvány légkörben alakította ki ez a 
fiú az ő sajnálatos lelkiállapotát, ami 
nagy átok volt számára. Ez a biztos 
eredménye az igazi keresztény befo-
lyás hiányának az otthonban. Mit vár-
hatunk azoktól a gyermekektől, akik 
ilyen otthonból jönnek?

Hans Christian Andersen, dán 
író ezt mondta: „A bűnözők nyolc-
van százaléka a rideg, barátságtalan 
otthonokból származik.” Ez az álla-
pot biztosan megszűnik, ha megen-
gedjük, hogy Jézus szeretete töltse be 
otthonunkat keresztény együttérzés-
sel és jóakarattal.

Albert B. Hines, a New York-i 
Fiúk Klubjának korábbi igazgatója 
megerősítette, hogy az Egyesült Álla-
mok bűncselekményeinek nyolcvan 
százalékát olyan férfiak és fiatal fiúk 
követik el, akik nem kaptak igazi val-
lásos nevelést.

Samuel Smiles azt mondta, hogy 
a szociológusok kimutatták a jel-
lem örökletes tulajdonságait. Két 
egyén életmódját hasonlították ösz-
sze azzal a céllal, hogy megállapít-
sák azt a befolyást, amit öt generá-
ción keresztül gyakorolnak az utó-

6. Felolvasás − A keresztény otthon befolyása
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daikra. Az egyik ember tengerész 
volt, Jukesnek hívták. Játékgépe-
zett, ivott, dohányzott és féktelen, 
kicsapongó életet élt. A másik, egy 
bizonyos Jones, józan életű ember 
volt, becsületes, erkölcsös keresz-
tény. Jukesnek öt lánya volt, akik 
férjhez mentek, de néhány éven be-
lül prostituáltakká váltak. Az ötödik 
generációban Jukesnek az 1200 le-
származottja között 450 szifiliszes, 
300 koldus, 130 tolvaj és hét gyil-
kos volt. Jones leszármazottjai kö-
zött az ötödik generációban 300 kü-
lönböző diplomás ember, 100 ügy-
véd, 80 minisztériumi dolgozó, 60 
orvos, 60 író, 30 bíró, három tanács-
nok, számtalan bankár és üzletem-
ber volt. Ezen statisztikák fényében 
ki tudja letagadni, hogy az emberi-
ség azzá lesz, amivé az otthon befo-
lyása alakította?

Az USA-ban, Indiana államban, 
Valparaiso-ban egy összejövetelt 
tartottak, ahol egy anya a követke-
zőket mondta: „Öt gyerekkel egye-
dül maradtam. A legidősebb fiam 
lázadó lett, és semmit nem tudtam 
kezdeni vele. Lopott és hazudott, 
már azon gondolkodtam, hogy a 
javítóintézetbe küldöm [a fiatal-
korúak börtönének jogutódjába]. 
Egyik éjszaka álmomban egy hang 
azt mondta nekem, hogy a gyerme-
keimmel együtt olvassam a Bibliát. 
Eddig soha nem olvastam a Bibliát 
a gyermekeimmel, bár volt egy gyö-
nyörű példányom, mint a nappa-
li asztalán lévő dísztárgy. Elkezdtük 
együtt olvasni, és óh, milyen válto-
zást hozott az otthonunkba! A gye-
rekek olyan szelíden gyűltek körém, 
mint a kiscicák. Két vagy három nap 
múlva a legidősebb fiam átkarolta a 
nyakamat, sírt és megígérte, hogy jó 
fiú lesz, mert szeretne üdvözülni.” – 
Sarah A. Cooke, Wayside Sketches.

Őszinte szívvel mondjuk együtt 
Dáviddal: „a te beszéded megnyi-

latkozása világosságot ad” (Zsoltárok 
119:130). A Biblia átalakítja az ott-
hont, az átalakított otthon pedig át-
alakítja a társadalmat.

A társadalomra gyakorolt 
befolyás

Az otthonnak a társadalomra 
gyakorolt befolyása egy jól megala-
pozott tény, amit senki nem tagad-
hat. „A társadalom jövőjét napjaink 
gyermekei és ifjai határozzák meg. 
És hogy mivé válnak ezek a gyerme-
kek és ifjak, az a családoktól függ…

A szülők gyermekeiknél egy 
egészséges és boldog élet alapját 
vethetik meg. Erkölcsi erővel küld-
hetik ki őket, hogy a kísértéseknek 
erőben ellenálljanak, és hogy az élet 
kötelességeit eredményesen betölt-
sék. Lelkesíthetik őket, hogy önma-
gukban erőt fejlesszenek, hogy éle-
tüket Isten dicsőségére és a világ ál-
dására használják. Egyenessé tehe-
tik lábaik előtt az ösvényt, napfény-
ben és árnyékban, a fenséges magas-
latok felé.

A család missziójának túl kell 
terjednie a család határain. A ke-
resztény családnak példaképnek 
kell lennie, mely az élet igazi és fen-
séges alapelveit mutatja be. A ke-
resztényi erőnek ilyen megnyilatko-
zása egy jóra szolgáló erő lesz a vi-
lágban. Egy jó otthon befolyása na-
gyobb hatással van az emberi szív-
re és életre, mint bármely prédiká-
ció. Az ilyen családból kikerülő if-
jak másoknak is át fogják adni az 
otthon tanultakat. Nemesebb élet-
alapelvek lesznek más családokba is 
plántálva és egy felemelő befolyás 
fog mindenfelé elhatni.” – A nagy Or-
vos lábnyomán, 271-272.

A következő idézet a Wall Street 
Journal-ból származik: „Amire Ame-
rikának mindennél jobban szüksége 
van, az az igazi jámborság és kegyes-
ség; az anya és apa kedvességének 

megújulása. A vasút bővítésére, ön-
tözőcsatorna építésére, alacsonyabb 
árakra, nagyobb búzatermésre, ke-
reskedelmi hajókra és új hadiflottá-
ra nincs olyan égető szükség. Sok-
kal inkább szükséges az olyan ke-
gyesség, amikor a családok napon-
ta összegyűlnek a reggeli előtti csa-
ládi imára és munkájuk közben is 
megállnak egy fohászra; csütörtök 
este félórával hamarabb abbahagy-
ják a munkát és imaösszejövetelt 
tartanak; adakoznak, hogy biztosít-
sák a prédikátor fizetését és buzgón 
imádkoznak a gazdag ember üdvös-
ségéért, aki kigúnyolja őket ezért a 
nem szokványos cselekedetért és 
életvitelért. Erre van szükségünk, 
hogy megtisztítsuk ezt az országot a 
korrupció és kapzsiság szennyétől.”

Valaki ezt írta: „A családi kör 
képe, amikor az apa, anya és gyere-
kek körbeülnek és olvassák a Bibli-
át, felemelő látvány. Ott Isten Igéje 
munkálkodik, formálja a jellemet, 
megvilágítja a helyes ösvényt, a tet-
teket a jó szolgálatára ösztönzi. A 
vallás egy éltető erő, létfontosságú 
szerepe van és az élet minden terü-
letét érinti.” Ez az, amire a világnak 
sokkal nagyobb szüksége van, mint 
bármi más dologra.

Jane Addams, amerikai szociális 
munkás egy felhívást intézett a szü-
lőkhöz az USA-ban: „Amerika jövő-
jét az otthon és az iskola határozza 
meg. A gyerek nagyrészt azzá válik, 
amire tanítják; ezért meg kell gon-
dolnunk, hogy mire tanítjuk őket és 
hogyan élünk előttük.”

William Aikman, egy híres angol 
portréfestő mondta: „A civilizáció a 
családdal változik, és a család a ci-
vilizációval. Ennek a legszembetű-
nőbb és a legteljesebb megvalósu-
lása ott látható, ahol a felvilágosult 
kereszténység van többségben.”

A jól szervezett és fegyelmezett 
otthon az, ami sokkal hatalmasabb 
védelmező befolyást gyakorol a tár-
sadalomra, mint a kormányok ösz-
szes erőfeszítése. Megvédi a társa-
dalmat a teljes romlástól. A keresz-
tény család a föld sava, ha a meste-
rek Mesterének tanítását követi.

„A társadalom jövőjét napjaink gyermekei és 
ifjai határozzák meg. És hogy mivé válnak ezek a 

gyermekek és ifjak, az a családoktól függ."
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Gyermekkorunkban soha nem 
gondoltunk arra, hogy misz-

sziómunkások legyünk vagy a val-
lásos és gyülekezeti munkában 
részt vegyünk. Nem érdeklődtünk 
ezen hivatás iránt. Inkább a szoká-
sos fiatalkori álmok ébrednek fel 
mindannyiunkban, amikor látjuk a 
tűzoltók izgalmát, akik egyenruhá-
jukban felmásznak a magasba, hogy 
sietve megmentsék valakinek az éle-
tét – és akkor elhatározzuk, hogy 
tűzoltók leszünk. Talán némely ta-
nár tesz mély benyomást ránk, de 
mivel a nyilvános beszéd nem az 
erősségünk, ezért nem gondolko-
dunk el ez irányban. Később, ahogy 
tájékozottak leszünk a pénzügyi dol-
gokról, az elképzeléseink olyan hiva-
tás körül forognak, amit nagyon jól 
megfizetnek, amivel kényelmet biz-
tosíthatunk magunknak, hogy a tár-
sadalom felső középosztályában le-
gyünk, vagy talán meg is gazdagod-
junk.

Viszont minden tervünkkel, cé-
lunkkal, elképzelésünkkel és cse-
lekedetünkkel abban a pillanat-
ban történik valami, amikor Jézus-
nak, mint személyes Megváltónk-
nak átadjuk életünket. Ez változást 
idéz elő a felfogásunkban és törek-
vésünkben, és világosan bemutatja 
a legnagyobb parancsolatot: „Sze-
resd az Urat, a te Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelkedből és teljes el-
médből” (Máté 22:37). Az Istennel 
való kapcsolatunknak az első számú-
nak kell lennie életünkben – a legel-
sőnek, legjobbnak és mindennek. 
Sokan elfogadják Jézust személyes 
Megváltójuknak, de mi készek va-
gyunk-e elfogadni Őt, mint életünk 
valódi Urát? Ap. csel. 2:36.

Amikor Jézus a Megváltóm lesz, 
akkor az Uram is lesz. Mit jelent 
pontosan az a szó: „Úr” ? A megha-
tározás szerint „az, akihez egy sze-
mély vagy dolog tartozik, ami felett 
döntési joga van.” (Strong’s #2962 

[ku,rioj] – kurios.) Minket vonzhat 
az az elgondolás, hogy Jézus megbo-
csátja a bűneinket és örök életet biz-
tosít számunkra, de mindegyikünk-
nek meg kell fontolni: teljesen fel-
készültem arra, hogy Jézus irányítsa 
a mindennapi életemet, mint az én 
Uram? Az mutatja meg, hogy valójá-
ban elfogadtuk-e Jézust életünk Urá-
nak vagy sem, amit teszünk, és nem 
az, amit mondunk, tanítunk vagy 
vallunk, vagy esetleg a csodák, ami-
ket Jézus nevében teszünk. „Nem 
minden, aki ezt mondja nékem: 
Uram! Uram! Megyen be a meny-
nyek országába; hanem aki cselek-
szi az én mennyei Atyám akaratát” 
(Máté 7:21). Amikor a Megváltóm az 
Urammá válik, csak akkor tudom 
betölteni az életem célját és a lelkem 
éhségét csillapítani.

Az élet célja
Miért vagyunk itt? Mit vár el Is-

ten tőlünk, amíg ebben a bűnös vi-

Krisztust szolgálni  
a megtérés utáni boldog életben

7. Felolvasás − Krisztust szolgálni a megtérés utáni boldog életben



292015. december 13. Vasárnap

lágban vagyunk, ha elköteleztük ma-
gunkat Urunk és Megváltónk szol-
gálatára?

Idézzük fel egy nagyon buzgó ül-
döző tapasztalatát, aki az első szá-
zadban élt. Ő mindenhová igyeke-
zett gyorsan eljutni Palesztinában, 
„fenyegetéstől és öldökléstől liheg-
ve az Úrnak tanítványai ellen” (Ap. 
csel. 9:1). Az utolsó ilyen utazása al-
kalmával, amint Damaszkusz felé 
közeledett, személyesen találkozott 
ugyanazzal a Jézussal, akit üldözött. 
Ez nem egy hirtelen megtérés volt, 
ahogy sokan gondolják. Ez valójá-
ban annak a magnak a gyümölcse 
volt, amit István bátor és hű bizony-
ságtételével ültetett el – és Saulus, ez 
a kegyetlen üldöző azután Jézusnak, 
az ő Megváltójának és Urának adta 
át magát. Életéből láthatjuk, hogy 
ez nem egy meggondolatlan, gyors 
átadás volt, amit egy krízishelyzet-
ben lévő ember tett meg; ez sokkal 
inkább egy mély meggyőződésnek 
volt az eredménye, amit a Jézussal 
való találkozás idézett elő.

Pál azonnal megértette, hogy mit 
jelent az, hogy Jézus legyen az Ura. 
„Remegve és ámulva monda: Uram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem?” (6. 
vers). Amint egy lélek Jézusnak adja 
át magát, akkor bizonyságot tesz ar-
ról az átadásról. Pál többé nem látta 
magát szabadnak, aki azt tesz az életé-
vel, amit akar. Ahelyett úgy látta ma-
gát, mint Urának szolgája. Mindany-
nyian, akik várjuk Jézus második el-
jövetelét, szolgákká válunk. És mi a 
szolga? Valójában a görög „szolga” 
szó Máté 24:45-46. versben ugyanaz, 
mint a rabszolga: az, aki engedelmes-
kedik mestere parancsainak. Amikor 
elfogadjuk Krisztust, mint személyes 
Megváltónkat, elkötelezzük magun-
kat, hogy mindent megteszünk, amit 
kér tőlünk. Készek vagyunk ezt kér-
dezni: „Uram, mit akarsz, hogy csele-
kedjem?”

Urunk szolgálata a teljes átadás 
élete, ami örömet és boldogságot 
hoz életünkbe. „Boldogság, mely-
re önző indokból vágyunk, mellőz-
ve a kötelességek útját, ingatag és 
mulandó; csakhamar elmúlik és a 
szív telve bánattal és fájdalommal. 
Isten szolgálatában azonban teljes 

az öröm és kielégülés. A keresztény 
nem halad bizonytalan ösvénye-
ken; nincs kiszolgáltatva hiábava-
ló megbánásoknak és csalódások-
nak.” – Jézushoz vezető út, 81. Szeretné-
tek igazi boldogságot?

„Lesztek nékem tanúim”
Az a tény, hogy a keresztény-

ség a legnagyobb boldogságot hoz-
za az ember életébe, nem titok. So-
kan, akik vallásosak, még ha a jelen-
való igazságot vallják is, soha nem 
tapasztalták meg a boldogság ezen 
állapotát. De Jézus minden igaz hí-
vőnek megígérte ezt. „Ezeket be-
széltem néktek, hogy megmarad-
jon ti bennetek az én örömem és a 
ti örömetek beteljék” (János 15:11). 
Egy személy csak akkor tudja meg-
tapasztalni az ilyen öröm mélysé-
gét, amikor állandó kapcsolatban él 
Krisztussal. 1. Péter 1:8. Ez az öröm 
még a megpróbáltatásban is olyan, 
amit szavakkal nem lehet kifejezni, 
csak a lelkünkben tapasztalhatjuk 
meg. Pál így írja le: „Nagy az én bi-
zodalmam hozzátok, nagy az én di-
csekvésem felőletek; telve vagyok 
vigasztalódással, felettébb való az 
én örömem minden mi nyomorúsá-
gunk mellett” (2 Korinthus 7:4).

Miért van az, hogy sok hitval-
ló keresztény soha nem tapasztal-
ja meg az igazi boldogságot az éle-
tében? Miért van az, hogy a hitvalló 
keresztények számtalan vidám, szó-
rakoztató dologban, egzotikus he-
lyek látogatásában, a világ vonzásá-
ban, csábításában, a ruházkodásban, 
drága házakban, bútorokban, autók-
ban és tiltott kapcsolatokban keresik 
ezt? Ez azért van, mert soha nem ta-
pasztalták meg azt a megelégedést, 

amit az élet céljának beteljesítése 
nyújt. És mi ez a cél? A „nagy meg-
bízatás”, mely Máté 28:19-20-ban 
található meg.

Ez a természetes reakciója annak 
az embernek, aki megízlelte az élet 
vizét és keresztény lett. Abban a pil-
lanatban, amikor megtapasztaljuk 
az újjászületést, terveink és céljaink 
egy gyökeres változáson mennek 
keresztül. „Minden igaz tanítvány 
misszionáriusként születik Isten or-
szágába. Aki az élet vizéből iszik, az 
élet kútfejévé válik. Krisztus kegyel-
me olyan a léleknek, mint a forrás a 
pusztának: azért buzog, hogy min-
denkit felüdítsen, és vágyat ébresz-
szen az elveszendőben az élet vize 
után.” – Jézus élete, 154. Természettől 
fogva misszionáriusokká leszünk. 
Minden igaz keresztény misszionári-
ussá válik önmagától. Mindenki, aki 
befogadta Jézust az életébe, misszi-
onárius – és Jézus nélkül mindenki 
egy misszióterület.

A megtéréskor természetes az 
öröm és az a vágy, hogy a megváltás 
tervét másokkal is megosszuk, úgy, 
amint arra fogadalmat tettünk Isten 
előtt. „Krisztusba vetett hitünk meg-
vallásával elkötelezzük magunkat, 
hogy megtanuljuk mindazt, amire 
nekünk, mint a Mester munkásainak 
lehetőségünk van. Minden képes-
ségünket a legmagasabb szintre kell 
tökéletesítenünk, hogy a lehető leg-
több jót tehessük.” – Krisztus példázatai, 
226. Az legyen a célunk, hogy mint 
a Mester munkásai, amit teszünk, 
mindenben tökéletességre töreked-
jünk, felelősséggel tegyünk eleget 
kötelezettségeinknek. Az iskolában 
ne elégedjünk meg csak a legjobb 
teljesítménnyel. Ne csak más tanu-

„Mindenki, akit megérint a mennyei ihletés, 
meg van bízva az evangélium hirdetésével. 
Mindazok, akik elfogadják Krisztus életét, 
fel vannak szólítva, hogy munkálkodjanak 
felebarátaik üdvösségéért. Ezért a munkáért volt 

megalapítva az egyház"
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lókkal hasonlítsuk össze magunkat, 
hanem Krisztus jellemének tökéle-
tességével, úgy az életünkben, mint 
a tanulásban. Ez meglátszik majd az 
iskolai osztályzatainkon és a viselke-
désünkön is. Ez az elhatározás, hogy 
hűségesek leszünk a mindennapi 
kötelességeinkben, felkészít min-
ket arra, hogy az Istentől kapott ké-
pességeinket az evangélium hirde-
tésének munkájában eredményesen 
használjuk.

Mivel az egyház Krisztus teste, 
tehát lehetetlen számunkra, hogy 
megfelelően betöltsük ezt a kötele-
zettségünket, anélkül, hogy az egy-
házzal kapcsolatban lennénk. Ezért 
volt Saulus is a megtérésekor a hí-
vők kis közösségéhez irányítva, akik 
otthon gyűltek össze, nem a zsina-
gógákban vagy imaházakban. „Re-
megve és ámulva monda: Uram, mit 
akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pe-
dig monda néki: Kelj fel és menj be 
a városba, és majd megmondják né-
ked, mit kell cselekedned” (Ap. csel. 
9:6). „A világ Megváltója nem szen-
tesít vallási dolgokban olyan tapasz-
talatokat és eljárásokat, amelyek 
függetlenek az Ő megszervezett és 
elismert gyülekezetétől. Sokan azt 
gondolják, hogy csak Krisztusnak 
felelősek világosságukért és tapasz-
talatukért, függetlenül az Ő elismert 
földi követőitől. Saulus megtérésé-
ben azonban fontos alapelvek tárul-
nak elénk, amelyeket mindig emlé-
kezetünkben kell tartanunk. Ő köz-
vetlenül Krisztus jelenlétébe került. 
Megváltónk alkalmassá tette a leg-
fontosabb munkára, aki kiválasztott 
eszköze volt, akit közvetlen kapcso-
latba hozott Önmagával. Mégsem 
tanította őt személyesen az igazság 
leckéire. Feltartóztatta útjában és 
meggyőzte bűneiről; de amikor ezt 

kérdezte: ’Uram, mit akarsz, hogy 
cselekedjem?’, az Üdvözítő kapcso-
latba hozta őt egyházával, hogy ott 
tudja meg, mit kell tennie.” – Sketches 
From the Life of Paul, 31.

„Mindazok, akik csatlakoznak a 
gyülekezethez, ezzel a lépéssel ünne-
pélyes ígéretet tesznek, hogy dolgoz-
ni fognak érte, és érdekeit az összes 
világi meggondolás fölé helyezik.” – 
Bizonyságtételek, 5. kötet, 336. Ha ez nem 
a mi tapasztalatunk, akkor valójában 
akadályozzuk a gyülekezetet abban, 
hogy beteljesítse célját, és lényegé-
ben késleltetjük Jézus eljövetelét.

Ki, én?
Amikor Jézus ezt mondta: „El-

menvén e széles világra, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtés-
nek” (Márk 16:15), kikre gondolt? „A 
Megváltó tanítványainak adott meg-
bízása magában foglal minden hívő 
embert az idők végéig. Minden-
ki, akit megérint a mennyei ihletés, 
meg van bízva az evangélium hirde-
tésével. Mindazok, akik elfogadják 
Krisztus életét, fel vannak szólítva, 
hogy munkálkodjanak felebarátaik 
üdvösségéért. Ezért a munkáért volt 
megalapítva az egyház, és mind-
azok, akik felveszik magukra ezt a 
szent kötelességet, ezáltal elkötele-
zik magukat, hogy Krisztus mun-
katársai lesznek.” – Counsels to Parents, 
Teachers and Students, 466. Ezért „min-
denkinek jelöljenek ki kötelessé-
get, aki megtért és csatlakozik a se-
reghez. E harcban mindenki legyen 
hajlandó bármivé lenni vagy bármit 
megtenni. Mikor a gyülekezet tag-
jai komoly erőfeszítéseket tesznek 
az üzenet hirdetésére és terjesztésé-
re, az Úr öröme életük része lesz és 
sikereket fognak aratni. Az eltökélt 
erőfeszítést mindig diadal követi!” 

– Bizonyságtételek, 7. kötet, 22. A szolgá-
lat élete az egyedüli út, hogy megta-
pasztaljuk azt az örömet, amit a ke-
reszténység akar nyújtani nekünk.

Bár Isten mindenkitől elvár-
ja, hogy részt vegyen ebben a mun-
kában, mégis kinek szól leginkább 
a felhívás, hogy életét a Megvál-
tó szolgálatára szentelje? Az ifjúság 
bátorságára és erejére van szükség, 
hogy elvégezzük azt a feladatot, ami 
előttünk van. 1. János 2:14. Ezért van-
nak a fiatalok felszólítva, hogy éle-
tük hajnalán adják szívüket az Úr-
nak: „Adjad, fiam, a te szívedet né-
kem, és a te szemeid az én útaimat 
megőrizzék” (Példabeszédek 23:26).

Mindenki arra van felszólítva, 
hogy szentelje életét az Úrnak, azon-
ban az ifjúság ezt sokkal inkább meg 
tudja valósítani, mint azok, akik csak 
életük alkonyán, idősebb napjaikban 
adják Neki szívüket. Ezért olvashat-
juk ezt: „Egy ifjú szív becses áldo-
zat, legértékesebb ajándék, amit Is-
tennek adhatunk. Mindaz, ami vagy, 
minden képességed, mellyel bírsz, 
Istentől árad rád, mint szent megbí-
zatás, kincs, hogy néki azt készséges, 
szentséges áldozatként visszaadjad.” 
– Üzenet az ifjúságnak, 289. Isten min-
denkit hív ezen a földön, hogy szívét 
Neki adja, mégis az ifjúság kapja ezt 
a különleges felhívást. Ők nemcsak 
arra alkalmasak és képesek, hogy sa-
ját maguk számára elfogadják a meg-
váltás tervét, hanem hogy egy Uruk 
szolgálatára szentelt élettel mások-
nak is hirdessék azt.

Mi fog történni akkor, amikor if-
júságunk valóban meghallja a szolgá-
latra való felhívást? „A munkások he-
lyesen kiképzett és jól felszerelt sere-
ge milyen hamar elvihetné a megfe-
szített, a feltámadott és a nemsoká-
ra eljövendő Megváltó üzenetét az 
egész világra! Milyen hamar eljöhet-
ne a vég! A szenvedés, a nyomorúság 
és a bűn vége!” – Előtted az élet, 269.

Kiképzés a szolgálatra
A munka és szolgálat csak egy 

dolog, de ezt eredményesen végez-
ni, többet jelent ennél. Hogyan tu-
dunk sokkal eredményesebbek len-
ni hittérítő előadásainkon? Ez úgy 
lehetséges, ha azok, akik tapaszta-
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latot szereztek a munkában, máso-
kat is kiképeznek a hűséges és sike-
res szolgálatra. Ezért van az, hogy 
a kiképzés kérdése egész Izráelben 
egy törvény lett, először a szülők-
nek, azután a nemzetnek is. (Lásd 5 
Mózes 6:6-7.) Miután saját magunk 
számára megtapasztaljuk az igazsá-
got, meg kell osztanunk a követke-
ző generációval, hogy az idősebbek 
tapasztalatait hasznosítsák és felül-
múlják őket hasznosságban és ered-
ményességben. „Minden tanítóm-
nál értelmesebb lettem, mert a te bi-
zonyságaid az én gondolataim. Elő-
relátóbb vagyok, mint az öreg em-
berek, mert vigyázok a te határoza-
taidra” (Zsoltárok 119:99-100). [Bár ez a 
vers különösen a fiatalabbakat – akik engedel-
meskednek annak, amit tanulnak – hasonlítja 
össze az idősebbekkel – akik nem engedelmes-
kednek –, ezt alkalmazhatjuk egy hűséges idő-
sebb tanárra is, aki átadja tudását a fiatalabb 
generációnak.]

„Ezeket a [próféta]iskolákat Sá-
muel alapította, hogy gátat vessen 
a nép további romlásának; és hogy 
elősegítse az ifjúság, és általa a nem-
zet szellemi és erkölcsi jólétét.” – Pát-
riárkák és próféták, 626.

Amikor úgy gondoljuk, hogy 
más szakmákban a képzés nagyon 
fontos, mennyivel jobban meg kell 
értenünk ennek szükségességét a 
legmagasabb hivatásban, ami valaki-
nek lehet – lelkek örök sorsával fog-
lalkozni. „Az üzleti életben a neve-
lést és képzést lényeges előkészü-
letnek tartják – ez helyes; de meny-
nyivel fontosabb az alapos felkészü-
lés arra a munkára, hogy a kegye-
lem utolsó üzenetét hirdessük a vi-
lág számára! Ez a kiképzés nem sze-
rezhető meg csupán a prédikáció 
hallgatása által. Iskoláinkban ifjúsá-
gunknak Istenért terheket kell hor-
dozniuk.” – Counsels to Parents, Teachers 
and Students, 538. A fiataloknak nem 
csak addig kell elméleti és gyakorlati 
képzésben részesülniük, amíg tanul-
nak, hanem tanulmányaik befejezé-
se után is fejleszteniük kell magukat.

Ahogy arra a felelősségre gondo-
lunk, ami a bűnbeteg világnak való 
üzenet hirdetése, az oktatási intéz-
ményeinknek olyanoknak kell len-
niük, mint a prófétaiskoláknak.

Isten gyermekének egy világi is-
kolában szerzett tudás milyen előnyt 
jelent a harmadik angyali üzenet hir-
detésében? Igaz, hogy mehetünk vi-
lági iskolákba és szerezhetünk más 
képesítéseket is, mint Mózes is tet-
te, de ahhoz, hogy Isten Igéjét hir-
dessük, nem ez az előkészület szük-
séges.

Kinek kell iskolába járni?
Mivel minden ember, aki csat-

lakozik az egyházhoz, kötelezettsé-
get vállalt, hogy hirdesse az üzenetet 
ennek a bűnbeteg világnak, egészen 
egyszerű azt a következtetést levon-
nunk, hogy minden tagnak szüksé-
ge lenne erre a képzésre. Ezért min-
denkinek menni kellene a misszió-
iskoláinkba, attól függetlenül, hogy 
mi lesz a jövőbeli hivatása ebben az 
életben.

„’Miért kell oly alaposan megne-
velnünk a fiatalokat? – kérdezhet-
né valaki.  – Szerintem csak akik ko-
moly hivatásra készülnek, azoknak 
van bizonyos fegyelemre szükségük. 
Mire jó az, ha minden fiatal jól ne-
velt? Nem elég, ha jól válaszolnak 
néhány fontos kérdésre?’

Nem, feleltem erre, a leghatáro-
zottabban nem… Iskoláinkban ad-
juk meg minden fiatalnak a nevelés 
áldását és kiváltságát, hogy arra ösz-
tönözzük őket, hogy az Úr munka-
társai legyenek.” – Bizonyságtételek, 6. 
kötet, 197.

Senki nem tudja, hogy milyen fe-
lelősségeket lesz hivatott hordoz-
ni Isten munkájában, de mindenki-
nek van lehetősége tanúságot tenni 
Jézusról, attól függetlenül, hogy mi 
a foglalkozása. Ezért mindenkinek 
szüksége van képzésre, hogy mun-

káját a leghatékonyabban végez-
hesse. Így siettethetjük szeretett Jé-
zusunk eljövetelét. „Isten munká-
ja e földön soha be nem fejeződhet, 
míg a gyülekezeteinket képező férfi-
ak és nők a munkához nem seregle-
nek, és nem egyesítik erőfeszítései-
ket a lelkipásztorokéval és a gyüle-
kezet tisztviselőivel.” – Bizonyságtéte-
lek, 9. kötet, 125.

Azon a településen, ahol én szü-
lettem, Szerbiában, Vrnjacka Banja-
ban egy olimpiai szabvány mére-
tű mű- és toronyugró medence van. 
Egy alkalommal, amikor arra jár-
tunk, egy ember a legmagasabb rajt-
helyről elvétette a medencét. Nem 
emlékszem minden részletre, de ez 
az eset nagyon rossz hatással volt 
fiatal elmémre. Ennek következté-
ben az állvány második és harmadik 
szintjéről még leugrok, de amikor a 
víz fölött vagyok, egyfajta fóbia lesz 
úrrá rajtam. Egyszer Tahitiban vol-
tam, ahol egy hídról ugráltak le a fo-
lyóba. Én is elhatároztam, hogy itt 
az ideje, hogy kipróbáljam és beáll-
tam a sorba a többiekkel. Mindenki 
megkapaszkodott a korlátban, majd 
leugrott. Én is fogtam a korlátot és 
összeszedtem a bátorságomat az ug-
rásra. Azonban nem jutottam sem-
mire, mert a kezemmel még mindig 
tartottam a korlátot és nem bírtam 
elengedni. Számos kísérlet és habo-
zás után végül megtettem a félelme-
tes ugrást. A hídról a folyóba való 
ugrástól eltérően van egy ígéretünk 
a Megváltótól, ha a szolgálat küzdő-
terére ugrunk: „ímé én ti veletek va-
gyok minden napon a világ végeze-
téig” (Máté 28:20). Kész vagy-e élete-
det Urad szolgálatára szentelni?

„Az üzleti életben a nevelést és képzést 
lényeges előkészületnek tartják – ez helyes; 
de mennyivel fontosabb az alapos felkészülés 
arra a munkára, hogy a kegyelem utolsó 

üzenetét hirdessük a világ számára! "
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Engedjétek 
Hozzá  

a gyermekeket

Jézus egyszer régen a tanítványoknak ezt mondta:
Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert övék az Úr országa.

Bizony mondom néktek, ha ilyenek nem lesztek,
A mennyország kapuja, nem fog kinyílni előttetek.
Mert a gyermekeknek önfeledt a hite, a szeretete,
Legyetek hát olyanok, mint e kicsinyek egyike.
Aztán magához szólította a körülötte lévő gyerekeket.
Az ölébe vette azokat, és gazdagon megáldotta őket.
Most, hogy itt vannak szüleikkel együtt, ezen kicsinyek,
Kérjük az Úr áldását rájuk, és szentelje meg őket.
Legyen irgalmas, ezen kis emberek élete iránt,
Vesse Isten szemét reájuk, és adja bőséges áldását.
Nehéz idők közelednek most már, és ezt mi tudjuk,
Segítsd őket Urunk, hogy veled és velünk egy legyen útjuk.
Óvd őket jobban, mint ahogy valaha is szüleik bírnák,
Vigyázz kérlek reájuk, amikor eljő majd a nyomorúság.
Mikor majd a gyermekeknek elkezd nyiladozni az értelme,
Ültesd be Isten szeretetét akkor, ártatlan kis szívükbe.
Légy oltalmuk ezek után nékik, és szüleiknek minden vészben.
Hogy a megpróbáltatásokat kiállják majd a veszélyben.
Tudjuk Urunk, ez nem titok, hogy nagyon szereted őket,
Hát adj erőt szüleiknek, hogy jól neveljék gyermekeiket.
Hisszük, figyelsz minket e szép, meghitt percekben,
Tudjuk nagyon jól, milyen fontosak e kicsinyek szemedben.
Itt vagy most velünk ezen a napon, nagy irgalmú Isten,
Vigyázz hát rájuk, hogy téged szolgálni módjuk legyen.
Most pedig ti is kedves szülők, kik velük eljöttetek,
Isten irgalmában bízvást bízva, gyermekeiteket segítsétek.
A nevelésben Isten drága útja legyen mindig előttetek,
Mert nekik is joguk van ugye, hogy a mennybe kerüljenek.
Ha meg is inog hitetek testvérek, talán néha-néha,
A kicsik legyenek szemeitek előtt és a Szent Biblia.
Mert ezen a jogon érdemelték ki, ők is, a kegyelmet,
Ennek okáért a jó útra tereljétek gyermekeiteket.
Rátok bízta Isten, ezen most még kicsiny embereket,
Éljetek úgy, hogy mindannyian a mennybe kerüljetek.
Tudjátok, a kicsik majd később figyelnek és hallgatnak,
Nektek kell majd fogni a kezeiket és mutatni az utat.
Rajtatok lesz ezek után az a nagy felelősség,
Hogy megtalálhassák általatok az Úr ösvényét.
Most pedig boruljunk le térdre, és szóljon értük az ima,
Mert e picinyeket is várja Isten csodálatos országa.
Kérjük meg a menny hatalmas Urát, és szent alkotóját,
Nyissa ki e kicsik előtt is a boldogság honának kapuját.

Szőke Pál 
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