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ELŐSZÓ
A világ folyamatos változása ma jobban látható, mint valaha. Az elnyomástól, az 

emberi szenvedéstől és megpróbáltatástól való szabadulás utáni mélységes vágy refor-
mációra szólítja fel a kormányt a politikában, a törvényhozásban, az intézményekben 
és a hozzáállásban. Bár a történelem azt mutatja, hogy az ilyen felhívásokat kisiklatták 
az emberi érdekek és korlátozások, így azok meghiúsultak, vagy nem érték el a tervezett 
céljaikat.  

A valódi reformáció sokkal mélyebb annál, mint amennyi szemmel látható. Az 
emberben belül kezdődik el a változás, amely a teljes személyiségét érinti és kihat élete 
minden részletére. Csak Isten munkálhat egy ilyen reformációt – mely egy lelki refor-
máció. Azonban ez csak úgy jöhet létre, ha az ember figyelmét felhívják szükségletére. 
Ezt a munkát Isten a hűséges reformátorokra bízta, akik teljes szívvel elkötelezik magu-
kat Istennek, hogy megreformálják önmagukat és azokat is, akiknek szolgálnak. 

A Biblia bővelkedik az ilyen reformátorokban. Illés és Keresztelő János is egy-egy 
ilyen figyelemreméltó reformátor volt a maguk idejében. Illés félelem nélkül megfeddte 
Isten népének a bűneit, és felszólította őket, hogy álljanak ki Istenért. János viszont arra 
hívatott el, hogy útkészítője legyen Krisztus első eljövetelének. Illéshez hasonlóan az ő 
élete is feddés volt a körülötte lévő fényűzés és kérkedés ellen. Tanítása elérte a szíveket. 

Napjainkban, Isten hitvalló népeként arra hívattunk el, hogy olyan életet éljünk, 
mely különbözik a világtól, hogy életet megváltoztató üzenetet hirdessünk. Nekünk kell 
előkészítenünk Krisztus második eljövetelének útját. Isten cselekvésre indító megbízást 
adott a gyülekezetnek, hogy hűségesen hirdesse a világnak Isten üzenetét.  

„Minden gyülekezetünk alapos reformációra szorul. Uralja Isten meggyőző, meg-
térítő ereje a gyülekezetet, legkomolyabban keressétek az Urat, hagyjátok el bűneiteket, 
maradjatok Jeruzsálemben, amíg felruháztattok mennyei erővel. Engedjétek, hogy Isten 
válasszon el a munkára. Tisztítsátok meg lelketeket, azáltal, hogy engedelmeskedtek 
az igazságnak. Hit, cselekedetek nélkül, megholt önmagában. Ne halasztgassátok az 
előkészület napját! Ne szunnyadjatok készületlen állapotban, hiszen nincs olajotok 
lámpástok részére. Senki se engedje, hogy örök biztonsága a véletlentől függjön! Ezt 
a kérdést ne halasztgassátok, veszélyes bizonytalanságban! Komolyan kérdezzétek ma-
gatoktól: Az üdvözültek között vagyok-e vagy nem? Megállok-e Isten előtt, vagy nem? 
Csak akinek keze tiszta és szíve is tiszta, állhat meg ama napon.” – BL 209. 

Isten azt akarja, hogy ezt a munkát végezzük egyénileg és mint gyülekezet is. Azt 
akarja, hogy reformáljuk meg az életünket, a családjainkat, és a gyülekezeteinket. Éb-
redjünk fel a közömbös, alvó állapotunkból! Haladjunk előre alázattal és bűnbánóan, és 
álljunk be az előttünk álló munkába! Ahogyan a reform munkája előrehalad, úgy Isten 
kész hatalmasan munkálkodni, hatalmát és erejét adni az utolsó figyelmeztetéshez. 
Legyünk része az utolsó reformációs mozgalomnak, így siettetve az Úr eljövetelét!     

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2016. január 2.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaházra Ghánában

Ghána Nyugat-Afrikában található, északról 
Burkina Faso, keletről Togo, nyugatról pedig Ele-
fántcsontpart határolja. Körülbelül 27 millió lakosa 
van, a fő vallása az iszlám (18 %), és a kereszténység 
(70%), amely megosztás szerint pünkösdista, pro-
testáns, és római katolikus, valamint több más ke-
resztény vallási felekezet. A reformáció üzenete Ghá-
nába az 1990-es években jutott el. A munka Accra-ban, 
a fővárosban kezdődött, és kiterjedt az ország más helyeire 
is. Mivel az országban vallásszabadság van, ez nagymértékben 
elősegíti az üzenetünk terjesztését. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy egyházunkat 
ebben az országban hivatalosan bejegyezték, és a kormányzat elismerte. 

Bár annak ellenére, hogy a munka előre halad, és szabadon prédikálhatjuk az evan-
géliumi üzenetet, a tagságunknak nincs egy olyan imaháza, amit a sajátunknak nevezhet-
nénk. Accra-ban a testvéreink a szombati összejöveteleiket egy fa alatt tartják, ami egy 
bérelt területen helyezkedik el. Sajnos gyakran elriasztja az érdeklődőket, hogy nincs egy 
esőmentes hely istentiszteleti alkalmakra. Bár a forrásaink nagyon csekélyek, hogy kel-
lőképpen fenntartsuk a munkát, arra bátorítjuk a testvéreinket és a testvérnőinket, hogy 
tartsanak evangélizációs összejöveteleket, osztogassanak szórólapokat, és szervezzenek 
Biblia tanulmányozó csoportokat. Jelenleg több mint ötven barátkozó van, akik látogatják 
a keresztségi osztályokat, és reméljük, hogy amikorra ti e sorokat olvassátok, már ezek a 
személyek szövetséget fognak kötni az Úrral, és a keresztség által a gyülekezetünk tagjaivá 
válnak.    

„Tábornokunk, Aki soha nem téved, azt mondja nekünk: Haladjatok előre! Lépjetek 
be új területekre! Emeljétek fel a színvonalat, alapítsatok emlékműveket minden helyen! 
Tudja meg mindenki, hogy Istennek van egy népe a földön, akik nem feledkeztek el az Ő 
törvényéről, amely minden emberre érvényes. Minden egyházban vannak olyanok, akik 
nem tudják, hogy a szombat a hetedik nap, és nem az első. Nekik is hallaniuk kell a jelen 
időre szóló igazság üzenetét.” – RH 1902. augusztus 5. 

Kérünk minden testvérünket szerte a világon, hogy támogassák építkezésünket úgy 
imáikkal, mint anyagi eszközeikkel, hogy imaházat emelhessünk Accra-ban, hogy az is-
tentiszteleti összejöveteleinket folyamatosan megtarthassuk az esős évszakban is.

Az Afrikai Régió Titkára 
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551. Tanulmány - A VALÓDI REFORMÁCIÓ

A VALÓDI REFORMÁCIÓ
„Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva 

voltak” (Lk 1:70).
„A reformáció munkáját most kell elkezdenünk, úgy hogy teljes szívvel az 

Úrhoz fordulunk. Kezdődjön el e munka, lágyuljon meg a szív, hogy Krisztus 
alakíthasson és formálhasson át benneteket az Ő saját isteni képmására!” – ST 
1892. február 22. 
Javasolt olvasmány: The Signs of the Times 1904. október 12. (A magyar fordítás a 

függelékben található)  

Vasárnap   december 27.
1. A VALÓDI REFORMÁCIÓ ALAPJA
a. Hogyan különböztethetjük meg a valódi és a hamis reformációt? Ésa 

8:20. (angolban: „A törvényre és bizonyságtételre…”); Fil 3:9. 

„A társadalom biztonsága és a reformok előrehaladása, az alapvető igazság 
világos megismerésétől és megértésétől függ. Isten törvényének alapelveit úgy 
kell az emberek elé tárni, amely oly változhatatlan és örök, mint amilyen Isten 
önmaga. A törvényt úgy határozhatjuk meg, mint a cselekedetek szabályait… 
A társadalom jóléte és az ember biztonsága a törvény tiszteletét igényli. Min-
den értelmes törvény Jahve Sínai-hegyen kihirdetett törvényén alapszik.” – HR 
1878. augusztus 1.   

„Minden igazi reformnak helye van az evangéliumi munkában és az a célja, 
hogy az embert egy új és nemesebb élethez vezesse.” – NOL 113. 
b. Kibe kell helyeznünk a bizalmunkat? Zsol 118:8; Péld 3:5.  

„Bármilyen állást töltünk be, bármi legyen is a foglalkozásunk, elég aláza-
tosnak kell maradnunk ahhoz, hogy szükségét érezzük a segítségnek. Támasz-
kodjunk fenntartás nélkül Isten szavára, ismerjük el gondviselését mindenben, 
hűségesen tárjuk ki lelkünket előtte imáinkban.” – 5B 312.

2016. január 2.
Szombat

Napnyugta: H  16:04
  Ro 16:47

1. Tanulmány

Zsoltárok könyve 118:8.
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

Példabeszédek 3:5.
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

Ésaiás próféta könyve 8:20.
A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok:

Filippibeliekhez írt levél 3:9.
És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
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Hétfő   december 28.
2. A VALÓDI REFORMÁCIÓ A SZÍVBEN KEZDŐDIK
a. Mivel kezdődik a reformáció? Jóel 2:12-13; Zsol 51:12; 2Kor 7:11.     

„Bűn, óriási bűn terhel sok hitvalló keresztényt. A nagy Közbenjáró így szól: 
’Az emberi szívre vonatkozó követelményeimet szándékosan figyelmen kívül 
hagyták. Isten bűnbánatra és reformációra szólít fel.” – RH 1896. december 8.

„A bűnbánat a bűn feletti bánkódást, és az attól való elfordulást jelenti.” – 
JVÚ 21.

„Bűnvallomást, őszinte bűnbánat és reformáció nélkül Isten nem fogad el. 
Egész életünknek át kell alakulnia, és mindazt, ami Istent sérti, el kell hagynunk. 
Ez lesz az eredménye a bűneink felett érzett őszinte bánatunknak. A következő 
szavak tisztán és érthetően mutatják kötelességeinket: ’Mosódjatok, tisztuljatok 
meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg 
gonoszt cselekedni; tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek 
jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét’ (Ésa 1:16-17). 
’Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, 
többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, és meg nem hal’ (Ez 33:15). Pál 
apostol így írja le a bűnbánat munkáját: ’Mert ímé ez a ti Isten szerint való meg-
szomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett tibennetek, sőt védekezést, sőt 
bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. 
Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban’ (2Kor 
7:11).” – JVÚ 37.
b. Milyen felhívás hangzott el pünkösdkor, hogy az emberek felismer-

jék saját nagy szükségletüket? Apcs 2:37-38.

„Lehet-e Isten előtt igaz az ember? Hogyan igazulhat meg a bűnös? Egyedül 
Krisztus által jöhetünk Istennel összhangba, szentségre. De hogyan juthatunk 
Krisztushoz? Bűneink tudatában ma is sokan kiáltják, az első pünkösd napján 
összegyűlt tömeggel együtt: ’Mit cselekedjünk?’. Péter apostol első szava ez volt: 
’Térjetek meg!’ Röviddel ezután pedig így szólt: ’Bánjátok meg… és térjetek 
meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek!’ (Apcs 2:37-38; 3:19.)” – JVÚ 21.

Zsoltárok könyve 51:12.
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

Jóel próféta könyve 2:12-13.
12  De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.13  És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.

Apostolok cselekedetei 2:37-38.
37  [Ezeket] pedig mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?38  Péter pedig monda nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 7:11.
Mert íme ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett tibennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban.
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771. Tanulmány - A VALÓDI REFORMÁCIÓ

Kedd  december 29.
3. A VALÓDI REFORMÁCIÓ GYÜMÖLCSEI
a. Milyen leírást találhatunk az utolsó napok reformátorairól? Ésa 

58:12-13.

„[Idézve: Ésa 58:8-9, 12-14.] Itt azok jellemzéséről olvasunk, akik reformá-
torok lesznek, akik készek lesznek hordozni a hármas angyali üzenet zászlóját, 
akik magukat Isten parancsolattartó népének fogják nevezni, akik tisztelik 
Istent, és komolyan elkötelezik magukat az egész világegyetem szeme láttára, 
hogy felépítik a régi romokat. Kicsoda hívja őket romlás építőjének, ösvények 
megújítójának, hogy ott lakhassanak? Maga Isten. Nevük a mennyben úgy van 
bejegyezve, mint reformátorok és helyreállítók, akik építik az emberöltők alap-
zatait.” – RH 1891. október 13.  
b. Hogyan látszik meg az ember életén a reformáció? Mt 3:8. 

„Semmi más, mint egy megváltozott élet – a megbánás gyümölcsei – ami 
Isten elvárásainak megfelel. Az ilyen gyümölcsök nélkül hitvallásunk semmit 
sem ér.” – ST 1887. július 7. 

„Nem őszinte az a bűnbánat, amely nem eredményez teljes reformációt. 
Krisztus igazságossága nem köpeny, mellyel eltakarhatók a meg nem vallott 
és el nem hagyott bűnök; sokkal inkább egy olyan életelv, amely átalakítja a 
jellemet, és a magatartást befolyásolja. Az igazságosság teljes átadást jelent Isten 
számára; hogy a mennyei elvek bennünk lakozhassanak.” – JÉ 466-467.

„János távol tartotta magát a világi barátoktól, s az élet fényűzéseitől. Egy-
szerű öltözéke, teveszőr ruhája folytonos szemrehányás volt a zsidó papok és 
a nép pazarlása, és hivalkodása ellen. Tápláléka zöldségfélékből, szentjános ke-
nyérből, és vadmézből állt, ami megrovás volt az étvágy mértéktelen kielégítése 
s az ínyenckedés ellen, mely akkor mindenfelé burjánzott… Akiknek Krisztus 
második eljövetelét kell előkészíteni, azokat a hű Illés jelképezi, amint János is 
Illés lelkületével jött, hogy előkészítse az utat Krisztus első eljövetelére. A reform 
nagyszerű tárgyát meg kell vitatni… Kapcsoljuk össze az üzenetet a mindenben 
való mértékletességgel, hogy elfordítsuk Isten népét a bálványimádásuktól, a fa-
lánkságuktól, és a ruházkodásukban s más dolgokban elkövetett fényűzésüktől…

Bárki, aki megszegi az erkölcsi kötelezettségeit az evés és ruházkodás terén, 
az előtt egyengeti az utat, hogy az örökkévaló javak terén is elvesse Isten köve-
telményeit.” – 3B 42-43.       

Ésaiás próféta könyve 58:12-13.
12  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:

Máté evangéliuma 3:8.
Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
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Szerda  december 30.
4. A REFORMÁCIÓ ZÁSZLAJA – IGAZSÁG ÉS SZABADSÁG
a. Hogyan ismerhetem fel a reform szükségességét? Zsol 119:142; Jn 

17:17; 14:6.  

„Az Úr elvárja mindazoktól, akik az Ő nevét vallják, hogy szigorúan ragasz-
kodjanak az igazsághoz. Olyan lesz ez, mint az ízét el nem vesztett só, mint 
világosság a világ erkölcsi sötétsége és csalása közepette.” – 4B 255.

„Ma is ugyanazt az elvet kell érvényre juttatnunk, mint amit a nagy Refor-
máció hitvallói tartottak fel…

Ebben az utolsó küzdelemben miránk bízták az igazság és szabadság azon 
lobogóját, melyet a reformátorok magasra emeltek. Azok vállán nyugszik a fele-
lősség ezért a nagy ajándékért, akiket Isten az Igéjének ismeretével áldott meg. 
Isten szavát kell a legfőbb tekintélynek tartanunk. El kell fogadnunk igazságait 
a magunk számára. S csak akkor tudjuk megbecsülni ezeket az igazságokat, 
ha mi magunk kutatjuk föl azokat… Az a hitvallásunk, ha szavunkkal és vi-
selkedésünkkel is elismerjük az igazságot. Az emberek csakis akkor lehetnek 
bizonyosak, hogy hiszünk a Bibliában.” – 6B 293.         
b. Milyen kapcsolat van a szabadság, a megszentelődés, és Isten törvé-

nye között? Zsol 119:44-45 [angolban: „…és szabadon járok…”]; Jak 
1:25; Jn 8:31-32. 

„Egyedül a mennyei Atya akaratával való teljes azonosulás jelent megszente-
lődést, s ez az akarat pedig az Ő szent törvényében jut kifejezésre. A megszen-
telődés Isten minden parancsolatának megtartása. Ha engedelmes gyermekek 
vagyunk Isten Igéje iránt – ez a megszentelődés. Isten Igéje vezéreljen bennün-
ket, és ne az emberek elgondolásai.” – 3Sz 183.  

„A hamis megszentelődés nyíltan elvezet a Bibliától. A vallást mesévé fo-
kozza le. Érzések és benyomások a mérvadók. Mialatt ezek az emberek azt 
vallják, hogy bűntelenek, és dicsekednek az igazságosságukkal, azt tanítják, 
hogy az embereknek szabadságukban áll áthágni Isten törvényét, és azok, akik 
engedelmeskednek annak előírásainak, elestek a kegyelemtől. Amikor annak 
követelményeit hirdetik, ez felébreszti ellenállásukat, felgerjeszti a dühüket, és 
megvetésüket. A jellemük így van ecsetelve: ’Mert a test gondolata ellenséges-
kedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert 
nem is teheti’ (Rm 8:7).” – RH 1886. október 5.

Zsoltárok könyve 119:44-45.
44  És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.45  És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.

Zsoltárok könyve 119:142.
A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.

János evangéliuma 17:17.
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.

János evangéliuma 14:6.
Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

János evangéliuma 8:31-32.
31  Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;32  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Jakab apostol levele 1:25.
De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.
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991. Tanulmány - A VALÓDI REFORMÁCIÓ

Csütörtök   december 31.
5. EGYÉNI REFORMÁCIÓ
a. Hogyan vihetem végbe a reformációt? Rm 1:16; 2Tim 3:15.

 „Ha az isteni hatalomtól eltávolodunk, az nem eredményezhet igazi refor-
mációt. Emberi gátakkal korlátozni az örökölt és szerzett hajlamokat, az olyan 
mintha homokkal akarnánk elzárni a sebes folyó útját. Ameddig Krisztus élete 
nem válik éltető erővé  életünkben, addig nem tudunk ellenállni a kísértések-
nek, amelyek kívülről és belülről támadnak bennünket.” – ST 1914. december 1. 

„A kereszténység a szív megújulását javasolja. Amit Krisztus belül elvégez, 
az fog munkálkodni kívülről a megért gondolkodás irányítása alatt. Az az el-
gondolás, hogy kívülről kezdjünk befelé haladni, sohasem vált be, és sosem fog 
beválni. Istennek az a terve veletek, hogy magában a minden nehézségek gyö-
kerében, a szívben kezdje, s akkor szívetekből az igaz élet elvei fognak fakadni, 
akkor reformáció lesz kívül és belül.” – ÉTT 32.
b. Hogyan lehetek egy tevékeny reformátor? Gal 6:9-10; 1Jn 1:3. 

„’Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek’ (1Sám 2:30). Amikor 
egy apa ilyen családból indul napi kötelességeit végezni, lelke nyugodt, békés 
lesz azáltal, hogy Istennel érintkezett. Kereszténynek bizonyul majd, nem csak 
hitvallásában, de foglalkozásában és minden dolgában is. Hűségesen végzi 
munkáját, tudva, hogy Isten tekintete nyugszik rajta. 

Nem marad néma a gyülekezetben sem. Hála és bátorítás hangzik ajkáról, 
mert fejlődő keresztény, aki naponta új tapasztalatokra tesz szert. A gyülekezet-
ben segítőkész, tevékeny, Isten dicsőségére és embertársai mentésére törekszik.” 
– 5B 310-311.

Péntek   január 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mit visz végbe a valódi reform egy hívő életében?
2. Miért jár kéz a kézben a bűnbánat a reformációval? 
3. Milyen területeken szükséges mindannyiunknak a reformáció? 
4. Hogyan lehetünk világosság az erkölcsi sötétség közepette? 
5. Mikor lesz valódi reformáció az életünkben? 

Rómabeliekhez írt levél 1:16.
Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.

Galátziabeliekhez írt levél 6:9-10.
9  A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.10  Annak okáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

János apostol 1. levele 1:3.
Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

Timótheushoz írt 2. levél 3:15.
És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.
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2016. január 9.
Szombat

Napnyugta:  H 16:12
Ro 16:54

EGY RÉGI REFORMÁTOR
„És szóla Thesbites Illés, a Gileád lakói közül, Akhábnak: Él az Úr, az 

Izráel Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső 
nem lészen; hanem csak az én beszédem szerint” (1Kir 17:1).

„A tisbei Illés minden neves várostól távol élt, nem töltött be semmilyen 
magas állást, de azzal a biztos tudattal kezdte el a reá bízott munkát, hogy Isten 
elkészíti előtte az utat, és gazdag eredményt ad neki.” – PK 77.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 77-82. (A tisbei Illés)

Vasárnap  január 3.
1. ILLÉS SZÁRMAZÁSA ÉS ELHÍVÁSA 
a. Ki volt Illés, és milyen ember volt ő? 1Kir 17:1; Jak 5:17. 

„Illés… Gileád hegyei között született, a Jordán folyótól keletre, és egy olyan 
nemzetrészből származott, amelyet elárasztottak a bálványimádó Emoreusok. 
De a munkáját a hit szavával kezdte, hatalommal az ajkán, és egész életét a re-
form munkájának szentelte.” – RH 1913. augusztus 14.
b. Milyen embereket mellőz gyakran Isten, és kiket hív el gyakran azok 

helyett? 1Kor 1:26-28.

„Az élet hétköznapjaiban sok munkás türelmesen ellátja mindennapi fel-
adatát és mit sem tudnak saját rejtett képességeikről, amelyek ha működésbe 
kezdenének, akkor a világ legnagyobb vezetői közé emelné őket. Egy ügyes kéz 
érintése szükségeltetik ahhoz, hogy felébressze ezeket a szunnyadó képessége-
ket. Ilyenek voltak azok a férfiak is, akikkel Jézus összekapcsolta magát és három 
évi lehetőséget kaptak, hogy gondoskodása alatt fejlődhessenek. Sem a rabbik 
iskolái sem a filozófusok oktatótermei nem voltak ilyen értékesek.” – CT 511.   

2. Tanulmány

Királyok 1. könyve 17:1.
És szóla Thesbites Illés, a Gileád lakói közül, Akhábnak: Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem szerint.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:26-28.
26  Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan [hívattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;27  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;28  És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:

Jakab apostol levele 5:17.
Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:
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Hétfő január 4.
2. HITEHAGYÁSSAL TALÁLKOZVA
a. Miért ment Illés a király palotájába és feddte meg nyilvánosan Izráel 

hitehagyását? Jn 16:8; 3:20; 1Tim 5:20. 
 

„Illés kapta azt a feladatot, hogy adja át a menny ítéletét meghirdető üzenetet 
Akhábnak. Nem igyekezett az Úr követe lenni; az Úr kereste meg. Mivel féltette 
az Úr ügyének becsületét, nem tétovázott. Számított arra is, hogy a gonosz király 
csakhamar életére tör. Mégis engedelmeskedett a mennyei felhívásnak. Azonnal 
útnak indult. Éjjel-nappal ment, amíg Samáriába jutott. Nem kért bebocsátást a 
palotába. Arra sem várt, hogy szabályszerűen bejelentsék. A próféták szokásos 
durva öltözékében, észrevétlenül haladt el az őrök mellett, és egy kis ideig csak 
állt a megdöbbent király előtt. 

Illés nem mentegette váratlan megjelenését. Izráel uralkodójánál nagyobb 
valaki bízta meg, hogy szóljon. Kezét a menny felé emelve, ünnepélyesen hivat-
kozott az élő Istenre, és határozottan kijelentette, hogy a magasságos Isten bün-
tetése nemsokára utoléri Izráelt. ’Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a 
szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem 
eső, hanem csak az én szavamra.’ (1Kir 17:1).” – RH 1913. augusztus 14.    
b. Milyen céllal feddte meg Illés a királyt később? 1Kir 18:17-18; Jób 

17:8.   

„Akháb és az alattvalói figyelmen kívül hagyták Isten törvényét, így hoztak 
magukra súlyos szerencsétlenséget. Illés nem habozott, hogy tudassa a teljes 
igazságot a bűnös királlyal. A világ tele van hízelgőkkel és képmutatókkal, úgy a 
palotákban, mint az élet minden más helyén. Azonban milyen kevesen vannak 
azok, akiknek Illéshez hasonló bátorságuk van – milyen kevesen vannak olya-
nok, akik készek kiállni Isten áthágott törvényének védelmében, szembeállva a 
föld nagy embereivel!” – ST 1884. december 18.

„Az Úr menteni akar, nem pusztítani. Örül a bűnösök megmentésének. 
’Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában’ 
(Ez 33:11)… Szent bátorsággal ruházza fel követeit, hogy hallgatóikat megfél-
említsék, és bűnbánatra indítsák.” – PK 66.

Királyok 1. könyve 18:17-18.
17  És mikor meglátta Akháb Illést, monda Akháb neki: Te vagy-e az Izrael megháborítója?18  Ő pedig monda: Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok.

Jób könyve 17:8.
Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.

János evangéliuma 16:8.
És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

János evangéliuma 3:20.
Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;

Timótheushoz írt 1. levél 5:20.
A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.
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Kedd január 5.
3. DÖNTÉSRE VALÓ FELHÍVÁS
a. Mi volt Illés próféta felhívó kérdése, amikor ott állt a Kármel hegyén 

és reformációra szólított fel? 1Kir 18:21.  

„Illés az általános hitehagyás közepette sem igyekezett elrejteni, hogy a 
menny Istenét szolgálja. Noha a Baál prófétái négyszázötvenen voltak, papjai 
négyszázan, követői pedig több ezren, Illés mégsem törekedett olyan színben 
feltűnni, mintha a népszerű oldalon állna. Nagyszerű viselkedésével egymaga 
állt velük szemben… Hol vannak a mai… Illések…

Semmit sem nyerünk a gyávasággal, vagy ha félünk attól, hogy megtudják 
rólunk: Isten parancsolatait megtartó nép vagyunk. Ha elrejtjük világosságun-
kat, ha szégyelljük hitünket, az csak szerencsétlenségbe sodor bennünket. Az Úr 
akkor magunkra hagy gyöngeségeinkben. Isten őrizzen attól, hogy vonakod-
junk ragyogtatni világosságunkat, bárhol, ahová Ő szólít minket. Azonban ha 
vesszük a bátorságot, hogy magunktól menjünk előre, saját elképzeléseinket és 
terveinket követve, Jézust pedig hátrahagyva, akkor ne várjuk, hogy határozott-
ságot, bátorságot és lelkierőt nyerünk. Istennek mindig voltak hősei, erkölcsi 
győztesek, s most is léteznek. Ők azok, akik nem szégyellik, hogy különleges 
néphez tartoznak, akik alávetik akaratukat és terveiket Isten törvényének. Jézus 
szeretete készteti őket, az életük sem drága számukra… Jelszavuk: ’Hűség Isten-
hez.’ ” – 5B 384-385. 
b. Mit cselekedett Illés első lépésként a reformáció munkájában? 1Kir 

18:30.

„A megtévesztés és elvakultság sötét felhőként terült el Izráelen. Nem egy-
szerre zárta őket körül a végzetes hitehagyás, hanem fokozatosan, amint időről 
időre elutasították az Úrtól küldött intő és feddő szavakat. Minden alkalommal, 
amikor helytelenül cselekedtek, amikor nem voltak hajlandók megbánni a 
bűnt, egyre mélyebbre süllyedtek a gonoszságban, és egyre távolabb sodródtak 
a mennytől. És most, ebben a válságos pillanatban, makacsul álltak. Nem fog-
laltak állást Isten mellett.

Az Úr utálja, ha valaki közömbös és hűtlen akkor, amikor ügye válságba jut. 
Az egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és a rossz közötti 
nagy küzdelem záró jeleneteit. Isten népe közeledik az örökkévalóság határá-
hoz. Mi lehetne fontosabb számára, mint az, hogy hű legyen a menny Istené-
hez?!” – PK 94.

Királyok 1. könyve 18:21.
És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt neki a nép csak egy szót sem.

Királyok 1. könyve 18:30.
Akkor monda Illés az egész sokaságnak: Jöjjetek én hozzám. És hozzá méne az egész sokaság, és megépíté az Úr oltárát, amely leromboltatott volt.
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Szerda január 6.
4. ISTEN HATALMA MEGMUTATKOZOTT
a. Nevezz meg a múltból néhány reformátort! Lk 1:17; 1Móz 32:28; 

2Móz 9:16. Hogyan szerezték meg a küldetésükhöz szükséges képes-
séget? Zsol 27:14; 28:7.         

„Aki azonban Istennel jár, rejtekhelyet talál az örök Sziklában, ahonnan 
láthatja Istent, miként Mózes is látta. Az Istentől nyert világosság és erő által 
többet érthet meg, többet foghat fel, többet végezhet el, mint amennyit véges 
ítélkezése lehetségesnek tartott.” – AT 247.

„Jákób győzött, mert állhatatos és határozott volt. Tapasztalata a kitartó 
ima hatalmát tanúsítja. Most kell megtanulnunk a győzelmes ima, a rendü-
letlen hit leckéjét. Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a 
legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagság-
gal vagy az emberek jóindulatával elér, hanem amelyeket Isten fogadótermé-
ben arat, amikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős 
karjába.

Aki nem hajlandó minden bűnt elhagyni és buzgón könyörögni Isten 
áldásáért, az nem nyer áldást. Mindazok, akik megragadják Isten ígéreteit, 
mint Jákób, és buzgók és állhatatosak, hozzá hasonlóan elérik céljukat. ’Hát 
az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és 
nappal, ha hosszútűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értök 
hamar’ (Lk 18:7-8).” – PP 162.
b. Milyen ígéretekben bizakodhatnak napjaink reformátorai, amikor 

látják szükségletüket az isteni erőre? Zsol 68:36; 2Sám 22:32-33.

„Nemcsak a felelős tisztségek viselői számára szól Illés tapasztalata, hogy 
miként bízzanak Istenben, a megpróbáltatás órájában. Ő, aki Illés ereje volt, 
meg tudja tartani minden küzdő gyermekét, legyenek bármilyen gyengék is. 
Ő mindenkitől hűséget vár el, de mindenkinek garantálja az erőt a szükséglete 
szerint. Az ember saját erejéből erőtlen; de Isten hatalma és ereje által erős lehet, 
hogy legyőzhesse a gonoszt, és másoknak is segíthet győzni. Sátán soha nem 
győzheti le azt, aki Istent választja az oltalmául. ’Csak az Úrban van, így szólnak 
felőlem, minden igazság és erő… Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek 
egész magva!’ (Ésa 45:24-25.)” – RH 1913. október 30.

Mózes 1. könyve 32:28. 
Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.

Mózes 2. könyve 9:16.
Ámde azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam neked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.

Sámuel 2. könyve 22:32-33.
32  Mert kicsoda volna Isten az Úron kívül?; S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?33  Isten az én erős kőváram,; Ki vezérli az igaznak útját.

Zsoltárok könyve 27:14.
Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

Zsoltárok könyve 28:7.
Az Úr az én erőm és pajzsom, őbenne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.

Zsoltárok könyve 68:36.
Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izraelnek Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!

Lukács evangéliuma 1:17.
És ez [Ő] előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.
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Csütörtök január 7.
5. EGYEDÜL MEGÁLLNI?
a. Egyedül volt-e Illés, amikor kiállt Isten és az Ő törvénye mellett?  

Miért igen, vagy miért nem? Zsol 34:8; 91:11; 103:20. 

„Szembenézve Akháb királlyal és a hamis prófétákkal, körülvéve Izrael ösz-
szegyűlt seregétől Illés egyedül áll ott, hogy igazolja Jahve tiszteletét… De Illés 
nem volt egyedül. Felette és körülötte ott voltak a menny védő serege – a hatal-
mas erejű angyalok.” – RH 1913. szeptember 18.  
b. Mire gondoljunk, amikor egyedül állunk az igazság és igazságosság 

védelmében? 1Kir 19:18.

„Nem az egész világ helyezkedik szembe a törvénnyel, és nem mindenki él 
bűnben. Nem mindenki állt az ellenség oldalára. Istennek sok ezer gyermeke 
van, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Sokan vannak, akik szeretnének töb-
bet tudni Krisztusról és a törvényről; sokan vannak, akik az ész érvei ellenére 
is bíznak abban, hogy Jézus nemsokára eljön, és véget vet a bűn és halál hatal-
mának. Sokan, akikért Isten Lelke még mindig küzd, tudatlanságból imádják a 
Baált.” – PK 108.

„Amikor szégyent, gyalázatot és üldözést szenvedsz el, te egy kiváló csapat-
ban vagy; mert Jézus mindezt elszenvedte, de ennél még sokkal többet is. Ha 
Istennek leszel hűséges őrszeme, akkor ezek a dolgok tiszteletedre vannak. Az a 
hősi küzdelmet vívó lélek, aki akkor is hű marad, ha egyedül kell megállnia, és 
romolhatatlan koronát fog nyerni.” – YI 1884. május 28. 

Péntek január 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1.  Honnan hív el gyakran Isten embereket, és miért?
2. Mit tesz a legtöbb ember ahelyett, hogy megfeddené a bűnt? 
3. Mit mutat meg az, ha elrejtjük a világosságunkat, és mi lesz ennek az ered-

ménye? 
4. Hogyan szerezhetjük meg az Isten hatalma által munkált áldásokat az éle-

tünkben?
5. Miért nem vagyunk valójában egyedül akkor, amikor egymagunkban állunk 

ki az igazságért?    

Királyok 1. könyve 19:18.
De meghagyok Izraelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.

Zsoltárok könyve 34:8.
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.

Zsoltárok könyve 91:11.
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.

Zsoltárok könyve 103:20.
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
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2016. január 16.
Szombat

Napnyugta:  H 16:20 
Ro 17:02

MUNKA A REFORMÁCIÓÉRT
„És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s 

könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: 
én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és meg-
szabadítom földjüket” (2Krón 7:14).

„Isten sohasem hagyta Izráelt bűntől megmentő hatalmát hirdető nemes 
szívű tanúbizonyságok nélkül. Néhányan még a legsötétebb órákban is hűsé-
gesek maradtak mennyei Urukhoz, és a szent Isten előtt feddhetetlenül éltek a 
bálványimádás közepette.” – PK 68.    
Javasolt olvasmány: The Review and Herald, 1913. augusztus 21. 

Vasárnap január 10.
1. A HŰSÉGES MARADÉK 
a. Voltak-e hűségesek Illés idejében, amikor Isten ítélete elérte a hite-

hagyó Izráelt? 1Kir 18:13; 19:18. 

b. Van-e Istennek mindig hűséges maradéka? Rm 11:5; Jel 12:17.    

c. Hogyan szól Isten ígérete arról, hogy gondoskodik népéről, amikor 
ítéletei a földre zúdulnak? Zsol 27:5; Ésa 33:15-16.  

„Az az Isten, aki Illésről gondot viselt, egyetlen önfeláldozó gyermekét 
sem hagyja magára. Aki számon tartja fejük hajszálait, gondja lesz rájuk, és az 
éhínség idején is eledelt ad nekik. Míg a gonoszok az éhségtől és a ragálytól 
elpusztulnak, az igazakat angyalok védik, és kielégítik szükségleteiket. Annak, 
’aki igazságban jár’, szól az ígéret: [Idézve: Ésa 33:15-16; 41:17.]” – NK 559.

3. Tanulmány

Királyok 1. könyve 18:13.
Nem mondották-e meg az én uramnak, mit cselekedtem, mikor Jézabel megölette az Úr prófétáit? hogy hogyan rejtettem el az Úr prófétái közül száz férfiút ötvenenként egy-egy barlangba és tápláltam őket kenyérrel és vízzel.

Királyok 1. könyve 19:18.
De meghagyok Izraelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.

Zsoltárok könyve 27:5.
Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.

Ésaiás próféta könyve 33:15-16.
15  Aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson:16  Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.

Rómabeliekhez írt levél 11:5.
Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.

Jelenések könyve 12:17.
Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;
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Hétfő január 11.
2. ELŐKÉSZÍTENI AZ ÚR ÚTJÁT
a. Milyen felhívást tett Illés a hitehagyó nemzet felé? 1Kir 18:19-20.

„Illés követeli, hogy az egész Izrael gyülekezzék egybe Kármel hegyénél, s a 
Baál és Asera prófétái is jelenjenek meg mind egy szálig. A félelmetes komoly-
ság, mely a próféta szemén látszik, oly benyomást tesz, mintha az Úrnak, Izrael 
Istenének jelenlétében állna. A hitehagyó Izrael állapota szilárd magatartást, 
szigorú szavakat, és ellentmondást nem tűrő tekintélyt követel tőle. Isten időhöz 
és alkalomhoz illő üzenetet készít… Isten mindig alkalomhoz illő üzenettel lép 
fel, népe más-más állapotának megfelelően.” – 3B 193-194. 
b. Voltak-e mások is, akik szilárdan kiálltak Isten mellett és vitték to-

vább a reformációt? Neh 5:9.

„Az Úr olyan embereket fog felhasználni az Ő művében, akik elveikben 
olyan szilárdak, mint az acél, akik nem ingadoznak azok bölcseletei által, akik 
elvesztették a lelki látásukat.

Nehémiást Isten választotta ki, mert reformátorként kész volt együtt mun-
kálkodni az Úrral… Amikor látta a helytelen alapelvek elburjánzását, nem állt 
ott csendes szemlélőként, hogy a hallgatásával beleegyezését adja. Nem hagyta 
a népet abban a hitben, hogy Ő a rossz oldalon áll. Szilárdan és hajthatatlanul 
kiállt az igazságért. Nem volt kész egy jottányit sem engedni az Isten által alapí-
tott elvek megrontására.” – RH 1899. május 2. 

„Amikor Nehémiás reformátorként és Izrael szabadítójaként lépett fel, az 
Isten iránti szeretet és odaadás sarkallta őt népének boldogulásáért. Szívvel, 
lélekkel látott hozzá a munkához, reménye, tettrekészsége, lelkesedése, és jel-
lemszilárdsága másokra is átragadt, és ugyanarra a bátorságra és nagyszerű 
célok elérésére sarkallta őket. A saját körében minden ember egy Nehémiássá 
vált, és segítette társa kezét és szívét erősíteni, így hamarosan a gyengeséget erő 
és bátorság váltotta fel.” – RH 1884. március 18. 

„A világnak emberekre van a legnagyobb szüksége – olyanokra, akik el nem 
adhatók és meg nem vesztegethetők; olyan emberekre, akik lelkük mélyéig 
igazak és becsületesek; olyan emberekre, akik merik a bűnt nevén nevezni; 
olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket; olyan 
emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég!” – EÉ 55.

Királyok 1. könyve 18:19-20.
19  Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és a Baál négyszázötven prófétáját, és az Aserának négyszáz prófétáját, akik a Jézabel asztaláról élnek.20  És elkülde Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjté a prófétákat a Kármel hegyre.

Nehémiás könyve 5:9.
És mondék: Nem jó dolog ez, amit ti cselekesztek. Hát nem fogtok a mi Istenünk félelmében járni, hogy [valahára] ne gyalázzanak [már] minket a pogányok, a mi ellenségeink?
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Kedd január 12.
3. FELHÍVÁS BŰNBÁNATRA 
a. Mi volt a célja az Izraelre engedett ítéleteknek? Ésa 1:16-18; Lk 11:32. 

Milyen hatással voltak az ítéletek Akháb királyra? 1Kir 18:17. 

„Ennek a [váratlan] csapásnak az volt a célja, hogy Izraelt ráébressze a bű-
neire, bűnbánatra vezesse és Isten felé fordítsa őket, hogy úgy tiszteljék Jahvét, 
mint az egyedül igaz és élő Istent. A három és fél évi szárazság végén az Úr azt 
mondta Illésnek: ’Menj el, mutasd meg magadat Akhábnak, és esőt adok a föld 
színére.’ És mikor meglátta Akháb Illést, monda Akháb néki: ’Te vagy-e az Izra-
el megháborítója?’ – Illés azt válaszolta: ’Nem én háborítottam meg az Izraelt, 
hanem te, és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és 
a Baál után jártatok’ (1Kir 18:1, 17-18).” – RH 1891. május 26.   

„Bűnvallomást, őszinte bűnbánat és reformáció nélkül Isten nem fogad el. 
Egész életünknek át kell alakulnia, és mindazt, ami Istent sérti, el kell hagynunk. 
Ez lesz az eredménye a bűneink felett érzett őszinte bánatunknak.” – JVÚ 37.  
b. Mi a különbség a valódi és a hamis bűnbánat között? 2Kor 7:9-11. 

„Sokan szomorkodnak vétkeik miatt, külsőleg javulást is mutatnak, mert 
félnek a bűn következményeitől. Azonban ez nem az Isten akaratának megfelelő 
bűnbánat. Ezek inkább a szenvedéseket fájlalják, nem magát a bűnt. Így pa-
naszkodott és jajgatott Ézsau is, amikor látta, hogy elsőszülöttségi jogát örökre 
elvesztette. Bálám is beismerte bűnét, amikor Isten angyala kivont karddal állott 
útjában, mert életéért reszketett. Mégsem láthatjuk náluk az igazi bűnbánatot, 
a megtérést, az életelv megváltozását és a bűntől való irtózást. Miután Júdás 
Iskariotes Urát és Mesterét elárulta, így kiáltott fel: ’Vétkeztem, hogy elárultam 
az ártatlan vért’ (Mt 27:4).” – JVÚ 21.

„A fővámszedőben vágy ébredt a jobb élet után… Zákeus hallotta a fel-
szólítást a bűnbánatra… Ismerte az Írásokat, és meg volt győződve róla, hogy 
helytelen gyakorlatot folytat… Úgy érezte, Isten szemében bűnös… Zákeus 
azonnal követni kezdte a meggyőződést, mely hatalmába kerítette, s elkezdte 
kártalanítani azokat, akikből hasznot húzott.” – JÉ 464-465.

k 1. könyve 18:17.
És mikor meglátta Akháb Illést, monda Akháb neki: Te vagy-e az Izrael megháborítója?

Ésaiás próféta könyve 1:16-18.
16  Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni;17  Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.18  No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

Lukács evangéliuma 11:32.
Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és íme nagyobb van itt Jónásnál.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 7: 9-11.
9  Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok.10  Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.11  Mert íme ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett tibennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban.
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Szerda január 13.
4. FELHÍVÁS ENGEDELMESSÉGRE
a. Mitől függ a boldogságunk és üdvösségünk? Zsol 106:3; Jób 36:11; 

Jer 7:23.

„Boldogságunk és üdvösségünk az élet kenyerének a fogyasztásától függ; hogy 
az igének engedelmeskedve és Krisztus cselekedeteit cselekedve előre haladjunk 
az igazságosságban, és visszaszorítsuk az igazságtalanságot. Semmi sem adhat 
olyan önbizalmat, olyan bátorságot, a talentumok és képességek növekedését, 
mint az Isten törvénye követelményei iránti igaz megbecsülés… Jézus Krisztus 
szeretete az Isten parancsolatai iránti engedelmességre vezet bennünket, mely 
egy lámpás a lábainknak, világosság az ösvényünkön, és biztosítja részünkre úgy 
az Atya, mind a Fiú megvilágosító, megtisztító, áldott jelenlétét. Aki engedelmes, 
az Énókhoz hasonlóan közösségbe léphet Istennel.” – SD 194.   
b. Hogyan viselkednek azok, akik nem akarnak Istennek engedelmes-

kedni? Apcs 7:51-53; 2Tim 3:8. Hogyan fognak ők Isten népére tekin-
teni az utolsó napokban? Mt 24:9.

„A menny haragját kihívók minden bajukkal azokat terhelik meg, akiknek 
az Isten parancsolatai iránti engedelmessége folyvást dorgálja a törvényszegő-
ket. Azt állítják, hogy Istent sérti a vasárnapi nyugalomnak megszentségtelení-
tése; hogy ez a bűn csapásokat von maga után, amelyek addig tartanak, amíg 
a vasárnap megtartását szigorú törvények nem teszik kötelezővé; hogy akik a 
negyedik parancsolat hangoztatásával aláássák a vasárnap iránti tiszteletet, 
azok az emberiség bajkeverői, akik megfosztják a világot Isten kegyelmétől, és a 
földet a jóléttől. Tehát megismétlődik az Isten szolgája ellen felhozott ősi vád, a 
régi jó indokkal: ’És mikor meglátta Akháb Illést, monda Akháb néki: Te vagy-é 
az Izrael megháborítója? Ő pedig monda: Nem én háborítottam meg az Izraelt, 
hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és 
a Baál után jártatok’ (lKir 18:17-18). Amikor az emberek a hamis vádak halla-
tán haragra gerjednek, szinte ugyanazt teszik Isten követeivel, mint a hitehagyó 
Izrael Illéssel.” – NK 525. 

„Krisztus Isten Igéjével válaszolt Sátán minden kísértésére. Mivel bízott Isten 
ígéreteiben, erőt kapott az Isten parancsolatai iránti engedelmességhez, és a kí-
sértő nem juthatott előnyhöz.” – NOL 120. 

Jób könyve 36:11.
Ha engednek és szolgálnak neki, napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségekben.

Zsoltárok könyve 106:3.
Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben.

Jeremiás próféta könyve 7:23.
Hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket, mondván: Hallgassatok az én szómra, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, és mind [csak] azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!

Máté evangéliuma 24:9.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

Apostolok cselekedetei 7:51-53.
51  Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen.52  A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek;53  Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg.
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Csütörtök január 14.
5. A HELYREÁLLÍTÁS MUNKÁJA
a. Mik azok a „régi ösvények”, amik helyreállítást igényelnek? Jer 6:16; 

Ésa 58:12-14. 

„Jeremiás újra meg újra felhívta figyelmüket Mózes 5. könyvében adott taná-
csokra. Minden prófétánál jobban hangsúlyozta a mózesi törvény tanításait, és 
eléjük tárta, hogy e tanítások miként jelentik a legnagyobb lelki áldást a népnek 
és az egyéneknek. ’Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az 
ősi ösvények után – kérlelte őket – melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyu-
galmat találtok lelketeknek!’ (Jer 6:16).” – PK 257.
b. Mit foglal magába a helyreállítás munkája, és ki hívatott végezni ezt 

a munkát? Ésa 62:6; 58:1.    
  

„Riasztó tény, hogy közöny, álmosság és fásultság jellemez felelős tisztsége-
ket betöltőket, s egyre növekszik a kevélység és Isten Lelke figyelmeztetéseinek 
ijesztő semmibe vevése. Sorra letörik a korlátokat, melyeket Isten helyezett a né-
pe köré. Emberek, akik tudják, hogy Isten milyen úton vezette népét a múltban, 
ahelyett, hogy a régi ösvények után kérdezősködnének, és megvédelmeznénk 
álláspontunkat, mint különleges népét, a világgal járnak kéz a kézben. A leg-
riasztóbb ez ügyben, hogy nem hallatszanak figyelmeztető hangok tiltakozón, 
kérlelőn és intőn. Isten népe mintha megvakult volna, míg a gyülekezet gyorsan 
csúszik le a világiasság ösvényére.” – 4B 365.    

Péntek január 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan élt Isten maradék hűséges népe annak ellenére, hogy bálványimádás 

vette körül őket? Mit mond ez részünkre ma? 
2. Hogy buzdított Nehémiás másokat is, hogy vele dolgozzanak?
3. Milyen változások történnek életünkben, ha őszinte bűnbánók vagyunk?    
4. Honnan származik a valódi boldogság, és miért?
5. Mit tettek némelyek a „régi ösvények” keresése helyett, és hogyan hatott ez a 

gyülekezetre? 

Ésaiás próféta könyve 58:12-14.
12  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:14  Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!

Ésaiás próféta könyve 58:1.
Kiálts [teljes] torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.

Jeremiás próféta könyve 6:16.
Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!
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2016. január 23.
Szombat

Napnyugta: H 16:30  
Ro 17:11

A MÁSODIK ILLÉS
„És [János] az [Úr] előtt fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az 

atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsessé-
gére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet” (Lk 1:17). 

„János kijelentette a zsidóknak, hogy Isten előtti helyzetüket jellemük és 
életük határozza meg. Hitvallásuk semmit sem ér. Ha életük és jellemük nincs 
összhangban Isten törvényével, akkor ők nem az Ő népe.” – JÉ 80. 
Javasolt olvasmányok: Jézus Élete, 71-81. (Kiáltó szó a pusztában) 

Vasárnap január 17.
1. IZRAEL ÁLLAPOTA
a. Mi volt annak a hírnöknek a munkája, akit Isten küldött, hogy ké-

szítse elő az utat Krisztus első eljövetelére? Mal 3:1-3. 

b. Milyen ember volt ez a hírnök? Lk 1:13-17.     

c. Milyen állapotban volt Isten népe, hogy az ő állapotuk ilyen hírnö-
köt követelt meg? Lk 5:37-39; Mt 15:8-9.

„Az új bor tárolására használt bőrtömlők… közismert példájával mutatta 
be Jézus a zsidó vezetők állapotát… Saját igazságukat tökéletesen kielégítőnek 
hitték, és nem vágyakoztak arra, hogy új tényezőt hozzanak vallásukba.” – JÉ 
226. (Kiemelés a szerkesztőtől)

„A fügefa [amit Jézus megátkozott] elszáradt. Ez a gyümölcstelen fa jelké-
pezte az akkori zsidó nép állapotát. Minden lehetőséget és kiváltságot megkap-
tak.” – ST 1900. május 23. (Kiemelés a szerkesztőtől)

4. Tanulmány

Máté evangéliuma 15:8-9.
8  Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.9  Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.

Lukács evangéliuma 1:13-17.
13  Monda pedig az angyal neki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül neked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.14  És lészen teneked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén;15  Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.16  És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.17  És ez [Ő] előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

Lukács evangéliuma 5:37-39.
37  És senki sem tölti az új bort ó tömlőkbe; mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a [bor] kiömöl, és a tömlők [is] elvesznek.38  Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad.39  És senki, aki ó [bort] iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja: Jobb az ó.

Malakiás próféta könyve 3:1-3.
1  Íme, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; íme, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.2  De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja!3  És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.
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Hétfő január 18.
2. KERESZTELŐ JÁNOS - ISTEN HÍRNÖKE
a. Hogyan beszélt Jézus Keresztelő Jánosról? Mt 11:9-10, 13-15.       

„Azt is hitték, hogy a Messiás adventje előtt Illés személyesen meg fog je-
lenni. Ezt a várakozást János cáfolta, de szavainak mélyebb értelme volt. Jézus 
később Jánossal kapcsolatosan azt mondta: ’És, ha be akarjátok venni, Illyés ő, 
aki eljövendő vala’ (Mt 11:14). János Illés lelkével és erejével jött, hogy elvégezze 
azt a munkát, amit annak idején Illés. Ha a zsidók elfogadják őt, elvégezhette 
volna feladatát. De nem fogadták el üzenetét. Számukra ő nem Illés volt. Nem 
teljesíthette azt a küldetést, amelynek elvégzéséért eljött.” – JÉ 104-105.
b. Kik mentek el, hogy meghallgassák Keresztelő Jánost? Mt 3:5-6; 

21:32; Lk 11:1. 

c. Miért vonzódtak inkább Jánoshoz, mint az akkori idők más tanítói-
hoz? Mt 3:1-3.

„Nem alaposan kidolgozott érvelésekkel vagy finoman szőtt elméletekkel 
hirdette János az üzenetet. Félelmetesen, komolyan és mégis reménységgel 
hangzott kiáltása a pusztából: ’Térjetek meg; mert elközelített a mennyeknek 
országa’ (Mt 3:2). Ez a kiáltás újszerű, különös erővel hatott az emberekre. Az 
egész népet felrázta. Tömegek özönlöttek a pusztába.” – ESz 32.
d. Félt-e János kimondani az igazságot? Mt 14:3-4.

„Szemlélte a Királyt a maga szépségében, és önmagát teljesen elvesztette 
szem elől. Látta a szentség méltóságát és felismerte saját tehetetlenségét és mél-
tatlanságát. Isten üzenetét kellett hirdetnie. Isten erejében és igazságosságában 
kellett megállnia. Félelem nélkül lépett fel, mint a menny hírnöke, mivel az 
Eljövendőre tekintett. Bátran állhatott meg földi uralkodók előtt, mivel azelőtt 
remegve hajolt meg a királyok Királya előtt.” – ESz 32.

Máté evangéliuma 11:9-10, 13-15.
9  Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-e? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat!10  Mert ő az, akiről meg van írva: Íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat.13  Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.14  És, ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő vala.15  Akinek van füle a hallásra, hallja.

Máté evangéliuma 3:5-6.
5  Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.6  És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.

Máté evangéliuma 21:32.
Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, és nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki; ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki.

Máté evangéliuma 3:1-3.
1  Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában.2  És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.3  Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.

Máté evangéliuma 14:3-4.
3  Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöcbe vetette vala Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért.4  Mert ezt mondja vala neki János: Nem szabad neked ővele élned.

Lukács evangéliuma 11:1.
És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda neki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.
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Kedd január 19.
3. JÁNOS ELŐKÉSZÜLETE A PUSZTÁBAN
a. Milyen módon készítette fel Keresztelő Jánost a vidéki élete a külde-

tésére? Ésa 40:3-5; 30:15; Zsol 101:3.  

„A dolgok természetes rendje szerint Zakariás fiának papi pályára kellett 
volna lépnie. De a rabbik iskoláinak nevelése alkalmatlanná tette volna munká-
jára. Isten nem a teológusokhoz küldte, hogy megtanulja, hogyan kell magya-
rázni az Írásokat. A sivatagba hívta, hogy a természettől és a természet Istenétől 
tanulhasson…

Itt környezete kedvezett az egyszerűség és önmegtagadás elsajátításának. 
Nem zavarta a világ zaja, tanulmányozhatta a természet, a kinyilatkoztatások 
és a Gondviselés leckéit. Istenfélő szülei gyakran ismételték el az angyal Zakari-
áshoz intézett szavait. Gyermekkorától fogva szeme előtt lebegett küldetése, és 
elfogadta a szent megbízatást. Számára a sivatag magánya örvendetes menekvés 
volt a társadalomból, amelyet a gyanakvás, a hitetlenség és az erkölcstelenség 
csaknem teljesen áthatott. Nem bízott abban, hogy saját erejéből ellen tud állni 
a kísértésnek, irtózott a bűnnel való állandó érintkezéstől, nehogy elveszítse 
érzékenységét a bűn rendkívüli rombolásával szemben.” – JÉ 74-75.
b. Azért, hogy Keresztelő János „oly munkás” legyen, aki „Isten előtt 

becsületesen megáll,” mi volt a tanulmányozásának elsődleges for-
rása, és milyen hatással volt ez őrá? 2Tim 2:15; Zsol 19:1-4; Lk 1:80.

„János nem volt tétlen… Minden, ami körülvette a hegyi otthonában, tan-
könyvként szolgált részére, és tartalmazta a jellemépítés, jótékonyság és Isten 
szeretetének legmélyebb fontosságát. 

…Távol a forgalmas zsúfolt világtól, melynek gondjai és elbűvölő élvezetei, 
szórakozásai elterelték, és megrontották volna a gondolkodását és a képzele-
tét, visszavonultan élt Istennel a természetben. Nem befolyásolta őt megrontó 
környezet, az értelme sem volt elvakítva, sem a lelkülete nem volt befogadó a 
gonoszságra. A pusztai környezet nyugodt visszavonultságában megerősödött 
lelkileg és mértékletességi szokásaival biztosította magának a fizikai, szellemi és 
erkölcsi egészséget. Józan ítélőképessége és helyes meglátásai voltak.” – YI 1897. 
január 7. 

Zsoltárok könyve 101:3.
Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám.

Zsoltárok könyve 19:1-4.
1  Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.2  Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.3  Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.4  Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható:

Ésaiás próféta könyve 40:3-5.
3  Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!4  Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává.5  És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.

Ésaiás próféta könyve 30:15.
Mert így szól az Úr Isten, Izraelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségetek lett volna; de ti nem akarátok;

Lukács evangéliuma 1:80.
A kis gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában vala mind ama napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek.

Timótheushoz írt 2. levél 2:15.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
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Szerda január 20.
4. EGYETLEN CÉL
a. Mi volt Keresztelő János életének célja? Apcs 13:24. Pál apostolhoz 

hasonlóan, hogyan hatott ki ez a cél életének minden dolgára? 1Kor 
9:27. 

„Egy nagy munka állt János előtt, s hogy jó testi erőben legyen, valamint 
hogy szellemileg és erkölcsileg is végezni tudja feladatát, ezért uralnia kellett 
étvágyát és indulatait. János, mint reformer az önmegtartóztató élete és egy-
szerű ruházata miatt egy állandó feddést jelentett kora mértéktelen szokásokat 
gyakorló, és bűnös, hivalkodó magatartású embereinek.” – RH 1873. január 7.

„János élete mégsem tétlenségben, önsanyargató komorságban vagy önző 
elszigeteltségben telt. Időnként elment és elvegyült az emberek között. Mindig 
érdeklődéssel figyelte, mi történik a világban. Csendes visszavonultságából 
nyomon követte az események kibontakozását. Az isteni Lélek megvilágosította 
értelmét, így tanulmányozta az emberek jellemét, hogy megértse, hogyan fér-
kőzhet szívükhöz az égi üzenettel. Küldetésének terhe ránehezedett. Magányá-
ban, elmélkedve és imádkozva vágyakozott arra, hogy lelkét felövezze az előtte 
álló életre.” – JÉ 102. 
b. Mutasd be Keresztelő János étrendjét és ruházatát! Mt 3:4; Lk 1:15. 

Miért volt ennek jelentősége János szolgálatában? 

„[Zakariás fiát Jánost] születésétől fogva Istennek szentelték mint nazireust, 
és ő maga is fogadalmat tett, hogy egész életét az Úrnak áldozza.  

Jánosnak az Úr követeként kellett fellépnie, hogy feltárja az embereknek Isten 
világosságát. Új irányba kell terelnie gondolataikat. Rá kell ébresztenie őket Isten 
kívánalmainak szentségére, arra, hogy szükségük van tökéletes igazságosságára. 
Az ilyen követnek szentnek kell lennie. A benne lakozó isteni Szentlélek templo-
mává kell válnia. Annak érdekében, hogy küldetését betölthesse, egészséges test-
tel, szellemi és lelki erővel kell rendelkeznie. Uralnia kell étvágyát, szenvedélyeit, 
összes képességét, hogy olyan rendületlenül állhasson a különböző helyzetekben 
is, mint a puszta sziklái és hegyei.” – JÉ 73-74.

„Ahelyett, hogy magányos, komor, vagy mogorva lett volna, János örült, 
hogy egyszerűen és visszavonultan élhetett, és mértékletes szokásai az összes 
érzékszerveit romlatlanul őrizték meg.” – YI 1897. január 7.

Máté evangéliuma 3:4.
Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.

Lukács evangéliuma 1:15.
Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.

Apostolok cselekedetei 13:24.
Minekutána előbb János az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét prédikálta Izrael egész népének.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:27.
Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.



2424 Szombati Bibliai Tanulmányok – 2016. január - március 

Csütörtök január 21.
5. ÜZENETÜNK MA
a. Miből tudhatjuk, hogy Illés üzenete nem csúcsosodott ki teljesen 

Keresztelő Jánosnak, Krisztus előfutárának az üzenetében? Mal 
4:5-6. Mi a mi üzenetünk napjainkra? Apcs 3:19; Ésa 58:1.  

„János különleges munkára hívatott el, az Úr útkészítője volt, az Ő ösvénye-
inek egyengetője… [Idézve: Ésa 40:3-5.] Ugyanezt az üzenetet kell hirdetnie 
népünknek. Közel vagyunk az idők végéhez és az üzenetünk az, hogy tisztítsuk 
meg a Király útját, szedjük fel a köveket és emeljük fel népünk részére a szín-
vonalat! A népet fel kell ébreszteni. Nincs itt az ideje, hogy békét és biztonságot 
hirdessünk.” – RH 1890. február 18.    
b. Miként lehet hatással az üzenet a gyülekezetre és a világra napja-

inkban? Apcs 22:15; Rm 10:13. 

„Személyes kötelezettség terhel minket a társadalom iránt… hogy egyre 
Isten törvénye mellett tegyünk jó benyomást. Úgy fényljék világosságunk, 
hogy mindenki láthassa, hogy az örömhír messzemenően kihat szívünkre és 
életünkre, – hogy engedelmeskedünk annak parancsolatainak, hogy egyet-
len elvét sem rontjuk meg. Nagymértékben felelősek vagyunk a világnak a 
körülöttünk élők lelki üdvösségéért… Hadd lássa a világ… hogy szeretnénk, 
ha az igazság által megszentelődve ők is kivennék részüket áldásainkból és 
kiváltságainkból.” – 4B 40-41.    

Péntek január 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen feltételek mellett tekinthetjük ma magunkat Isten népének? 
2. Hogyan adta át Keresztelő János az üzenetét a népnek, és mi volt annak az 

eredménye? 
3. Milyen több jótékony hatása van annak, ha távolabb élünk a nagyvárosoktól?
4. Miért volt János mértékletes életének minden szokásában? 
5.  Isten akarata szerint, miként hirdessük ugyanazt az üzenetet ma?

Ésaiás próféta könyve 58:1.
Kiálts [teljes] torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.

Apostolok cselekedetei 3:19.
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

Apostolok cselekedetei 22:15.
Mert leszel neki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál.

Rómabeliekhez írt levél 10:13.
Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Malakiás próféta könyve 4:5-6.
5  Íme, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.6  És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.
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JÁNOS ÜZENETE
„Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megté-

résnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára” (Mk 1:4).
„[Keresztelő János] munkája és szolgálata visszamutatott a törvényre és a 

prófétákra, ugyanakkor az emberek figyelmét Krisztusra irányította, mint a vi-
lág Üdvözítőjére. Felszólította őket, hogy nézzenek ’Isten Bárányára, aki elveszi 
a világ bűneit’ (Jn 1:29).” – SW 1905. március 21.  
Javasolt olvasmányok: The Spirit of Prophecy vol. 2, 47-57. 

Vasárnap január 24.
1. KRISZTUS A KÖZPONT
a. Kire irányította Keresztelő János a hallgatói figyelmét? Mt 3:11; Apcs 

19:4; Jn 1:29. 

b. Mi volt a forrása János ismeretének? Lk 3:2. Miben kellene hasonló-
nak lenni tanulmányozási módszerünknek  a Jánoséhoz? Zsid 12:2; 
2Kor 3:18. 

„Keresztelő Jánost pusztai életében Isten oktatta. Tanulmányozta kinyi-
latkoztatásait a természetben és a Szentlélek vezetésével a próféták írásait is. 
Tanulmányának és elmélkedéseinek tárgya éjjel és nappal Jézus Krisztus volt, 
annyira, hogy szíve-lelke és elméje teljesen megtelt ezzel a csodálatos képpel.” 
– ESz 31-32.

„Jól tennénk, ha mindennap egy órát elmélkednénk Krisztus életéről. Vegyük 
át pontról pontra, képzeljünk el minden jelenetet, különösen a végsőket! Ha így 
időzünk értünk hozott nagy áldozatánál, benne való bizalmunk állandósul, sze-
retetünk elmélyül, Lelke mélyebben áthat bennünket. Ha üdvözülni akarunk, 
meg kell tanulnunk a bűnbánat és az alázat leckéjét a kereszt lábánál.” – JÉ 61. 

2016. január 30.
Szombat

Napnyugta: H  16:40 
Ro 17:21

5. Tanulmány

Máté evangéliuma 3:11.
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

Lukács evangéliuma 3:2.
Annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában,

János evangéliuma 1:29.
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Apostolok cselekedetei 19:4.
Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:18.
Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.

Zsidókhoz írt levél 12:2.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.



2626 Szombati Bibliai Tanulmányok – 2016. január - március 

Hétfő január 25.
2. FELHÍVÁS BŰNBÁNATRA
a. Mit tartalmazott János üzenete? Lk 1:17; Mt 3:1-2, 8.

„Keresztelő János prédikációja nagy izgalmat keltett. Szolgálatának kezdetén 
a vallásos érdeklődés nagyon csekély volt. Babonaság, hagyományok és mesék 
zavarták össze az emberek gondolkodását, és nem volt fogalmuk a helyes útról. 
A világi kincsek és dicsőség biztosításában buzgólkodtak, s az emberek elfeled-
keztek Istenről. János az Úr felkentjeként haladt előre, s az embereket bűnbánat-
ra szólította fel.” – YI 1900. május 17.

„János a Messiás eljövetelét hirdette, és megtérésre szólította fel a népet. A 
bűntől való tisztulás jeléül alámerítette őket a Jordán vizében. Ezzel a jelentős 
szemléltető tanítással azt mutatta be, hogy akik Isten választott népének tartják 
magukat, bűntől szennyezettek; szívük és életük megtisztítása nélkül aligha le-
hetnek részesei a Messiás országának.” – JÉ 78.
b. Milyen ma a nép állapota? 2Tim 3:1-4. Milyen üzenetet kell adnunk 

nekik? Apcs 17:30; 26:19-20. 

„Késztetnünk kell az embereket a bűnbánatra, hogy a bekövetkező harag 
elől megmenekülhessenek. Lelküket megmenthetik, vagy elveszthetik. Ebben 
a dologban nem szabad közönyösnek lennünk. Az Úr olyan munkásokat hív, 
akiket komoly, határozott cél vezet. Beszélj az emberekkel alkalmas és alkalmat-
lan időben! Az élet Igéjével, szavaival kezdd, hogy elmondhasd az embereknek, 
minden dolog vége elérkezett.

Időzzön lelkünk állandóan Isten szereteténél! Intő beszédünknek hangoznia 
kell! Ne legyenek szavaink bizonytalanok! Az embereket azonnali készülődésre 
kell serkentenünk, mert valóban alig tudjuk, mi vár ránk. Hitem szilárdabb, 
mint valaha abban, hogy az utolsó időben élünk. Minden tanító tárjon nyitott 
ajtót azok elé, akik bűneiket megbánva Jézushoz akarnak járulni.” – Ev 147.   

„A valódi bűnbánat annak tudatából fakad, hogy a bűn visszataszító… 
Roppant különbség van a között, ha tettenérés után vallanunk be tényeket, és a 
között, hogy olyan bűnöket vallunk meg, amelyekről csak Isten, és mi tudunk.” 
– TII 30.

Máté evangéliuma 3:1-2, 8.
1  Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában.2  És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.8  Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.

Lukács evangéliuma 1:17.
És ez [Ő] előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

Apostolok cselekedetei 17:30.
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Apostolok cselekedetei 26:19-20.
19  Azért, Agrippa király, nem levék engedetlen a mennyei látás iránt;20  Hanem először a damaskusbelieknek és jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén.

Timótheushoz írt 2. levél 3:1-4.
1  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.2  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,3  Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.4  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
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Kedd január 26.
3. ÁBRAHÁM IGAZ GYERMEKEI
a. Milyen igényt tartottak fenn a zsidó vezetők? Hogyan válaszolt Keresz-

telő János erre az igényre? Mt 3:7-10.

„Keresztelő János megfeddte [a farizeusokat és a sadduceusokat] önző büsz-
keségükért, és pénzsóvárgásukért. Figyelmeztette őket hitetlenségük miatt, és 
elítélte a képmutatásukat. Elmondta nekik, hogy részükről nem teljesítették a 
szövetség feltételeit, amely feljogosította volna őket Isten azon ígéreteire, hogy 
hűséges és engedelmes néppé tegye őket. Büszke kérkedésük, hogy ők Ábrahám 
gyermekei, nem tették őket valóban azzá. A büszkeségük, önteltségük, gőgjük, 
féltékenységük, önzésük és kegyetlenségük megpecsételte jellemüket, inkább 
voltak mérges kígyók nemzedéke, mint Ábrahám engedelmes és igazságos 
gyermekei. Gonosz cselekedeteik kizárták őket abból, hogy Isten azon ígéreteire 
tartsanak igényt, hogy ők Ábrahám gyermekei. János biztosította őket, hogy Is-
ten a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak, akik betölthetik az Ő ígéretét, 
inkább, mint Ábrahám azon vér szerinti leszármazottai, akik szándékosan nem 
vették figyelembe azon világosságot, amit Isten adott nekik, s így megkemé-
nyítette őket az önző becsvágy, és a gonosz hitetlenség. János elmondta nekik, 
hogyha ők valóban Ábrahám gyermekei volnának, akkor az ő atyjuk Ábrahám 
cselekedeteit cselekednék és rendelkeznének Ábrahám hitével, szeretetével, és 
engedelmességével. De ők nem teremték meg ezt a gyümölcsöt. Nem akartak 
Ábrahámhoz, mint atyjukhoz hasonlóvá válni, vagy Isten ígéreteire alapozódva 
így válni Ábrahám magvává.” – 2SP 51.       
b. Hogyan beszélt Jézus később a zsidók ugyanazon igényéről? Jn 8:39-40.

c. Hogyan tekinthetjük ma magunkat Ábrahám magvának, utódainak? 
Gal 3:26-29.

 

„Mialatt azt vallották, hogy Isten parancsolattartó népe, cselekedeteikkel 
megtagadták a hitüket, és valódi bűnbánat nélkül a bűneik miatt nem volt részük 
Krisztus királyságában. Isten parancsolattartó népének az életét igazságosság, 
jótékonyság, irgalmasság és Isten szeretete jellemzi. Ha ezek a gyümölcsök nem 
láthatók mindennapi életükben, az összes hitvallomásuknak nincs nagyobb 
értéke, mint a polyvának, ami a tűz pusztításának van fenntartva.” – 2SP 51-52. 

Máté evangéliuma 3:7-10.
7  Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nekik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?8  Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.9  És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.10  A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.

János evangéliuma 8:39-40.
39  Felelének és mondának neki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.40  Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

Galátziabeliekhez írt levél 3:26-29.
26  Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.27  Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.28  Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.29  Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.
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Szerda január 27.
4. A VALÓDI NAGYSÁG
a. Mi a valódi nagyság ereje és alapja? Zsol 27:1; 2Móz 15:2; Gal 2:20.    
      

„Egy nemzet vagy egy ember ereje nem abban van, hogy legyőzhetetlennek 
látszik a lehetőségei vagy képességei miatt, sem nem abban, hogy dicsekszik 
önmaga nagyszerűségével. Egyedül Isten ereje és akarata teheti őket naggyá és 
erőssé. Önmaguk, az Isten akarata iránti magaviseletük, dönti a saját sorsukat.” 
– CTr 180.

„Isten iránti őszinte tiszteletre késztet végtelen nagyságának érzete és jelen-
létének tudata. Mélységesen kellene szívünkre hatnia, ha megérezzük a Látha-
tatlan jelenlétét.” – PK 31.

„Amit beszélsz a világiak előtt, annak különleges hatása lesz, ha egyezik azzal, 
amit a gyülekezetben mondasz. Magatartásoddal, szavaiddal, lelkületeddel fo-
lyamatosan benyomást gyakorolsz azokra, akik körülvesznek téged.” – CTr 198. 
b. Mi hatásosabb a szavaknál, amikor Isten ismeretét adjuk át mások-

nak? Mt 5:14-16; 2Thess 3:9.ur. 

„Lehetetlen úgy élnünk világunkban, hogy ne árasztanánk befolyást kör-
nyezetünkre. A család tagjai közül senki sem zárkózhat önmagába úgy, hogy 
a család többi tagja ne érezné befolyását és lelkületét. Még az arckifejezés is 
befolyást áraszt a jóra vagy a rosszra. A lelkület, a szó, a cselekedet, a mások 
iránt tanúsított magatartás félreismerhetetlen. Ha önzően él, lelki világát a 
reménytelenség légköre veszi körül; azonban, ha Krisztus szeretete él szív-
ében, előzékenységet, kedvességet, gyengédséget tanúsít mások érzéseire és a 
szeretet, a gyöngédség hálás, boldog érzésének tetteiben részesíti társait. Be-
mutatja, hogy Jézusért él és lábainál naponként tanulja a leckét, világosságot 
és békét nyerve.” – BO 33.

„Igyekezzék mindenki inkább e nagyszerű tulajdonságokat, mint a fogya-
tékosságokat felfedezni a másikban! Sokszor saját magatartásunk, a légkör, 
amely körülvesz bennünket, határozza meg, mi bontakozik ki előttünk a má-
sikból.” – BO 91. 

Mózes 2. könyve 15:2.
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.

Zsoltárok könyve 27:1.
Dávidé.; Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?

Máté evangéliuma 5:14-16.
14  Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.15  Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.16  Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Galátziabeliekhez írt levél 2:20.
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 3:9. ur.
... hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek.
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Csütörtök január 28.
5. AZ EMBEREK REAKCIÓJA 
a. Mi vonzott oly sok embert a pusztába? Mk 1:4; Lk 3:15. 

„Isten prófétája sziklaszilárdan állt, hűségesen megfeddte a bűnt s a vétket, 
annak minden formájában, úgy a királyokat és nemeseket, mint az egyszerű és 
ismeretlen embereket. [Keresztelő János] nem tért el a kötelességétől. Istenhez 
való hűségében, erkölcsi jellemének nemes fennköltségében oly szilárdan állt, 
mint a szikla, hűségesen az alapelvekhez.” – 2SP 72. 

„Tömegek fogadták el János prédikálását és követték őt helyről helyre. Sokan 
azt a reményt dédelgették a szívükben, hogy ő a Messiás. Amikor János látta, 
hogy az emberek őhozzá jönnek, olyankor igyekezett a gondolataikat az Eljö-
vendőre irányítani.” – RH 1907. november 28.    
b. Milyen szembetűnő változások mentek végbe az emberek életében? 

Mt 3:8; Apcs 18:24-25; 2Kor 5:17.

„Üdvösségünket… a Jézus Krisztussal való élő egység eredményezi, amely 
a szívet megújítja, és amely Krisztus munkáját végzi hitben, és szeretetben, tü-
relemben, szelídségben, és reménységben. Mindenki, aki Krisztussal egyesült, 
környezetének élő misszionáriusává válik.” – Ev 217-218.   

Péntek január  29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan kell tanulmányoznunk naponként Keresztelő Jánoshoz hasonlóan?
2. Hogyan hirdessük napjainkban Keresztelő Jánoshoz hasonlóan az üzenetet?  
3. Hogyan lehetünk ma Ábrahám gyermekei?  
4. Milyen módokon terjeszthetünk ki pozitív benyomást másokra?
5. Hogyan változtatta meg az embereket János üzenete? 

Máté evangéliuma 3:8.
Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.

Márk evangéliuma 1:4.
Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.

Lukács evangéliuma 3:15.
Mikor pedig a nép várt és szívükben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem ő-e a Krisztus;

Apostolok cselekedetei 18:24-25.
24  Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alekszandriai származású, ékesenszóló férfiú, ki az írásokban tudós vala.25  Ez meg volt tanítva az Úrnak útára; és lélekben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
A Világ Katasztrófáit Segélyező Alap és 
a GK Szociális Osztálya részére

„[Az Úr] igazságot szolgáltat az elnyomottak-
nak, eledelt ád az éhezőknek” (Zsol 146:7).

Az Úr Jézus mondta: „Boldogok az irgal-
masok: mert ők irgalmasságot nyernek” (Mt 
5:7). A szegények mind itt vannak körülöttünk, 
a nyomorgók, az üldözöttek, a gyászolók, és a 
veszendők. Az irgalmasság cselekedeteire ma 
nagyobb szükség van, mint valaha volt. Isten az 
Ő sáfáraivá tett bennünket, s nem Ő vádolható a 
szenvedésért, a nyomorúságért, a mezítelenekért, s az 
emberiség szükségéért. Az Úr bőségesen gondoskodott 
javakról mindannyiunk részére. Adott nekünk bőségesen készleteket, melyekkel eny-
híthetjük ezeknek a szenvedőknek és hátrányos helyzetű embereknek a szükségleteit.    

Minden nap hallunk földrengésekről, háborúkról, áradásokról, vulkánokról, más 
katasztrófákról, és zavargásokról az egész világon, amelyek rombolást és nagy kárt 
eredményeznek, úgy az anyagi javakban, mint életekben. Mihelyt tudomást szerzünk 
egy szerencsétlenségről, azonnal cselekvésbe lépünk, hogy reagáljunk az ott élők 
szükségleteire. A katasztrófa milyenségének, a helynek, a gazdasági és a geopolitikai 
helyzetnek megfelelően dolgozzuk ki a segítségnyújtás módját. Azonnal felmérjük 
a helyzetet és a kárt, és kidolgozzuk a legmegfelelőbb segítségnyújtó tevékenységet. 

Továbbá, ha van egy kis békés időszak, a Szociális Osztály támogatást biztosít 
olyan dolgokhoz, mint például pénzügyi alapok gyűjtése, technikai segítségnyújtás, 
képzés, tanácsadás, tervek lefektetése és megvalósítása. Amihez van szakképzettsé-
günk, ott biztosítani akarjuk a szükséges felügyeletet és irányítást. Célunk az, hogy 
mindig a katasztrófa helyszínéhez legközelebbi helyi gyülekezetet hatalmazzuk fel a 
katasztrófát elszenvedők szükségleteinek az enyhítésére, akár élelmiszer, vagy ruha 
segély, akár takarók, sátrak, és más fedett menedékhelyek, vagy lelki támogatás és 
tanácsadás formájában.

Isten szeretetének megosztására a világnak annyira van szüksége, mint a repülő-
gépnek az üzemanyagra, hogy működni tudjon. A ti önkéntes adományaitok olyan 
„üzemanyagok”, amelyekkel „működtetni” tudjuk minden módon ezeket a nélkülö-
zőket. A ti közreműködésetek és ezen „üzemanyag” nélkül a legjobb erőfeszítéseink 
is kudarcba fulladhatnak. Nem kell mindenkinek elmenni egy távoli katasztrófához, 
de az adományaitok elérhetnek odáig. Kérünk benneteket, hogy a szívetek induljon 
meg arra, hogy részt vállaljatok ebben a nemes feladatban. Kérünk benneteket, ada-
kozzatok bőkezűen e célra. 

 
       

Testvéreitek a Szociális Osztályról

2016. február 6.
Szombat
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NAPJAINK ILLÉSE
„Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak 

nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak 
szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet 
átokkal” (Mal 4:5-6).

„Korunkban, közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt Isten embereket 
hív, akik egy népet fognak felkészíteni, helytállni az Úr nagy napján. Ma is, ezen 
utolsó napokban pontosan olyan munka vár elvégzésre, amilyet János elvég-
zett.” – TII 110.
Javasolt olvasmány: Étrendi és Táplálkozási Tanácsok, 173-192. (A gyermekek étrendje)

Vasárnap január 31.
1. ÉLET AZ IDŐK VÉGÉN
a. Mennyire jelentőségteljes az az idő, amelyben élünk? Mal 4:1, 5.

„[Keresztelő János] volt azok képviselője, akik ez utolsó időben élnek, akikre 
Isten szent igazságokat bízott, hogy a nép elé tárják és előkészítsék az utat Krisz-
tus második eljövetelére. János reformátor volt.” – ÉTT 59.
b. Milyen szolgálatra hívattunk el, amint szembenézünk a vég idejével? 

2Pt 3:11; Lk 16:13; 10:27.    

„Aki erős, kiegyensúlyozott jellemet akar építeni és minden tekintetben 
biztos alapon álló kereszténnyé óhajt válni, annak késznek kell lennie, hogy 
Krisztusért mindent odaáldozzon, mindent megtegyen, mert az Üdvözítő nem 
fogadhat el megosztott szolgálatot.” – AT 332. 

„Egyazon lelkülettel kell dolgozzunk, a Krisztusban lévő indulattal, s ha így 
teszünk, akkor, új élet fog jönni a gyülekezetbe.” – RH 1898. november 29.

2016. február 6.
Szombat

Napnyugta: H  16:51
Ro 17:31

6. Tanulmány

Malakiás próféta könyve 4:1, 5.
1  Mert íme, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és [olyanná] lesz minden kevély és minden gonosztevő, [mint] a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat.5  Íme, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.

Lukács evangéliuma 16:13.
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.

Lukács evangéliuma 10:27.
Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.

Péter apostol 2. levele 3:11.
Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,
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Hétfő február 1.
2. LEGYÉL ŐRÁLLÓ!
a. Mi az őrálló felelőssége? Ez 33:6-9.

„Az ősi időkben a Jeruzsálem és más városok falaira helyezett őrszemeknek a 
legfelelősségteljesebb helyzete volt. Megbízhatóságuktól függött a falakon belül 
mindenkinek a biztonsága. Mikor veszélyt vettek észre, akár éjjel, akár nappal, 
nem volt szabad csendben maradniuk. Rövid időközönként szólítgatniuk kel-
lett egymást, hogy mind ébren vannak-e, hogy nem ért-e veszedelem valakit 
közülük. Őröket állítottak magas helyekre, ahonnan be lehetett látni a fontos 
védelmi pontokat, ezek hallatták a figyelmeztetés kiáltását, vagy a jó hír hangját. 
Majd tovább adták egymásnak, mindaddig ismételve a szavakat, míg teljesen 
körül nem kiáltottak a városon.

Ezek az őrállók azokat az igehirdetőket képviselik, akiknek megbízhatóságá-
tól függ a lelkek üdvössége.” – 4B 288.   

„Nem annak van az ideje most, hogy elernyesszük az erőfeszítéseinket, hogy 
lanyhák és csüggedtek legyünk, nem annak, hogy a véka alá rejtsük a világossá-
gunkat, hogy sima dolgokat szóljunk, és hamisan prófétáljunk. Nem, nem! Ál-
mos őrizőknek nincs hely Sion falán! Minden erőt, minden képességet teljesen, 
tökéletesen Istennek kell szentelnünk!” – 2KB 296. 
b. Mit kellene megfontoljunk, napjainkat szemlélve? 1Kor 15:34; Rm 

13:11-12.

„Testvéreim! A föld történelmének legünnepélyesebb szakában élünk. Nincs 
időnk a bűnözésre. Mindenkor veszedelmes dolog törvényszegésben élni. Ám 
bizonyos értelemben ez különösen napjainkra vonatkozik. Az örökkévaló világ 
küszöbén állunk, sokkal komolyabban kell vennünk az időt és az örökkévalósá-
got, mint ezelőtt bármikor.” – BL 65. 

„Énókhot ugyanúgy kísértések kerülgették, mint bennünket… Nem szeny-
nyezték be őt korának uralkodó bűnei. Mi is tiszták és romlatlanok maradhatunk. 
Ő azon szentek képviselője volt, akik az utolsó idők veszedelmei és romlottságai 
közt élnek. Mivel hűen engedelmeskedett Istennek, az Úr magához ragadta őt. 
Azért a hűségesek, akik élnek és megmaradnak, ők is elragadtatnak majd. Az Úr 
elviszi őket e bűnös és romlott világból a menny tiszta örömeibe.” – 2B 86-87.  

Ezékiel próféta könyve 33:6-9.
6  Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver s utolér közülük valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utol, de vérét az őrálló kezéből kérem elő.7  És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben.8  Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.9  De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

Rómabeliekhez írt levél 13:11-12.
11  Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.12  Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:34.
Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
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Kedd február 2.
3. AZ ÚT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK MEGBÍZATÁSA 
a. Kik végzik az evangélium végső hirdetését? 2Tim 4:2; Jel 14:6-7; 

Mal 3:1. 

„[Idézve Jel 14:6-7.] A kinyilatkoztatás szerint ez az üzenet ’az örökkévaló 
evangélium’ része. Az evangélium prédikálásával Isten nem angyalokat, hanem 
embereket bízott meg. A mennyei angyalok e munka irányítását végzik. Isten 
gondjaikra bízta az emberiség megváltásáért indított nagy munkát, de az evan-
gélium tényleges hirdetését a földön Krisztus szolgái végzik.” – NK 279.
b. Mi mutatja, hogy mi vagyunk Krisztus második eljövetelének útké-

szítői, mint ahogyan Keresztelő János volt első eljövetelének útkészí-
tője? Ésa 40:3; Jn 1:23; Zsid 12:13.

„Keresztelő János munkája előképe a mi időnkben elvégzendő munkának. 
Az ő munkája, és azok munkája, akik előre haladnak Illés lelkében és erejében, 
hogy felébresszék a népet az érzéketlenségből, sok tekintetben ugyanaz. Krisztus 
eljön másodszor is, hogy igazságban ítélje meg a világot. Isten hírnökei, akik a 
figyelmeztetés utolsó üzenetét viszik a világnak, Krisztus második eljövetelének 
útját készítik elő, mint ahogyan János is előkészítette első adventjének útját.” – 
YI 1900. május 17. 
c. Miért fontos és nélkülözhetetlen az előkészület? Zsid 12:14; Lk 12:39.

„A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nemsokára meglepetéssze-
rűen szakad a világra. Isten Igéjének szorgalmas tanulmányozásával készülhet-
nek fel erre, s azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangba hozni… 
Isten ébredést és reformációt kíván.” – PK 388.

„Isten azt kívánja, hogy népe mielőbb felkészüljön az eljövendő válságra. 
Akár felkészültek, akár nem, szembe kell nézniük vele. És csak azok fognak 
megállni a megpróbáltatás és megkísértés időszakában, akik életüket Isten mér-
tékével összhangba hozták.” – AT 298.

Ésaiás próféta könyve 40:3.
Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!

Malakiás próféta könyve 3:1.
Íme, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; íme, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.

Lukács evangéliuma 12:39.
Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön.

János evangéliuma 1:23.
Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ésaiás próféta.

Timótheushoz írt 2. levél 4:2.
Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

Zsidókhoz írt levél 12:13.
És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.

Zsidókhoz írt levél 12:14.
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat:

Jelenések könyve 14:6-7.
6  És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,7  Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
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Szerda február 3.
4. SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK SZÍVÉT EGYMÁSHOZ FORDÍTJA
a. Mi a szülők különleges munkája, mire hívattak ők el? Lk 1:13-17; 

Péld 22:6.   

„Egy angyal érkezett a mennyből, és utasítást adott Erzsébetnek és Zaka-
riásnak arra nézve, miként neveljék és oktassák gyermeküket, s hogyan mun-
kálkodjanak Istennel összhangban azon hírnök felkészítésében, aki Krisztus 
eljövetelét hirdeti majd. Szülőkként hűségesen együttműködtek Istennel János 
jellemének a kiformálásában, alkalmassá téve őt annak a munkának a végzé-
sére, amit Isten jelölt ki számára, mint megfelelően felkészített munkásnak. 
Idős korukban, csodálatosan született gyermek volt János, akinek különleges 
munkát kell végeznie az Úrért, a szülők tehát okkal gondolhatták, hogy Ő majd 
gondoskodik is róla. Mégsem így okoskodtak, hanem az ország olyan helyére 
költöztek, ahol a gyermekük nem volt kitéve a nagyvárosi élet kísértéseinek, 
csábítást érezzen elhagyni a tőlük kapott tanácsokat és utasításokat. Kivették 
részüket a gyermek jellemének formálásából, hogy Isten tervei mindenképpen 
célt érjenek János életében. Nehogy az ő gondatlanságuk miatt ne legyen fiuk jó 
és bölcs [idézve Lk 1:7-9].” – ST 1896. április 16.     
b. Milyen különleges munkára hívatott el minden egyes ember? Mal 

4:4-6.  

„Apák és anyák, szíveteket fordítsátok oda az Úr keresésére, mert nagy fele-
lősség nyugszik rajtatok, hogy gyermekeitek jellemét a helyes irányba formáljá-
tok. Mindig tartsátok szem előtt az örökkévaló érdekeiket. Neveljétek őket úgy, 
hogy jellemük kifinomult, nemes legyen, hogy a legmagasztosabb jellemvoná-
sokat nyilváníthassák ki, s a világ és a menny előtt úgy legyenek ismeretesek, 
hogy ők Isten szolgálatára lettek kiválasztva…

Nagy áldás és lelki erő fog áradni azon családokra, akik a szükségtelen dol-
gok elhagyása mellett döntenek, s elszántan veszik föl magukra az előkészület 
munkáját az Úr eljövetelére. Isten a szülőkre bízta, hogy segítsenek a gyermeke-
iknek krisztusi tapasztalatot nyerni… 

Mutassátok be életetekben a Krisztushoz való hasonlóságot. Fejlesszétek a 
talentumaitokat, gyarapítsátok szellemi és fizikai képességeiteket, növekedjetek 
Isten szavának ismeretében, fejlesszétek a beszéd adományát. Egy istenfélő pél-
da tanúsítása által emeljétek fel mások előtt az Ige jellem átalakító hatalmát.” 
– RH 1911. október 5.    

Példabeszédek 22:6.
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

Malakiás próféta könyve 4:4-6.
4  Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül.5  Íme, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.6  És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Lukács evangéliuma 1:13-17.
13  Monda pedig az angyal neki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül neked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.14  És lészen teneked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén;15  Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.16  És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.17  És ez [Ő] előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.
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35356. Tanulmány - NAPJAINK ILLÉSE

Csütörtök február 4.
5. SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK FELADATA IS 
a. Miért volt szükséges, hogy Jánost szülei egy bizonyos étrenden ne-

veljék fel? Lk 1:15, Mt 3:4.  

„Az anya szokásai kihatnak a gyermekre, a jóra vagy a gonoszra. Az anyának 
uralnia kell sajátmagát az alapelvek által, gyakorolnia kell a mértékletességet, és 
az önmegtagadást, ha ő gyermeke jólétére törekszik. 

Isten fontos munkát jelölt ki Zakariás megígért gyermeke részére, egy 
oly munkát, mely gyors észjárást és határozott cselekvést követelt. Erőteljes 
fizikumúnak kellett lennie, valamint szellemileg és erkölcsileg erősnek. Úgy 
valósulhatott ez meg, hogy szokásait már csecsemőkorától kezdve gondosan 
irányították… Nyomatékosan javasoljuk, hogy a mértékletesség alapelvei sző-
jék át a család életét, hogy a szülők mértékletessége példa értékű legyen, hogy 
önmegtagadást és önuralmat tanítsanak a gyermekeknek és követeljék is meg 
tőlük – amennyire csak lehetséges, már csecsemőkortól kezdve.” – HS 208.209.   
b. Miért nagyon fontos oly sok erőfeszítést tenni gyermekeink nevelé-

sére? Péld 22:6; Zsol 127:3.   

„A gyermekkorban kialakított szokások bármely természetes adottságnál 
jobban meghatározzák, hogy az ember győz, vagy alulmarad az élet harcában. 
Az ifjúkor a magvetés ideje. Eldönti, milyen lesz a termés ebben az életben és az 
eljövendőben.” – JÉ 74.

Péntek február 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan fog életünkre hatni, ha Istent szeretjük mindenek felett? 
2. Milyen magatartása legyen ma egy hűséges őrállónak?    
3. Hogyan készülhetünk elő a közelgő válságra?
4. Milyen munkát bízott Isten napjaink családaira?
5. Hogyan taníthatjuk gyermekeinket a mértékletességre, és milyen hatással 

lesz az elsajátított ismeret későbbi éveikre?

Zsoltárok könyve 127:3.
Íme, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.

Példabeszédek 22:6.
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

Máté evangéliuma 3:4.
Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.

Lukács evangéliuma 1:15.
Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.
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AHOL A REFORMÁCIÓ KEZDŐDIK
„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a 

kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet” (Ez 36:26).
„Az ébredéseket mélységes önvizsgálat és alázatosság kísérte, a bűnösökhöz 

szóló ünnepélyes, komoly felhívások jellemezték, és mélységes szánalom azok 
iránt, akikért Krisztus vére hullt. Férfiak és nők tusakodva imádkoztak Istenhez 
mások üdvösségéért.” – NK 412. 
Javasolt olvasmány: Étrendi és Táplálkozási Tanácsok, 14-25. (A megújulás okai)

Vasárnap február 7.
1. ÖNVIZSGÁLAT
a. Mi legyen az első munkánk, amikor lelki reformációba kezdünk? 

2Kor 13:5; Rm 8:10. 

„Az igazi megújulás a szív megtisztításával kezdődik. Az elesettekért végzett 
munkánk csak akkor lesz igazán eredményes, ha a krisztusi kegyelem újjáalakít-
ja a jellemet, és a szív élő kapcsolatba kerül Istennel.” – NOL 119.
b. Mi az a belülről munkálkodó hatalom, ami nélkülözhetetlen egy 

külső reformáció véghezviteléhez? Tit 3:5; Ez 36:26-27.    

„Isten Lelkének halk és szelíd hangja meg tudja változtatni szívünket.” – 
PK 107.

„Az az elgondolás, hogy kívülről kezdjünk befelé haladni, sohasem vált be, 
és sosem fog beválni. Istennek az a terve veletek, hogy magában a minden nehé-
zségek gyökerében, a szívben kezdje, s akkor szívetekből az igaz élet elvei fognak 
fakadni, akkor reformáció lesz kívül és belül.” – ÉTT 32.

2016. február 13.
Szombat

Napnyugta: H  17:07
 Ro 17:41

7. Tanulmány

Ezékiel próféta könyve 36:26-27.
26  És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.27  És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Rómabeliekhez írt levél 8:10.
Hogyha pedig Krisztus tibennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 13:5.
Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.

Titushoz írt levél 3:5.
Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
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Hétfő február 8.
2. NÉZZÜNK KRISZTUSRA!
a. Mit látunk Krisztus példájában? Zsid 12:2; 1Pt 2:21-23.

„A törvény minden bűnt elítél és megköveteli az összes erényt, az embertől 
elvár egy külső tiszteletet, és megköveteli a lélek tisztaságát. ’Ímé – írja a zsol-
táríró – te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben 
bölcsességre tanítasz engem’ (Zsol 51:8). A törvény kifejezésre jutott Jézus élet-
ében. Ő mintaként szolgál az egész emberiség részére. Ő kiélte a törvényt. Az Ő 
tisztasága, nagylelkűsége, az igazság iránti odaadása, és Isten megdicsőítéséért 
való buzgósága kinyilatkoztatja a törvény tökéletességét. Minden cselekedete az 
Atya dicsőségének a kinyilatkoztatása volt. Ő minden volt, amit a törvény csak 
megkívánt, hogy legyen.” – RH 1901. február 26.   

„Krisztus élete az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség élete volt, és 
ebben minden embernek példát mutatott. Nekünk is éppúgy kell élnünk – az 
Ő erejével és az Ő útmutatásával – ahogyan Ő élt ezen a világon.” – NOL 119.
b. Milyen módon alakít át bennünket ez a szemlélés? 2Kor 3:18; Zsol 

119:11.

„Krisztus szemlélése által változunk meg. Ha az értelem állandóan múló, 
ideiglenes dolgoknál időzik, akkor ezek a dolgok fogják teljesen lekötni az elmét 
és hatást gyakorolni a jellemre, így Isten dicsősége elvész a szem elől és elfelej-
tődik. Lenézik azokat a lehetőségeket, amelyek abban vannak, hogy a mennyei 
dolgokkal szoros kapcsolatban állnak. A lelki élet meghal.” – SD 105. 

„Ahhoz azonban, hogy Jánoséhoz hasonló üzenetet hirdethessünk, hozzá 
hasonló lelki tapasztalattal kell rendelkeznünk. Ugyanannak a munkának kell 
végbemenni bennünk is. Istent kell szemlélnünk, és Őt szemlélve el kell veszíte-
nünk énünket szemünk elől.” – ESz 32.

„Az Isten Igéjével foglalkozó szív megerősödik Sátán ellen. Akik Krisztust 
teszik meg mindennapos társuknak, és benső barátjuknak, tapasztalni fogják, 
hogy a láthatatlan világ hatalmasságai veszik őket körül, hogy Jézust szemlélve 
ők is az Ő képmására fognak elváltozni. Szemlélés által az isteni mintára vál-
toznak át, jellemük meglágyul, kifinomul, és megnemesedik a mennyei ország 
számára.” – 4B 437. 

Zsoltárok könyve 119:11.
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:18.
Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.

Zsidókhoz írt levél 12:2.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

Péter apostol 1. levele 2:21-23.
21  Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett értetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:22  Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:23  Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre:
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Kedd február 9.
3. FÉLRETÉVE AZ ÉNT
a. Amikor ráébredünk a reform szükségességére, mi legyen az első lé-

pés annak véghezvitelében? Mk 8:34; 2Kor 10:5.   

„Keresztelő János tanítása sokak szívében nagy vágyat keltett fel, hogy Krisz-
tus áldásaiban részesüljenek és az igazságot befogadják… Nincs semmi, ami 
ellenállhatna a földet elborító erkölcsi sötétségnek, sem az indulatos vágy, sem 
az eltökélt akarat, sem a határozott cél, hanem egyedül csak a halál szemfödele. 
Hogy megkaphassák azon áldásokat, melyeket kiváltságukban állt megszerezni, 
ahhoz komolyan kellett dolgozniuk, meg kellett tagadni énjüket.” – YI 1900. 
május 17.

„Amikor Isten Lelke érinti a szívet csodálatos serkentő erejével, megalázza 
az emberi büszkeséget. A világi örömök, rang és hatalom értéktelennek tűn-
nek… Akkor az alázatosságot és az önfeláldozó szeretetet, amit az emberek oly 
kevéssé értékelnek, egyedüli értékké emelik. Ez az evangélium munkája, amely 
János üzenetének egy része volt.” – JÉ 104.
b. Milyen messze terjedő az énről való lemondás munkája? Fil 1:21; 

2Kor 5:14-15; Jn 3:30. 

„Mivel János hitben feltekintett a Megváltóra, az önmegtagadás magaslatára 
emelkedett fel. Nem az embereket igyekezett magához vonzani, hanem gondo-
lataikat mind magasabbra és magasabbra irányította, mígnem elmerültek Isten 
Bárányának szemlélésében. Hiszen ő maga csupán egy hang volt, egy kiáltás a 
pusztában. Örömmel vállalta most a visszavonulást és csendet, hogy minden 
szem az élet Világosságára tekinthessen.” – ESz 33.
c. Milyen legyen a viselkedése Isten igaz hírnökének? Rm 14:7-8; Gal 

2:20.

„Akik hűséggel betöltik hivatásukat, mint Isten hírnökei, nem követelnek 
tiszteletet a maguk számára. Az önzés megsemmisül a Krisztus iránti szeretettől. 
Felismerik, hogy feladatuk – Keresztelő Jánoshoz hasonlóan – hirdetni: ’Ímé, az 
Istennek Báránya, aki elveszi a világ bűneit!’ (Jn 1:29.)” – ESz 33.

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

János evangéliuma 3:30.
Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom.

Rómabeliekhez írt levél 14:7-8.
7  Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:8  Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 10:5.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:14-15.
14  Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,15  Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott.

Galátziabeliekhez írt levél 2:20.
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.

Filippibeliekhez írt levél 1:21.
Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
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Szerda február 10.
4. MÉRTÉKLETESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG
a. Hogyan segíti elő az étrend, hogy több eredményt érjünk el? 1Kor 

9:25-27. Mikor és hol alkalmazandó ez? Fil 2:5; 2Pt 1:5-8.   

„Először otthon kell gyakorolni a nagyszerű mértékletességi reformot, hogy 
igazán eredményesé válhasson ez a munka.” – RH 1877. augusztus 23.

„Isten népe világosságot kapott napjainkban az egészségügyi reformról, hogy 
megláthassák milyen sokat jelent az étvágyuk és indulataik bölcs felügyelete. 
Nagyon fontos, hogy jó és tiszta értelemmel bírjanak, hogy így felismerhessék 
az igazság szent láncolatát és hátat tudjanak fordítani a vonzó tévedéseknek, a 
megnyerő meséknek, amelyek elárasztották világunkat.” – 2SP 44.  

„Az étvágyat, a szenvedélyeket az értelem magasabb rendű erejének kell alá-
vetni. Ez az önfegyelem létfontosságú ahhoz a szellemi erőhöz és lelki érzékeny-
séghez, amely képessé tesz minket arra, hogy Isten szavának szent igazságait 
megértsük és gyakoroljuk. Ezért a mértékletességnek szerepe van a Krisztus 
második eljövetelére való felkészülésben is.” – JÉ 74.  
b. Hogyan bátorítsuk a fiatalokat arra, hogy uralják a gondolataikat? 

Rm 12:2; 1Pt 1:13.    

„Mindenkinek megvan a maga feladata, hogy felövezzük elménk derekait, 
éberek legyünk, vigyázzunk és imádkozzunk. Gondolatainkat szilárdan kell 
uralni, hogy azon dolgokon időzzenek, melyek az erkölcsi képességeket erő-
sítik. Az ifjúságnak már korán el kell kezdeni kialakítani a helyes gondolkodás 
szokását. Gondolatainkat fegyelmezni kell, hogy egészséges csatornában ára-
moljanak, és nem engedhetjük meg, hogy gonosz dolgokon időzzenek. A zsol-
táríró így kiált fel: ’Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem 
gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm’ (Zsol 19:15). 
Ahogyan Isten a szívben a Szentlélek által dolgozik, úgy az embernek együtt kell 
működnie vele. A gondolatokat fékezni, szabályozni kell, nem szabad engedni 
elkalandozni olyan dolgok felé, amelyek gyengítik és beszennyezik a lelket. A 
gondolatok tiszták kell legyenek, a szív elmélkedéseinek tisztának kell lenni, 
hogy a szájból kijövő szavak elfogadhatók legyenek a menny előtt, és hasznosak 
lehessenek a társaitoknak.” – RH 1888. június 12.  

Rómabeliekhez írt levél 12:2.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:25-27.
25  Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.26  Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos;27  Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Filippibeliekhez írt levél 2:5.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

Péter apostol 1. levele 1:13.
Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.

Péter apostol 2. levele 1:5-8.
5  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,2Pet 1:6  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,2Pet 1:7  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.8  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
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Csütörtök február 11.
5. ALÁZAT A SZOLGÁLATBAN
a. Mit kell megértenünk, hogy sikeresek legyünk a lelkek Krisztusnak 

való megnyerésében? Lk 14:8-11; Jn 3:30.    

„A dicsőség előtt van a megalázkodás. A menny azt a munkást választja 
magas poszt betöltésére, aki Keresztelő Jánoshoz hasonlóan alacsony beosztást 
vállal Isten előtt. A leggyermekibb tanítvány végzi Istenért a leghatékonyabb 
munkát. A mennyei értelmes lények azokkal tudnak együttműködni, akik nem 
a maguk dicsőségét keresik, hanem lelkek megmentéséért munkálkodnak. 
Aki mélységesen érzi az isteni segítség szükségességét, az könyörög érette, és a 
Szentlélek megmutatja neki Jézust. Ez megerősíti és felemeli a lelket, s a Krisz-
tussal való közösségből indul munkálkodni a bűneikben elveszettekért. Az ég 
felkente a küldetésre, ott is sikert arat, ahol sok tanult, magasan képzett ember 
kárt vallana.” – JÉ 369.
b. Mire van szükség a gyülekezetben ma? 1Pt 5:5-6.

„A lelkészekből és a gyülekezetből is szomorú módon hiányzik az alázat 
becses kegyessége. Az igazságot hirdetőknek túl jó véleményük van a saját ké-
pességeikről. A valódi alázat arra vezeti az embert, hogy Krisztust és az igazsá-
got magasztalja, s hogy megértse, hogy ő maga is mennyire teljesen az igazság 
Istenétől függ. Bár fájdalmas lehet megtanulni az alázat leckéit, mégis semmi 
sem válik annyira javunkra. Azért jár fájdalommal az alázat elsajátítása, mert 
fejünkbe száll a magunk hamis értékelése, így képtelenek vagyunk fölismerni 
mély szükségletünket.” – 4B 271-272.  

Péntek február 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit jelent a szívünk megváltoztatása és hogyan tudjuk ezt megvalósítani?
2. Hogyan tudjuk Jézus példáját követni, aki Isten törvénye iránt tökéletesen 

engedelmes életet élt?  
3. Mi történik, amikor Isten Lelke megérinti az embert?
4. Hogyan uralhatjuk a gondolatainkat, és hogyan hat ki ez a szavainkra? 
5. Hogyan segít az alázatosság a másokért végzett szolgálatunkban?

Lukács evangéliuma 14:8-11.
8  Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a fő helyre; mert netalán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az,9  És eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd neked: Engedd ennek a helyet! És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni.10  Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre; hogy mikor eljő az, aki téged meghívott, ezt mondja neked: Barátom ülj feljebb! Akkor neked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek.11  Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

János evangéliuma 3:30.
Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom.

Péter apostol 1. levele 5:5-6.
5  Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.6  Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
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REFORMÁCIÓ AZ OTTHONBAN
„Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú 

korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok” 
(Zsol 144:12).

„A gyermekek olyanok, amilyenné szüleik példaadással, tanítással és fegyel-
mezéssel nevelik őket. Ezért végtelenül fontos, hogy a szülők hűségesen Isten 
szolgálatára neveljék a fiatalokat.” – 5B 33. 
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 269-275. (Vallás a családban)

Vasárnap február 14.
1. A KEZDŐPONT
a. Kikre ruházta Isten a reformáció megkezdésének komoly felelőssé-

gét? Mal 4:6; Zsol 78:5-7.

„Ha felfognák a szülők a rajtuk nyugvó nagy felelősséget, mikor még a gyer-
mekeik ártatlan babák az otthonukban, akkor sok bűnt és nyomorúságot meg-
előzhetnének, mert mértékletességet tanítanának a családi tűzhelynél, s a gyer-
mekek az asztalnál minden nap gyakorlati leckéket kapnának. Parancsolatra új 
parancsolat, szabályra új szabály, a gyermekeket önuralom és önmegtagadásra 
tanítanák, s akkor valódi reform valósulna meg nagyon gyors folyamatban.” – 
HR 1877. május 1. 
b. Hol van a szülők bölcsességének a forrása? Ef 1:17; Jak 1:5. 

„A szülők vegyék elő a Bibliájukat és kutassák, hogy megértsék, hogy mit vár 
el Isten a gyermekeikkel kapcsolatban. Törekedjenek megérteni, hogy mit fog-
lal magába a szülői felelősség. Isten Igéjét kell szabályunkká tennünk a családi 
ügyeink intézésében.” – CE 230-231.  

„Azonban az ima, a Biblia kutatása, és a [szülők] buzgó lelkesedése e fontos köte-
lesség sikerét hozhatja, s idejük és törődésük százszorosan megtérül majd.” – Gy 41.

2016. február 20.
Szombat

Napnyugta: H  17:11
  Ro 17:50

8. Tanulmány

Zsoltárok könyve 78:5-7.
5  Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izraelben; amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;6  Hogy megtudja [azokat] a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek; és felkeljenek és hirdessék [azokat] fiaiknak;7  Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.

Malakiás próféta könyve 4:6.
És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Efézusbeliekhez írt levél 1:17.
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;

Jakab apostol levele 1:5.
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki.
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Hétfő február 15.
2. A REFORMÁCIÓ KITERJESZTÉSE
a. Mit az Úr szándéka a szülők hitével kapcsolatban? Péld 22:6; 2Tim 1:5.
 

„Hűségesen végezve otthoni kötelességeteket – az apa, mint a család papja, 
az anya pedig, mint egy otthoni misszionárius – megsokszorozzátok a család-
ból kifelé ható erőiteket a jóra. Gyarapítva az erőtöket, mind jobban alkalmassá 
váltok a gyülekezetben és az embertársaitok közt való munkálkodásra. Az által, 
hogy a gyermekeiteket magatokhoz és Istenhez erősítitek, úgy az apák, az anyák 
és a gyermekek is Isten munkatársaivá válnak.” – CH 430.
b. Mit kell tennetek, ha meghiúsítjátok azt, hogy Istent tegyétek az első 

helyre az életetekben és az otthonotokban? 1Jn 1:9; Jak 5:16. 

„Ha a család iránti kötelességeteket nem teszitek meg [szülők], akkor vall-
játok meg bűneiteket Isten előtt. Gyűjtsétek magatok köré a gyermekeiteket, 
és ismerjétek el a hanyagságotokat! Mondjátok el a gyermekeiteknek, hogy 
reformációt szeretnétek az otthonba, s kérjétek őket, hogy segítsenek nektek 
azzá tenni az otthont, aminek lennie kellene. Olvassátok el nekik Isten Igéjéből 
az erre vonatkozó útbaigazításokat! Imádkozzatok velük, és kérjétek Istent, 
oltalmazza meg az életüket és segítsetek nekik az otthonban előkészülni az Ő 
országára. Így kezdhetitek meg és folytathatjátok a valódi reformáció munká-
ját.” – RH 1904. április 21.     
c. Ha teljesen rábízzuk magunkat Istenre, akkor mi lesz majd a hűsé-

günk eredménye? Zsol 51:11-15; Ésa 60:2-3; Apcs 16:5.

„Amikor az Isten által adott nagy világosság ragyog az emberi eszközökön 
keresztül, egy nagy munka lesz majd elvégezve. A Szent Lélek feltárulásában az 
igazság erővel és hatalommal tisztán és világosan fog megmutatkozni. De ennek 
a munkának az otthonban kell elkezdődnie.

Helyesen végezve ezt a munkát otthon a szülői szívük meglágyul és felolvad. 
Azok a furcsa előítéletek, melyeket a gyülekezetben az atyafiak és testvérnők 
tápláltak, és gonoszságot eredményeztek, legyőzetnek és eltűnnek. Egy őszinte, 
pártatlan lelkület jön be, egy Krisztus hasonlatosságára átformálódott lelkület. 
Isten népe kész lesz majd feladni azon megrögzött vágyát, hogy a saját útjait 
kövesse, és a saját elgondolásait szorgalmazza, mert megértik, hogy Isten Fiának 
a jelenlétében vannak.” – RH 1902. július 15.      

Zsoltárok könyve 51:11-15.
11  Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.12  Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.13  Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.14  Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.15  Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.

Példabeszédek 22:6.
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

Ésaiás próféta könyve 60:2-3.
2  Mert íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.3  És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a neked feltámadt fényességhez.

Apostolok cselekedetei 16:5.
A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként.

Timótheushoz írt 2. levél 1:5.
Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.

Jakab apostol levele 5:16.
Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.



43438. Tanulmány - REFORMÁCIÓ AZ OTTHONBAN

Kedd február 16.
3. A GYÜLEKEZETRE GYAKOROLT HATÁS
a. Amikor reformáció megy végbe az otthonban, hogyan fog ez majd visz-

szatükröződni a gyülekezetben? Ef 5:27; Tit 2:14; Zsol 144:14.mr, 15. 

„A gyülekezet virágzásának alapját a családban fektethetjük le. Az otthoni 
életben uralkodó befolyásokat a gyülekezeti életbe is bevisszük, ezért gyüleke-
zeti kötelességeinknek otthon kell elkezdődniük.” – BO 270. 

„[Az Úr] azt akarja, hogy a reformáció munkáját otthon kezdődjék el, az 
apáknál és az anyáknál, s akkor a gyülekezet majd megismeri a Szentlélek 
munkálkodását. Mint a kovász, úgy fogja e munka átjárni a gyülekezetet. Az 
apáknak és anyáknak meg kell térni. Ők nem képezték ki arra magukat, hogy 
gyermekeik jellemét helyesre formálják és alakítsák.” – RH 1902. március 18.

„Isten a szerint méri a gyülekezet tagjait, amilyenek ők az otthonukban. 
Amikor Krisztus szavainak engedelmeskednek az otthonban, ennek a hatása 
kiterjed a gyülekezetre is.” – RH 1903. július 21.  
b. Hogyan hat ki az ember otthoni befolyása az ő hasznavehetőségére a 

gyülekezetben? 1Tim 3:5. Hogyan hat ez ki az örök életre való remé-
nyére? Mt 25:21.  

 

„Aki az evangéliumi szolgálatban dolgozik, az legyen odaadó a családi élet-
ében is. Elengedhetetlen dolog, hogy az az apa fejlessze tálentumait, amelyeket 
azért kapott Istentől, hogy az otthonát a mennyei család jelképévé alakítsa. Eh-
hez hasonlóan lelkészi munkájában is használnia kell az Istentől kapott képes-
ségeit, hogy lelkeket hozzon a gyülekezetbe. A család papjaként az otthonban, 
és Krisztus követeként a gyülekezetben, neki Krisztus jellemét kell példáznia az 
életében…

Akinek nem sikerül hűséges, józan ítélőképességű pásztornak válni az ottho-
nában, bizonyosan megbukik abban is, hogy a gyülekezetben, az Isten nyájában 
hűséges pásztor lehessen.” – RC 179.   

„A földi élet a mennyei élet kezdete. Az igazi földi nevelés bevezetés a menny 
alapelveibe. Itteni életünk kiképzés az ottani életre. Amik most vagyunk jellem-
ben és szent szolgálatban, az biztos előrevetített árnyéka annak, amivé leszünk.” 
– BO 448.

„A nagy reformmozgalomnak otthon kell kezdődnie. Az Isten törvény iránti 
engedelmesség a legfőbb indítéka a szorgalomnak, takarékosságnak, hűségnek, 
és az emberekkel szembeni igazságos bánásmódnak.” – Gy 343.    

Zsoltárok könyve 144:14 második része, 15.
...sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utcáinkon.15  Boldog nép az, amelynek így van dolga; boldog nép az, amelynek az Úr az ő Istene.

Máté evangéliuma 25:21.
Az ő ura pedig monda neki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.

Efézusbeliekhez írt levél 5:27.
Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

Timótheushoz írt 1. levél 3:5.
(Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)

Titushoz írt levél 2:14.
Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
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Szerda február 17.
4. FELKÉSZÜLÉS A BIZONYSÁGTEVÉSRE 
a. Amikor a szívünket érinti Isten Lelke, hogyan leszünk készek vála-

szolni? Ésa 6:8.  

„Mikor Isten valamilyen munkát el akar végeztetni az igazság előbbre vitelére, 
akkor benyomást tesz emberekre, hogy imádkozó komolysággal fáradozzanak 
az igazság bányáiban, hogy felfedezzék a drága, nemes ércet. Ezek az emberek 
krisztusi szívóssággal fognak fáradozni. Nem lankadnak, és nem csüggednek el. 
Az ilyenek Jézusban fogják elrejteni szem elől énjüket. Emberek fognak előretörni 
az Illés lelkével és erejével, hogy előkészítsék az utat az Úr Jézus Krisztus második 
eljövetelére. Az ő kötelességük, hogy egyenessé tegyék az egyenetlen dolgokat. 
Némely dolgokat le kell dönteni, némelyeket meg felépíteni. A régi kincset az 
igazság új keretébe kell helyezni. Isten Igéjét kell hirdetniük. Bizonyságtevésü-
ket nem szabad olyan vélekedéseknek és elgondolásoknak alakítani, melyeket 
ők tartanak megbízhatóknak, hanem az Isten szavának, mely él és mindörökre 
fennmarad. Krisztust kell magasztalniuk, a figyelem középpontjába helyezniük, s 
föl kell szólítaniuk a bűnösöket a bűnbánattartásra… Hirdetniük kell mindenek 
személyes felelősségét, hogy szeretetteljesek és előzékenyek legyenek, hogy csele-
kedjenek jót, és lelkeket nyerjenek meg Jézus számára.” – 1KB 212.  
b. Mi lesz az élő bizonyítéka a megújult szívnek? 2Kor 5:17; Kol 3:10; 

Mt 5:16.  

„Ha szívünk Isten Lelke által megújult, életünk bizonyságot tesz erről a tényről… 
Változás áll be jellemünkben, életünkben és szokásainkban. Tisztán, határozottan 
látható a különbség a között, amik voltunk, és amik újjászületésünk óta vagyunk. 
A jellem nem az alkalomadtán való jó vagy rossz cselekedetekben nyilvánul meg, 
hanem a mindennapi megszokott szavakban és cselekedetekben.” – JVÚ 55-56. 

„A mennyei Atyánk szeretete, a világnak adott egyszülött Fiának ajándé-
kában, elég ahhoz, hogy meglágyítson minden kemény, szeretet nélküli szívet 
és bűnbánóvá, gyöngéddé tegyen. Ennek ellenére a mennyei lények azt kell 
lássák azokban, akikért Krisztus meghalt, hogy érzéketlenek, közönyösek az 
Ő szeretetére, a szívük megkeményedett, és nem akarnak hálával és szeretettel 
válaszolni a minden jó dolgok Adományozójának? Elnyeljék-e a kevésbé fontos 
dolgok az ember minden erejét és képességét, hogy Isten szeretetére ne válaszol-
janak?… Növekvő hitre van szükségünk. Várnunk, vigyáznunk, imádkoznunk 
és dolgoznunk kell, könyörögni a Szentlélek bőséges kiárasztásáért, hogy a világ 
világossága lehessünk.” – FE 198-199.      

Ésaiás próféta könyve 6:8.
És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!

Máté evangéliuma 5:16.
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

Kolossébeliekhez írt levél 3:10.
És felöltöztétek amaz új [embert], melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
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Csütörtök  február 18.
5. ELMENVÉN AZ EGÉSZ VILÁGRA
a. Látva Krisztus közelgő második eljövetelét, milyen üzenetet kell hir-

detni ma? Sof 1:14; Ám 4:12.

„Nekünk a Krisztus közeli megjelenésében hívő népnek üzenetet kell közve-
títenünk: ’Készülj Istened elé’ (Ám 4:12).” – 8B 332. 
b. Mennyire lesz kiterjedt az evangélium hirdetésének a munkája? Ésa 

61:10-11; Mt 24:14; Jel 14:6.

„Eljött az idő, amikor Krisztus közeli eljövetele üzenetének az egész világon 
fel kell harsannia.” – 9B 14.
c. Hogyan lesz hirdetve az üzenet? Apcs 4:29-31.

„Szóljuk ma az igét szent bátorsággal!” – 2Sz 50.
„A trombitának biztos hangot kell adnia, mer az Úr nagy napjára való felké-

szülés idején élünk.” – Ev 148.
„Isten ezen választottaitól [akik az Ő hűséges követei] az igazság szét fog 

sugározni. Hallható lesz az ajkaikról, visszatükröződik a megjelenésükben, és 
látszani fog az életükben. Tisztaság és romlatlanság fogja jellemezni őket. Krisz-
tus kegyelme a jellemre finomító, nemesítő befolyással bír.” – RC 347.  

Péntek február 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan kezdhetik a szülők a reformáció munkáját az otthonaikban? 
2. Ha hűségesen teljesíted az otthoni kötelességeidet, hol munkálkodhatsz még 

hatékonyabban?
3. Hogyan mér bennünket Isten?
4. Hogyan lehetünk a világ világossága?
5. Mit kell belefoglalni a világnak adott igazság hirdetésébe?

Ésaiás próféta könyve 61:10-11.
10  Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.11  Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.

Ámós próféta könyve 4:12.
Azért hát ekképpen cselekeszem veled Izrael! Minthogy pedig ekképpen cselekeszem veled, készülj Istened elé, oh Izrael!

Sofóniás próféta könyve 1:14.
És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt;

Máté evangéliuma 24:14.
És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

Apostolok cselekedetei 4:29-31.
29  Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet,30  A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.31  És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

Jelenések könyve 14:6.
6  És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,
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ÜZENET LAODÍCEÁNAK
„Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, 

hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne lát-
tassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend 
meg a te szemeidet, hogy láss” (Jel 3:18).

„Mindenki keresse most az Urat! Isten népe nem fogja kiállni a próbát, 
ha nem történik meg köztük egy ébredés és egy reformáció. Az Úr egyetlen 
önhitt, magabízó embert sem fog beengedni az igazaknak készített lakóhe-
lyekre.” – 7B 200.
Javasolt olvasmány: A Te Igéd Igazság, 237-241. (Jel 3:8-21. versek magyarázata) 

Vasárnap február 21. 
1. A LAODÍCEAI ÁLLAPOT
a. Milyen állapotban van túlnyomórészt a hitvalló keresztény világ ma? 

Ésa 3:28.

b. Milyen veszélyes állapotban van Krisztus gyülekezete a laodíceai 
korszakban? Jel 3:17.

„Sokan vannak olyanok, akik büszkék magukra, a lelki gazdagságukra, 
az igazság ismeretükre, de az öncsalás bűnében élnek. Ha a gyülekezet tagjai 
megalázzák magukat Isten előtt buzgó és nem félszívű, élettelen tettekkel, akkor 
Isten elfogadja majd őket.” – RH 1890. december 23. 

„Krisztus nem veheti föl az önhittségükben megelégedettek neveit. Nem 
könyöröghet azokért, akik nem érzik segítsége szükségességét, akik azt állítják 
magukról, hogy mindent tudnak, és mindennel rendelkeznek.” – TII 239. 

2016. február 27.
Szombat

Napnyugta: H  17:22 
Ro 18:00

9. Tanulmány

Ésaiás próféta könyve 3:28.
És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét esszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat!

Jelenések könyve 3:17.
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:
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47479. Tanulmány - ÜZENET LAODÍCEÁNAK

Hétfő február 22.
2. NYÍLT BIZONYSÁGTÉTEL LAODÍCEÁNAK
a. Milyen feddést ad Krisztus az Ő hitvalló népének? Jel 3:15-16.

„A Laodíceai gyülekezetnek szóló üzenet egy lesújtó feddést tartalmaz, ami 
alkalmazható Isten jelen időben élő népére.” – RH 1873. szeptember 16.
b. Milyen üzenet hangzott el, hogy helyrehozza a laodíceai állapotot, 

de mégis elutasították Minneapolisban az 1888-as Generál Konfe-
renciai Gyűlésen? Jel 3:18; 18:1.  

„Az üzenet, amit A. T. Jones, és E. J. Waggoner hirdetett, Istennek a Laodíceai 
gyülekezet részére szóló üzenete, és jaj mindenkinek, aki vallja, hogy hisz az 
igazságban, és mégsem tükrözi vissza az Isten adta fénysugarakat…” – 15MR 92.

„(Az Úr) üzenetét és hírnökeit mégsem fogadták be, hanem megvetéssel il-
lették. Vágytam rá, hogy akiknek a legnagyobb szükségük van az isteni szeretet 
üzenetére, meghallanák, amint Krisztus a szívük ajtaján kopogtat, és beereszte-
nék a mennyei vendéget. Azonban némelyek szívén hiába zörgetett az Úr. Azzal, 
hogy elvetették a Minneapolisban hirdetett igazságot, bűnt követtek el. Sokkal 
súlyosabb bűnt követtek el az által, hogy éveken át ugyanazt a gyűlöletet melen-
gették Isten két hírnöke ellen, hogy elvetették az igazságot, melyet a Szentlélek 
sürgetett, hogy fogadnák be.” – 2KB 507.

„A próba ideje közel van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása máris 
megkezdődött Krisztus, a bűnbocsátó Megváltó igazságának kinyilatkoztatásá-
val. Ez a kezdeti fénye annak az angyalnak, melynek dicsősége betölti majd az 
egész földet.” – 1Sz 333.

„Ennek az igazságnak az elfogadására, valamint az előre kialakított vélemé-
nyek feladására való hajthatatlanság mutatkozott meg Minneapolisban az Úr 
küldöttei – E. J. Waggoner és A. T. Jones – ellenzőinek körében. Az ellenszegülés 
szítása révén Sátán sikerrel járt abban, hogy népünktől nagymértékben elzárja 
a Szentlélek különös erejét, melyben Isten részesíteni kívánta őket. Az ellenség 
megakadályozta őket annak megszerzésében, ami felruházhatta volna őket azzal 
a képességgel, hogy elvigyék az igazságot a világnak, mint ahogy az apostolok 
tették pünkösd napját követően. Elutasították a világosságot, amelynek az egész 
földet be kell ragyognia dicsőségével, és így testvéreink nagyon visszatartották 
azt a világtól.” – 1Sz 222.

Jelenések könyve 3:15-16.
15  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.16  Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.

Jelenések könyve 3:18.
Azt tanácslom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

Jelenések könyve 18:1.
És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
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Kedd február 23.
3. ÉGVE TARTANI A GYERTYATARTÓT
a. Milyen figyelmeztetés szól részünkre? Jel 2:5; Jób 18:5-6; Jer 25:10.

„Ha nem teljesítjük megbízatásunkat, ha a gyertyatartó nem akar világítani, 
ha nem adjuk tovább a világnak a reánk bízott nagyszerű igazságot, akkor a 
gyertyatartó ki lesz mozdítva helyéről.” – RH 1887. június 7. 

„Van egy figyelmeztető üzenetünk a gyülekezet részére. Isten azt mondja 
nektek: ’Légy buzgóságos, és térj meg!’ ’Hamar eljövök ellened, és a te gyer-
tyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz’ (Jel 2:5). Elpazaroltátok 
a drága időt, amikor lelkeket nyerhettetek volna meg Krisztusnak – lelkeket, 
akik szeretetetek által felüdülhettek volna, de elvesztek. Minden gyülekezeti 
tagnak fel kellene most ébrednie a kötelességére. Isten segítsen meg benneteket, 
hogy felvegyétek a terhet! A gyülekezet tagjai imádkozzanak, böjtöljenek, és 
higgyenek! A szülők szívei forduljanak a gyermekeik felé, s a gyermekek szívei 
a szüleik felé. ’Nehogy eljöjjek – mondja az Úr – és meg ne verjem a földet 
átokkal.’ ” – HS 286-287.  

„Az élő keresztény az, aki nem hagyta el az első szeretetét, és gyertyatartója 
nincs kimozdítva helyéből.” – RH 1892. november 1.
b. Mit kell tennünk a világosságunkkal? Mt 5:16; Lk 11:33. Mire van 

szükségünk azért, hogy a világosságunk ragyogjon? Mt 25:4. 

„Jézusra kell néznünk, és vissza kell tükröznünk az Ő lelkületét. Az Ő szere-
tetének és jóságának világosságában kell élnünk, s az Ő dicsőségét másokra is rá 
kell sugároznunk.” – ÉÉM 202.

„A gyülekezet ébredjen fel, és világítson! Minden család gyakorolja az ön-
megtagadást, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt a saját körülményeik javí-
tására. Akik valóban az Úr oldalán állnak, azok önmegtagadók és önfeláldozók 
lesznek. Isten dicsőségére fognak enni és inni, kerülve azt, hogy mértéktelenség 
által megrontsák a lelküket, s a testüket. Akkor a gyülekezet állapota tanúsítja 
majd, hogy a gyertyatartója nincs kimozdítva a helyéből. Ha a gyülekezet tagjai 
nem végzik az Isten által rájuk bízott munkát, akkor az egészségügyi reform 
majd nélkülük halad előre, és láthatóvá válik az, hogy Isten kimozdította a he-
lyéből a gyertyatartóikat. Akik nem fogadják el, és nem élik ki a világosságot, 
hátra lesznek hagyva.” – 13MR 339.     

Jób könyve 18:5-6.
5  Sőt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzüknek szikrája.6  A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövétneke kialszik felette.

Jeremiás próféta könyve 25:10.
És elveszem tőlük az öröm szavát, a vigasság szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, a malmok zörgését és a szövétnek világosságát.

Máté evangéliuma 5:16.
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Máté evangéliuma 25:4.
Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.

Lukács evangéliuma 11:33.
Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.

Jelenések könyve 2:5.
Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
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Szerda február 24.
4. OLAJ AZ EDÉNYEINKBEN
a. Mi a hasonlóság a laodíceai állapot, és az öt balga szűzzel ábrázolt 

gyülekezet állapota között? Jel 3:15, 18; Mt 25:3, 8-10. 

„[Jézus] az alvó tanítványokban az alvó gyülekezet képviselőit látja. Mikor 
virrasztaniuk kellene, szunnyadoznak.” – TII 128.

„A gyülekezet állapotát a balga szüzek ábrázolják, és ezt mutatja be a laodí-
ceai állapot is.” – RH 1890. augusztus 19. 

„Bár Krisztus hitvalló követői szánalmas állapotban vannak, ők még sincse-
nek olyan sajnálatos helyzetben, mint azok a balga szüzek, akiknek lámpásai 
kialudt, és már nem volt idejük arra, hogy megtöltsék azokat olajjal. Amikor 
megjött a vőlegény, azok, akik készen voltak, bementek vele együtt a menyeg-
zőre, azonban amikor a balga szüzek megérkeztek, az ajtót már bezárták, és túl 
késő volt az, hogy őket beengedjék a menyegzőre. Azonban a Hű Tanú a lágy-
melegeket nem úgy mutatja be, mint reménytelen eseteket. Még van esély arra, 
hogy orvosolják a helyzetüket, s a laodíceai üzenet tele van bátorítással; mert a 
bűnbe esett, visszahanyatlott gyülekezet még megvásárolhatja a hit és szeretet 
aranyát, még megszerezheti Krisztus igazságosságának hófehér ruháját, hogy ne 
láttassék ki az ő mezítelenségének rútsága.” – RH 1894. augusztus 28.    
b. Mire van szüksége a szunnyadozó, lágymeleg gyülekezetnek? Mt 

25:4, 7; 3Móz 24:2.

„Isten arra kér benneteket, hogy világítsatok. Szeretetteljes nagy gondosság-
gal készítsétek fel lámpásaitokat, töltsétek meg edényeiteket a kegyelem olajával, 
és tartsátok azt rendben és égve, hogy a világosságotok fénylőn és tisztán ra-
gyoghasson e világ erkölcsi sötétségében. Mindazok, akik tartják az igazságot, 
tartsák azt igazságosságban, becsüljék meg értékét és szentségét. Kérjenek 
Istentől bölcsességet, hogy elküldhessék annak fénysugarait az élet minden 
fő- és mellékútjára. Ha bennünket megszentelt az igazság, akkor mélyen és ma-
radandóan átjárja lelkünket az érzés, hogy mennyire fontos ez. Ez lesz majd az 
ételünk és az italunk, hogy engedelmeskedjünk az igazságnak, és adjuk tovább 
a drága fényt másoknak.” – RH 1893. február 7.

Mózes 3. könyve 24:2.
Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak.

Máté evangéliuma 25:3, 8-10.
3  Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat;8  A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.9  Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak.10  Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és akik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.

Máté evangéliuma 25: 4, 7.
4  Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.7  Akkor felkelének mind azok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat.

Jelenések könyve 3:15,18.
15  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.18  Azt tanácslom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
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Csütörtök február 25.
5. FÉNYHORDOZÓK A VILÁGNAK
a. Mi a munkánk Laodícea megítélésének a korszakában? Jel 3:19-21; 

14:6.    

„Egy értékes világosságunk van, amit a nép elé kell tárnunk, és örvendez-
nünk kell, hogy van egy üzenetünk erre az időszakra, és ez a jelen időre szóló 
igazság. Az üzenet, hogy Krisztus a mi igazságosságunk, sok-sok léleknek hozott 
felüdülést, és Isten azt mondja népének: ’Menjetek előre!’ ” – RH 1889. július 23. 

„Magasra kell emelniük Jézust mindazoknak, akik hallották a figyelmezte-
tő üzenetet. Be kell mutatniuk Őt az árnyékképekben, a szimbólumokban, a 
próféták kinyilatkoztatásaiban, a tanítványoknak adott feltáró tanításokban és 
a nagyszerű csodákban, melyeket az emberek fiaiért vitt véghez. Kutassátok az 
Írásokat, mert azok tesznek Róla bizonyságot!

Ahhoz, hogy megállhassatok a nyomorúság idején, meg kell ismernetek 
Krisztust, és élnetek kell az Ő igazságával, melyet a bűnbánó bűnösnek tulaj-
donít.” – 1Sz 333.
b. Milyen állapot lesz Krisztus maradék gyülekezetében, amely tanúbi-

zonyságul szolgál majd a világnak? Jn 17:20-21; Zsid 13:1; 1Pt 3:8-9. 

„Az az Isten akarata, hogy népe között egység és testvéri szeretet legyen… 
Míg az igazság egyetlen alapelveit sem áldozzuk fel, állandóan törekedjünk arra, 
hogy elérjük az egység eme szintjét.” – PP 484.

Péntek február 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen az a szomorú állapot, amiben a gyülekezet a laodíceai korszakban van? 
2. Mi gátolta meg azt, hogy Isten népe megkapja a Szentlélek különös erejét 

több mint 100 évvel ezelőtt? 
3. Hogyan ragyogtathatjuk a világosságunkat?  
4. Milyen reményünk lehet, ismerve a különbséget Laodícea és az öt balga szűz 

között?
5. Mi Isten akarata reánk vonatkozóan erre az időszakra?

János evangéliuma 17:20-21.
20  De nemcsak ő értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd énbennem;21  Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

Zsidókhoz írt levél 13:1.
Az atyafiúi szeretet maradjon meg.

Péter apostol 1. levele 3:8-9.
8  Végezetre mindnyájan [legyetek] egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek:9  Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,

Jelenések könyve 3: 19-21.
19  Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.20  Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.21  Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében.

Jelenések könyve 14:6.
És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,
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2016. március 5.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Egy iskola részére Kolumbiában

„A legfontosabb dolgok közé tartozik olyan 
iskolákat alapítani, ahová elküldve gyermekeiket, 
a szülők továbbra is felügyelhetnek rájuk, s ők 
otthonaikban tovább gyakorolhatják a segítő-
készség leckéit… Sokkal többet tehetnénk a 
gyermekek megmentéséért és oktatásáért… Ez 
olyan ügy, ami megéri a legnagyobb erőfeszíté-
seket is.” – Gy 212.

A megbízatásban, amit Jézus Krisztus adott az 
emberiségnek, a fő helyet foglalja el az oktatás és ne-
velés munkája. Ezt a munkát sikeresen kell végbevinni 
minden léleknek, aki elfogadta Krisztust, mint személyes Üdvözítőt. Itt Kolumbiá-
ban mi tapasztalatból tudjuk, hogy az evangélium magvetésének legjobb módja a mi 
intézményeinkben a gyermekek és ifjúság oktatásán és nevelésén keresztül történik, 
hogy megtanítsuk őket az Isten Igéjére alapozott evangéliumi elvekre.

Tizenegy évvel ezelőtt megalapítottunk, és elkezdtünk egy iskolát, hogy meg-
őrizzük és tanítsuk a gyermekeinket azon alapelvekre, amelyek a hitünk részét 
képezik. Isten nagymértékben megáldotta a munkát, és mások is, akik nem tagjai 
a gyülekezetünknek, érdeklődést mutattak arra, hogy gyermekeiket a mi intézmé-
nyünkbe küldjék. Válaszul erre az érdeklődésre, kiterjesztettük a meghívást minden 
gyermek részére, aki szeretne a mi oktatási intézményünkben tanulni, és beírtuk 
őket a megfelelő iskolaosztályainkba. Ennek eredményeként ezen tanulók közül 
sokan, akik már elvégezték az iskolát, szövetséget kötöttek az Úrral, és ezt kereszt-
séggel pecsételték meg.  

Napjainkban nem könnyű támogatni az intézményeinket. Bár engedélyt kaptunk 
az Oktatásügyi Minisztériumtól, nekünk nincs megfelelő infrastruktúránk a projekt 
arányos fejlesztésére. A saját erőforrásainkból kell építenünk. Hisszük, hogy az ok-
tatás és a nevelés egy kifizetődő beruházás, amire érdemes beruházni, ha ugyanis a 
gyermekeinket a világi oktatási intézményekbe küldjük, ott ki lesznek téve annak, 
hogy nem megfelelő oktatást kapnak, ami árt a lelki és erkölcsi fejlődésüknek. 

Ezért kérünk benneteket nagylelkűségre, és kérünk benneteket, adakozzatok 
jókedvvel a forrásaitokból az oktatás és nevelés e nagyon fontos munkájára. Imánk 
az, hogy Isten áldása áradjon ki minden olyan nagylelkű adakozóra, akik készségesen 
segítenek nekünk e cél elérésében: „Oktatni, nevelni, ami kifizetődő.”

Testvéreitek és testvérnőitek Kolumbiából
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A RÉGI KEGYESSÉG FELÉLESZTÉSE
„Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, 

ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket 
a saját dicsőségével és hatalmával elhívott” (2Pt 1:3).

„Csak akkor támadhat fel újra az őskeresztény hit és kegyesség Isten hitvalló 
népe között, ha Isten törvénye visszakapja jogos helyét.” – NK 426.
Javasolt olvasmányok: Krisztus Példázatai, 234-236. (A talentumok [A befolyás]) 

    Colporteur Ministry, 72-75. 

Vasárnap február 28.   
1. A MARADÉK GYÜLEKEZET LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE
a. Mi a gyülekezet leglétfontosságúbb és legsürgetőbb szükséglete? 

Hós 6:1-2; Ésa 57:14-15.

„Az igaz vallásosság feléledése közöttünk, erre van legjobban és legsür-
gősebben szükségünk. Ez kell legyen a legfontosabb munkánk.” – RH 1887. 
március 22.
b. Hogyan valósul meg igazán egy megújulás? Zak 4:6; Jn 3:5-6.
 

„A Szentlélek vezetése által kísért megújulásra és reformációra van szük-
ség. A megújulás és a reformáció két különböző dolog. A megújulás a lelki 
élet megelevenedését, az értelem és szív erőinek megélénkülését, azaz a lelki 
halálból való feltámadást jelenti. A reformáció mögött pedig újjászerveződés, 
elgondolások és tanítások, valamint szokások és tettek megváltozása áll. A re-
formáció nem teremheti meg a szentség jó gyümölcseit, ha nem kapcsolódik 
össze a Lélektől indított megújulással. A megújulásnak és reformációnak el kell 
végezniük kijelölt feladatukat, és ebben a tevékenységben egyesülniük kell.” – 
RH 1902. február 25.  

2016. március 5.
Szombat

Napnyugta: H 17:32
Ro 18:09

10. Tanulmány

Ésaiás próféta könyve 57:14-15.
14  És szól [egy szó]: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat, vegyetek el [minden] botránkozást népem útáról.15  Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.

Hóseás próféta könyve 6:1-2.
1  Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!2  Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt.

Zakariás próféta könyve 4:6.
És felele, és szóla nekem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

János evangéliuma 3: 5-6.
5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.6  Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.
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Hétfő február 29. 
2. A HELYREÁLLÍTÁS MUNKÁJA
a. Mit foglal magába a küldetésünk? Ésa 58:12; Apcs 3:20-21.

„A Krisztus második eljöveteléről szóló üzenetet élő erőnek kell kísérnie. 
Nem szabad addig megnyugodnunk, amíg nem látjuk, hogy lelkek térnek meg 
az Úr eljövetelének boldog reménységére. Az apostolok napjaiban az általuk hir-
detett üzenet valóságos munkát végzett: lelkek fordultak el a bálványoktól, hogy 
az élő Istennek szolgáljanak. A napjainkban végzendő munka olyan nagyon 
valóságos, az igazság pedig hasonlóan igazság; a különbség az, hogy nekünk ezt 
az üzenetet annyival komolyabban kell hirdetnünk, amennyivel az Úr eljövetele 
közelebb van. Az időszerű üzenet határozott, egyszerű, és mélységesen fontos. 
Úgy kell éljünk, mint akik ezt komolyan gondolják. Várakozva, őrködve, dol-
gozva, imádkozva figyelmeztessük a világot. Ez a mi feladatunk.” – Ev 148.
b. Hogyan találkozott Nehémiás ellenállással, amikor Jeruzsálem falait 

építette újjá a fogság után? Neh 6:3. Mit tanulhatunk ebből a tapasz-
talatból? 

„Az a helyreállítási munka és reformáció, amelyet a hazatért foglyok Zorobá-
bel, Ezsdrás és Nehémiás vezetésével végeztek, a lelki helyreállításnak olyan pél-
dáját tárja elénk, amit a föld történelmének záró napjaiban kell véghezvinni. Izráel 
maradéka gyenge, esendő nép volt, kitéve ellenségei rontásának. Isten azonban 
velük akarta megőriztetni a földön a maga és törvénye ismeretét. Ők voltak az 
igazi istentisztelet és szent kinyilatkoztatások őrei. Különböző tapasztalatokban 
volt részük Jeruzsálem falai és a templom építése közben. Heves támadásokat 
kellett kivédeniük. Súlyos terhet hordtak a munka vezetői, de megingathatatlan 
bizalommal és alázatos lélekkel mentek előre. Szilárdan bíztak Istenben és hitték, 
hogy diadalra viszi igazságának ügyét. Ezékiás királyhoz hasonlóan Nehémiás 
is ’ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait... 
ezért vele volt az Úr’ (2Kir 18:6-7).” – PK 418-419.

„Isten Illéshez, Nátánhoz és Jánoshoz hasonló emberekre vár – olyan embe-
rekre, akik pontosan tolmácsolják üzenetét, tekintet nélkül a következmények-
re; akik bátran megmondják az igazságot, még ha az mindenük feláldozásába 
kerül is.” – PK 92.

Nehémiás könyve 6:3.
Küldék azért követeket hozzájuk ilyen üzenettel: Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá; megszűnnék e munka, ha attól eltávozván, hozzátok mennék.

Ésaiás próféta könyve 58:12.
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

Apostolok cselekedetei 3:20-21.
20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.21  Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.
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Kedd március 1.
3. ROKONSZENVEZÉS A BŰNNEL
a. Hogyan határozza meg a Biblia a bűnt? 1Jn 3:4. Hogyan tekint Isten 

a bűnnel oktalanul rokonszenvezőkre? Tit 3:10-11; Ef 5:11.
 

„A ma végrehajtandó reformációs munkában szükség van Ezsdrásokra és 
Nehémiásokra, akik nem szépítgetik, és nem mentegetik a bűnt, hanem bátran 
megvédik Isten méltóságát. Azok, akikre ennek a munkának a terhe nehezedik, 
nem hallgathatnak a gonoszság láttán, és nem takarhatják be a bűnt a hamis kö-
nyörület köpenyével. Tudjuk, hogy Isten nem személyválogató, és, hogy a kevés 
emberrel szemben gyakorolt szigor irgalmasságnak bizonyul a tömegek iránt. 
Azt sem felejthetik el, hogy a bűn megfeddőjében Krisztus Lelkének mindig 
meg kell mutatkoznia.” – PK 417.

„Napjainkban a bűn, és a bűnt elkövetők iránti rokonszenvezés veszélyes a 
gyülekezet jólétére nézve. Nektek a könnyezőkhöz és sírókhoz irgalmasnak kell 
lenni. De az az őrálló, aki mentegeti a helytelenséget, és védelmezi a bűnöst, 
nem a Biblia szerinti irgalmasságot cselekszi.” – ST 1881. január 6. 
b. Feddés nélkül maradjon-e a bűn? Ef 5:11; 2Tim 4:2.  

„Mikor hallatszik majd a gyülekezetekben ismét a hűséges rendreutasítás 
szava: ’Te vagy az az ember!?’ [Lásd: 2Sám 12:7.) Ha ezek a szavak nem csak 
ritkán hangoznának, akkor többször megtapasztalhatnánk Isten hatalmát. 
Isten követői ne panaszkodjanak addig eredménytelen fáradozásaikról, míg 
meg nem bánják a siker utáni vágyukat, és le nem győzik törekvésüket, amely 
arra irányul, hogy emberek tetszését elnyerjék, mert ez oda vezet, hogy el-
nyomják az igazságot, és azt kiáltják: ’Békesség!’ – noha Isten nem hirdetett 
békét.” – ESz 94.

„[Idézve: Jn 20:23.] Itt nem arról van szó, hogy Krisztus szabad kezet ad 
mások megítéléséhez. A hegyi beszédben ezt meg is tiltotta. Az ítélet egye-
dül Isten joga. A gyülekezet szervezeti rendjén belül azonban felelősséget 
helyezett az egyes személyekre is. A gyülekezetnek kötelezettségei vannak 
azok iránt, akik bűnbe estek: figyelmeztetni, útbaigazítani, és ha lehetséges, 
helyrehozni és építeni…

Lelkiismeretesen törődj a vétkezővel. Figyelmeztess minden lelket, aki 
veszélyben van. Ne engedd, hogy bárki is megcsalja magát. A bűnt tárd fel. 
Hivatkozz rá, hogy Isten mit mond a hazugságról, szombatrontásról, lopásról, 
bálványimádásról és minden más gonoszságról. ’Akik ilyeneket cselekszenek, 
Isten országának örökösei nem lesznek’ (Gal. 5:21).” – ESz 309-310.

Efézusbeliekhez írt levél 5:11.
És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;

Efézusbeliekhez írt levél 5:11.
És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;

Timótheushoz írt 2. levél 4:2.
Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

Titushoz írt levél 3:10-11.
10  Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld;11  Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.

János apostol 1. levele 3:4.
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
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Szerda március 2.
4. KOMOLYAN CSELEKEDNI A HELYESET
a. Mennyire fogják komolyan venni Isten hírnökei az igazságot? Ésa 58:1.

„A csaknem általános hitehagyásnak mai időszakában Isten felszólítja 
hírnökeit, hogy Illés lelkületével és erejével hirdessék Isten törvényét. Amint 
Keresztelő János Jézus első eljövetelére készítve a népet a tízparancsolatra hívta 
fel a figyelmüket, úgy kell nekünk is határozott hangon hirdetnünk az üzene-
tet: ’Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő ítéletének 
órája’ (Jel 14:7). Illés prófétát és Keresztelő Jánost jellemző komolysággal kell 
törekednünk elkészíteni az utat Krisztus második eljövetelére.” – TII 110.  

„Üzenetünknek éppoly határozottnak kell lenni, mint Jánosé volt. Ő kirá-
lyokat feddett meg törvényszegésükért. Noha élete veszélyeztetve volt, nem 
habozott Isten Igéjét kinyilatkoztatni. Nekünk is ugyanilyen hűséggel kell 
végeznünk munkánkat.” – ESz 32.
b. Hogyan válaszolunk gyakran a reformáció munkáját szorgalmazó 

felhívásra, és hogyan hat ez ki másokra?  5Móz 20:8.

c. Mire emlékezhetünk ezekben az időkben? Ésa 35:4; Mt 28:20.ur.

„Illésnek nem lett volna szabad a kötelesség helyéről elmenekülnie. Jézabel 
fenyegetésének hallatára oltalomért kellett volna fordulnia ahhoz, aki megbíz-
ta Jahve becsületének megvédésével. Azt kellett volna mondania a követnek, 
az Isten, akiben bízik, meg fogja oltalmazni a királyné gyűlöletével szemben. 
Tudnia kellett volna, hogy Isten nem hagyja el. Hiszen csak néhány óra telt el 
azóta, hogy látta Isten hatalma csodálatos megnyilatkozását. Ha ott marad, 
és Isten erejével, benne elrejtőzve, rendíthetetlenül kitart az igazság mellett, 
senki sem árthat neki. Az Úr megbünteti Jézabelt, és ez újabb csodálatos győ-
zelmet jelent Illés számára. Ennek a királyra és a népre gyakorolt hatása nagy 
reformációt eredményezett volna.” – PK 102.

Mózes 5. könyve 20:8.
Még tovább is szóljanak az elöljárók a néphez, és ezt mondják: Kicsoda olyan férfi, aki félénk és lágy szívű? Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy az ő atyjafiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve.

Ésaiás próféta könyve 58:1.
Kiálts [teljes] torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.

Ésaiás próféta könyve 35:4.
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Íme, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!

Máté evangéliuma 28:20.ur.
...és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
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Csütörtök március 3.
5. A PÉLDA EREJE
a. Mennyire hatékony és messze terjedő a példa ereje? 1Tim 4:12; Ésa 62:10.   

„A gyülekezet csak ritkán emelkedik magasabbra, mint lelkipásztora. A lel-
készben élő világot szerető lelkület végzetesen kihat a többiekre. A tagok az ő 
hiányosságaival takaróznak, az alá rejtik világot kedvelő lelkületüket…

A lelkipásztorok legyenek a nyáj példaképei. Tanúsítsanak olyan olthatatlan 
szeretetet az emberek üdvössége iránt, mint amilyet a tagokban szeretnének 
látni.” – 2B 463.
b. Hogyan csaphatjuk be mindnyájan magunkat a saját állapotunk fe-

lől? Mt 23:25-28. Mi erre a gyógyszer? Jak 4:8. 

„A reformátorok nem pusztítanak. Soha nem akarják tönkretenni sem be-
olvasztani azokat, akik nem értenek egyet terveikkel. A reformátoroknak előre 
kell haladniuk, nem hátrafelé. Határozottnak, szilárdnak, eltökéltnek, tánto-
ríthatatlannak kell lenniük, de szilárdságuk soha ne fajuljon el önkényeskedő, 
uralkodni vágyó szellemmé. Isten elvárja minden szolgájától, hogyha az elvekre 
kerül sor, legyen sziklaszilárd, de szelíd, és alázatos szívű, mint Krisztus. Akkor 
Krisztusban maradva elvégezheti a munkát, melyet Ő is végezne, ha a helyük-
ben volna.” – 6B 112. 

„Jézus vallása meglágyít, akármilyen kemény és durva is legyen az emberi 
természet, és kedvessé, udvariassá tesz, akármilyen dacos és kötekedő is legyen 
a modor. A szavak nyájassá válnak, s a viselkedés megnyerővé. Tanuljunk 
Krisztustól, hogyan egyesítsük a tiszta magasztos érzéket és becsületességet a jó 
hangulattal és kedéllyel. Egy kedves, udvarias keresztény a leghatékonyabb érv 
arra, hogyan gyümölcsözhet a szívélyességet gyakorló kereszténység.” – CM 73.

Péntek március 4.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi a gyülekezet legnagyobb szükséglete ma? 
2. Hogyan kapcsolódjunk be azon üzenet hirdetésébe, hogy Jézus hamarosan 

el fog jönni?
3. Mi az egyház felelőssége a tagjai felé? 
4. Milyen legyen a magatartásunk, amint belekezdünk a reformáció munkájába?    
5. Hogyan követhetjük Jézus példáját a mások irányába tanúsított magatartá-

sunkban?

Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útját, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé.

Máté evangéliuma 23:25-28.
25  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakvák azok ragadománnyal és mértékletlenséggel.26  Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.27  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.28  Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

Timótheushoz írt 1. levél 4:12.
Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.

Jakab apostol levele 4:8.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
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ÜZENETÜNK
„Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a 

bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ 
elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való” (Kol 2:8).

„Nem Isten terve oly hírnököket küldeni, akik hízelegnek a bűnösöknek; Ő 
nem békeüzenetet küld, hogy a megszenteletleneket érzéki biztonságba ringas-
sa. Inkább súlyos terheket fektet a gonoszt művelő lelkiismeretére, s a meggyő-
zés hegyes nyilával szegzi át a lelkét.” – 4B 127. 
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 73-81. (Kiáltó szó a pusztában)

Vasárnap március 6.
1. A FELHÍGÍTOTT ÜZENET
a. Hogyan lehet gyengíteni vagy hatástalanná tenni Isten üzenetét? 

1Kor 1:17; Mk 7:13. 

b. A hűség üzenete helyett, mit hirdetnek gyakran a népnek? Jer 6:14-15; 
Ez 13:10.

„Az emberek bátran elkövetnek bűnöket, amelyek Isten szemében utálatosak, 
mivel úgy gondolják, hogy nem lesznek számon kérve érte, mert ők – mondják 
magukról – ideges és sajátos természetűek. Azonban ez csupán a lelkiismeretük 
nyugtatása, miközben így kiáltanak: ’Békesség, békesség, és nincs békesség.’ A 
bűn az bűn, és Sátán csalása az, hogy valamiféle világosságként tekintsen arra az 
ember, ami Isten előtt utálatos.” – RH 1893. augusztus 1.  
c. Hogyan tekint Isten a hízelgésre? Zsol 5:10; 12:3. Hová vezet a hízelgés? 

Péld 26:28; 29:5.

„A dicsérgetés, a hízelgés és engedékenység sokkal több drága lelket vitt 
téves ösvényekre, mint Sátán bármely más kigondolt mesterkedése.” – FE 304.

2016. március 12.
Szombat

Napnyugta: H 17:41
Ro 18:18

11. Tanulmány

Zsoltárok könyve 5:10.
Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek.

Zsoltárok könyve 12:3.
Hamisságot szól egyik a másiknak; hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak

Példabeszédek 26:28.
A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez.

Példabeszédek 29:5.
A férfiú, aki hízelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé.

Jeremiás próféta könyve 6:14-15.
14  És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!15  Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak; ezért elesnek majd az elesendőkkel; az ő megfenyíttetésük idején elhullanak, azt mondja az Úr.

Ezékiel próféta könyve 13:10.
Azért, mert eláltatták az én népemet, mondván: béke! holott nincsen béke; és ha a [nép] falat épít, íme ők bemázolják azt mázzal.

Márk evangéliuma 7:13.
Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:17.
Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem; de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
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Hétfő március 7.
2. ÉLETMÓDUNK
a. Mi volt János étrendje, és mit olvashatunk az ő jelleméről? Mt 3:4; Lk 

1:80. Milyen módon volt az ő életmódja feddés kora embereinek? 

„Keresztelő János idejében széles körben elterjedt a nyereségvágy, a fényűzés 
és a nagyzás. Az érzéki örömök, a lakomázás és ivás testi betegségeket, elkor-
csosulást okoztak, csökkentették a bűnnel szembeni érzékenységet, bénították a 
lelki fogékonyságot. Jánosnak reformátorként kellett fellépnie. Önmegtartózta-
tó életével és egyszerű ruházatával korának túlkapásait kellett megrónia. Ezért 
kaptak János szülei utasításokat. Az angyal a menny trónjától hozta a mértékle-
tesség leckéjét.” – JÉ 74.

„Az Úr már évek óta az egészségügyi reformra hívja fel népe figyelmét. Ez 
az Emberfia eljövetelére előkészítő munkának az egyik legfontosabb ága. Ke-
resztelő János Illés lelkével és erejével ment, hogy előkészítse az Úr útját, és az 
igazak bölcsességére vezesse az embereket. Ő volt azok képviselője, akik ez utol-
só időben élnek, akikre Isten szent igazságokat bízott, hogy a nép elé tárják és 
előkészítsék az utat Krisztus második eljövetelére. János reformer volt. Gábriel 
főangyal egyenesen a mennyből érkezve mondta el János apjának és anyjának 
az egészségügyi reformot. Elmondta, ne igyon bort, sem részegítő italt, és szüle-
tésétől betelik Szentlélekkel.” – ÉTT 59.
b. Hasonlítsd össze János öltözetét Illésével! Mt 3:4; 2Kir 1:8. Milyen 

leckét tartalmaz ez részünkre?  

„János rendkívüli megjelenése hallgatóinak gondolatait az ősi látnokokra 
terelte. Modora, ruházata Illés prófétáéhoz hasonlított. Illés lelkével és erejé-
vel leplezte le a nemzeti romlást, és feddte meg az eluralkodó bűnöket. Szavai 
egyszerűek, tömörek és meggyőzőek voltak. Sokan azt hitték, hogy egy halott 
próféta támadt fel személyében. Az egész népet felrázta. Tömegek sereglettek a 
pusztába.” – JÉ 78. 

„Egyszerűnek és szerénynek kellene lennie mindazok otthonának, és ruhá-
zatának, akik a napjainknak szóló komoly, ünnepélyes igazságban hisznek.” – 
5B 138.

Királyok 2. könyve 1:8.
És felelének neki: Egy szőr-ruhás ember, derekán bőr övvel felövezve. Akkor monda: Thesbites Illés volt.

Máté evangéliuma 3:4.
Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.

Máté evangéliuma 3:4.
Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.

Lukács evangéliuma 1:80.
A kis gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában vala mind ama napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek.
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Kedd március 8.
3. NINCS HELYE - BÜSZKESÉG, HIÚSÁG, KÜLÖNCKÖDÉS
a. Milyen legyen a magatartásunk a világi dolgok felé? 1Jn 2:15-17. 

Milyen alapvető elv húzódik meg a ruházkodási reform mögött, és 
mi ennek a célja? 1Tim 2:9-10; 4Móz 15:38-40. 

„Isten megparancsolta Izrael gyermekeinek, miután kihozta őket Egyiptom-
ból, hogy hordjanak egy egyszerű kék zsinórt a ruhájuk szegélyén, hogy megkü-
lönböztethetőek legyenek a körülöttük élő nemzetektől, és ez jelezze azt, hogy 
ők Isten különleges népe. Isten most is megköveteli népétől, hogy egy különös 
jelet tegyenek a ruhájukra. Az Újszövetségben gyakran utalnak az ókori Izraelre 
példaként. Ha Isten ilyen határozott irányvonalat adott az ókori népének a ru-
házkodásukra vonatkozóan, az ebben a korban élő népének a ruházata elkerül-
né-e az Ő figyelmét? Nem kellene-e a ruházatuknak különbözni a világiakétól? 
Nem arra kellene-e törekedni Isten népének – akik az Ő különleges népe – hogy 
a ruházkodásukban is dicsőítsék Istent? És nem kellene-e nekik például szol-
gálni az öltözködésben, hogy egyszerű, szerény öltözetük feddés legyen a világi 
büszkeséget, a hiúságot, a feltűnést és az élvezeteket szerető hitvallók részére? 
– Isten megköveteli ezt az Ő népétől. A büszkeséget Igéjében feddte meg.” – RH 
1900. január 23.
b. Legtöbbször mi az oka annak, hogy Istent elhagyja népe? Milyen fele-

lősségünk van ezekkel a testvéreinkkel szemben? Péld 28:4; Rm 1:32.  

„Féljünk azoktól, akik bár nagy szentséget színlelnek, egyesülnek a világgal 
és keresik az igazság ellenségével való kapcsolatot. Tartsuk távol őket magunk-
tól olyan határozottan, mint ahogy Nehémiás tette. Tanácsuk mögött a minden 
jónak ellensége áll. Ez a megalkuvók hangja, amelyet ma is olyan eltökélten kell 
elutasítanunk, mint ahogy akkor tették. Isten népének rendületlenül ellene kell 
állnia minden olyan hatásnak, amely megingathatja Isten irányító hatalmába 
vetett hitét.” – PK 409.

„Vannak olyan idők, amikor hitehagyás jön a sorainkba, amikor a kegyesség 
elhal azok szívéből, akiknek lépést kellett volna tartani isteni Vezetőjükkel. Isten 
népe elkülönül ereje forrásától, büszkeség, hiúság, túlzások és kérkedés követi 
ezt. Bálványokat melengetnek belsőjükben és külsejükön, de Isten elküldi a Vi-
gasztalót, mint a bűn megfeddőjét, hogy népét hitehagyásukért figyelmeztesse, 
s megfeddje a bűnbe való visszaesésüket.” – CE 95. 

Példabeszédek 28:4.
Akik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat; de akik megtartják a törvényt, harcolnak azokkal.

Mózes 4. könyve 15:38-40.
38  Szólj Izrael fiainak, és mondjad nekik, hogy készítsenek maguknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt.39  És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatáról, hogy megcselekedjétek azokat; és ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, amelyek után ti paráználkodtok.40  Hogy megemlegessétek, és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti Istenetek előtt.

Rómabeliekhez írt levél 1:32.
Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek

Timótheushoz írt 1. levél 2:9-10.
9  Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,10  Hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

János apostol 1. levele 2:15-17.
15  Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.16  Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.17  És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
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Szerda március 9.
4. TARTSUK FENN A SZÍNVONALAT!
a. Hogyan emelhetjük fel az igazság színvonalát ma? 2Pt 1:10-12; 2Tim 

2:15; Rm 12:9.

„Bárki csatlakozik a gyülekezethez, annak jellemében át kell alakulnia, meg 
kell rajta látszania, hogy tiszteli a szent dolgokat. Egész életüknek át kell formá-
lódni Jézus Krisztus hasonlatosságára. Akik csatlakoznak a gyülekezethez, elég-
gé alázatosoknak kell lenni ahhoz, hogy elfogadják az oktatást azon pontokban, 
amelyekben még hiányosságaik vannak, s amelyekben lehet és kell is változtat-
niuk. Keresztényi befolyást kell árasztaniuk. Akik nem változtatnak szavaikon, 
magatartásukon, ruházkodásukon, vagy otthonukon, azok önmaguknak élnek 
és nem Krisztusnak. Nem váltak új teremtéssé a Krisztus Jézusban, hogy meg-
tisztuljanak szívükben és külsőségeikben.” – TSA 87.

„Felelősnek érzem magamat, hogy elmondjam: Minden gyülekezetben és 
családban reformációra van szükség. Nem szentelhetünk időt az élvezetek sze-
retetére, s ne ruházzunk be pénzt emberi arcokat ábrázoló képek vásárlására. 
Ruházzátok be javaitokat Isten művére! Gondoljatok állhatatosan a példaképe-
tekre! A legnagyobb jelentőségű minden léleknek, hogy Istent szeresse és félje, 
s engedelmeskedjen parancsolatainak. Mindannyiunknak még jobban meg kell 
ismerni Isten országának a törvényeit, nehogy elveszítsük az örök életünk bizto-
sítékát [2Pt 1:10-12.], és ne léphessünk be Isten városába.” – 21MR 409.    
b. Mi legyen a mérvadó számunkra? Ésa 59:19; 8:20. (angolban: a tör-

vényre és bizonyságtételre); Préd 12:15.  

„De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának és 
minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok nézetei, 
a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és 
határozatai – amelyekből oly sok és sokféle van, mint az általuk képviselt egy-
házakból – külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak egyetlen 
hitpont mellett, sem ellen. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, 
nézzünk utána, hogy mit mond az ’Így szól az Úr!’ ” – NK 529-530. 

Prédikátor könyve 12:15.
A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

Ésaiás próféta könyve 59:19.
És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt.

Ésaiás próféta könyve 8:20.
A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok:

Rómabeliekhez írt levél 12:9.
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

Timótheushoz írt 2. levél 2:15.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

Péter apostol 2. levele 1:10-12.
10  Annak okáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.11  Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.12  Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok [ezeket], és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.
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Csütörtök március 10.
5. ERŐT ADNI AZ ÜZENETNEK
a. Mikor tud a Szentlélek munkálkodni az igazság végső üzenetének 

előbbre viteléért? Apcs 2:1, 4; Jel 2:26. 

„Ha a gyülekezet letörli nevéről a lustaság és hanyagság szégyenét, az Úr 
Lelke nyilvánul majd meg kegyesen rajta. Isten hatalma nyilvánvaló lesz. A 
gyülekezet látni fogja a seregek Urának gondviselő tevékenységét. Az igazság 
világossága tiszta, erős sugarakban tör majd elő, s akár az apostolok idején, sok 
lélek fordul a hamisságtól az igazsághoz. Az Úr dicsősége világítja majd be a 
földet.” – 9B 29. 
b. Mikor várhatjuk Isten hatalmát, hogy csodálatosan megnyilvánul-

hasson a betegek gyógyításában? Mt 17:19-21; 1Kor 10:31, 9:27.

„Mondhatnátok: ’Miért nem fogunk hát hozzá, miért nem gyógyítjuk meg a 
betegeket, ahogyan Krisztus is gyógyította?’ A válaszom az: ’Ti még nem vagy-
tok készen.’ Néhányan hittek, néhányan meggyógyultak; de sokan vannak azok, 
akik megbetegítették magukat, mert mértéktelenül ettek, vagy más rossz szo-
kásokat gyakoroltak. Ha ők megbetegedtek, akkor nekünk talán imádkoznunk 
kell értük, hogy felgyógyuljanak és ugyanazt folytassák tovább, mint előtte? 
Reformációnak kell végbemenni a sorainkban; a népnek magasabb színvonalra 
kell jutni, mielőtt várhatnánk Isten hatalmát, hogy a megfelelő módon kinyilvá-
nuljon a betegek gyógyításában.” – MM 15-16. 

Péntek március 11.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi a hízelgés, és miért kell a keresztényeknek kerülni ezt?
2. Hogyan feddte meg Keresztelő János az ő idejében eluralkodó mértéktelen-

séget? Mit jelent ez részünkre? 
3. Mi történt azokkal, akik büszkévé, hiúvá és a túlzások követőivé váltak?
4. Hogyan mutathatjuk meg, hogy új teremtéssé váltunk a Jézus Krisztusban?     
5. Hogyan kell éljünk azért, hogy az üzenet erőteljesen haladjon előre?

Máté evangéliuma 17:19-21.
19  Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának neki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?20  Jézus pedig monda nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.21  Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által.

Apostolok cselekedetei 2:1, 4.
1  És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.4  És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:27.
Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:31.
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.

Jelenések könyve 2:26.
És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;
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A HELYREÁLLÍTÁS MUNKÁJA
„És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és 

a puszta városokat megújítják” (Ésa 61:4).
„Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa az igazságokat, amelyeket elmozdítot-

tak helyükről és így a tévedéseknek szolgáltak. Felidézte azokat, elismételte és az 
igazság rendszerének megfelelő helyébe illesztette, és úgy rendelte, hogy örökké 
szilárdan megálljanak. Ezt tette Isten törvényével, a szombattal, és a házasság 
intézményével.” – 17MR 21.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 277-286. (Erkölcsi zsinórmérték)

Vasárnap  március 13.
1. SZOMBAT – TÖRÉS ISTEN TÖRVÉNYÉBEN
a. Milyen jelentősége van az Isten törvényén keletkezett törés helyreál-

lításának? Ésa 58:12; 1Kir 18:30; Neh 2:17. 

„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést, ame-
lyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell javítani. Isten 
maradék népének – amelynek tagjai reformátorokként állnak a világ előtt – meg 
kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden maradandó reform alapja, és hogy 
a negyedik parancsolat szombatja a teremtés emlékműveként, Isten hatalma 
állandó emlékeztetőjeként érvényben marad. Világosan és érthetően meg kell 
magyarázniuk, hogy a Tízparancsolat minden előírásának engedelmeskedni 
kell.” – PK 419.

„A szombat parancsolatát Isten a tízparancsolat közepébe helyezte, és az 
Édenben ugyanakkor vezette be, mint a házasság intézményét. Isten a szomba-
tot az Ő teremtői hatalmának és munkájának emlékeztetőjeként adta… Ennek 
megünneplését azért tette kötelezővé az ember számára, hogy Isten műveit 
szemlélhesse, s az Ő jóságánál, kegyelménél és szereteténél időzzön, és a ter-
mészet szemlélésén keresztül megláthassa Isten természetét. Ha az emberek 
mindig megtartották volna a szombatot, akkor soha nem lett volna hitetlen, 
vagy istentagadó a világon.” – ST 1896. február 13.

2016. március 19.
Szombat

Napnyugta: H  17:51 
Ro 18:27

12. Tanulmány

Királyok 1. könyve 18:30.
Akkor monda Illés az egész sokaságnak: Jöjjetek én hozzám. És hozzá méne az egész sokaság, és megépíté az Úr oltárát, amely leromboltatott volt.

Nehémiás könyve 2:17.
Ekkor mondék nekik: Ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg; jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul!

Ésaiás próféta könyve 58:12.
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
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Hétfő   március 14.
2. A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD EGYSÉGE
a. Mi volt Isten eredeti terve a házasság intézményével kapcsolatban? 

1Móz 2:24; Mt 19:4-6.

„Midőn a farizeusok… megkérdezték Jézust, hogy a válás megengedhető-e, 
Ő arra utalt, hogy a házasság már a teremtésnél el lett rendelve. Ezt mondta: 
’Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy felesége-
iteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt’ (Mt 19:8). Felidézte Éden 
boldog napjait, amikor Isten mindent ’igen jó’-nak nevezett. A házasság és a 
szombat édeni eredetű; két intézmény, mely Isten dicsőségét és az emberek üd-
vét szolgálja. Midőn az Alkotó a szent pár kezét egybefonta, így szólt: ’elhagyja 
a férfiú az ő atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté’ 
(1Móz 2:24). Így tette kötelezővé a házasság törvényét Ádám minden fiára az 
idők végezetéig. Amit mennyei Atyánk jónak tart, az mindig a legnagyobb áldás 
és fejlődés törvénye az ember részére.” – BO 288-289. 

„A házasság intézményét Isten vezette be a teremtésnél, egy isteni elren-
delésként. A házasság intézménye még az Édenből származik. A negyedik 
parancsolat szombatja szintén az Édenből származik, amikor Isten lefektette 
a világ alapjait, mikor együtt énekeltek a hajnalcsillagok, és Istennek minden 
fiai vigadoztak. Ezért az Isten által bevezetett házasság intézménye álljon olyan 
szilárdan előttetek, mint a negyedik parancsolat szombatja.” – 1MR 160-161. 
b. Hogyan fog az utolsó napokban helyreállni úgy a házasság intézmé-

nye, mint a családi kapcsolatok is? Mal 4:5-6; Mt 17:11; Apcs 3:20-21.

„Isten két intézményt alapított meg az Édenben, ami nem szűnt meg a bűn-
beeséskor – a szombat és a házasság intézményét. Ezek az emberre a paradicsom 
kapuin túl is érvényesek maradtak. Aki szereti és megünnepli a szombatot, és 
fenntartja a házasság intézményének a tisztaságát, így biztosítja magának azt, 
hogy baráti kapcsolatba kerül az emberekkel, és Istennel. Aki tanítás vagy példa 
által kisebbíti ezeknek a szent intézményeknek kötelezettségeit, az ellenségévé 
válik úgy Istennek, mint az embereknek, és arra használja fel a befolyását s az 
Isten-adta talentumait, hogy zavarodottságot és erkölcsi romlást idézzen elő.” – 
ST 1884. február 28. 

Mózes 1. könyve 2:24. 
Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.

Malakiás próféta könyve 4:5-6.
5  Íme, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.6  És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Máté evangéliuma 19:4-6.
4  Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket,5  És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.6  Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.

Máté evangéliuma 17:11.
Jézus pedig felelvén, monda nekik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;

Apostolok cselekedetei 3:20-21.
20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.21  Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.
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Kedd március 15.
3. MÉRTÉKLETESSÉG AZ ÉTRENDBEN
a. Milyen életmódot folytassanak azok, akik Jézus közeli eljövetelére 

készülnek? 1Kor 9:25; 10:31; Lk 4:2-4.   

„Keresztelő János Illés szellemében és ereje szerint működött, hogy az Úrnak 
utat készítsen, és a hitetleneket az igazak bölcsességére térítse. Keresztelő János 
azokat jelképezi, akik az utolsó napokban élnek, akikre Isten szent igazságokat 
bízott, amelyeket el kell juttatniuk a néphez, hogy az utat Krisztus második 
eljövetelére előkészítsék. Ugyanazokat a mértékletességi szabályokat, melyeket 
János megtartott, tartsák meg mindazok, akik arra hívatottak, hogy az utolsó 
napokban a világnak az Emberfia újrajövetelét hirdessék.” – KÉ 40.     

„Mivel az ősszüleink az étvágyuk kielégítése miatt vesztették el Édent, azért 
egyedüli reményünk, hogy az étvágy és szenvedély szigorú megtagadásával 
nyerjük azt vissza. Az étkezésben gyakorolt önmegtartóztatás, az összes szen-
vedélyünk és dühkitörésünk kordában tartása megőrzi szellemi képességeinket, 
szellemi és erkölcsi erőt nyújtanak. Képesítik az embert, hogy a magasabb erők 
uralma alá hajtsa összes tulajdonságát, hogy különbséget tudjon tenni a helyes 
és helytelen, a szent és közönséges között.” – 3B 344.    
b. Milyen étrendet adott Isten Ádámnak eredetileg? 1Móz 1:29; 3:18.
 

„Meg kell vizsgálnunk, hogy Isten eredetileg milyen étrendet tervezett az 
ember számára. Isten, aki az embert teremtette, és tudja, mire van szüksége, 
megszabta Ádám táplálékát. Így szólt: ’Ímé néktek adok minden maghozó fü-
vet… minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül’ 
(1Móz 1:29). Az Édenből kirekesztett embernek, akinek a bűn miatt megátko-
zott földet művelve kellett kenyerét megkeresnie, Isten megengedte, hogy egye 
’a mezőnek füvét’ is (1Móz 3:18).

Gabonából, gyümölcsből és zöldségféléből áll az az étrend, amelyet a Terem-
tő számunkra választott. Ezek az ételek a lehető legegyszerűbb és legtermésze-
tesebb módon elkészítve a legegészségesebbek és legtáplálóbbak; olyan erőt és 
szívósságot és szellemi frissességet biztosítanak, ami a bonyolultabb táplálékok-
ból nem meríthető.” – NOL 206-207.
c. Hogyan álljunk hozzá a lelki életre káros étrendhez? Ésa 22:13-14.

Mózes 1. könyve 1:29. 
És monda Isten: Íme néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

Mózes 1. könyve 3:18. 
Töviset és bogácskórót teremjen teneked; s egyed a mezőnek füvét.

Ésaiás próféta könyve 22:13-14.
13  És íme öröm és vigasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!14  És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.

Lukács evangéliuma 4:2-4.
2  Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.3  És monda neki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré.4  Jézus pedig felele neki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:31.
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:25.
Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.
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Szerda március 16.
4. A SZÍV MEGVÁLTOZÁSA
a. Mielőtt Isten elkezdhetné a helyreállítás munkáját mindannyiunk-

nál, minek kell először végbemenni? Péld 28:13; Zsol 32:5; 1Jn 1:9. 

„Ha vétkeztünk az Úr ellen, addig soha nem lesz békénk, és nem juthatunk 
az Ő kegyébe vissza, amíg nincs teljes bűnvallomás és reformáció minden olyan 
dologban, amikben vétkeztünk. Amíg minden eszközünket és minden képes-
ségünket fel nem használjuk arra, hogy jóvátegyük a gonoszt, addig Isten nem 
tud elfogadni és megáldani bennünket. A bűnvallomás ösvénye megalázó lehet, 
de ez az egyedüli módja annak, hogy erőt kaphassunk a győzelemhez. Minden 
próbálkozásunk sikertelen fog addig maradni, amíg nem lesz olyan jó és Isten-
nek tetsző, amilyennek lennie kell, mégis mindent meg kell tegyünk ebben a 
dologban oly hosszú ideig, míg csak nem sikerül.” – RH 1888. május 22.  
b. Mit ígért meg Isten, mi tesz azok szívével, akik vágynak Őt szolgálni? 

Ez 36:26. 

c. Mindent megváltoztat-e az igazság a megtért keresztény számára? 
Rm 10:10; Mk 12:30. Mit eredményez az állandó ima? Zsol 139:23-24.

„Az igazság legyen igazság a hallgató számára, minden tekintetben. Pecsét-
ként legyen a szíven… A szív az egész ember védőerődje, s amíg nem állunk 
teljesen az Úr oldalára, az ellenség állandó győzelmeket fog nyerni felettünk 
ravasz és körmönfont kísértéseivel.” – HP 140.  

„Isten viszont a szívet nézi. ’Nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló 
ne volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, 
Akiről mi beszélünk’ (Zsid 4:13). Megelégszik-e Ő mással, mint a belsőnkben 
élő igazsággal? Minden igazán megtért ember magán fogja viselni az érzéki 
gondolkodás fölött kivívott győzelem félreérthetetlen jelét.” – 1B 99. 

Zsoltárok könyve 32:5.
Vétkemet bevallám neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.

Zsoltárok könyve 139:23-24.
23  Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!24  És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

Példabeszédek 28:13.
Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

Márk evangéliuma 12:30.
Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

Rómabeliekhez írt levél 10:10.
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Ezékiel próféta könyve 36:26.
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
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Csütörtök március 17.
5. EGY ÁLLANDÓ FELHÍVÁS
a. Hogyan tekintenek az igazak az igazság üzenetére, ellentétben a 

gonoszokkal? Péld 4:19,18; 2Pt 3:18. 

„A megszentelt lélek nem elégszik meg hiányos ismeretekkel, hanem arra 
vágyik, hogy a világosságban járjon és még nagyobb világossághoz jusson. 
Ahogy a bányász kutatja az aranyat és az ezüstöt, Krisztus követője is úgy keresi 
az elrejtett kincset – az igazságot. Világosságról világosságra jut, s így szüntelen 
gyarapodik ismeretben. Folyamatosan növekszik a kegyelemben és az igazság 
ismeretében. Énünket le kell küzdenünk! Minden jellemhibát fel kell ismerni 
Isten nagy tükrében.” – 1Sz 293-294.
b. Mennyi ideig marad fenn az igazság? Zsol 100:5; 117:2. Péld 12:18. 

Meddig fog a reformáció munkája folytatódni?  

„A reformáció nem fejeződött be Lutherrel, amint azt sokan gondolják. 
Ennek folytatódnia kell a világ történelmének a lezárulásáig. Luthernek nagy 
munkát kellett elvégeznie, hogy másokra is ráárassza azon világosságot, amelyet 
Istentől nyert. De Luther nem nyerte el a teljes világosságot, melyet a világnak 
át kell adni. Azon időtől mostanáig új világosság ragyogott rá a Szentírásra, és 
állandóan új igazságok tárulnak fel.” – MT 220. 

Péntek március 18.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mikor adta Isten a szombatot az emberiségnek, és mi volt ennek a célja?  
2. Mi történik a társadalomban, ha az emberek figyelmen kívül hagyják Isten 

célját a szombattal és a házassággal kapcsolatban? 
3. Hogyan hat ki a döntésünkre a mértékletesség hiánya? 
4. Mit kell megértenünk a szívünk állapotáról, ha folyamatosan elbukunk a 

kísértésben? 
5. Ha valóban megszentelődtünk, milyen lesz a hozzáállásunk a nekünk adott 

világosághoz és ismerethez?

Zsoltárok könyve 100:5.
Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

Zsoltárok könyve 117:2.
Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat! 

Példabeszédek 4:19,18.
19  Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.18  Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

Példabeszédek 12:18.
Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.

Péter apostol 2. levele 3:18.
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki [legyen] dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
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A GYÜLEKEZET HIVATÁSA
„Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, tölt-

sétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a 
népek fölé” (Ésa 62:10).

„Legyen lelkiismeretünkre írva – mintha vastollal sziklába vésték volna – 
hogy akár ebben, akár az eljövendő életben igazi sikert csak úgy biztosíthatunk, 
ha hűségesen ragaszkodunk az örökkévaló helyes elvekhez.” – 7B 115. 
Javasolt olvasmány: Evangélizálás, 147-150. (Jézus visszajövetelének örömüzenete)

Vasárnap március 20.
1. AZ ÜZENET RÉSZÜNKRE
a. Miért fontos az, hogy magunkra alkalmazzuk a Hű Tanú Laodíceá-

nak szóló üzenetét? Jel 3:14-17; 1Kor 8:2; 10:12.

„A Laodíceai gyülekezetnek szóló üzenet azoknak szól, akik nem alkalmaz-
zák ezt magukra.” – CWE 99.
b. Mi mutatja azt, hogy a Laodíceai állapot nem reménytelen? Jel 3:18. 

Mit kell megtennünk, hogy alkalmazzuk a gyógymódot? 1Pt 5:6; 
Zsol 147:11. 

„A hű Tanú tanácsa nem mondja reménytelennek a langymelegek esetét. 
Van lehetőség helyrehozni állapotukat. A laodíceai üzenet tele van bátorítással, 
hiszen a visszaesett gyülekezetnek még módjában van megvenni a hit és sze-
retet aranyát, övék lehet Krisztus isteni jellemének öltözete, hogy ne lássék ki 
meztelenségük rútsága. Tiszta szív, tiszta szándék jellemezheti majd a ma még 
lagymatagokat, s azokat, akik mind Istent, mind a mammont próbálják szolgál-
ni. Módjukban áll megmosni ruhájukat, és megfehéríteni a Bárány vérében.” 
– TII 240-241.     

Napnyugta: H 18:00
 Ro 18:36

2016. március 26.
Szombat

13. Tanulmány

Zsoltárok könyve 147:11.
Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:12. 
Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 8:2.
Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell.

Péter apostol 1. levele 5:6.
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

Jelenések könyve 3:18.
Azt tanácslom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

Jelenések könyve 3:14-17.
14  A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:15  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
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Hétfő március  21.
2. EGY ÉBRESZTŐ FELHÍVÁS
a. Mit kell tennünk, hogy részt vehessünk a világnak szóló végső üze-

net hirdetésében? 1Kor 15:34; Rm 13:11. 

„A világtörténelem záróeseményeinek idején élünk. A jövendölések gyors 
egymásutánban teljesednek be. A próbaidő órái sebesen peregnek. Nincs vesz-
tegetni való időnk, egyetlen perc se! Ne találjanak őrhelyükön aludva. Senki 
se mondja szívében, vagy tetteivel: ’Halogatja még az én Uram az ő eljövetelét.’ 
A figyelmeztetés komoly szavaival hirdessük Krisztus közeli eljövetelét. Kész-
tessük az embereket mindenfelé, hogy tartsanak bűnbánatot és meneküljenek 
a közelgő harag elől. Rázzuk föl őket, hogy azonnal kezdjék az előkészüle-
tet, mert nem tudjuk, mi következik. A lelkészek és tagok széledjenek szét 
az aratásra érő mezőkre, s mondják meg a közönyösöknek és hanyagoknak, 
hogy addig keressék az Urat, míg megtalálható. A Biblia elfelejtett igazságait 
hirdetve, a munkások mindenhol aratnivalóval találkoznak. Meglelik azokat, 
akik szívesen elfogadják az igazságot, majd azok is a lelkek megnyerésének 
szentelik életüket.” – 8B 189.
b. Milyen munkát kell végezni a jelen időben? Neh 2:18; Zsol 94:16.

„Az Úr azt akarja, hogy népe keljen fel, és végezze a kijelölt munkáját. A 
világ figyelmeztetésének a felelőssége nem csupán a lelkészek felelőssége. Az 
egyszerű gyülekezeti tagoknak is osztozniuk kell a lélekmentés munkájában. 
A misszionáriusok látogatásai és az irodalmunk bölcs szétosztogatása által so-
kan elérhetőkké válnak, akik még soha nem hallották a figyelmeztetést. Szer-
vezzenek csoportokat a lelkek felkutatására. A gyülekezet tagjai látogassák 
meg a szomszédjaikat, és nyissák meg előttük a Szentírást! Némelyek dolgoz-
zanak a távol eső vidékeken, és ha bölcsen terveztek, akkor az igazság hirde-
tése mindenhová eljut. Kitartással végzett munkával mindig rátermettebbek, 
képzettebbek lehetünk, és sokan meg fogják látni a munkájuk gyümölcsét a 
megmentett lelkekben. Ezek a megtértek pedig majd taníthatnak másokat. 
Így lesz elvetve sok helyen a mag, és hirdetve mindenkinek az igazság.” – RH 
1912. január 25.  

„Most kell a reánk bízott figyelmeztetésnek hangoznia, most kell a felada-
tunkat végeznünk, mert nemsokára sokkal nehezebb lesz, mint elképzelhet-
nénk!” – Ev 148.

Nehémiás könyve 2:18.
És megjelentém nekik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nekem szólt, és mondának: Keljünk fel és építsük meg! És megerősíték kezeiket a jóra.

Zsoltárok könyve 94:16.
Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen?

Rómabeliekhez írt levél 13:11.
Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:34.
Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
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Kedd március  22.
3. A SZÁRAZ CSONTOK FELÉLESZTÉSE
a. Az Ezékiel prófétának a száraz csontok völgyéről adott látomásban, 

mit ígért meg Isten, mit fog tenni a száraz csontokkal? Ez 37:5-6. Mi 
volt a hatalom forrása, ami életet adott a csontoknak? Ez 37:13-14.       

„Istentől nyert erőre van szükségünk ahhoz, hogy a jeges szívek, a törvé-
nyes vallás hívei megláthassák a számukra készített jobb dolgokat: Krisztust és 
igazságosságát. Életadó üzenetre van szükség, hogy életet önthessünk a száraz 
csontokba.” – 3Sz 159.  

„A száraz csontok hasonlata azonban nem csupán a világra vonatkozik, ha-
nem azokra is, akik nagy világosság áldásában részesültek. Hiszen ők is olyanok, 
mint a völgyben heverő száraz csontok. Bár emberi alakjuk van, bár rendelkeznek 
a test vázával, de nincs lelki életük. A példázat nem hagyja a száraz csontokat csu-
pán emberi alakba összeálltan. Hiszen nem elég a tagok és vonások arányossága. 
Az élet leheletének kell életre keltenie a testeket, hogy lábra tudjanak állni, hogy 
tevékenységre támadhassanak föl. Ezek a csontok Izrael házát, Isten egyházát 
jelképezik, s a gyülekezet reménysége a Szentlélek éltető hatása. Az Úrnak kell a 
száraz csontokra lehelnie, hogy életre kelhessenek.” – TII 99.   
b. Milyen munkát foglal magába az újjáéledés? Jel 3:19-20; 2Tim 4:2. 

„Isten angyalai mennek gyülekezetről gyülekezetre, végezve a kötelessé-
güket, és Jézus Krisztus kopog a szívetek ajtaján, hogy beengedjék. De azokat 
az eszközöket, akikkel Isten szándékozott felébreszteni a gyülekezetet, hogy 
ráébredjenek a lelki nyomorúságukra, figyelmen kívül hagyták. A Hű Tanú 
hangja hallható volt a feddésében, de nem engedelmeskedtek annak. Emberek 
úgy döntöttek, hogy inkább a saját útjaikat követik az Isten útjai helyett, mert 
az ént nem feszítették meg magukban. Így a világosságnak jelentéktelen hatása 
volt a szívekre, és a gondolkodásra. ’Légy buzgóságos, és térj meg.’ ” – RH 1888. 
december 18.

„Keressék komolyan az Urat azok, akik az üzenetet hordozzák a világnak, 
hogy Szentlelke bőséggel áradhasson rájuk! Nincs elvesztegetni való időtök! 
Imádkozzatok Isten erejéért, hogy eredményesen dolgozhassatok közeliekért, 
és távoliakért egyaránt!” – 1Sz 86.

Ezékiel próféta könyve 37:5-6.
5  Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Íme, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.6  És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.7  És én prófétálék, amint parancsolva vala nekem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és íme zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.

Ezékiel próféta könyve 37:13-14.
13  És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!14  És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.

Timótheushoz írt 2. levél 4:2.
Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

Jelenések könyve 3:19-20.
19  Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.20  Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
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Szerda március 23.
4. EMELJÉTEK FEL KRISZTUST!
a. Mi legyen az az egyetlen dolog, ami leköti Isten felébresztett hírnö-

keinek figyelmét? Zsol 17:15; Jn 17:3; 1Kor 2:1-2. 

„Az otthonban, a gyülekezetben és a környezetünkben látható mély, buzgó 
vallásosságunk szemlélteti az embereknek számára a törvény csodálatos dolga-
it, és Krisztus a mi igazságunk csodálatos igazságát…

Akik az igazságot vallják, mely feltárult előttük erre az időszakra, egy ün-
nepélyes felelősséget viselnek. Bűnbánatot kell tanúsítaniuk Isten felé, az Úr 
Jézus Krisztus felé pedig hitet. Krisztus keresztjénél kell lakozniuk, és minden 
lélek figyelmét Isten Bárányára kell felhívniuk, Aki elveszi a világ bűneit. Krisz-
tusra az Ő önmegtagadásában, alázatosságában, tisztaságában, szentségében, 
és páratlan szeretetében – ez legyen az a téma, amit be kell hozniuk minden 
társalgásba. Megmutatták nekem, hogy nagy ébredésnek kell létrejönnie Isten 
népe között. Sok megtéretlen található beírva a gyülekezet névsorába. Azok az 
emberek, akik odaszentelték magukat a munkára, e szavakat kell ismételjék: 
[Idézve Ján 3:16.]” – RH 1889. augusztus 13.  

„Krisztus a mi igazságosságunk, ez legyen érdeklődésünk középpontja, ez a 
tárgy nyeljen el minden mást.” – PC 342.
b. Mit fog tenni az Úr újjáélesztett szolgája annak ellenére, hogy a figyel-

meztetés üzenete ellenállásba ütközik? Jóel 2:17; Rm 12:12; Ef 6:18. 

„Isten mindig munkálkodott népéért a végszükség idején, amikor a pusztu-
lás elhárításának reménye a leghalványabb volt. A gonoszok és az egyház ellen-
ségeinek cselszövése Isten hatalmának és gondviselésének fensőbbsége alá van 
rendelve. Isten hatni tud az államférfiak szívére, el tudja terelni a hűtlen emberek 
haragját, az Istent, az Ő igazságát és népét gyűlölők dühöngését – mint ahogy 
a folyók medre is megváltozik, ha úgy rendeli. A hívők imája megmozdítja a 
Mindenható karját. Aki a csillagok rendjét megszabja, aki parancsol a tenger 
hullámainak, ugyanaz a hatalmas Teremtő lép fel népe érdekében, ha hittel kérik 
erre. Megzabolázza a sötétség erőit, míg a figyelmeztetés eljut a világhoz, és míg 
azok, akik hallgatnak a figyelmeztetésre, felkészülnek a küzdelemre.” – 5B 331. 

Zsoltárok könyve 17:15.
Én igazságban nézem a te orcádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek.

Jóel próféta könyve 2:17.
A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenük?

János evangéliuma 17:3.
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Rómabeliekhez írt levél 12:12.
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:1-2.
1  Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.2  Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.

Efézusbeliekhez írt levél 6:18.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
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Csütörtök március 24.
5. KERESSÜK AZ ÁLDOTT REMÉNYSÉGET!
a. Milyen nagy kiváltságunk van a Krisztus közeli eljövetelére való elő-

készületünkben? Lk 8:16; Ésa 60:1. 

„Minden léleknek kiváltsága, hogy élő csatornaként továbbítsa a világnak 
Isten kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Krisztus 
mindennél jobban vágyik olyan eszközökre, akik megismertetik a világgal 
Lelkét és jellemét. A világnak pedig mindennél nagyobb szüksége van arra, 
hogy emberek bemutassák a Megváltó szeretetét. Az egész menny olyan 
eszközökre vár, akik által az emberek örömét és áldását szolgáló szent olaját 
áraszthatja.” – KP 289.
b. Ismerve Krisztus közeli eljövetelét, hogyan kell ma élnünk? 2Pt 

3:11-12; Tit 2:11-13.

„Krisztus mindent megtett azért, hogy egyháza a világ Világosságától fény-
lő, Immánuel dicsőségét hordozó, átalakult közösség legyen. Azt akarja, hogy 
minden keresztényt lelki légkör – világosságot és békességet árasztó légkör 
– vegyen körül. Vágyik arra, hogy életünkkel bizonyságot tegyünk a menny 
öröméről.” – KP 289-290. 

„Az Úr közel. Emeljétek fel fejeteket és örvendjetek… Ez az a jó és örven-
detes hír, amely áthat és felráz minden embert, amit ismételnünk kell a csa-
ládunkban, és amit el kell mondanunk azoknak, akikkel bárhol találkozunk. 
Hát közölhetünk-e ennél örvendetesebb hírt?” – Ev 147.   

Péntek március 25.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan lehet a laodíceai üzenet bátorítással teli a részünkre?
2. Ismertess néhány módszert, ahogyan az egyszerű gyülekezeti tagok elérhe-

tik a körülöttük élőket!   
3. Hogyan alkalmazható a száraz csontokról szóló látomás azokra, akik nagy 

világossággal rendelkeznek?
4. Mit tesz Isten a sötétség hatalma ellen, miközben népe hittel imádkozik?
5. Hogyan fogja Isten népe terjeszteni az erre az időre szóló örömüzenetet? 

Ésaiás próféta könyve 60:1.
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.

Lukács evangéliuma 8:16.
Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti; hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot.

Titushoz írt levél 2:11-13.
11  Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,12  Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:13  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;

Péter apostol 2. levele 3:11-12.
11  Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,12  Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
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1. Tanulmány javasolt olvasmánya

THE SIGNS OF THE TIMES 1904. OKTÓBER 12.

Énókh

Sokan úgy tekintenek Énókhra, mint akinek Isten különleges képességet és 
erőt adott, hogy egy szentebb életet élhessen, mint mi. De Énókh jelleme – aki 
olyan szent volt, hogy Isten elragadta őt a mennybe anélkül, hogy halált látott 
volna – azok jellemét ábrázolja, akik Krisztus második eljövetelekor élve ragad-
tatnak el, amikor Ő eljön majd az égnek felhőiben. Énókh élete nem volt pél-
dásabb, kitűnőbb azok életénél, akik most is szoros kapcsolatot tartanak fenn 
Istennel.  

Énókhot olyan romlott befolyás vette körül, amiért Isten az akkori világ lakóit 
özönvízzel pusztította el a gonoszságuk miatt. Énókhnak nem voltak különleges 
képességei, hogy megszabaduljon az őt megkörnyékező kísértésektől; mégis 
szent életet élt abban a társadalomban, ami nem viszonyult barátságosabban az 
igazsághoz, ahhoz az embertömeghez hasonlóan, akik bennünket körülvesznek. 
Azt a légkört lélegezte be, amit beszennyezett a bűn és a romlottság. Ő mégis 
tiszta és szennytelen maradt az akkor eluralkodó romlottságtól. „Ő Istennel járt” 
háromszáz éven keresztül.

Énókh Istennel való járásában egy egyszerű, megalapozott hittel egy állandó 
küzdelmet vívott. Megértette azt, hogy Isten „igen bizonyos segítség a megpró-
báltatás idején”. Amikor tanácstalanná vált, imádkozott Istenhez, hogy tartsa 
meg, és tanítsa meg őt az Ő akaratára. Az ő imája így hangzott: ’Mit kell tennem, 
hogy megdicsőítselek Téged, óh Istenem?’ Énókh akarata elmerült, beleolvadt 
Isten akaratába. Lábait mindig az Isten parancsolatai iránti engedelmesség ös-
vényére irányította. Gondolataiban állandóan Isten jellemének jóságán, tökéle-
tességén, és szeretetteljességén időzött. Beszélgetéseiben is mennyei dolgoknál 
időzött, a gondolkodását is ebbe a csatornába terelte. Jézus szemlélése közben 
átváltozott az ő Urának dicső képmására, és arca ragyogott a Krisztus arcáról reá 
ragyogó dicsőségtől.

Énókh az önmegtagadás cselekvő, buzgó életét élte. Az embertársai közé ve-
gyült, de nem volt egy velük. Olyan valaki volt, akinek a céljai és cselekedetei 
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nem az ideiglenes dolgokra alapultak, hanem az örökkévalóságra. Nem hozott 
fel világi bölcsességet, sem semmi más érvet, hogy azokkal kérdőjelezze meg a 
hitvallását, vagy hitét. Komoly szavak és eltökélt, határozott cselekedetek mu-
tatták, hogy elkülönült a világtól. Miután valamennyi időt visszavonultságban 
töltött, visszament az istentelen emberek közé, és figyelmeztette őket, hogy ir-
tózzanak meg a gonoszságaiktól, és válasszák a jót. Isten hűséges munkásaként 
igyekezett megmenteni őket. Figyelmeztette a világot. A Krisztusban való hitet 
hirdette, a világ Üdvözítőjét, mint a bűnösök egyedüli reménységét.

Mi egy gonosz korban élünk. Az utolsó napok gonoszságai megsokszorozód-
nak körülöttünk. Mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban kihűl. 
Énókh példája előttünk van. Hozzá hasonlóan kell Istennel járnunk, akaratunkat 
alá kell rendelnünk az Ő akaratának. Gondolkodásunkat arra kell ránevelnünk, 
hogy szeresse a tisztaságot, és mennyei dolgoknál időzzön. Emlékezzünk arra 
is, hogy felelősek vagyunk kamatoztatni a reánk bízott talentumokat. Ha elrej-
tőzünk az igazi Szőlőtőben – ha megteremjük az igazsásosság gyümölcseit – ké-
szek leszünk a jó cselekvésére. Ha törekszünk lelkeket megmenteni Krisztusnak, 
akikért Ő meghalt, ha legyőzzük a nehézségeket, és szeplő nélkül megtartjuk 
magunkat a világtól, így mutathatjuk meg a hitvallásunk hitelességét. 

A hűséges keresztény nem törekszik a könnyebb helyekre, a legkönnyebb 
terhek hordozására. Ő ott található meg, ahol a munka a legnehezebb, ahol a 
segítségére a legnagyobb szükség van. Nagyon sokan az állítólagos keresztények 
közül úgy cselekszenek, mintha pusztán csak azért volnának e világban, hogy a 
kedvteléseiknek hódoljanak. Elfeledkeznek arról, hogy Jézus, a példaképük nem 
a kedvteléseinek élt. Elfelejtik, hogy az Ő életét önmegtagadás és önfeláldozás 
jellemezte, s ennek kell jellemeznie az ő életüket is, nehogy Isten napján majd 
híjával találtassanak, és az Ő ajkairól ezt a visszavonhatatlan ítéletet hallják: 
„Távozzatok ti haszontalan szolgák a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsi-
korgatás!” Félelmetes ítélet! Minden hitvalló keresztény legyen buzgó a Mester 
ügyében, és törekedjen elkerülni ezt a félelmetes végzetet! 

Énókh egy Jézust váró adventista volt. Igyekezett az emberek gondolkodását 
Isten nagy napjára irányítani, amikor Krisztus másodszor is el fog jönni, hogy 
megítélje minden ember cselekedetét. Júdás apostol azt mondja nekünk: „Ezek-
ről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé el-
jött az Úr az ő sok ezer szentjével, Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és fed-
dőzzék mindazok ellen, a kik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden 
cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a 
melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ezek zúgolódók, panaszolkodók, 
a magok kívánságai szerint járók; szájuk kevélységet szól, haszonlesésből szemé-
lyimádók.”
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Énókhoz hasonlóan nekünk is komolyan kell hirdetnünk Krisztus második el-
jövetelének az üzenetét. A Szentírásban ezt olvassuk: „Az Úrnak napja úgy jön 
el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor 
hirtelen veszedelem jön rájuk… és semmiképpen meg nem menekednek.” Ezek-
ben a szavakban Pál apostol kihangsúlyozza, az erre a nagy eseményre való ál-
landó előkészület fontosságát. „De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy 
az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagy-
tok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk 
azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok… felöltözvén a hitnek és 
szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.”

<<<vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, (77-82.) A TISBEI ILLÉS

Akháb korában Jordántól keletre, Gileád hegyei között élt egy hívő, imádkozó 
ember, akinek rettenthetetlen szolgálata által akarta Isten a hitehagyás gyors 
terjedését megállítani Izráelben. A tisbei Illés minden neves várostól távol élt, 
nem töltött be semmilyen magas állást, de azzal a biztos tudattal kezdte el a reá 
bízott munkát, hogy Isten elkészíti előtte az utat, és gazdag eredményt ad neki. 
Szavából hit és erő áradt. Egész életét a reformációs munkára szentelte. Beszé-
de kiáltó szó volt a pusztában, amellyel a bűnt akarta feddni és a gonoszság 
áradatát visszafordítani. A bűn ostorozójaként ment az emberekhez, de üzenete 
mégis Gileád balzsamát kínálta a gyógyulásra vágyó bűnbeteg lelkeknek.

Illés szomorúan és felháborodva látta, hogy Izráel egyre mélyebbre süllyed 
a hitehagyásban. Isten a múltban nagy dolgokat cselekedett népéért. Megsza-
badította őket a szolgaságból, és „a pogányok országát adta nekik, ...hogy meg-
tartsák rendelkezéseit és megfogadják tanításait...” (Zsolt 105:44-45). Jahve 
áldást hozó szándékáról azonban most majdnem elfeledkeztek. A hitetlenség 
acélfalként állt a választott nép és erejének Forrása közé. Hegyi magányából Il-
lés megrendülve figyelte a hitehagyást. Gyötrődő lélekkel könyörgött Istenhez, 
hogy állítsa meg gonosz útján az egykor kedvelt népet. Ha szükséges, látogassa 
meg ítéletével, hogy a maga valóságában ismerjék fel a mennytől való elpárto-
lásukat. Illés megtérésüket szerette volna még mielőtt a gonoszságban oly mesz-
szire jutnak, hogy az Urat teljes elpusztításukra ingerlik.

Isten meghallgatta Illés imáját. A sokszor elmondott kérlelések, tiltakozások, 
dorgálások nem vezették megtérésre Izráelt. Eljött az idő, amikor Isten az ítélet 
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eszközeivel kellett, hogy hozzájuk szóljon. A baál-imádók azt állították, hogy az 
ég kincsei - a harmat és eső - nem Jahvétól származnak, hanem a természet-
ben uralkodó erőktől; és hogy a föld a nap teremtő energiája által hozza gazdag 
gyümölcsét. Ezért Isten átka súlyosan nehezedett a megrontott országra. Izráel 
hitehagyó törzseinek látniuk kellett, milyen hiábavaló dolog földi áldásokat várni 
a Baáltól. Ameddig bűneiket megbánva nem térnek Istenhez, és nem ismerik el, 
hogy minden áldás tőle jön, nem hull földjükre sem harmat, sem eső.

Illés kapta azt a feladatot, hogy adja át a menny ítéletét meghirdető üzenetet 
Akhábnak. Nem igyekezett az Úr követe lenni; az Úr kereste meg. Mivel féltet-
te az Úr ügyének becsületét, nem tétovázott. Számított arra is, hogy a gonosz 
király csakhamar életére tör. Mégis engedelmeskedett a mennyei felhívásnak. 
Azonnal útnak indult. Éjjel-nappal ment, amíg Samáriába jutott. Nem kért bebo-
csátást a palotába. Arra sem várt, hogy szabályszerűen bejelentsék. A próféták 
szokásos durva öltözékében, észrevétlenül haladt el az őrök mellett, és egy kis 
ideig csak állt a megdöbbent király előtt.

Illés nem mentegette váratlan megjelenését. Izráel uralkodójánál nagyobb 
valaki bízta meg, hogy szóljon. Kezét a menny felé emelve, ünnepélyesen hivat-
kozott az élő Istenre, és határozottan kijelentette, hogy a magasságos Isten bün-
tetése nemsokára utoléri Izráelt. „Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a 
szolgálatában állok hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem 
eső, hanem csak az én szavamra.”

Illést Isten csalhatatlan szavába vetett erős hite indította arra, hogy ezt az 
üzenetet átadja. Ha nem bízott volna teljesen abban, akinek szolgált, soha nem 
jelent volna meg Akháb előtt. Samáriába vezető útján Illés bővizű folyók, zöl-
dellő dombok és pompás erdők mellett haladt el. Úgy tűnt, hogy odáig nem jut 
el az aszály. Minden, amin a szeme megpihent, szépségbe öltözött. A próféta 
talán azon tűnődött, hogyan száradhatnak ki a szüntelen áramló folyók, hogyan 
égetheti ki az aszály ezeket a dombokat és völgyeket. De nem adott helyet a 
hitetlenségnek. Tökéletesen elhitte, hogy Isten megalázza a hitehagyó Izráelt, és 
a büntetés megtérésre indítja. A menny kiadta a parancsot. Isten beszéde nem 
vallhat kudarcot. Illés életét kockáztatva bátran teljesítette megbízatását.

A küszöbön álló ítélet meghirdetése úgy érintette a gonosz királyt, mint a 
derült égből a villámcsapás. De még mielőtt Akháb magához tért volna meg-
döbbenéséből és válaszolhatott volna, Illés eltűnt olyan hirtelen, ahogyan jött. 
Nem várta meg az üzenet hatását. Az Úr előtte ment és egyengette útját. „Eredj 
el innen, menj kelet felé - parancsolta a prófétának -, és rejtőzz el a Kerit-patak 
mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megpa-
rancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.”

A király szorgalmasan tudakozódott a próféta után, de nem találta meg. 
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Jézabel királyné haragra gerjedt az üzenet miatt, amely bezárta a menny kin-
cseit. Időt nem veszítve tanácskozott Baál papjaival, akik vele együtt átkozták 
a prófétát és dacoltak Jahve haragjával. Szerették volna megtalálni a csapás 
meghirdetőjét, de csalódniuk kellett. A hitehagyás miatt kimondott ítéletet 
mások előtt titkolni sem tudták. Az a hír, hogy Illés leleplezte Izráel bűneit és 
megjövendölte hamar bekövetkezett büntetésüket, gyorsan elterjedt az egész 
országban. Egyesek félni kezdtek, de általában gúnnyal fogadták a menny üze-
netét és kinevették.

A próféta szavai azonnal teljesedtek. Akiknek először kedvük volt az elemi 
csapás gondolatán gúnyolódni, azoknak nemsokára okuk volt komolyan elgon-
dolkozni. Néhány hónap múlva kiszáradt a föld, amelyet sem harmat, sem eső 
nem öntözött. A növények elhervadtak. Amint múlt az idő, az emberemlékezet 
óta szüntelenül hömpölygő folyók apadtak, a patakok pedig kiszáradtak. A né-
pet vezetőik mégis arra buzdították, hogy bízzanak Baál hatalmában. Ne törőd-
jenek Illés üres jóslatával! A papok még mindig azt bizonygatták, hogy az eső 
Baál hatalmának köszönhető. Ne féljetek Illés Istenétől! Ne reszkessetek szavá-
tól! - biztatták őket. Baál meghozza az aratást a maga idejében, és gondoskodik 
emberről, állatról.

Istennek Akhábhoz küldött üzenete alkalmat adott Jézabelnek és papjainak, 
valamint Baál és Asera minden követőjének arra, hogy próbára tegyék isteneik 
hatalmát. Bizonyítsák be - ha tudják -, hogy nem igaz, amit Illés mond! A bál-
ványimádó papok százainak állításával szemben Illés próféciája egyedül állt. Ha 
a próféta kinyilatkoztatása ellenére Baál mégis tud harmatot és esőt adni, ha a 
folyókból továbbra is vizet hoz elő, s a növények virulnak, akkor imádja őt Izráel 
királya, és a nép is mondja: isten ő!

Baál papjai elhatározták, hogy tévedésben tartják a népet. Továbbra is áldo-
zatokat mutattak be isteneiknek. Éjjel-nappal kérték őket, üdítsék fel a földet. A 
papok megpróbálták drága áldozatokkal lecsillapítani isteneik haragját. Jó ügy-
höz méltó kitartással és buzgósággal járkáltak pogány oltáraik körül, és buzgón 
imádkoztak esőért. A megítélt országban éjszakáról éjszakára széltében-hosszá-
ban hangzott kiáltásuk és könyörgésük. De nem jelentek meg a felhők a nappali 
égen, hogy eltakarják a nap égető sugarait. Sem harmat, sem eső nem üdítette 
fel a szomjas földet. Jahve szava változatlanul megáll! Tehetnek Baál papjai min-
dent, amit csak tudnak!

Elmúlt egy év, és nem esett eső. A föld tikkadt volt, mintha tűz perzselte vol-
na. A nap égető forrósága elpusztította azt a kevés növényt is, ami még megma-
radt. A folyók kiapadtak. Bőgő csordák és bégető nyájak meggyötörten kószáltak 
ide-oda. Az egykor virágzó mezők, mint az izzó sivatagi homok, sivár pusztaság-
gá lettek. A bálványimádásra szentelt ligetekben nem volt levél; az erdő csontvá-
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zakhoz hasonló fái nem adtak árnyékot. A levegő száraz és fojtó volt. Porfelhők 
vakították az ember szemét, és szinte elállították a lélegzetét. Az egykor virágzó 
városok és falvak a kesergés helyévé lettek. Az éhség és szomjúság iszonyú ha-
lállal sújtotta az embert és az állatot. Az éhség - minden borzalmával - egyre 
jobban közeledett.

Isten hatalmának e bizonyítékai ellenére sem tért meg Izráel. Nem tanulta 
meg azt a leckét, amelyre Isten meg akarta tanítani. Nem értették meg, hogy Ő, 
aki a természetet teremtette, törvényeit is kezében tartja. Áldás vagy pusztulás 
eszközévé teheti őket. Büszkeségükben és hamis imádatuktól megtébolyultan 
nem akartak Isten erős keze alatt megalázkodni. Kezdtek valami más okot keres-
ni, amelyre szenvedésüket ráfoghatnák.

Jézabel nem volt hajlandó elismerni, hogy az aszály Jahve büntetése. Ma-
kacsul kitartott elhatározásában, hogy szembeszáll a menny Istenével. Szinte 
egész Izráellel együtt azzal vádolta Illést, hogy ő az oka minden gyötrelmüknek. 
Nem tett-e vajon bizonyságot istentiszteleti formáik ellen? Ha eltehetnék az út-
jukból - okoskodott Jézabel -, isteneik haragját lecsillapíthatnák, és gyötrelmeik 
véget érnének.

A királyné unszolására Akháb mindent megtett a próféta rejtekhelyének fel-
derítésére. Követeket küldött a környező népekhez - közelre és távolra -, hogy 
keressék meg azt az embert, akit gyűlölt, de akitől félt is. Aggodalmában a leg-
alaposabb nyomozást végeztette. A környező országoknak meg kellett esküdni-
ük, hogy nem tudnak semmit a próféta hollétéről. A kutatás azonban nem járt 
eredménnyel. A próféta biztonságban volt a király haragjától, akinek bűnei a 
megsértett Isten ítéletét hozták az országra.

Jézabel tehát kudarcot vallott Illés elleni próbálkozásában. Ezért úgy állt bosz-
szút, hogy halálos ítéletet mondott Jahve minden prófétájára, aki Izráelben volt. 
Egy sem maradhat életben! A felbőszült asszony Isten sok szolgájának lemészár-
lásával valósította meg szándékát. De nem halt meg mindegyik. Abdiás, Akháb 
házának gondviselője - aki hű volt Istenhez -, „magához vett száz prófétát”, és 
saját élete kockáztatásával „elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, és 
ellátta őket kenyérrel és vízzel” (1Kir 18:4).

Az éhínség második éve is elmúlt. A könyörtelen ég azonban az eső semmi 
jelét nem mutatta. Az aszály és éhínség országszerte tovább pusztított. Apák és 
anyák nem tudtak gyermekeik szenvedésén enyhíteni. Szemük előtt haltak meg. 
A hitehagyó Izráel még mindig nem volt hajlandó megalázkodni Isten előtt. To-
vább zúgolódott Illés ellen, akinek szava hozta ezt a rettenetes büntetést. Úgy 
tűnt, képtelenek meglátni szenvedésükben és gyötrelmükben a megtérésre hí-
vást, Isten közbelépését, hogy megóvja őket a végzetes lépéstől, amellyel túllép-
nék Isten bocsánatának határát.



78 2. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA 

Izráel hitehagyása félelmesebb veszedelem volt, mint az éhínség minden 
borzalma. Isten meg akarta szabadítani a népet tévhitétől. Szerette volna meg-
értetni velük, hogy az a valaki, akinek életüket és mindent köszönhetnek, szám-
adásra fogja szólítani őket. Megpróbálta elvesztett hitüket újra feléleszteni. 
Ezért szükségszerű volt a nagy megpróbáltatás.

„Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az 
Úr -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. ...Hagyjatok fel vétkeitekkel, 
amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért hal-
nátok meg, Izráel háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én 
Uram, az Úr -, térjetek hát meg és éljetek!” „Térjetek meg, térjetek meg gonosz 
útaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?” (Ez 18:23, 31-32; 33:11).

Isten követeket küldött Izráelhez. Általuk kérte őket, hogy térjenek vissza 
hozzá. Ha felfigyeltek volna a hívásra, ha Baált otthagyva az élő Istenhez tértek 
volna, soha nem hangzott volna el Illés ítéletet hirdető üzenete. De az intések, 
amelyek az élet illatát jelenthették volna, a halál illatát hozták. Önérzetükben 
sértették meg őket, és megharagudtak a követekre. Most pedig mélységesen 
gyűlölték Illés prófétát. Ha kezükbe került volna, örömmel adták volna át Jéza-
belnek - mintha elhallgattatásával szavai teljesedését meggátolhatnák! A súlyos 
csapás ellenére is szilárdan megmaradtak bálványimádásukban. Így növelték a 
gonoszságot, amely a menny büntetését hozta az országra.

A lesújtott Izráel gyógyulásához csak egyetlen út vezetett. Meggyógyul, ha 
teljes szívéből az Úrhoz tér és elfordul bűneitől, amelyek a Mindenható bünteté-
sét hozták reá. Neki szólt az ígéret: „Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, 
vagy parancsolok a sáskának, hogy leegyék a földet, vagyha dögvészt bocsátok 
népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha 
imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meg-
hallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat” 
(2Krón 7:13-14). Elő kellett idézni ezt az áldott célt, és Isten továbbra is vissza-
tartotta tőlük a harmatot és az esőt, amíg határozott reformáció nem történik. 

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
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THE REVIEW AND HERALD 1913. AUGUSZTUS 21.

A Tisbéből való Illés 

Isteni büntetés
  

A próféta szavainak azonnali hatása lett a természetben. Akik először készek 
voltak gúnyolódni a csapásokon, hamarosan tapasztalniuk kellett ennek a csa-
pásnak a komoly következményeit, egy pár hónap eltelte után a földet nem fris-
sítette fel sem a harmat, sem az eső, a föld kiszáradt, és a növények is kezdtek 
kiszáradni. Amint az idő múlt, a folyók kezdtek elapadni és a patakok kiszáradni, 
ami ezelőtt még soha nem történt meg. Az embereket mégis arra bíztatták a 
vezetőik, hogy bízzanak Baál hatalmában, és ne vegyék komolyan Illés próféciá-
jának üres alaptalan szavait.

A Baál papjai azt állították, hogy Baál hatalma okozta azt, hogy ne essen az 
eső. Azt mondták: ’Ne féljetek Illés Istenétől, se ne remegjetek Illés szavától, 
mert Baál az, aki elhozza az aratást a maga idejében, és gondoskodik úgy az 
emberekről, mint az állatokról. A fa és kőbálványok ábrázolják őt, és ezután is 
őt kell imádni.’

Isten Akhábnak adott üzenete szólt Jézabelnek, az ő papjainak, és a Baál és 
Astarot minden követőjének, hogy most majd megtapasztalhassák az ő isteneik 
hatalmát, és megláthassák, hogy hamisak-e Illés szavai. A bálványimádó papok 
százainak állítása ellen Illés próféciája egyedül állt ott. Az ő szavai zárták be az 
eget, hogy ne legyen eső. S ha az ő szavai ellenére Baál mégis fog adni harmatot 
és esőt, újra elindítja a folyókat és a patakokat, és kizöldellik a növényzet, akkor 
Izrael királya imádja őt, és mondják azt az emberek, hogy ő valóban Isten.

Baál prófétái eltökélték, hogy tovább folytatják szent áldozataik felajánlását 
isteneiknek, így tartva továbbra is az embereket a megtévesztésben, és éjjel és 
nappal hozzájuk könyörögnek frissítő esőért. Drága áldozatokkal próbálták a pa-
pok kiengesztelni isteneik haragját, buzgóan és kitartóan igyekeztek – mint ami 
egy jobb ügyhöz lenne méltó – forgolódni a pogány oltáraik körül, és a legkomo-
lyabban imádkoztak esőért. Éjszakáról éjszakára a kiszáradt földön hallhatóak 
voltak a papok kiáltozásai és könyörgései. De a felhők csak nem jelentek meg az 
égbolton, hogy nappal elfedezzék a nap perzselő sugarait. Sem harmat, sem eső 
nem frissítette fel a szomjas földet. Az Úr szava állt rendületlenül, és Baál papjai 
semmit sem tehettek, hogy ez megváltozzoEltelt egy év, és még mindig nem volt 
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eső. A föld úgy kiszáradt, mintha a tűz égette volna meg. A nap perzselő sugarai 
elpusztították azt a legkisebb növényt is, ami még eddig túlélte a szárazságot. 
A folyók elapadtak, a patakok kiszáradtak, és a bőgő juhnyájak és tehéncsordák 
ide és oda vándoroltak gyötrelmükben. A valaha virágzó és zöldellő mezők úgy 
néztek ki, mint egy felperzselt sivatag – egy siralmas pusztaság. A ligetek, ame-
lyek a bálványimádás helyéül szolgáltak, ott álltak csupaszon, falevelek nélkül, 
az erdő fái úgy néztek ki, mint a természet csupasz csontvázai, és nem tudtak 
árnyékot adni. A levegő száraz, és fojtogató volt, szemeket vakító homokviha-
rok söpörtek végig, amik majdnem elállították a lélegzetvételt. A valaha virágzó 
városok és falvak a gyász helyeivé változtak át. Éhség és szomjúság nehezedett 
rá az emberekre, elhozva a félelmetes halandóságot. Az éhség, az összes borzal-
maival együtt mind jobban és jobban közeledett. 

Isten hatalmának ezen bizonyítékai ellenére Izrael mégsem gyakorolt bűn-
bánatot, nem tanult abból a leckéből, amit Isten szándékozott nekik adni. Nem 
akarták meglátni, hogy Az, Aki alkotta a természetet, irányítja annak a törvé-
nyeit is, és nekik biztosíthatja vagy az áldás, vagy a rombolás eszközeit. Szívük 
büszkévé vált és elcsábult a hamis imádatukban, és nem akartak megalázkodni 
a hatalmas Isten keze alatt, és kezdték keresni az okokat, hogy mi idézte elő a 
szenvedéseiket.

Jézabel határozottan visszautasította, hogy elismerje: a szárazság Jahve ítéle-
te. Kitartott konokan az elhatározásában, hogy továbbra is szembeszáll a menny 
Istenével. Ő, és majdnem az egész Izrael egyesült Illés szidalmazásában, mintha 
ő lett volna az összes nyomorúságuk okozója. Nem ő volt-e, aki bizonyságot tett 
az imádati formaságaik ellen? Ha csak őt el tudnák tenni az útból – sürgette ezt 
Jézabel – az isteneik haragja lecsillapodna, és a bajaik megszűnnének. 

A királynő sürgető kérésére Akháb király a legalaposabb kutatást indította 
meg Illés próféta rejtekhelye ellen. Az összes nemzetek közé elküldte a követeit, 
akár körülöttük éltek, akár távolabb, hogy keressék meg azt az embert, akit ő 
annyira gyűlölt, de mégis félt tőle; és a legelszántabb kutatásában megkövetel-
te, hogy azon nemzetek királyai és a nép esküdjenek meg, hogy ők semmit sem 
tudnak Illés hollétéről. De a keresés hiábavaló volt. A próféta biztonságban volt 
a király dühétől és gyűlöletétől, akinek az Istenre sértő viselkedése hozott átkot 
az országra. 

Mivel Jézabel nem tudta elpusztítani Illés prófétát, bosszút esküdött, hogy 
megöleti Izraelben az Úr összes prófétáját. Senki nem maradhatott életben, aki 
azt mondta magáról, hogy az Úr prófétája. A felbőszült királynő véghez is vitte a 
szándékát, és Isten szolgái közül majdnem mindenkit megöletett. Azonban nem 
mindenkit tudott elpusztítani. Abdiás, Akháb házának a kormányzója mégis hű-
séges maradt Istenhez, és az élete kockáztatásával „elrejtett száz prófétát ötve-
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nenként egy-egy barlangba, és táplálta őket kenyérrel és vízzel.” 
Az éhség második éve is eltelt, és a könyörtelen ég semmi jelét nem mutat-

ta az esőnek. A szárazság és éhség tovább pusztított az országban. Az apák és 
anyák kezében nem volt semmi eszköz, hogy enyhítsenek gyermekeik szenve-
désein, és végig kellett nézniük, hogyan halnak meg kínok között a gyermekeik. 
A hitehagyó izraeliták azonban még mindig visszautasították, hogy a szívüket 
megalázzák Isten előtt, és folytatták a zúgolódásukat azon ember ellen, akinek 
a szavai ezt a szörnyű ítéletet rájuk hozta. Úgy tűnt, hogy a szenvedésükben és 
gyötrelmükben képtelenek felismerni a bűnbánatra és megtérésre szóló felhí-
vást. Szerencsétlenségükben képtelenek voltak meglátni és felismerni az isteni 
beavatkozást, ami megmenthette volna őket azon végzetes lépés megtételétől, 
amikor átlépték a menny béketűrésének és bocsánatának a határát. 

Izrael hitehagyása félelmetesebb volt, mint az éhség minden megsokszo-
rozódó borzalma. Isten arra törekedett, hogy megszabadítsa az embereket az 
önbecsapás állapotából, és megértsék, hogy Isten felé számadással tartoznak, 
akinek köszönhetik az életüket, és minden dolgot. Próbált nekik segíteni, hogy 
nyerjék vissza az elvesztett hitüket, és ezért kellett őket erre ráébreszteni egy 
nagy szerencsétlenséggel. „Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra 
és nagy kegyelmű.” (Zsoltárok 103:8.) „Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal az 
ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomo-
rítja meg az embernek fiát.” (Jerémiás Siralmai 3:32-33.) 

„Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát? Ezt mondja az Úr Isten! Nem 
inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?” „Vessétek el magatoktól minden 
vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lel-
ket; Miért halnátok meg, óh Izráel háza!?” (Ezékiel 18:23, 31.)

Isten hírnököket küldött Izraelbe, hogy felhívja őket, térjenek vissza, és le-
gyenek hűségesek Őhozzá. Ha ők megfogadták volna ezeket az intéseket, a Baál 
imádatától visszafordultak volna az élő Istenhez, és soha nem kellett volna Il-
lésnek az ítélet üzenetét közölni. De a figyelmeztetések, amelyek az élet illata 
lehettek volna az életre, részükre a halál illata lettek a halálra. Úgy vélték, hogy 
Isten hírnökeinek szavai megsebezték a büszkeségüket, és a gyűlöletük felger-
jedt ezen hírnökök ellen, különösen Illés ellen. Dacolva a csapásokkal, ők kono-
kul kitartottak a bálványimádás mellett, és úgy tekintettek Illés prófétára, mint 
minden bajuk okozójára. Így tetézték még a bűneiket, ami a menny ítéleteit von-
ta az országra. Ha a lakosoknak hatalmukban lett volna, boldogan kiszolgáltatták 
volna Jézabelnek Illés prófétát – s ha elhallgattatták volna a prófétát, reményeik 
szerint magakadályozhatták volna szavainak beteljesedését. 

Az ítéletekkel sújtott Izraelnek csak egy gyógyszere volt – ha elfordulnak a 
bűneiktől, ami miatt reájuk nehezedett a Mindenható fenyítő keze – és teljes 
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szívükkel odafordulnak az Úrhoz. Ők ezt a biztosítékot kapták: „Ímé, a mikor az 
eget bezárom, hogy ne legyen eső; és a mikor parancsolok a sáskának, hogy a 
földet megeméssze; vagy a mikor döghalált bocsátok az én népemre: És meg-
alázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi 
az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket 
a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” (2Krónika 
7:13-14.) Amíg ez az áldott következmény nem történt meg, addig Isten vissza-
tartotta tőlük a harmatot és az esőt, egészen addig, amíg egy határozott refor-
máció végbe nem ment közöttük.  

<<<vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, (71-81.) KIÁLTÓ SZÓ A PUSZTÁBAN

A Messiás eljövetelét régóta váró hűséges izraeliták közül előlépett Krisztus 
útkészítője. Zakariás, az idős pap és felesége, Erzsébet „mind a ketten igazak va-
lának az Isten előtt” (Lk 1:6). Csendes, szent életükkel a hit világosságát árasztot-
ták, mint a csillag a gonosz napok sötétjében. Ennek az istenfélő házaspárnak Is-
ten fiúgyermeket ígért, aki „az Úr előtt jár, hogy az ő útait megkészítse” (Lk 1: 76).

Zakariás Júdeának hegyes tartományában lakott, de felment Jeruzsálembe, 
hogy egy héten át a templomban szolgáljon. Minden papnak évenként kétszer 
kellett ezt tennie. „Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot 
végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén 
az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen” (Lk 1:8-9).

Az arany oltár előtt állt a szentélyben, a szent helyen. A tömjénfelhő Izra-
el imáival együtt szállt föl Istenhez. Hirtelen tudatára ébredt, hogy az istenség 
jelen van. Az Úr angyala állt „a füstölő oltár jobbja felől” (Lk 1:11). Az, hogy az 
angyal jobb felől állt, kifejezte Isten kegyét, de Zakariás ezt nem vette észre. Sok 
éven át imádkozott a Megváltó eljöveteléért, s most a menny elküldte követét, 
hogy bejelentse: imái meghallgatásra találtak. Isten kegyelme túl nagynak tűnt 
számára ahhoz, hogy elhiggye. Erőt vett rajta a félelem és a bűntudat.

De örömteli biztosítékot nyert az üdvözletből: „Ne félj Zakariás; mert meg-
hallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged, Erzsébet szül néked fiat, és 
nevezed az ő nevét Jánosnak. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és 
sokan fognak örvendezni az ő születésén; Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort 
és részegítő italt nem iszik; és betelik Szentlélekkel. [...] És az Izrael fiai közül so-
kakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez Ő előtte fog járni az Illyés lelkével 
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és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak 
bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És monda Zakariás az 
angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem 
is igen idős” (Lk 1:15-18).

Zakariás jól tudta, hogyan kapott Ábrahám idős korában gyermeket. Hitte, 
hogy az, aki az ígéretet tette, hűséges. De az idős pap egy pillanatra az embe-
ri fogyatékosságra gondolt. Elfelejtette, hogy amit Isten megígért, azt teljesíti. 
Mekkora ellentét feszül Zakariás hitetlensége, és a názáreti hajadon, Mária ked-
ves, gyermeki hite között, akinek ez volt a válasza az angyal csodálatos kijelenté-
sére: „Ímhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint!” (Lk 1:38).

Zakariás fiának születése, csakúgy, mint Ábrahámé és Máriáé, nagy lelki iga-
zságra tanít, olyanra, amelyet lassan tanulunk meg, és rögtön elfelejtünk. Ön-
magunkban képtelenek vagyunk bármi jót tenni, de amit mi nem tudunk meg-
csinálni, azt Isten ereje elvégzi minden alázatos és hivő lélekben. Hit által szü-
letett meg az ígéret gyermeke. Hit által kapjuk a lelki életet, és hit által válunk 
képessé arra, hogy a megigazulás gyümölcseit teremjük.

Zakariás kérdésére az angyal így felelt: „Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt 
állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem 
néked” (Lk 1:19). Ötszáz évvel azelőtt Gábriel adta Dániel tudtára azt a prófé-
tai korszakot, amely Krisztus eljöveteléig tartott. Zakariás tudta, hogy e korszak 
vége közel van, és ez indította arra, hogy a Messiás adventjéért imádkozzék. 
Most pontosan ugyanaz a követ, aki a jövendölést tolmácsolta, jött el, hogy je-
lentse beteljesedését.

Az angyal szavai: „Én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok” (Lk 1:19) jel-
zik, hogy a mennyei udvarban magas tisztséget tölt be. Amikor Dánielnek hozta 
az üzenetet, ezt mondta: „Senki sincsen, aki énvelem tartana ezek ellenében, 
hanem csak Mihály [Krisztus], a ti fejedelmetek” (Dán 10:21). A Megváltó ezt 
mondja Gábrielről a Jelenések könyvében: „Elküldvén azt az ő angyala által, 
megjelenté szolgájának, Jánosnak” (Jel 1:1). Jánosnak az angyal kijelentette: 
„Szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak, a prófétáknak” (Jel 22:9). Mi-
lyen csodálatos, hogy Isten azt az angyalt választotta ki, hogy szándékait feltárja 
a bűnös embernek, aki rangban közvetlenül Isten Fia után következik.

Zakariás kételkedett az angyal szavaiban, ezért nem beszélhetett egészen 
addig, amíg a jövendölés be nem teljesedett. „Ímé - mondta az angyal - megné-
mulsz [...] mind ama napig, amelyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az 
én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben” (Lk 1:20). A pap felada-
ta volt, hogy az istentisztelet során imádkozzék a nyilvános és a nemzeti bűnök 
bocsánatáért, és a Messiás eljöveteléért, de amikor Zakariás ezt megkísérelte, 
egy hangot sem tudott kiejteni.
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Kijött, hogy megáldja a népet, „csak integetett nékik, és néma maradt” (Lk 
1:22). A nép sokáig várt, és már attól kezdett félni, hogy a papot Isten ítélete 
sújtotta. De amint kilépett a szenthelyről, arca Isten dicsőségét sugározta „és 
eszükbe vevék, hogy látást látott a templomban” (Lk 1:22). Zakariás értésükre 
adta, amit látott és hallott, és „mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne 
haza” (Lk 1:23).

Nem sokkal a megígért gyermek születése után az apa nyelve megoldódott 
„és szóla, áldván az Istent. És félelem szállott minden ő szomszédaikra: és Júde-
ának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok. És szívökre 
vevék mindenek, akik hallák, mondván: Vajon mi lesz e gyermekből?” (Lk 1:64-
66). Mindez azért történt, hogy az emberek felfigyeljenek a Messiás jövetelére, 
akinek útját Jánosnak kellett készítenie.

A Szentlélek megnyugodott Zakariáson, és ő ezekkel a gyönyörű szavakkal 
prófétált fia küldetéséről:

„Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol;
Mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;
És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét,

A bűnöknek bocsánatjában.
A mi Istenünk nagy irgalmasságáért,

Amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,
Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában 

ülnek;
Hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!” (Lk 1:76-79)

„A kisgyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában 
vala mind ama napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek” (Lk 1:80). János 
születése előtt az angyal azt mondta:”Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és 
részegítő italt nem iszik; és betelik Szentlélekkel” (Lk 1:15). Isten nagy munkára 
hívta el Zakariás fiát, a legnagyobbra, amit valaha emberre bízott. E munka el-
végzéséhez Jánosnak szüksége volt arra, hogy az Úr együttmunkálkodjék vele. 
Tudta, hogy Isten Lelke vele lesz, ha megtartja az angyal utasításait.

Jánosnak az Úr követeként kellett fellépnie, hogy feltárja az embereknek Is-
ten világosságát. Új irányba kell terelnie gondolataikat. Rá kell ébresztenie őket 
Isten kívánalmainak szentségére, arra, hogy szükségük van tökéletes igazságos-
ságára. Az ilyen követnek szentnek kell lennie. A benne lakozó isteni Szentlélek 
templomává kell válnia. Annak érdekében, hogy küldetését betölthesse, egész-
séges testtel, szellemi és lelki erővel kell rendelkeznie. Uralnia kell étvágyát, 
szenvedélyeit, összes képességét, hogy olyan rendületlenül állhasson a külön-
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böző helyzetekben is, mint a puszta sziklái és hegyei.
Keresztelő János idejében széles körben elterjedt a nyereségvágy, a fényűzés 

és a nagyzás. Az érzéki örömök, a lakomázás és ivás testi betegségeket, elkor-
csosulást okoztak, csökkentették a bűnnel szembeni érzékenységet, bénították 
a lelki fogékonyságot. Jánosnak reformátorként kellett fellépnie. Önmegtartóz-
tató életével és egyszerű ruházatával korának túlkapásait kellett megrónia. Ezért 
kaptak János szülei utasításokat. Az angyal a menny trónjától hozta a mértékle-
tesség leckéjét.

A jellem gyermek- és ifjúkorban a legformálhatóbb. Ekkor kell elsajátítani 
az önuralmat. A családi tűzhely és asztal mellett áradó befolyás kihatása olyan 
maradandó, mint az örökkévalóság. A gyermekkorban kialakított szokások bár-
mely természetes adottságnál jobban meghatározzák, hogy az ember győz, vagy 
alulmarad az élet harcában. Az ifjúkor a magvetés ideje. Eldönti, milyen lesz a 
termés ebben az életben és az eljövendőben.

Jánosnak prófétaként feladata volt; „hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és 
az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes 
népet” (Lk 1:17). Azzal, hogy Krisztus első adventjét készítette elő, azokat jelké-
pezte, akiknek egy népet kell elkészíteniük a mi Urunk második eljövetelére. A 
világban az egyéni vágyak kielégítése a cél. Rengeteg a tévedés, a hamis állítás. 
Sátán még több csapdát állít fel a lelkek elpusztítására. Mindazoknak, akik is-
tenfélelemmel szentségre törekszenek, meg kell tanulniuk a mértékletesség és 
az önuralom leckéit. Az étvágyat, a szenvedélyeket az értelem magasabb rendű 
erejének kell alávetni. Ez az önfegyelem létfontosságú ahhoz a szellemi erőhöz 
és lelki érzékenységhez, amely képessé tesz minket arra, hogy Isten szavának 
szent igazságait megértsük és gyakoroljuk. Ezért a mértékletességnek szerepe 
van a Krisztus második eljövetelére való felkészülésben is.

A dolgok természetes rendje szerint Zakariás fiának papi pályára kellett volna 
lépnie. De a rabbik iskoláinak nevelése alkalmatlanná tette volna munkájára. 
Isten nem a teológusokhoz küldte, hogy megtanulja, hogyan kell magyarázni az 
Írásokat. A sivatagba hívta, hogy a természettől és a természet Istenétől tanul-
hasson.

Magányos tájon talált otthont, kopár hegyek, kietlen szakadékok és sziklás 
barlangok között. Ő választotta a lemondást az élet élvezeteiről, a fényűzésről 
a szigorú fegyelem javára. Itt környezete kedvezett az egyszerűség és önmegta-
gadás elsajátításának. Nem zavarta a világ zaja, tanulmányozhatta a természet, 
a kinyilatkoztatások és a Gondviselés leckéit. Istenfélő szülei gyakran ismétel-
ték el az angyal Zakariáshoz intézett szavait. Gyermekkorától fogva szeme előtt 
lebegett küldetése, és elfogadta a szent igazságot. Számára a sivatag magánya 
örvendetes menekvés volt a társadalomból, amelyet a gyanakvás, a hitetlenség 
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és az erkölcstelenség csaknem teljesen áthatott. Nem bízott abban, hogy saját 
erejéből ellen tud állni a kísértésnek, irtózott a bűnnel való állandó érintkezés-
től, nehogy elveszítse érzékenységét a bűn rendkívüli rombolásával szemben.

Születésétől fogva Istennek szentelték mint nazireust, és ő maga is fogadal-
mat tett, hogy egész életét az Úrnak áldozza.

Öltözete olyan volt, mint hajdan a prófétáké: bőrövvel körülkötött teveszőr 
ruha. Eledele a pusztai „sáska és erdei méz” (Mk 1:6) volt, itala a hegyek tiszta 
vize.

János élete mégsem tétlenségben, önsanyargató komorságban vagy önző 
elszigeteltségben telt. Időnként elment és elvegyült az emberek között. Min-
dig érdeklődéssel figyelte, mi történik a világban. Csendes visszavonultságából 
nyomon követte az események kibontakozását. Az isteni Lélek megvilágosította 
értelmét, így tanulmányozta az emberek jellemét, hogy megértse, hogyan fér-
kőzhet szívükhöz az égi üzenettel. Küldetésének terhe ránehezedett. Magányá-
ban, elmélkedve és imádkozva vágyakozott arra, hogy lelkét felövezze az előtte 
álló életre.

Bár a pusztában élt, mégsem kerülték el a kísértések. Amennyire csak tehet-
te, minden utat elzárt, ahol Sátán megközelíthette. A kísértő mégis támadta. De 
lelki érzékelése tiszta volt. Erős, határozott jellemet fejlesztett ki, és a Szentlélek 
segítségével képes volt nyomon követni Sátán közeledését, és ellen tudott állni 
hatalmának.

János iskolára és szentélyre lelt a pusztában. Csakúgy, mint Mózest Midián-
hegyei között, őt is átjárta Isten jelenléte, körülvették hatalmának bizonyítékai. 
Neki nem a hegyvidéki magány ünnepélyes fensége jutott lakhelyül, mint Izrael 
nagy vezérének, de láthatta a Jordánon túl Moáb magaslatait, amelyek Arról 
beszéltek, Aki a hegyeket alkotta és megerősítette. Pusztai otthonában a termé-
szet sivár, szörnyű látványa élénken ábrázolta Izrael állapotát. Az Úr termékeny 
szőlője kopár pusztasággá vált. De a sivatag fölé hajlott a ragyogó, gyönyörű ég-
bolt. A gyülekező sötét viharfelhőket átívelte az ígéret szivárványa. Így fénylett 
a Messiás uralkodásának megígért dicsősége Izrael romlottsága felett. A harag 
felhőit áthidalta Isten szövetségének, kegyelmének szivárványa.

A csöndes éjszakában egyedül olvasta ki az Ábrahámnak tett ígéretet; hogy 
Isten úgy megsokasítja magvát, mint a csillagokat. A hajnal fénye, amely beara-
nyozta Moáb hegyeit, Róla beszélt, aki olyan,”mint a reggeli világosság, mikor 
a nap feljő, mint a felhőtlen reggel” (2Sám 23: 4). És a verőfényes délben az Ő 
megnyilatkozásának fényét látta, amikor „megjelenik az Úr dicsősége, és min-
den test látni fogja azt” (Ésa 40: 5).

Félelemmel, tisztelettel, mégis ujjongó lélekkel kutatta a Messiás jövetelé-
ről szóló kinyilatkoztatásokat a prófétikus tekercsekben a megígért magról, aki 
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a kígyó fejére tapos; Silóról, a Béke Fejedelméről (Vö. Ésa 9: 6), akinek akkor 
kell megjelennie, mielőtt egy bizonyos király befejezi uralkodását Dávid trónján. 
Most eljött az idő. Római uralkodó ült a Sion-hegyi palotában. Az Úr biztos szava 
szerint Krisztus már megszületett.

Ésaiás elragadtatva ábrázolta a Messiás dicsőségét, János éjjel-nappal ezt 
tanulmányozta. Az Isai törzséből származó vesszőszál, az igazságban uralko-
dó Király, aki „igazságban ítéli a gyöngéket”(Ésa 11:4), „oltalom zivatar ellen 
[...], nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön” (Ésa 32:2). Izraelt nem kell 
többé”elhagyatott”-nak nevezni, sem pedig földjét „pusztaság”-nak, hanem 
az Úr „gyönyörűségem”-nek fogja hívni, földjét pedig“férjhez adott”-nak (Ésa 
62:4). A magányos száműzött szívét dicsőséges látomás töltötte bJános a Királyt 
szemlélte szépségében, és magáról elfeledkezett. Nézte a szentség fenségét, 
önmagát alkalmatlannak, méltatlannak érezte. Kész volt, hogy a menny köve-
teként elinduljon; nem félt az emberektől, mert Istenre tekintett. Emelt fővel, 
félelem nélkül tudott a földi uralkodók elé állni, mert már mélyen meghajolt a 
királyok Királya előtt.

János nem teljesen értette a Messiás királyságának mibenlétét. Azt várta, 
hogy Izrael majd megszabadul nemzeti ellenségeitől, de mindenekfelett abban 
reménykedett, hogy eljön egy igazságos király, és Izraelt szent néppé teszi. Így 
hite szerint beteljesedik a születésekor adott jövendölés:

„Hogy [...] megemlékezzék az ő szent szövetségéről, [...]
Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből,

Félelem nélkül szolgáljunk neki
Szentségben és igazságban őelőtte a mi életünknek minden napjaiban” (Lk 

1:72-75).
Látta népét becsapottan, önelégülten és bűneiben szunnyadva. Arra vágyott, 

hogy szentebb életre ébressze őket. Az Istentől rábízott üzenetnek az volt a cél-
ja, hogy felrázza őket közönyükből, és félelmet keltsen bennük mérhetetlen go-
noszságuk miatt. Mielőtt az evangélium magva megfelelő helyre kerülne, fel kell 
törni szívük talaját. Mielőtt Jézusnál gyógyulást keresnének, rá kell ébredniük, 
milyen veszedelmesek a bűn sebei.

Isten nem azért küld követeket, hogy hízelegjenek a bűnösnek. Nem hirdet 
békeüzenetet, hogy végzetes biztonságérzetet nyújtson a meg nem szentelt em-
bereknek. Mély bűntudatot kelt a bűnös lelkében, a meggyőzés nyilaival járja át 
a szívét. A szolgáló angyalok elé tárják Isten félelmetes ítéleteit, hogy elmélyít-
sék hiányérzetét, és mihamarabb kiáltsa: „Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” 
Akkor a kéz, amely porig alázott, felemeli a megtérőt. A hang, amely megfeddte 
a bűnt és megszégyenítette a büszkeséget, becsvágyat, gyöngéd részvéttel kér-
di: „Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?”
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Amikor János szolgálata elkezdődött, a nép izgatottsága, elégedetlensége 
már-már forradalomba csapott. Arkhelaus eltávolítása után Júdea közvetlenül 
Róma fennhatósága alá került. A római helytartók zsarnoksága és visszaélései, 
valamint határozott erőfeszítései, hogy bevezessék a pogány jelképeket és szo-
kásokat, lázadást szított, amelyet vérbe fojtottak, és a legbátrabb zsidók ezrei 
pusztultak el. Mindez mélyítette a Róma elleni gyűlöletet, és fokozta a hatalma 
alóli szabadulás vágyát.

A széthúzás és viszály közepette egy hang hallatszott a pusztából, megdöb-
bentő és szigorú, mégis reményteli hang:”Térjetek meg, mert elközelített a 
mennyeknek országa!” (Mt 3:2) Ez új, különös erővel hatott a népre. A próféták 
Krisztus jövetelét a távoli jövő eseményeként jövendölték, e kijelentés szerint vi-
szont közvetlen közel van. János rendkívüli megjelenése hallgatóinak gondolata-
it az ősi látnokokra terelte. Modora, ruházata Illés prófétáéhoz hasonlított. Illés 
lelkével és erejével leplezte le a nemzeti romlást, és feddte meg az eluralkodó 
bűnöket. Szavai egyszerűek, tömörek és meggyőzőek voltak. Sokan azt hitték, 
hogy egy halott próféta támadt fel személyében. Az egész népet felrázta. Töme-
gek sereglettek a pusztába.

János a Messiás eljövetelét hirdette, és megtérésre szólította fel a népet. A 
bűntől való tisztulás jeléül alámerítette őket a Jordán vizében. Ezzel a jelentős 
szemléltető tanítással azt mutatta be, hogy akik Isten választott népének tartják 
magukat, bűntől szennyezettek; szívük és életük megtisztítása nélkül aligha le-
hetnek részesei a Messiás országának.

Fejedelmek, rabbik, katonák, vámszedők és parasztok mentek, hogy a prófé-
tát meghallgassák. Egy ideig az ünnepélyes isteni figyelmeztetés felrázta őket. 
Sokan megbánták bűneiket és megkeresztelkedtek. Mindenféle rendű-rangú 
ember alávetette magát a Keresztelő János által támasztott követelményeknek, 
hogy részesei lehessenek a királyságnak, amit meghirdetett.

Sok írástudó és farizeus is eljött, megbánta bűneit, és kérte a keresztséget. 
Magukat dicsőítették, mintha másoknál jobbak volnának, és elvárták, hogy az 
emberek nagyra tartsák kegyességüket. Most lelepleződtek életük bűnös titkai. 
Jánost figyelmeztette a Szentlélek, hogy közülük sokan nincsenek meggyőződ-
ve bűnösségükről, csak köpönyegforgatók. Azt remélték, hogy a próféta bará-
taiként majd az eljövendő Fejedelem kegyeibe juthatnak. Azt hitték, hogy ha a 
népszerű fiatal tanító kereszteli meg őket, ez növelni fogja befolyásukat a nép 
között.

János metsző kérdéssel fogadta őket: „Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda 
intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmenekülje-
tek? Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket! És ne gondoljátok, hogy 
így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy 
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Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak” (Mt 3: 7 9).
A zsidók tévesen értelmezték Isten ígéretét az Izrael iránti örök kegyről. „Ezt 

mondja az Úr, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott a 
holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert és 
annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve: Ha eltűnnek e törvények előlem, 
azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha énelőttem nép 
ne legyen. Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant ki-
fürkészhetik a föld fundamentomait: én is megutálom Izráelnek minden magvát, 
mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja az Úr!” (Jer 31:35-37). A zsidók Áb-
rahámtól való természetes származásuk alapján igényt tartottak erre az ígéretre. 
Szemet hunytak azonban az Isten által szabott feltételek fölött. Az Úr, mielőtt az 
ígéretet adta, így szólt: „Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe 
írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. [...] Mert megbocsá-
tom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem” (Jer 31: 33-34).

Isten kegyelme árad arra a népre, amelynek szívébe van írva törvénye. Ők 
egyek vele. De a zsidók elszakadtak Istentől. Bűneik miatt elszenvedték ítéleteit. 
Ezért voltak pogány nép szolgaságában. Értelmüket elhomályosította a törvény-
szegés, és mivel az elmúlt időkben az Úr oly kegyelmes volt irántuk, találtak 
mentséget is bűneikre. Hízelegtek maguknak, mintha másoknál jobbak volná-
nak, és jogot formáltak Isten áldásaira.

Mindezek „megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége 
elérkezett” (1Kor 10:11). Milyen gyakran félreértelmezzük Isten áldásait, és az-
zal áltatjuk magunkat, hogy jóságunkért kedvez nekünk! Isten nem teheti meg 
értünk, amit szeretne. Ajándékai növelik önelégültségünket, és szívünket meg-
keményíti a hitetlenségben és a bűnben.

János kijelentette Izrael tanítóinak, hogy büszkék, önzők és kegyetlenek, in-
kább hasonlítanak mérges kígyók fajzataihoz - ami halálos átok az embereken -, 
mint Ábrahám igaz és engedelmes gyermekeihez. Az Istentől kapott világosság 
fényében rosszabbak voltak a pogányoknál, akiknél sokkal felsőbbrendűnek 
érezték magukat. Elfeledkeztek a szikláról, amelyből Isten kifaragta őket, és a 
verem mélyéről, ahonnan kiemelte őket. Isten céljának véghezvitele nem tőlük 
függött. Ahogyan Ábrahámot kihívta a pogányok közül, úgy másokat is elhív-
hat a szolgálatára. Ezek szíve olyan élettelennek tűnhet, mint a sivatag kövei, 
de Isten Lelke életre keltheti őket, hogy cselekedjék akaratát, és beteljesüljön 
rajtuk ígérete.

„Immár pedig - mondta a próféta - a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: min-
den fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik” 
(Lk 3: 9). Egy fa értékét nem a neve, hanem a gyümölcse határozza meg. Ha a 
gyümölcs értéktelen, a név nem mentheti meg a fát a pusztulástól. János kije-
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lentette a zsidóknak, hogy Isten előtti helyzetüket jellemük és életük határozza 
meg. Hitvallásuk semmit sem ér. Ha életük és jellemük nincs összhangban Isten 
törvényével, akkor ők nem az Ő népe.

János szívhez szóló szavai elítélték hallgatóit. Kérdéssel fordultak hozzá: „Mit 
cselekedjünk tehát?” (Lk 3:10). János így felelt: „Akinek két köntöse van, egyiket 
adja annak, akinek nincs; és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék” 
(Lk 3:11). Intette a vámszedőket és a katonákat, ne legyenek igazságtalanok, 
erőszakosak.

Mindazok, akik Krisztus országának alattvalói lettek - mondta János -, bizony-
ságot fognak tenni hitükről és bűnbánatukról. Kedvességről, becsületességről és 
hűségről fog tanúskodni életük. Szolgálni fognak a rászorulóknak, adományaikat 
Istennek szentelik. Menedéket nyújtanak a védtelennek, példaképei az erény-
nek és együttérzésnek. Krisztus követői így fogják bizonyítani a Szentlélek át-
formáló erejét. Mindennapi életükben igazságosság, irgalmasság és Isten iránti 
szeretet látható. Ha nem úgy élnek, olyanok lesznek, mint a pelyva, amelyet 
tűzre vetnek.

„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre - mondta János -, de aki utá-
nam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó: ő Szent-
lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket” (Mt 3:11). Ésaiás próféta kijelentette, 
hogy az Úr megtisztítja népét bűneitől „az ítélet lelkével, a megégetés lelkével” 
(Ésa 4:3). Az Úr így szólt Izraelhez: „Kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom 
mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat” (Ésa 1:25). A bűnnel 
szemben, bárhol van is, „a mi Istenünk megemésztő tűz” (Zsid 12:29).

Mindazokban, akik alávetik magukat hatalmának, Isten Lelke megemészti a 
bűnt. De ha az ember ragaszkodik a bűnhöz, azonosul is vele. Azután pedig Isten 
dicsősége, amely elpusztítja a bűnt, el kell, hogy pusztítsa a bűnöst is. Jákób, 
miután egy éjszakán át küzdött az angyallal, felkiáltott: „Látám az Istent színről 
színre, és megszabadult az én lelkem,” (lMóz 32:30). Jákób súlyosan vétkezett 
Ézsau ellen, de bűnét megbánta. Isten megbocsátott neki, bűnétől megtisztítot-
ta, ezért tudta elviselni Isten jelenlétének megnyilatkozását. De ha valaki csak 
Isten elé járul, és közben szántszándékkal vétkezik, elpusztul. Krisztus második 
eljövetelekor a gonoszokat az Úr megemészti „az ő szájának leheletével „, és 
megsemmisíti „az ő megjelenésének feltűnésével” (2Thess 2:8). Isten dicsősé-
gének fénye, amely életet ad az igazaknak, elpusztítja a gonoszokat.

Krisztusnak Keresztelő János idejében kellett megjelennie és kinyilatkoztat-
nia Isten jellemét. Puszta jelenléte is nyilvánvalóvá teszi az emberek bűneit. 
Csak akkor juthatnak közösségre Vele, ha meg akarnak tisztulni a bűntől. Csak a 
tiszta szívűek tartózkodhatnak jelenlétében.

Keresztelő János így hirdette Isten üzenetét Izráelnek. Sokan megszívlelték 
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tanítását, és mindent feláldoztak, hogy engedelmeskedjenek. Tömegek követték 
ezt az új tanítót egyik helyről a másikra, és jó néhányan dédelgették a reményt, 
hogy ő a Messiás. De amint János úgy látta, hogy az emberek felé fordulnak, 
minden lehetőséget megragadott, hogy hitüket az Eljövendőre irányítsa.

<<<vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

THE SPIRIT OF PROPHECY, VOL. 2, pp. 47–57.

Keresztelő János élete és missziója

Keresztelő János nem érezte elég erősnek magát arra, hogy megálljon a kí-
sértés nagy nyomása alatt, amivel a társadalomban szembe kell néznie. Attól 
félt, hogy a jelleme a zsidók eluralkodó szokásai szerint formálódna, és ő in-
kább a kietlen pusztaságot és sivatagot választotta iskolaként, ahol az értelmét 
megfelelően nevelhette és fegyelmezhette Isten nagy könyvéből, a természet-
ből. A pusztában János készségesebben megtagadhatta a saját énjét, uralma alá 
vonhatta az étvágyát, és egyszerűsíthette a ruházatát a természet egyszerűsége 
szerint. És a pusztában semmi nem volt, ami elterelte volna a figyelmét az el-
mélkedésről és az imáról. Sátán megkörnyékezhette Jánost még azután is, ami-
kor az elzárt minden utat az ő hatalma és ereje előtt, ahol beléphetett volna. De 
János életének szokásai oly tiszták és természetesek voltak, hogy felismerhette 
az ellenséget, és volt lelki ereje és döntési képessége, hogy ellenálljon annak.

A természet tankönyve nyitva volt annak kimeríthetetlen tárházával a külön-
féle tanításokra. Igyekezett elnyerni Isten jóindulatát, s a Szentlélek megnyu-
godott rajta, és nagyobb buzgóságot gyújtott a szívében hogy elvégezze azt a 
nagyszabású munkát, hogy az embereket bűnbánatra, magasztosabb és szen-
tebb életre hívja fel. János alkalmassá tette magát azáltal, hogy önmegtagadó, 
viszontagságokkal teli, visszavonult életet élt. Így vonhatta az uralma alá az ösz-
szes fizikai és szellemi képességeit, hogy úgy állhasson meg az emberek között, 
mint a vadonban levő mozdíthatatlan sziklás hegyek az őt körülvevő környezeti 
hatások ellen, ami őt ott harminc évig vette körül.   

Amikor Keresztelő János elkezdte a munkáját, az akkori helyzet igen zűrza-
varos volt. Viszályok, civódások, felkelések, lázadások, zendülések voltak min-
denfelé, s akkor első alkalommal János trombitaként emelte fel a hangját, ami 
végigzengett a pusztában. Mindazok, akik ezt a hangot meghallották, egy új és 
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különös erővel remegtette meg a szívüket. János félelem nélkül megfeddte a 
nép bűneit, s ezt mondta: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek orszá-
ga!” Tömegek válaszoltak a próféta hangjára, és özönlöttek a pusztába. Látták a 
próféta egyszerű öltözetét, aki úgy nézett ki pontosan, mint az ősi látnokok, és 
az volt az elterjedt nézet, hogy egy régi próféta támadt fel a halálból.   

János célja az volt, hogy felriassza és felébressze az embereket, és elérje azt, 
hogy a gonoszságaik miatt kezdjenek el félni és remegni. Egyszerűn és leplezet-
lenül mutatott rá az emberek bűneire, és tévedéseire. Szavait erő és hatalom kí-
sérte, és a nép kényszeredetten hallgatta azt, hogyan feddi és leplezi le szentség-
telen életüket, mégsem tudtak ellenállni a szavainak. Ő nem hízelgett senkinek, 
sem nem fogadta el senkinek a hízelgését. Az emberek, mint ha összebeszéltek 
volna, odajárultak hozzá, megvallották bűneiket, s megkeresztelkedtek a Jordán 
folyóban. 

Még a királyok és főemberek is kijöttek a pusztába meghallgatni Keresztelő 
Jánost, érdeklődéssel figyelték, és mélységesen rádöbbentek bűnös állapotuk-
ra, amint ő félelem nélkül mutatott rá részletesen a bűneikre. Jellemének lelki 
tisztánlátása és megkülönböztető képessége olvasott azok szándékaiban és szív-
ében, akik hozzájöttek, és ő félelem nélkül megmondta úgy a gazdagoknak, mint 
a szegényeknek, úgy a magas rangúaknak, mint az alacsony származásúaknak, 
hogyha meg nem bánják a bűneiket, és valóban meg nem térnek, állíthatják ők 
azt, hogy igazak, mégsem fogják Isten jóindulatát elnyerni, és nem lesz részük a 
Messiás országában, akinek az eljövetelét hirdeti.

Illés lelkében és erejében leplezte le János a zsidók romlottságát, s emel-
te fel hangját hogy megfeddje korának uralkodó bűneit. Prédikációi egyszerű-
ek, élesek, meggyőzőek voltak, és sokakat bűnbántra indítottak, s bűnbánatuk 
bizonyítékaként megkeresztelkedtek a Jordánban. A farizeusok bűnvallomásai 
meglepték a prófétát, mert ők az emberek fölé emelték, és jobbnak tartották 
magukat másoknál, s magasztos véleményük volt a saját jámborságukról és ér-
demeikről. Amint igyekeztek elnyerni bűneik bocsánatát, és megvallották életük 
titkait, amelyeket eddig elrejtettek az emberek szemei előtt, a próféta csodálko-
zott. „Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek 
ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! 
Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megme-
neküljetek? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, 
hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, 
hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

Úgy tűnt, hogy az egész zsidó nemzetre hatást gyakoroltak János prédikációi. 
A próféta elismételte Isten fenyegetéseit, a bűneikre rámutatott, s egy időre 
felrázta őket. János tudta, hogy ők azzal hízelegnek maguknak, hogy Ábrahám 
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utódai, s hogy teljes biztonsággal állíthatják, hogy Isten a kegyébe fogadta őket, 
mialatt a cselekedeteikkel elborzasztották őt. Viselkedésük sok tekintetben még 
rosszabb volt, mint a pogány nemzeteké, akikről úgy vélekedtek, hogy ők sokkal 
magasabb színvonalon állnak azoknál. A próféta hűségesen jelentette ki nekik: 
Isten képes helyettük feltámasztani másokat, és méltóbb gyermekeivé válhatnak 
Ábrahámnak. Kijelentette nekik, hogy Isten nem függ tőlük, hogy beteljesítse a 
céljait; mert tőlük függetlenül is tud biztosítani utakat, módokat és eszközöket, 
hogy előre vigye nagyszabású munkáját, amely tisztaságban és igazságosságban 
lesz bevégezve. János hozzátette még: „A fejsze pedig immár a fák gyökerére 
vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és 
tűzre vettetik.” Azt próbálta megértetni velük, hogy a fa értéke úgy mérhető 
le, hogy milyen gyümölcsöt terem. S bár egy fa viselhet egy magasztos nevet, 
mégis ha nem terem gyümölcsöt, vagy ha ennek gyümölcse értéktelen a névhez 
viszonyítva, a név semmit se fog érni, hogy megmentse a fát a pusztulástól. „Vaj-
jon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?”

Isten prófétájának megjelentette a Szentlélek, hogy sok farizeus és sadduce-
us, aki kérte a keresztségét, nincs meggyőződve a bűneitől. Nekik önző céljaik 
voltak. Úgy gondolták, hogyha a próféta barátaivá válhatnak, akkor jobb esélyük 
lesz az eljövendő Uralkodó személyes kegyeibe kerülni. Vakságukban úgy hitték, 
hogy ez egy földi királyság lesz, és ez az uralkodó tisztességet és gazdagságot 
adományoz majd az alattvalóinak. 

János megfeddte önző büszkeségüket és kapzsiságukat. Figyelmeztette őket 
a hitetlenségükre, és megbélyegezte a képmutatásukat. Kijelentette nekik, hogy 
nem teljesítették a szövetség feltételeit, ami feljogosította volna őket Isten ígé-
reteire, ami megillette volna őket, mint hűséges és engedelmes népet. Büszke 
dicsekedésük, hogy ők Ábrahám gyermekei, nem tette őket valóban azzá. Döly-
fös kérkedésük, gőgjük, féltékenységük, önzésük és kegyetlenségük megbélye-
gezte jellemüket, mint a viperák fajzatait, inkább, mint Ábrahám engedelmes és 
igaz gyermekeit. Gonosz cselekedeteik kizárták őket abból, hogy Isten ígéreteit 
igényeljék, hogy őket Ábrahám gyermekeinek nevezze. János biztosította őket, 
hogy Isten a kövekből is támaszthat gyermekeket Ábrahámnak, akik majd betel-
jesítik az Ő ígéretét, inkább, mint Ábrahám vér szerinti utódai, akik elvetették az 
Isten által nekik adott világosságot, s megkeményedtek önző céljaikban, és go-
nosz hitetlenségükben. Azt mondta nekik, hogyha ők valóban Ábrahám gyerme-
kei volnának, az ő atyjuk Ábrahám cselekedeteit cselekednék. Rendelkeznének 
Ábrahám hitével, szeretetével és engedelmességével. De ők nem teremték meg 
ezt a gyümölcsöt. Nekik nem lehet igényük Ábrahámra, mint atyjukra, és nem 
tarthatnak igényt az Ábrahám magvának adott ígéretekre. „Minden fa, amely 
nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik, és tűzre vettetik.” Mialatt ők vallották, 
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hogy ők Isten parancsolattartó népe, cselekedeteikkel megtagadták hitüket, és 
valódi bűnbánat nélkül a bűneik kizárták őket Krisztus királyságából. Igazságos-
ság, jóindulat, irgalmasság, és Isten szeretete jellemzi az Ő parancsolattartó né-
pét. Ha ezek e gyümölcsök nem fognak láthatóvá válni a mindennapi életükben, 
az összes hitvallásuk nem lesz értékesebb a polyvánál, ami a tűz pusztítására van 
odaszánva. A zsidók úgy csapták be magukat, hogy félreértelmezték az Úr prófé-
táinak adott szavait, amit az Ő örökkévaló kegyelméről és jóindulatáról mondtak 
az Ő népe, az Izrael részére:

„Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt 
szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a 
tengert, és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve: Ha eltűnnek e törvé-
nyek előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én 
előttem nép ne legyen. Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, 
és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megútálom Izráelnek 
minden magvát, mindazokért, a miket cselekedtek, azt mondja az Úr!” Jeremiás 
31:35-37.

Ezeket a szavakat a zsidók magukra alkalmazták. S mert Isten oly nagy jóin-
dulatot és kegyelmet gyakorolt irántuk, a bűneik és gonoszságaik ellenére mégis 
azzal hízelegtek maguknak, hogy Isten még mindig az Ő kiváltságos népének 
tartja, és különleges áldásokkal árasztja el őket. Félreértelmezték Jeremiás sza-
vait, és attól tették függővé az üdvösségüket, hogy őket Ábrahám gyermekeinek 
hívják. Ha ők valóban jogosan viselhették volna az Ábrahám gyermekeinek a 
nevét, akkor követték volna az ő atyjuk Ábrahám helyes példáját, és az Ábrahám 
cselekedeteit cselekedték volnEz a veszély Isten népére minden korszakban 
fennáll; de különösen azok részére, akik a föld történelmének záró korszakában 
élnek. Reánk is vonatkoztathatóak Pál apostol azon figyelmeztető szavai, amit 
a zsidók újra és újra megismételt bűneiről ír, a hitetlenségről, a vakságról, és 
a lázadásról. Pál apostol világosan kijelenti, hogy „mindezek pedig példaképen 
estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége el-
érkezett.” (1. Korinthus 10:11.) Ha ezekben az utolsó gonosz napokban a felelős 
állásokban lévő személyek bátorítására Isten az Ő kegyelmében olyan bizony-
ságtételt ad, amiben jóindulatáról biztosítja őket, ők felfuvalkodnak, s gyenge-
ségükben elveszítik a lelki látásukat, a saját ítélőképességükre támaszkodnak, és 
azzal hízelegnek maguknak, hogy Isten nem tudja végbevinni a munkáját külön-
leges támogatásuk nélkül. Ők a saját bölcsességükben bíznak, és az Úr egy ideig 
megengedi nekik, hogy látszólag jól menjen a soruk, s akkor kinyilváníthatják a 
természetes szív gyengeségét és balgaságát. De az Úr az ő idejében és saját útja 
módja szerint letöri a büszkeségét és balgaságát ezeknek az embereknek, és 
megmutatja nekik valódi állapotukat. Ha ők ekkor készek megalázkodni, készek 
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a bűnvallomásra, az őszinte bűnbánatra, és odafordulni az Úrhoz, Isten félelmé-
ben tökéletesen szentté válni, Ő megújítja az irántuk való szeretetét. De ha ők a 
zsidókhoz hasonlóan szemet hunynak a bűneik fölött, és a saját útjaikat akarják 
járni, az Úr hagyni fogja, hogy megvakuljon az értelmük, és megkeményedjen a 
szívük, és nem fogják tudni felismerni a Szentlélek dolgait.

Isten nem tehet sokat azért az emberért, aki félreértelmezi az Ő áldásait, és 
azt gondolja, hogy Isten kegyében részesül, amikor több jó tulajdonságot talál 
magában. Nem biztonságos részt venni a halandó emberek dicsőítésében; mert 
nem viselhetik ezt el. Sátán különleges munkája ez, hogy hízelegjenek a szegény 
lelkeknek, és őneki az kell, hogy az Úr szolgái ne segíthessenek ebben a helyzet-
ben. Milyen kevesen ébrednek rá az emberi természet gyengeségeire, és Sátán 
ravaszságára! Ezen utolsó napokban sokan a büszkeségük és önigazultságuk mi-
att kiteszik magukat a gyötrelemnek és a bánatnak, és teljesen eljátsszák Isten 
jóindulatát. El fognak bukni az önfelmagasztalásuk miatt.

Keresztelő János nyomatékosítani akarta az emberekben azt, hogy a hitvallo-
másukat jó cselekedetek kell kísérjék. Szavaik és cselekedeteik mutatják meg a 
gyümölcseiket, és határozzák meg a jellemük fáját. Ha a cselekedeteik gonoszak, 
az igazság Istene ellenük fog tanúskodni. Szerinte nem bölcs dolog azon em-
berekben mentegetni a bűnt, akik világosságban részesültek, még akkor sem, 
amikor ők egy ideig hűségesek és tiszták voltak, s Ő szerette őket, és különös 
ígéreteket adott nekik. Azonban ezek az ígéretek és áldások mindig az engedel-
messég feltételeihez vannak kötve részükre.  

Az Úr Mózesen keresztül kijelentette az engedelmességhez kötött áldásokat, 
és az engedetlenségük következtében őket érő átkokat. „Ne csináljatok maga-
toknak bálványokat” – utasította Isten őket. „Az én szombatjaimat megtartsá-
tok, és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. Ha az én rendeléseim 
szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszi-
tek: Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is 
megtermi gyümölcsét.” Isten nagyon sok áldást sorakoztatott fel, amelyeket Ő 
adományozhat, és akkor minden más áldások felett még ezt ígérte: „És az én 
hajlékomat közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem. És közötte-
tek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.” „Ha pedig nem 
hallgattok reám, és mind e parancsolatokat meg nem cselekeszitek; És ha meg-
vetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megútálja a ti lelketek, azáltal, 
hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az 
én szövetségemet: Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bo-
csátok reátok: a száraz betegséget és a forró lázt, a melyek szemeket égetnek és 
lelket epesztenek, és a ti magotokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emész-
tik meg azt. És kiontom haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek 
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előtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és fussatok, mikor senki nem is 
kerget titeket.”

A zsidók megtapasztalhatták Isten eme átkainak rettenetes beteljesedését, 
mivel eltávolodtak tőle, s a gonoszságuk miatt, ők mégsem vésték ezeket a dol-
gokat a szívükbe, és nem sanyargatták meg a lelküket Isten előtt. Gyűlölt nép 
lettek, amelyet uralma alá vetett mindenki. Ők igényelték Isten megígért áldá-
sait, amelyet akkor ad nekik, ha engedelmesek és hűségesek lesznek. De éppen 
akkor szenvedtek az engedetlenségük miatt Isten átka alatt. Keresztelő János 
kijelentette nekik, hogyha nem teremnek jó gyümölcsöt, kivágattatnak, és a tűz-
re vettetnek. 

Ő pontosan megmondta, hogy mik azok a gyümölcsök, amelyeket meg kell 
teremniük azért, hogy Krisztus királyságának a honpolgárai lehessenek, s ezek 
a szeretet, az irgalmasság, és a jótékonyság gyümölcsei. Nekik erényes jellemet 
kellett fejleszteni, s ezeket a gyümölcsöket a valódi hitnek és bűnbánatnak kel-
lett eredményezni. Ha bőséges áldásban részesültek, és látják mások szegény-
ségét, nyomorúságát, meg kell osztani ezen szűkölködőkkel a javaikat. Nekik 
tevékeny munkásoknak kell lenniük. Azt mondta János a népnek: „Akinek két 
köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonló-
képp cselekedjék. És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és 
mondának néki: Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig monda nékik: Semmi többet 
ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett. És megkérdék őt a vitézek is, 
mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se 
ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg a zsoldotokkal.”

János a tanítványainak, s a hallgatóinak a gyakorlati vallásosság leckéit adta. 
Bemutatta nekik, mi az igaz vallásosság, becsületesség és hűség, hogy ennek 
láthatóvá kell válni a mindennapi életükben, s tevékennyé kell válniuk ezen ön-
zetlen alapelvek által, vagy ha nem így lesz, ők nem lesznek jobbak a közönséges 
bűnözőknél. 

Ha másokat nem tesz jobbá a befolyásuk légköre, olyanok lesznek majd, mint 
a gyümölcstelen fák. Vagyonukat csupán önző érdekeik szerint használják fel. A 
nyomorúságban lévők szükségleteit kellett volna nekik enyhíteni, és önkéntes 
adományokat kellett volna adniuk Isten ügyének előmozdítására. Nem kellett 
volna visszaélni a kiváltságaikkal az elnyomottak felé, meg kellett volna védeni-
ük a védteleneket, be kellett volna kötözni a megsebzetteket, és így kellett volna 
nemes példát adniuk a jótékonyságra, a könyörületességre, az erényességre az 
elnyomottak és szenvedők iránt. Ha nem változtatják meg a viselkedésüket, és 
folytatják a fitogtatást, a fényűzést, az önzést, és érvénytelenítik az alapelve-
ket, pontosan azokhoz a fákhoz lesznek hasonlóak, amelyek nem teremnek jó 
gyümölcsöt. Ez a lecke alkalmazható minden keresztényre. Krisztus követőinek 
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bizonyítani kell a világ előtt, hogy az életük jobbá lett, és a jó cselekedeteik mu-
tatják Isten lelkének a szívükben gyakorolt átalakító hatását. De közöttük sokan 
vannak olyanok, akik nem teremnek gyümölcsöt Isten dicsőségére, és nem ad-
ják bizonyítékát az életükben egy radikális változásnak. Bár magasztos vallomá-
sokat tesznek, mégsem érzik annak szükségét, hogy személyes tapasztalatokat 
szerezzenek maguknak azáltal, hogy elkötelezik magukat szerető szívvel a ke-
resztény kötelességeik végzésében, hogy elmélyülnek új és szent kötelességeik 
teljesítésében, s nem érzik tehernek a felelősségüket, hogy Mesterük munkáját 
készségesen és szorgalommal végezzék.  

A nép azt gondolta, hogy János lehet a megígért Messiás. Életét önzetlenség, 
alázatosság és önmegtagadás jellemezte. Tanításai, figyelmeztetései, buzdításai 
és feddései buzgóak, kérlelőlek, nyíltak, őszinték, és bátorítóak voltak. Küldetés-
ében ő nem fordította el az igazságot, sem nem kereste senkinek a jóindulatát 
és helyeslését. Nem törekedett világi dicsőségre, és méltóságra, de alázatos volt 
szívében és életében, nem fogadta el a magasztalást, a dicsőítést, mert ez nem 
egyezett meg a küldetésével. Sőt biztosította a követőit, hogy nem ő a Krisztus. 

János prófétaként Isten képviselőjeként állt ott, bemutatta a kapcsolatot a 
törvény és a próféták között, keresztény szemszögből. Munkája és szolgálata 
visszamutatott a törvényre és prófétákra, mialatt ő ugyanakkor a nép előtt rá-
mutatott Krisztusra, mint a világ Üdvözítőjére. Fölemelte a hangját, és ezt kiál-
totta a nép felé: „Íme, Isten ama Báránya, Aki elveszi a világ bűneit!”

Tömegek követték ezt a magányos prófétát helyről helyre, és sokan minde-
nüket odaszentelték, hogy engedelmeskedjenek a felhívásainak. Királyok és a 
föld nemes emberei lettek odavonzva Isten eme prófétájához, és boldogan, fi-
gyelmesen hallgatták őt. Amint János látta és érezte, hogy a nép figyelme őreá 
irányul, azt gondolva, hogy ő az eljövendő Messiás, igyekezett minden alkalmat 
és lehetőséget megragadni, hogy a nép figyelmét arra a Valakire irányítsa, aki 
nagyobb és hatalmasabb ő nálánál.           

<<<vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

ÉTRENDI ÉS TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK, (173-192.) 
A GYERMEKEK ÉTRENDJE

Isten utasításán alapuló tanács
339. Az apák és az anyák tegyék fel a kérdést: „Mit cselekedjünk a születen-
dő ngyermekkel?” (Bír 13:8). Az olvasók elé tártuk, mit mondott Isten az anyák 
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magatartásáról gyermekük születése előtt. De ez még nem minden. Az Ur a 
mennyei udvarokból elküldte Gábriel angyalt, hogy eligazítást adjon a gyermek 
születés utáni gondozásával kapcsolatban, hogy a szülők tökéletesen megértsék 
kötelességüket.

Krisztus első eljövetele körüli időkben Gábriel angyal a Manoahnak adott ha-
sonló üzenettel ment Zakariáshoz. Megmondta az idős papnak, hogy felesége 
fiút fog szülni, akit Jánosnak nevezzenek. „És lészen tenéked örömödre és vigas-
ságodra - mondta az angyal -, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; mert 
nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szentlélek-
kel még az ő anyjának méhétó1 fogva” (Lk 1:14-15). Az ígéretnek e gyermekét 
szigorúan mértékletes szokásokkal kellett felnevelni. A lelki megújulás fontos 
feladatát kellett rábízni, hogy utat készítsen Krisztusnak.

A nép körében a mértéktelenség valamennyi válfaja jelen volt. A borivás és 
a fényűző étkezés kielégítése csökkentette a testi erőt, és annyira lerontotta az 
erkölcsöt, hogy még a legvisszataszítóbb bűntett sem tűnt vétkesnek előttük. 
János hangjának a pusztából kellett felhangzania komoly intésként a nép bűnös 
magakényeztetése miatt, és megtartóztató szokása a kor túlzásait kellett, hogy 
megrója.

A megújulás igazi kezdete
Mértékletességi munkásainknak erőfeszítése nem annyira messzeható, hogy 

kiűzze országunkból a mértéktelenség átkát. Nehéz legyőzni a korábban kiala-
kított szokásokat. A megújulásnak az anyánál kell kezdődnie már gyermeke szü-
letése előtt; 5 ha lelkiismeretesen engedelmeskedne Isten utasításainak, akkor 
a mértéktelenség nem üthetné fel a fejét. Minden anya folytonosan törekedjék 
Isten akaratához szabni szokásait, hogy együttműködhessen vele, s így megőriz-
ze gyermekeit a mai egészség- és életpusztító káros szokásoktól. Az anyák kése-
delem nélkül alakítsanak ki helyes kapcsolatot Teremtő Istenükkel, hogy segítő 
kegyelmével erődöt építhessenek gyermekeik köré a kicsapongás és mértékte-
lenség ellen. Ha az anyák ezt az utat követnék, akkor tanúi lehetnének annak, 
hogy miként az ifjú Dániel, az ő gyermekeik is magas fokú erkölcsi és szellemi 
mértéket érnének el, és a társadalom áldására valamint Teremtőjük tisztességé-
re válnának. - Signs, 1910. szept. 13.

A csecsemő
340. A csecsemő számára a legjobb táplálék az, amit a természet kínál. Ettől 
nem szabad szükségtelenül megfosztani. Szívtelen dolog az anya részéről, hogy-
ha kényelemből vagy a szórakozás kedvéért igyekszik megszabadulni a szoptatás 
kedves kötelességétől.
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Az az anya, aki másnak engedi át gyermeke táplálását, gondolja meg jól, mi 
lehet ennek a következménye! A szoptató dajka többé-kevésbé átadja saját ter-
mészetét és temperamentumát a szoptatott gyermeknek. - 1905. NO 266.
341. Annak érdekében, hogy lépést tartsanak a divattal, az emberek visszaélnek 
a természettel ahelyett, hogy figyelnének rá. Az anyák, olykor szoptató dajkát 
fogadnak vagy pedig cumisüveggel helyettesítik az anyai keblet. Az egyik legy-
gyengédebb és örömöt szerző kötelességet - amelyet az anya magatehetetlen 
gyermekéért megtehet, amely egybeolvaszt ja kettőjük életét és mely a legszen-
tebb érzést kelti az asszonyok szívében - feláldozza a divat gyilkos szeszélyének. 

Vannak anyák, akik csupán azért áldozzák fel gyermekeik szoptatásának ter-
mészetes kötelességét, mert túl kényelmetlennek tartják, hogy gyermekükhöz 
legyenek láncolva, aki tulajdon testük gyümölcse. A bálterem és a szórakozás 
izgató jelenetei eltompították a lélek gyengéd érzékenységét. Ezek vonzóbbak a 
divatszerető anya számára, mint a gyermeke iránti anyai kötelesség. Talán szop-
tatós dajkára bízza gyermekét, hogy az végezze el azokat a kötelességeket, ame-
lyek kizárólag reá tartoznak. Hamis szokásai kellemetlenné teszik a szükséges 
kötelességeket, melyeket örömmel kellene végeznie, mert a gyermekeiről való 
gondoskodás zavarná a divatos élet követelményeit. Idegen teljesíti az anya kö-
telességét, idegen nyújtja kebléből az éltető táplálékot.

S ez még nem minden. A dajka az ő természetét és vérmérsékletét adja át 
a szopós babának. Hozzá kapcsolódik a gyermek élete. Ha a dajka közönséges 
személy, ha szenvedélyes és mértéktelen, ha nem vigyáz erkölcseire, akkor a 
szoptatott gyermek maga is valószínűleg ugyanolyan vagy hasonló ember lesz. 
Ugyanaz a közönséges minőségű vér, amely a szoptató dajka ereiben lüktet, 
az lüktet majd abban a gyermekben is. Azok az anyák, akik így távol tartják 
gyermekeiket karjuktól, akik visszautasítják anyai kötelességüket, mert az nem 
egykönnyen vállalható teher, amíg életüket a divatnak szentelik, az ilyenek mél-
tatlanok az anyai névre. Ezek lerombolják a nők nemes ösztöneit, szent voná-
sait, és azt választják, hogy a divatos szórakozás lepkéi legyenek, a barmoknál 
kevesebb felelősségérzettel viseltetve utódaik iránt. Sok anya cumisüvegre cse-
réli fel keblét. Erre azért van szükség, mert nincs tápláléka gyermekei számára. 
Pedig tíz közül kilenc esetben az egészségtelen ruházkodás és a kora ifjúságától 
való helytelen táplálkozás okozta, hogy nem tud eleget tenni a természet adta 
kötelességének.

Hideg, szívtelen dolognak tartottam, ha olyan anyák, akik szoptatni tudnák 
gyermekeiket, az anyai kebeltől az üveghez taszítják őket. Ilyen esetben a legna-
gyobb gonddal kell megválasztani, hogy a tej egészséges tehéntől származzon és 
hogy az üveg és a tej tökéletesen friss legyen. Ezt gyakran elhanyagolják, és en-
nek eredményeként a csecsemő szükségtelenül szenved. Ez okozza a gyomor és 
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a belek háborgását, s a szánalomra méltó gyermek beteges lesz, még ha egész-
ségesen született is. - Health Reformer, 1871. szept.
342. Sorsdöntő az az időszak, amikor a csecsemő az édesanyjától kapja táplá-
lékát. Sok édesanyának megengedték - a szoptatás idején - a túlzott munkát 
és hogy főzés közben felhevítse vérét; a csecsemő komoly befolyás alá került 
nemcsak az anya kebléről felhevített táplálékkal, hanem a vére is mérgezett lett 
az anya egészségtelen táplálékával, ami szervezetét felizgatta, és ezzel a csecse-
mő táplálékát befolyásolta. Az anya lelkiállapota is hatással van a csecsemőre. 
Ha boldogtalan, könnyen izgatott és szabadjára engedi indulatait, akkor az anya 
tápláléka - amit a csecsemő kap - izgató hatású lesz, s ez a csecsemőnél gyakran 
bélgörcsöt, görcsös vonaglást és néhány esetben görcsös rohamot idéz elő. 

A gyermek jellemét is többé-kevésbé befolyásolja az anyától kapott táplá-
lék. Akkor milyen fontos, hogy a csecsemőjét tápláló anya megőrizze boldog 
érzelmi állapotát és tökéletesen uralja kedélyét. Ha így cselekszik, akkor a cse-
csemő tápláléka nem károsodik és az a szelíd, önmagát uraló életmód, amit az 
anya folytat csecsemőjének gondozása közben, nagyon sokat tesz a csecsemő 
érzelmének kialakításában. Amikor a csecsemő ideges és könnyen ingerlékeny, 
akkor az anya csendes, nyugodt magatartása nyugtató és javító hatású lesz, s a 
csecsemő egészsége megjavulhat. 

A csecsemők kel visszaéltek a helytelen bánásmóddal. Amikor ingerlékeny 
volt, akkor általában bőséges táplálékot adtak neki, hogy megnyugtassák, ho-
lott legtöbb esetben az ingerlékenység oka az volt, hogy túl sok - az anya rossz 
szokása miatt ártalmas - ételt kapott. A sok étel csak rosszabbította a helyzetet, 
mert a gyomor már túlterhelt volt. - 1865. BO 220-

Rendszeres táplálkozás
343. A testi egészségüket érintő első nevelést a gyermekeknek csecsemőkoruk-
ban anyjuktól kell kapniuk. Rendszeres időközönként csakis egyszerű ételeket 
lenne szabad adnunk nekik oly mennyiségben, ami a lehető legjobb egészség-
ben tartja őket. Háromnál többször semmi esetre sem napjában, bár két étke-
zés előnyösebb lenne, mint három. Ha helyesen fegyelmezzük gyermekeinket, 
hamar megtanulják, hogy a sírással és követelőzései nem mennek semmire. A 
bölcs anya nemcsak a maga pillanatnyi kényeimének megfelelően, hanem a ki-
csinyek jövője szempontjából is neveli gyermekeit. Ennek érdekében megtanít 
ja gyermekeit az étvágy feletti uralom, a lemondás fontosságára; arra, hogy az 
egészséget figyelemmel tartva egyenek, igyanak, ruházkodjanak. - 1865. H. L. 
2. fej. 47.
344. Ne hagyd, hogy gyermekeid a rendszeres étkezés között nyalánkságokat, 
gyümölcsöt, mogyorót vagy bármi más ételt fogyasszanak! Jobb, ha kétszer ét-
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keznek napjában, mint háromszor. Ha a szülők példát mutatnak, ha elvek vezetik 
őket, akkor a gyermekek hamarosan követik példájukat. A rendszertelen táplál-
kozás károsítja az emésztőszervek egészséges működését, és amikor a gyerme-
kek asztalhoz ülnek, nem esznek örömmel a tápláló ételből, mert az étvágyuk 
azt követeli, ami a legártalmasabb számukra. Gyermekeid sokszor láztól és hi-
degleléstől szenvedtek, amit a helytelen étkezés váltott ki, s ezért a betegségért 
a szülőket terhelte a felelősség. A szülők kötelessége gyermekeik egészséges 
szokásainak kialakítása, amellyel sok szenvedést megelőznek. - 1880. 4T 502.
345. Túl gyakran etetitek a gyermekeket, ami lázt és különféle szenvedést idéz 
elő. Nem szabad örökké dolgoztatni a gyomrot, hanem hagynunk kell pihenni. E 
nélkül a gyermekek nyűgösek, ingerlékenyek és gyakran betegek lesznek. - Heal-
th Reformer, 1866. szeptember. [Tanítsuk meg a gyermekeket, mikor és hogyan 
táplálkozzanak! - 288.] [Dániel korai nevelése. - 241.] 
[Lásd 9. fejezet: Rendszeres étkezés!]

Az étvágy korai nevelése
346. Aligha lehet túlbecsülni annak fontosságát, hogy a gyermekeket rá kell ne-
velni a helyes táplálkozási szokásokra. A kicsinyeknek meg kell tanulniuk: azért 
esznek, hogy éljenek, és nem azért élnek, hogy egyenek. A nevelést már a karon 
ülő gyermeknél kell megkezdeni.

Csak rendszeres időközönként szabad őt etetni, és ritkábban akkor, amikor 
már a gyermek nagyobb lesz. Nem szabad édességet, sem az idősebbeknek való 
– számára emészthetetlen - táplálékot adni neki. A csecsemők gondos és rend-
szeres táplálása nemcsak egészségükre van jó hatással, és általa nemcsak csen-
desek és jó kedélyűek lesznek, de az olyan szokásokat is megalapozza, amelyek 
a későbbi évek során is áldást jelentenek számukra.

Akkor is nagy gondot kell fordítani a gyermekek ízlésének és étvágyának 
nevelésére, amikor már kiléptek a csecsemőkorból. Sokszor megengedik ne-
kik, hogy ők döntsék el, mit és mikor egyenek, tekintet nélkül az egészségükre. 
Látva, hogy mennyi fáradságba és pénzbe kerül az egészségtelen nyalánkság, a 
fiatalok azt gondolják, az élet legfőbb célja és a legfőbb öröm forrása az étvágy 
kielégítése. Az ilyen nevelés következménye falánkság, majd betegség, amelyet 
rendszerint ártalmas gyógyszerek szedése követ.

A szülőknek kell gyermekeik étvágyát formálni és az egészségtelen ételek fo-
gyasztását megtiltani. De miközben étvágyukat szabályozzuk, óvakodjunk attól 
a hibától, hogy ízetlen és szükségtelenül sok étel fogyasztását is megköveteljük 
tőlük. A gyermekeknek is vannak jogaik. Az egyik ételből szívesebben esznek, 
mint a másikból. Ha ez az ésszerűség határán belül mozog, vegyük figyelembe!

Azok az anyák, akik az egészség és jó kedély rovására eleget tesznek gyer-
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mekeik kívánságainak, rossz magot vetnek, és ez a mag kikelve termést hoz. A 
mértéktelenség együtt nő a kicsinyek növekedésével, és mind értelmi, mind tes-
ti erejük áldozatul esik. Azok az anyák, akik ezt teszik, keservesen fogják aratni 
vetésük gyümölcsét. Gyermekeikből olyan felnőttek lesznek, akik szellemileg és 
jellemben alkalmatlanok arra, hogy a társadalom vagy a család tiszteletreméltó 
és hasznos tagjaiként tevékenykedjenek. Az egészségtelen táplálkozás következ-
tében mind lelki és szellemi, mind testi képességeik egyaránt károsodnak, lelki-
ismeretük eltompul, és a jó hatások iránti fogékonyságuk megromlik.

Miközben meg kell tanítani a gyermekeket az étvágy feletti uralomra, és arra, 
hogy az egészségre irányuló figyelemmel táplálkozzanak; azt is világossá kell 
tenni előttük, hogy ezzel csak azt tagadják meg maguktól, ami ártalmas. Lemon-
danak káros dolgokról olyan valamiért, ami jobb. Legyen asztalunk kívánatos 
és vonzó, jó dolgokkal megrakva, amelyeket Isten bőségesen adott. Legyen az 
étkezés ideje vidám és boldog! Miközben Isten ajándékait élvezzük, dicsőítsük 
hálás szívvel az ajándékozót! - 1905. NO 266, 267.
347. Sok szülő gyermekeinek az önmegtagadás szokására való türelmes nevelés 
helyett és az Isten áldásaival való helyes élésre tanítás kötelességének elkerülé-
se miatt megengedi, hogy akkor egyenek és igyanak, amikor nekik tetszik. Az ét-
vágy és az önző kielégítés, ha nem fékezik határozottan, együtt nő a gyermekkel, 
együtt erősödik fejlődésével. Amikor e gyermekek elkezdik a maguk életét és 
elfoglalják helyüket a társadalomban, akkor nincs erejük ellenállni a kísértésnek. 
Erkölcsi tisztátalanság és durva bűn burjánzik mindenfelé. Az ízlés kielégítésé-
nek és a hajlamok követésének kísértései nem csökkennek az évek múlásával, 
a fiatalokat általában az ösztönök hajtják, étvágyuk rabszolgái. A falánkságban, 
a dohányos emberben, a borivóban és a részegesben ismerhetjük fel a hibás 
nevelés rossz következményeit. - 1875. 3T 564.

Élvezet és romlottság
348. A helytelenül étkező gyermekek gyakran, gyengék, sápadtak, kis terme-
tűek, azonkívül idegesek, izgulékonyak és ingerlékenyek. Mindazt, ami nemes, 
feláldozzák az étvágynak, így rajtuk a testies szenvedélyek fölényben vannak. 
Sok gyermek életében öttől tíz és tizenöt éves korig nyomot hagy a romlottság. 
Csaknem az összes gonoszságot ismerik. Ez nagymértékben a szülők hibája, s 
Isten nekik tudja be gyermekeik bűnét, mivel az ő helytelen útjuk vezette gyer-
mekeiket azok elkövetésére. Azzal kísértik gyermekeiket étvágyuk kielégítésére, 
hogy húst, fűszeres ételeket tálalnak asztalukra, amelyek sok esetben a testi 
szenvedélyeket keltik fel. Példamutatásuk is az evés terén mértéktelenségre ta-
nítja gyermekeiket. Megtűrik, hogy gyermekeik a nap bármely órájában falatoz-
zanak, ami szünet nélkül terheli emésztőszervüket. Az anyák alig szentelnek időt 



103ÉTRENDI ÉS TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK, (173-192.) A GYERMEKEK ÉTRENDJE 

gyermekeik tanítására. Drága idejüket különféle egészségtelen ételek elkészíté-
sére fordítják, és ezeket tálalják fel. 

Sok szülő megengedi, hogy gyermekeik tönkre tegyék magukat, amíg ők a 
divathoz próbálják szabni életüket. Ha látogatók jönnek, azt akarják, hogy olyan 
gazdagon megterített asztal mellé ültessék őket, amilyet bármelyik ismerősük-
nél találhatnak. Sok időt és pénzt szentelnek e célra. A látszat kedvéért bőséges 
ételeket készítenek, hogy kedvezzenek az étvágynak, s még a hitvalló kereszté-
nyek is akkora felhajtást csapnak, hogy egész osztályt gyűjtenek maguk köré, 
akik látogatásának főcélja a sok nyalánkság, ami terítékre kerül. A keresztények-
nek megújulásra van szükségük e téren. Amíg udvariasan vendégül látják látoga-
tóikat, ne legyenek a divat és az étvágy rabszolgái. - 1864. 4SpG 132, 133.

Az egyszerűség tanulmányozása
349. Az élelem legyen annyira egyszerű, hogy annak elkészítése ne kösse le 
az anya minden idejét. Igaz, körültekintőnek kell lennünk, hogy egészségesen 
és ízlésesen elkészített, jó ételekkel terítsük meg asztalunkat. Ne képzeljétek, 
hogy bármi, amit csak úgy összedobtok, elég jó táplálék lesz gyermekeiteknek. 
Szenteljünk kevesebb időt arra, hogy egészségtelen fogásokat tálaljunk fel, hogy 
ezzel a megromlott étvágynak hízelegjünk. Ehelyett több időt szenteljünk gyer-
mekeink tanítására és nevelésére. Azt az erőt, amit jelenleg annak szükségtelen 
tervezésére fordítunk, hogy mit együnk és igyunk, mivel ruházkodjunk, gyerme-
keink és ruházatuk tisztántartására fordítsuk. - 1980). C.T.B.H.141.
350. Az erősen fűszerezett húsételek, amelyeket nehéz cukrászsütemények kö-
vetnek, megkárosítják gyermekeink létfontosságú emésztőszerveit. Ha az egy-
szerű egészséges ételekhez lennének szokva, étvágyuk nem követelné a termé-
szetellenes, fényűző ételeket és a bonyolult összeállítású ínyenc falatokat. Ha 
húst adunk gyermekeinknek, nem érünk el jó eredményt. Ha arra szoktat juk 
gyermekeinket, hogy húsos étrenden éljenek, ezzel csak ártunk nekik; sokkal 
könnyebb megalapozni a természetellenes étvágyat, mint azt később helyre 
hozni és megújítani az ízlést, miután az már második természetünkké vált. - Let-
ter 72, 1896.

A mértéktelenség következménye
351. Sok anya, bár bánkódik a mindenhol megtalálható mértéktelenségen, még-
sem tekint elég mélyre, hogy meglássa annak okát. Naponta fogások változatos-
ságát és erősen fűszerezett táplálékokat készítenek, amelyek kísértik az étvágyat 
és túlevésre ösztönöznek. Legtöbbnyire úgy terítik meg amerikai népünk aszta-
lát, hogy azok részegeket nevelnek. Sokak körében az étvágy az uralkodó elv. Aki 
a túl gyakori evéssel és egészségtelen ételekkel elégíti ki étvágyát, az gyengíti 
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erejét, hogy abban az arányban álljon ellen az étvágy és más irányú szenvedély 
zajának, ahogy erősítette hajlamait az étkezés helytelen szokásaira. Az anyáknak 
szívébe kell vésni Isten és a világ iránti ama kötelezettségüket, hogy jól fejlett 
jellemű gyermekekkel lássák el a társadalmat. Azok a férfiak és nők, akik szilárd 
elvekkel lépnek a tettek mezejére, alkalmasak lesznek, hogy tisztán helyt állja-
nak romlott korunk erkölcsi szennyeződései közepette.

Sok hitvalló keresztény asszony számos olyan fogással teríti meg asztalát, 
amely izgatja a gyomrot és az egész szervezetet lázas állapotba hozza. Némely 
családnál a hús képezi a fő táplálékot, míg csak meg nem telik a vérük rákos és 
nyirokmirigy csomókkal. Abból áll a testük, amit megesznek. De ha szenvedés és 
betegség tör rájuk, ezt a Gondviselés csapásának tekintik. Újra mondom: Aszta-
lunknál kezdődik a mértéktelenség. Addig kényeztetik az étvágyat, míg második 
természetükké nem válik. A tea és a kávé fogyasztásával kedvet csinálunk a do-
hány számára, ez pedig növeli a vágyat a szeszes italra. - 1875. 3T 563.
352. A szülők saját otthonukban indítsanak hadjáratot a mértéktelenség ellen. 
Gyermekeiket már kiskorukban tanítsák meg az elvek követésére, és akkor re-
ménykedhetnek a sikerben. - 1905. NO 230.
353. A szülők tűzzék célul maguk elé, hogy megtanulják, hogyan bánjanak helye-
sen gyermekeikkel, amely által ép testben ép lelket biztosíthatnak nekik. Meg 
kell valósítaniuk a mértékletesség elvét a családi élet minden területén. Tanítsák 
gyermekeiket önmegtagadásra, és ezt érvényre kell juttatni, amennyire lehetsé-
ges, csecsemőkortól kezdve. - [C.T.B.H. 46] 1890. C. H. 113.

[Az izgató ételek oly szomjat keltenek, amelyet a víz el nem olt. - 558.]
354. Sok szülő neveli gyermekei ízlelését és alakítja ki étvágyát. Hússal, teával 
és kávéval kényeztetik őket. Az erősen fűszerezett húsételek, a tea, a kávé, ami-
nek fogyasztására sok anya még buzdít ja is gyermekeit, előkészíti az utat, hogy 
erősebb izgatószerek után sóvárogjanak, mint a dohány. A dohány serkenti a 
vágyat a szeszes italok után; és a dohány meg a szeszes ital mindig csökkenti az 
idegek erejét. 

Ha fel lehetne rázni a keresztények lelki érzékenységét, hogy mindenben 
mértékletesek legyenek, akkor asztaluktól kiinduló példájukkal segíthetnék azo-
kat, akik gyenge önuralmúak, akik majdnem erőtlenek ellenállni az étvágy kö-
vetelésének. Ha megértenénk, hogy ez életben kialakított szokásaink mennyire 
kihatnak örök érdekeinkre, hogy örök sorsunk a szigorúan mértékletes szoká-
soktól függ, akkor az evésben és ivásban a szigorú mértékletességig küzdenénk.

Példánkkal és egyéni igyekezetünkkel eszközök lehetünk sokak számára, 
hogy megmentsük őket a mértéktelenség, a bűn és a halál romlásától. Ha csak 
egészséges, tápláló ételekkel terítik meg asztalukat, akkor testvérnőink sokat 
tehetnek a mások megmentésének nagyszerű munkájában. Azzal tölthetik el 
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értékes idejüket, hogy nevelik gyermekeik ízlését és étvágyát, kialakítják min-
denben a mértékletesség szokását, és serkentik a mások javára való lemondást, 
valamint a jótékonyságot. 

A példa ellenére, amelyet Krisztus adott nekünk, a kísértés pusztájában meg-
tagadva étvágyát és megtörve az étvágy hatalmát, sok keresztény anya mégis 
példájával és gyermekei szoktatásával a falánkságra és a borivásra készíti elő 
őket. A gyermekeket gyakran elkényeztetik az evésben azzal, amit és amikor vá-
lasztanak, egészségükre való tekintet nélkül.

Sok gyermeket már csecsemőkorától nagyétkűvé neveltek. Étvágyuk kielégí-
tése következtében már gyermekségüktől kezdve gyomorbajosak. A maguk ké-
nyeztetése és a mértéktelen evés együtt nő és együtt erősödik velük. A szülők, 
ha kényeztetik őket, feláldozzák gyermekeik szellemi és testi életerejét. A gyer-
mekek olyan ételekre szoknak rá, amelyekben semmi jó nincs, hanem kizáró-
lag ártalmasok. S amint túlterhelik szervezetüket, úgy korcsosul el egész testük. 
-1875. 3T 488,489.

[A mértéktelenség alapja. - 203.]

Tanítsátok őket, hogy irtózzanak az izgatószerektől!
355. Tanítsd meg gyermekeidet, hogy irtózzanak az izgatószerektől! Hányan 
ápolják gyermekeikben tudatlanul az étvágyat az ilyenek után! Európában lát-
tam, hogy a dajkák az ártatlan kicsinyek ajkához emelték a boros- vagy sörös-
poharat, így képezték ki bennük az izgató szerek utáni vágyat. Amint idősebbek 
lesznek, megtanulják, hogy egyre inkább e dolgoktól függjenek, míg azok foko-
zatosan le nem győzik őket, túllépve a segítség lehetőségének határát, végül 
pedig a részegesek sírját töltik meg.

Az étvágyat nem egyedül így rontják meg és teszik csapdává. Gyakran a táp-
lálék olyan, hogy felkelti a szomjat az izgató italok után. Fényűző ételeket tálal-
nak a gyermekek elé - fűszerezett ételeket, zsíros leveseket, kalácsokat, cukrász-
süteményeket. Az erősen fűszerezett étel izgatja a gyomrot és felkelti a még erő-
sebb élénkítő szerek utáni vágyat. Nemcsak az étvágyat kísértik nem megfelelő 
táplálékkal, amelyből a gyermekek szabadon vehetnek az étkezésnél, hanem azt 
is megengedik nekik, hogy az étkezések között is egyenek, és mire tizenkét, ti-
zennégy évesek, gyakran már bizonyítottan gyomorbetegek.

Talán már látták képen az ital szenvedélyének hódoló ember gyomrát. Az 
erős fűszerek izgatására is hasonló állapot jön létre. Mivel a gyomor ilyen álla-
potban van, az étvágy egyre többet követel, hogy kielégüljön - egyre erősebbet 
és még erősebbet. Ezek után ott találod majd fiadat az utcán, amint dohányozni 
tanul. -1890. CT.BB. 17.
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A gyermekekre különösen ártalmas ételek
356. Akiket az étvágy ural, azoknak lehetetlen eljutni a keresztényi tökéletes-
ségre. Ha nem válogatjuk meg gondosan a táplálékukat, egykönnyen nem lehet 
felébreszteni gyermekeitek erkölcsi fogékonyságát. Sok anya olyan asztalt terít, 
ami csapda családjának.

Húsételek, vaj, sajt, zsíros tészták, fűszerezett ételek, nyalánkságok - mind-
ezekből korlátlanul ehet az öreg, a fiatal. Ezek aztán megteszik a magukét, hogy 
elrontsák a gyomrot, felizgassák az ideget és gyengítsék a szellemi képességet. A 
vérképző szervek képtelenek ilyesmiből jó vért képezni. A zsiradékkal főzött étel 
megnehezíti az emésztést. A sajt hatása káros. A finom lisztből sütött kenyér 
nem nyújtja a szervezetnek azt a táplálékot, ami a teljes őrlésű búzalisztben 
lelhető. Ha ilyesmit fogyasztunk, az nem őrzi meg a szervezet kitűnő állapotát. A 
fűszerek először is a gyomor szövetét izgatják, végül elpusztítják e finom hártya 
természetes érzékenységét. A vér lázas lesz, testies tulajdonságok ütik fel fejü-
ket, miközben az erkölcsi és szellemi erők gyengülnek és az alantas szenvedélyek 
szolgájává lesznek. Az anya tanulja meg, hogy egyszerű, de tápláló étrendet tá-
laljon családjának. - [CT.B.H. 46,47] 1890. CH. 114.

A rossz hajlamok ellensúlyozása
357. A mai anyák érzik-e küldetésük szentségét, és nem versengenek e gazdag 
szomszédaikkal a külsőségekben, igyekeznek-e túl tenni rajtuk gyermekeik jobb 
életre való nevelési munkájának hűséges megvalósításában? Ha arra nevelnék 
és szoktatnák gyermekeiket és a fiatalokat, hogy lemondók legyenek és ural-
kodjanak magukon; ha arra tanítanák őket, hogy azért eszünk, hogy éljünk, nem 
pedig azért élünk, hogy együnk, akkor kevesebb lenne a betegség, kevesebb 
az erkölcsi romlás. Ha a társadalmat alakító ifjúságba helyes elveket ültetnénk 
az önmegtartóztatást illetően, akkor kevesebb szükség lenne mértékletességi 
hadjáratra, amelynek értéke oly csekély. Akkor erkölcsi értékkel és erkölcsi be-
csületességgel rendelkezők lennének, hogy Jézus erejével ellenálljanak ez utol-
só napok fertőzéseinek. A szülők az étvágy és a szenvedély hajlamait átörökítik 
gyermekeiknek, amelyek nehezebbé teszik a nevelés és gyakorlás munkáját, 
hogy szigorúan mértékletesek, és tiszta erkölcsös szokásaik legyenek. Ha a szü-
lők örökségként átadták gyermekeiknek az egészségtelen ételek, az élénkítő- 
és kábítószerek iránti étvágyat, akkor milyen félelmetesen komoly felelősség 
nyugszik a szülőkön, hogy ellensúlyozzák a gyermekeiknek tőlük örökölt rossz 
hajlamokat. Milyen komolyan és szorgalmasan, hittel és reménnyel kell végezni 
szerencsétlen gyermekeik iránti kötelességüket!

A szülők tekintsék legfőbb kötelességüknek, hogy megértsék az élet és halál 
törvényeit, hogy semmi olyat ne tegyenek az ételek elkészítésével vagy bármi 
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más szokással, ami rossz hajlamokat fejlesztene gyermekeikben. Az anyáknak 
mennyire gondosan kell tanulniuk, hogy a legegyszerűbb, legegészségesebb 
ételekkel terítsék meg asztalukat, nehogy legyengítsék az emésztőszerveket, 
nehogy kibillentsék egyensúlyából az idegerőket, nehogy az eléjük tett ételek-
kel rombolják semmivé gyermekeiknek nyújtott tanításokat. A gyermekek elé 
tett ételek vagy gyengítik vagy erősítik a gyomor szerveit és sok közük van a 
gyermekek testi és erkölcsi egészségének befolyásolásában, akik Istennek véren 
megvásárolt tulajdonai. Milyen szent megbízatás is a szülőké, hogy őrködjenek 
gyermekeik testi és szellemi alkata felett, hogy az idegrendszer jól kiegyensúlyo-
zott legyen és lelkük ne legyen veszélyeztetve! Akik elkényeztetik gyermekeik ét-
vágyát és nem uralkodnak szenvedélyeiken, azok meglátják az általuk elkövetett 
borzalmas hibát a dohányt szerető, szeszes italt ivó rabszolgában, akinek érzékei 
eltompultak, és akinek ajkai hazugságot, káromlást szólnak. - 1875. 3T 567,568.

A kényeztetés kegyetlen kedvessége
358. Megmutatták nekem: a dolgok siralmas állapotának egyik fő oka, hogy a 
szülők nem tartják kötelességüknek, hogy a természet törvényeivel összhang-
ban neveljék fel gyermekeiket. Az anyák majomszeretettel szeretik gyermeke-
iket és kielégítik vágyaikat, pedig tudják, hogy ártanak egészségüknek, amely 
betegséget és boldogtalanságot zúdít rájuk.

Ez a kegyetlen kedvesség nagymértékben nyilvánul meg a mai nemzedék-
ben. Kielégítik a gyermekek óhajait az egészség és a jó kedélyállapot rovására, 
mert pillanatnyilag könnyebb az anyának, ha eleget tesz óhajaiknak, ahelyett, 
hogy megtagadná tőlük, amit oly türelmetlenül követelnek. ,Az anyák magot 
vetnek el, ami kikel és megtermi gyümölcsét. Nem szoktatják gyermekeiket arra, 
hogy tagadják meg étvágyukat és szabjanak határt kívánságaiknak. A gyermekek 
önzők, követelőzők, engedetlenek, hálátlanok és szentségtelenek lesznek. Azok 
az anyák, akik ezt művelik, keserűen fogják aratni vetésük gyümölcsét. Vétkez-
nek az ég ellen és gyermekeik ellen, ezért Isten felelősségre vonja őket. -1873. 
3T 141.
359. Amikor a szülők és a gyermekek a végső elszámolásnál találkoznak, micsoda 
jelenet lesz az! A gyermekek ezrei - akik az étvágy és az alantas szokás rabszolgái, 
akiknek az élete erkölcsi roncs - szemtől szemben állnak majd szüleikkel, akik 
azzá tették őket, amivé lettek. Ki másnak, mint a szülőknek kell viselniük e félel-
metes felelősséget. Az Úr tette ez ifjakat romlottá? Ó! nem! Akkor ki követte el 
e félelmetes munkát? Hát nem a szülők adták tovább gyermekeiknek a maguk 
romlott étvágyát és szenvedélyét? S nem azok fejezték be a romboló munkát, 
akik elhanyagolták, hogy az Isten által nyújtott mintára neveljék őket? Oly biztos, 
mint ahogy élnek, e szülők Isten vizsgálata elé kerülnek. - 1890. CT.BB. 76, 77.
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Utazások alkalmával
360. Utazás közben hallottam a szülők megjegyzését, hogy gyermekeik étvá-
gya kényes, s ha húst és süteményt nem kapnak, nem akarnak enni. Mikor 
ebédeltek, megfigyeltem a gyermekeknek adott étel minőségét. Az fehér ke-
nyér, borssal vastagon behintett sonkaszelet, ecetes savanyúság, kalács és 
befőtt volt. E gyermekek sápadt, beteges arcszíne félreérthetetlenül arról 
tanúskodott, hogy gyomruk visszaélést szenvedett el. E gyerekek közül ket-
tő észrevette, hogy a másik család gyermekei sajtot fogyasztanak kenyérrel, 
azonnal elment a kedvük attól, ami előttük volt, míg csak kényeztető anyjuk 
egy darab sajtot nem kért gyermekei számára, hogy drága gyermekei jól lak-
janak. Az anya megjegyezte: gyermekeim annyira szeretnek egyes dolgokat, 
hogy hagyom, hadd egyenek, amit akarnak, mert az étvágy azt követeli, amire 
a szervezetnek szüksége van. 

Ez igaz lenne, ha soha meg nem rontották volna az étvágyat. Van természe-
tes és van romlott étvágy. Azok a szülők, akik egész életükön át arra tanítot-
ták gyermekeiket, hogy egészségtelen, izgató ételeket egyenek, míg meg nem 
romlott az étvágyuk, és agyagot, ceruzabelet, égett kávét, tealeveleket, fahéjt, 
szegfűszeget és fűszereket nem kívánnak, nem védekezhetnek azzal, hogy az 
étvágy azt követeli, amire a szervezetnek szüksége van. Addig nevelték félre az 
étvágyat, míg el nem torzult. Addig izgatták és égették a gyomor finom szerveit, 
amíg el nem veszítették finom érzékenységüket. Ezeknek ízetlen az egyszerű, 
egészséges élelem. A halálra gyötört gyomor nem akarja elvégezni a rárótt fel-
adatot, csak ha a legserkentőbb anyagokkal késztetik erre. Ha e gyermekeket 
már csecsemőkoruktól csakis a lehető legegyszerűbben elkészített egészséges 
táplálékra szoktatták volna - amennyire csak lehetséges, megőrizve az étel ter-
mészetes tulajdonságát -, ha elkerülték volna a húsételeket, zsiradékokat, s min-
dennemű fűszert, akkor az ízlés és az étvágy sértetlen maradt volna. Természe-
tes állapotában nagymértékben jelezni tudja, hogy melyik étel a legmegfelelőbb 
a szervezetnek. 

Míg a szülők és a gyermekek megették nyalánkságaikat, férjem és én is el-
fogyasztottuk egyszerű ebédünket, a nálunk szokásos időpontban, egy órakor 
- teljes őrlésű kenyeret vaj nélkül és bőséges gyümölcsöt. Jó étvággyal és há-
lás szívvel fogyasztottuk ebédünket, hogy nem kell magunkkal hozni egy egész 
népszerű fűszerboltot, mely kielégítse szeszélyes étvágyunkat. Megebédeltünk 
és nem éreztünk éhséget másnap reggelig. A fiú narancsaival, mogyorójával, 
pattogatott kukoricájával és cukorkáival szegény embernek tartott bennünket.

Azt az élelmet, amit a szülők és gyermekeik elfogyasztottak, lehetetlen jó 
vérré és jó kedéllyé átalakítani. A gyermekek sápadtak voltak. Néhányan un-
dorító pattanásokat viseltek arcukon és kezükön. Mások csaknem vakok voltak 
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a vörös szemükkel, amelyek elcsúfították kinézésüket. Másoknál nem látszott 
semmiféle kiütés a bőrükön, hanem a torok és a tüdő nehézségei miatt köhögés 
és váladék gyötörte őket. Észrevettem egy hasmenésben szenvedő hároméves 
fiút. Elég magas láza volt, mégis azt gondolta, hogy táplálékra van szüksége. Alig 
néhány percnyi időközönként kalácsot, csirkét, majd savanyúságot kért. Az anya 
engedelmes rabszolgaként teljesítette valamennyi kívánságát. S amikor a kívánt 
falat nem érkezett meg azonnal, ordítása és sírása fülsértően sürgetővé vált. 
Mire az anya úgy csitította: igen édeském, már adom is. Miután kezébe adta az 
ételt, a fiú dühödten földhöz vágta, mert nem szolgálták ki elég gyorsan. Egy 
kislány főtt sonkát evett ecetes savanyúsággal, vajas kenyérrel, mikor észrevette 
a tányéromat. Itt volt valami, ami neki nem volt és nem volt hajlandó tovább 
ebédelni. A hatéves kislány megszólalt, hogy ő is ilyen tányérral kér. Azt gondol-
tam, hogy a szép piros almát, amit ettem, azt kívánta meg. Bár alig volt egy pár-
almánk, mégis annyira megsajnáltam a szülőket, hogy odaadtam az egyik szép 
almát. A kislány kikapta a kezemből és megvetően, gyorsan a kocsi padlójára 
dobta. Azt gondoltam, ha e gyermeknek megengedik, hogy a maga útját járja, 
akkor tényleg gyalázatot hoz anyjára.

A szenvedélynek ez a kitörése az anya kényeztetésének következménye volt. 
Az élelem minősége, amellyel a gyermekéről gondoskodott, szakadatlanul túl-
terhelte az emésztőszerveket. Rossz volt a vér, a gyermek pedig beteges és inger-
lékeny. E gyermeknek naponta adott táplálék minősége olyan természetű volt, 
amely izgatta a testi szenvedélyeket és elnyomta azt. ami erkölcsi és szellemi. A 
szülők alakították gyermekük szokásait. Önzővé és szeretetlenné tették őt. Nem 
korlátozták kívánságait, nem szabtak határt szenvedélyeinek. Mit várhatunk az 
ilyen gyermektől, amikor felnő? Úgy látszik, sokan nem értik meg a kapcsolatot, 
hogy a gondolkodás tartja fenn a testet. Ha helytelen táplálék összezavarja a 
szervezetet, akkor az kihat az agyra, az idegekre, és ilyenkor könnyű felizgatni a 
szenvedélyeket.

Egy tíz év körüli lány megfázott, lázas volt, nem akart enni. Az anya még-
is unszolta: Egyél egy kis piskótát. Van itt egy kis finom csirkehús. Kérsz ebből 
a befőttből? A lány végül alaposan beebédelt. A ráerőszakolt élelem még az 
egészséges gyomornak sem volt megfelelő, a betegnek meg semmi esetre sem 
lett volna szabad elfogyasztania. Két óra múlva az anya egyre borogatta a lány 
fejét, azt hajtogatva, el sem tudja képzelni, miért van ilyen magas láza. Pedig 
ő tett olajat a tűzre, majd azon csodálkozott, hogy miért ég. Ha a természetre 
bízta volna a gyereket, ha a gyomornak megadták volna a nagyon is szükséges 
pihenést, akkor a gyermek sokkal kevesebbet szenvedett volna. Az ilyen anyák 
nem készültek fel a gyermeknevelésre. Az emberi szenvedés legfőbb okozója az 
a tudatlanság, hogyan is bánjunk tulajdon testünkkel. 
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Sokaknak az a legfőbb gondja, hogy mit egyenek, hogyan éljenek úgy, hogy a 
legjobban élvezzék a pillanatnyi időt. A kötelességet és az elvet félreteszik a je-
len kielégülésért. Ha azt akarjuk, hogy egészségesek legyünk, akkor úgy is kell él-
nünk. Ha tökéletesíteni akarjuk keresztény jellemünket, akkor azért kell élnünk. 
A szülők nagymértékben felelősek gyermekeik testi egészségéért és erkölcséért. 
Tanítsák és ösztönözzék gyermeküket, hogy saját érdekükben tartsák magukat 
az egészség törvényeihez, hogy elkerüljék a boldogtalanságot és a szenvedést. 
Milyen érthetetlen, hogy az anyák testi, szellemi és erkölcsi egészségük rovására 
kényeztetik gyermekeiket! Milyen lehet az ilyen kényeztető szeretet jelleme? 
Ezek az anyák alkalmatlanná teszik gyermekeiket az evilági boldogságra, de na-
gyon bizonytalanná teszik az eljövendő élet kilátását is. - Health Reformer, 1870. 
december.

Ingerlékenység és idegesség okozása
361. Rendszeresség legyen a szabálya gyermekek minden szokásában. Az anyák 
súlyos hibát követnek el, amikor megengedik nekik, hogy étkezések között is 
egyenek. Emiatt a gyomor kizökken munkamenetéből, és lefekteti a későb-
bi szenvedések alapjait. Ingerlékenységüket az egészségtelen, még meg nem 
emésztett étel okozhatta; de az anya azt érzi, hogy nincs ideje átgondolni a dol-
got és javítani ártalmas házvezetésén. Arra sincs ideje, hogy csillapítsa gyerme-
keinek türelmetlen zaklatását. A kicsiny szenvedőknek egy darab kalácsot vagy 
más nyalánkságot ad, hogy megnyugtassa őket, de ez csak súlyosbítja a rosszat. 
Némelyik anya aggodalmában sok munkát végez, és olyan ideges kapkodásba 
kezd, hogy ingerlékenyebb gyermekeinél, ezért szidással, sőt veréssel próbálja 
nyugalomra rémíteni kicsinyeit.

Az anyák gyakran panaszkodnak gyermekeik gyenge egészsége miatt. Elviszik 
őket az orvoshoz, pedig ha józan ésszel gondolkodnának, látniuk kellene, hogy a 
bajt az étrend hibái okozzák. 

A falánkság korában élünk, és azok a szokások, amelyekre a fiatalokat tanít-
ják – sok hetednapi adventistánál is -, homlokegyenest ellenkeznek a természet 
törvényeivel. Egyszer néhány tizenkét éven aluli gyermekkel ültem egy asztalnál. 
Rengeteg húsfélét tálaltak fel, és akkor egy gyenge, ideges lány savanyúságot 
kért. Egy üveg mustáros és csípős fűszerrel ízesített savanyúságot nyújtottak 
neki, amiből jókora adagot szedett. Szállóige volt ennek a gyermeknek ideges 
természete és ingerlékenysége, s e csípős fűszerek éppen ilyen állapotot idéz-
nek elő. A legidősebb gyermek hús nélkül el sem tudott képzelni étkezést, és 
elégedetlen sőt tiszteletlen volt, ha nem tettek eléje húst. Az anya kényeztette 
abban, amit szeret és amit nem, míg valójában a gyerek szeszélyeinek rabszol-
gájává lett. A fiúnak nem adtak semmi munkát, ezért idejének nagyobb részét 
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haszontalan vagy a haszontalannál is rosszabb könyvek olvasásával töltötte. 
Majdnem mindig fejfájásról panaszkodott és nem kedvelte az egyszerű ételt.

A szülők gondoskodjanak gyermekeik elfoglaltságáról. A gonosz legbiztosabb 
forrása a tétlenség. A testi munka, amely egészségesen elfárasztja az izomzatot, 
étvágyat kelt az egyszerű, egészséges étel után. Az ifjút, akit megfelelően foglal-
koztattak, nem áll fel az asztaltól mogorván, hogy nem tettek egy tányér húst és 
különféle nyalánkságokat eléje, amivel ingerlik étvágyát.

Jézus, az Isten Fia, amikor az ácsműhe1yben kétkezi munkát végzett, példát 
mutatott a fiataloknak. Akik lenézik a mindennapi élet egyszerű kötelességeit, 
ne feledjék, Jézus alá volt rendelve szüleinek, és kivette részét a család fenntar-
tásából. József és Mária asztalán kevés fényűzést találnánk, mert ők a szegények 
és alacsonyrendűek közül valók voltak. - [CT.B.H. 61, 62.] 1890. F. E. 150, 151

Az étvágy és az erkölcsi fejlődés összefüggése
362. Sátán hatalma félelmetes korunk ifjúsága felett. Ha a vallásos elv szilárdan 
nem egyensúlyozza ki gyermekeink gondolkodását, akkor erkölcsük megromlik 
a gonosz példák hatására, amelyekkel kapcsolatba kerülnek. A fiatalokat fenye-
gető legnagyobb veszély az önfegyelem hiánya. A kényeztető szülők nem tanít-
ják gyermekeiket önmegtagadásra. Még az eléjük helyezett legjobb étel is olyan, 
ami izgatja gyomrát. Az így keletkezett izgalom átterjed az agyra, aminek követ-
keztében feltámadnak a szenvedélyek. Nem ismételhetjük elégszer, hogy bármi, 
amit a gyomorba beviszünk, kihat nemcsak a testre, hanem a gondolkodásra is. 
A nem megfelelő és izgató hatású élelem lázba hozza a vért, izgatja az idegrend-
szert, és túl gyakran annyira tompítja az erkölcsi érzéket, hogy az értelmet és a 
lelkiismeretet legyőzi az érzéki ösztönzés. Nehéz, sőt gyakran jóformán lehetet-
len türelmet és önfegyelmet gyakorolni annak, aki mértéktelenül táplálkozik. 
Ezért különösen fontos, hogy a gyermekeknek, akiknek a jelleme még nem fej-
lődött ki, csak olyan táplálékot engedjünk meg, amely egészséges és nem izgató. 
Szeretet késztette mennyei Atyánkat az egészségügyi megújulás világosságának 
közlésére, hogy megóvjon bennünket attól a rossztól, ami az étvágy mértéktelen 
kielégítéséből fakad. „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, min-
dent az Isten dicsőségére míveljetek” (1Kor 10:31). Ezt teszik-e a szülők, mikor 
ennivalót tálalnak fel és összehívják a családot, hogy elfogyasszák azt? Kizárólag 
azt helyezik-e gyermekeik elé, amiről tudják, hogy a legjobb vér képződik belőle, 
azt, ami a lehető legnyugodtabb állapotban őrzi meg a szervezetet, s ami a leg-
jobb kapcsolatba hozza őket az élettel és az egészséggel? Vagy tekintet nélkül 
gyermekeik jövő jólétére, egészségtelen, serkentő, izgató táplálékkal látják el 
őket? - 1890. CT.B.H. 134.
363. Még az egészségügyi újítók is tévedhetnek az étel mennyisége felől. Na-
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gyon könnyen előfordulhat, hogy egészséges ételekből mértéktelenül esznek. 
Néhányan e házban tévednek a minőséget illetően. Sosem foglaltak állást az 
egészségügyi megújulás mellett. Úgy döntöttek, hogy azt és akkor esznek, ami 
és amikor nekik tetszik. Ezzel ártanak szervezetüknek. De nemcsak ezzel, hanem 
ártanak családjuknak izgató ételek feltálalásával, amelyek növelik gyermekeik 
testies szenvedélyeit és kevesebbet gondolnak a mennyei dolgokra. A szülők 
így erősítik gyermekeik testies szenvedélyeit, és csökkentik a lelki erőt. Végül 
milyen súlyos bírságot kell fizetniük! És akkor csodálkoznak, hogy gyermekeik 
mennyire gyenge erkölcsűek. - 1870. 2T 365.

Romlottság a gyermekek között
364. Romlott időkben élünk. Olyan kor ez, amikor úgy tűnik, Sátánnak majdnem 
teljes befolyása van azok elméje felett, akik nem szentelték magukat teljesen 
Istennek. Ezért nagyon nagy felelősség nyugszik a szülőkön és gyámokon, akik-
nek fel kell nevelniük a gyermekeket. A szülők elvállalták azt a felelősséget, hogy 
gyermekeket hoznak a világra: és most mi a kötelességük? Az talán, hogy hagy-
ják, hogy úgy nőjenek fel, ahogy éppen akarják? Hadd mondjam meg nektek, a 
szülőkön súlyos felelősség nyugszik.

Már korábban elmondtam, némelyikőtök önző. Nem értettétek meg, mire 
gondoltam. Az érdekelt benneteket, melyik ételnek van a legfinomabb íze. Isten 
dicsősége, az istenes élet fejlődésének vágya, s az Isten félelmében való töké-
letes szentség helyett az ízlelés és az öröm uralkodott. Az örömötökkel és étvá-
gyatokkal tanácskoztatok, s amíg ezt tettétek, Sátán fölétek kerekedett, és amint 
általában történni szokott, mindenkor útját állta erőfeszítéseiteknek. 

Némelyik apa orvoshoz vitte gyermekét, hogy megtudja, mi a baja. Két perc 
alatt megmondhattam volna, mi a gond. A gyermeked romlottsága. Sátán ural-
kodott el rajta. Egyenesen mellettetek surran be, míg ti, akiknek az Isten szerepe 
jutott, hogy vigyázzatok rájuk, nyugodtak, kábultak és alvók vagytok. Isten azt 
parancsolta nektek, hogy az Úr félelmében és intelmében neveljétek őket. De 
Sátán egyenesen belépett előttetek és erős bilincseket vont köréjük. S ti mégis 
tovább alusztok. Bárcsak megszánna benneteket és gyermekeiteket a menny, 
mert valamennyien sajnálatra méltók vagytok.

Másképp lehetett volna
Ha kiálltatok volna az egészségügyi megújulása mellett, ha hitetekhez erényt, 

az erényhez tudást, a tudáshoz önuralmat adtatok volna, akkor más lehetett 
volna a dolgok kimenetele. De titeket csak félig ébresztett fel a házatokban bur-
jánzó bún és romlás. 

Tanítanotok kell gyermekeiteket! Oktassátok őket, hogy hogyan kerüljék el 
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korunk vétkeit és romlottságait. Ehelyett sokan azon tűnődnek, hogyan szerez-
zenek valami jó ennivalót. Vajat, tojást, húst tálaltok fel asztalotokra. Gyerme-
keitek is ezeket fogyasztják. Pontosan azzal tápláljátok őket, ami testi szenvedé-
lyeiket felizgatja, majd eljöttök az összejövetel re és kéritek Istent, áldja és őrizze 
meg gyermekeiteket. Meddig hatolnak fel imáitok? Előbb munkát kell végez-
netek. Amikor mindent megtettetek gyermekeitekért, aminek megtételét Isten 
rátok bízta, akkor bizalommal igényelhetitek a különleges segítséget, amelyet 
Isten megígért. 

Törekedjetek mindenben a mértékletességre! Abban is, hogy mit esztek, mit 
isztok. Ti mégis azt mondjátok: kinek mi köze hozzá, mit eszünk és mit iszunk 
vagy mit tálalok fel. Az mégis tartozik valakire, hacsak nem zárjátok be gyer-
mekeiteket vagy a pusztába mentek, ahol nem lesznek mások terhére és ahol 
engedetlen, gonosz gyermekeitek nem rontják meg a társadalmat, amelyben 
elvegyülnek. - 1870. 2T 359-362.

Tanítsátok meg a gyermekeket, hogyan küzdjék le a kísértéseket!
365. Őrködj étvágyad fölött! Példamutatással és tanáccsal tanítsd gyermekei-
det, hogy étkezzenek egyszerűen! Tanítsd őket szorgalomra, nemcsak serény-
ségre, hanem hasznos munkával való elfoglaltságra. Törekedj felébreszteni az 
erkölcsi fogékonyságot! Tanítsd őket, hogy Isten már kisded gyermekkoruktól 
igényt tart rájuk! Mondd meg nekik, hogy minden oldalon erkölcsi romlással kell 
szembeszállniuk, s hogy Jézushoz kell fordulniuk, neki kell átadni magukat tes-
testől, lelkestől, és benne találnak olyan erőt, amellyel ellenállhatnak minden kí-
sértésnek. Tartsd szemük előtt, nem csupán a maguk örömére lettek teremtve, 
hanem hogy az Úr eszközei legyenek nemes célok véghezvitelére. Tanítsd őket, 
hogy amikor a kísértések az önző kielégülések ösvényére unszolnák őket, amikor 
Sátán el akarja takarni tekintetük elől Istent, akkor tekintsenek Jézusra és kérjék: 
Ments meg Uram, hogy ne legyek legyőzött! Imájukra feleletül angyalok gyüle-
keznek köréjük és biztos ösvényre vezetik őket.

Krisztus nem azért imádkozott tanítványaiért, hogy az Úr vegye ki őket a vi-
lágból, hanem, hogy őrizze meg őket a gonosztól és mentse meg őket a minden-
felől rájuk támadó kísértéseknek való behódolástól. Olyan ima ez, amelyet min-
den apának és anyának fel kellene ajánlania. De helyes-e könyörögniük Istenhez 
gyermekeik érdekében és azután hagyni őket, hogy azt tegyék, amit akarnak? 
Addig kényeztetni étvágyukat, amíg az uralomra jut, és akkor remélni a gyer-
mekek féken tartását? Nem; már a bölcsőtől kezdve megtartóztatásra és önura-
lomra kell nevelnünk őket. Az anyán nyugszik a felelősség javarésze e téren. A 
leggyengédebb földi kapcsolat az anya és a gyermeke között van. A gyermekre 
könnyebben tesz mély benyomást az anya élete és példája, mint az apáé, az 
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erősebb és gyengédebb egység köteléke miatt. Ezért az anya felelőssége súlyos, 
és az apa állandó támogatására van szüksége. - [CT.B.H. 63, 64.] (890) F. E. 152, 
153.
366. Anyák, megéri a fáradságot, ha gyermekeitek jellemének alakítására fordít-
játok azokat a becses órákat, amelyeket Isten adott nektek, hogy megtanítsátok 
őket, az evésben és ivásban szigorúan ragaszkodjanak a mértékletesség elvei-
hez. 

Sátán jól tudja, hogy nem tud akkora hatalmat gyakorolni a gondolkodás fe-
lett, ha féken tartják az étvágyat, mint amikor szabadjára engedik. Ezért folyvást 
azon ügyködik, hogy kívánságaik kielégítésére vegye rá az embereket. Az egész-
ségtelen ételek hatása alatt a lelkiismeret eltompul, a gondolkodás elsötétül és 
a benyomások iránti fogékonyság gyengül. A vétkezők bűne azért nem csökken, 
mert a lelkiismeretet addig sértették, amíg érzéketlenné nem vált. - [CT.B.H. 
79,80.] 1890. F.E. 143.
367. Apák és anyák, virrasszatok és imádkozzatok! Szigorúan őrizkedjetek a mér-
téktelenség minden válfajától! Tanítsátok gyermekeiteket az igazi egészségügyi 
megújulás elveire! Tanítsátok őket, hogy mitől kell tartózkodniuk egészségük 
megóvása érdekében! Isten haragja már kezdi meglátogatni az engedetlenség 
gyermekeit. Micsoda bűntények, vétkek és gonosz szokások jönnek napvilágra 
mindenfelől! Népünknek féltő gonddal kell őriznie gyermekeit a romlott társa-
ságoktól! -1909. 9T 160, 161. 
[Vidéki otthon, annak az étrenddel és az erkölccsel való kapcsolata. - 711.]

<<<vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

ÉTRENDI ÉS TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK, (14-25.) A MEGÚJULÁS OKAI
Isten dicsőségére

1. Csak egyetlen élettartam adatott nekünk, és mindenkinek azt kellene kér-
deznie: „Hogyan kamatoztathatnám úgy erőimet, hogy azok a legnagyobb hasz-
not hajtsák? Hogyan tehetném a legtöbbet Isten dicsőségére és embertársaim 
javára?” Mert az élet csak akkor értékes, ha azt e cél elérésére használják fel. 
Isten és embertársaink iránti legfőbb kötelességünk képességeink kifejlesztése. 
A tökéletesség legmagasabb fokára kell kiképeznünk minden képességünket, 
mellyel a Teremtő látott el bennünket, hogy képesek legyünk a tőlünk telhető 
legtöbb jót elvégezni. Ezért töltsük el hasznosan azt az időt, melyet arra fordí-
tunk, hogy megalapozzuk és megőrizzük testi és szellemi egészségünket. Nem 
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engedhetjük meg magunknak, hogy eltörpítsük vagy megnyomorítsuk testünk 
vagy szellemünk bármelyik képességét. Amint ezt tesszük, el kell szenvednünk 
annak következményeit.

Az életet vagy a halált válasszam?
Minden embernek nagymértékben lehetősége van arra, hogy azzá legyen, 

amivé szeretne lenni. Ez élet áldásai, de a halhatatlanság állapota is elérheti 
számára. Mindenki erős jellemet fejleszthet ki, minden lépésnél új erőt nyerve. 
Naponta fejlődhet az ismeretben és a bölcsességben, új örömökkel gazdagodva, 
amint halad előre, erényt erényhez, kegyességet kegyességhez adva. Képessé-
gei a használat által egyre tökéletesednek; minél több bölcsességre tesz szert, 
annál nagyobb lesz befogadó képessége. Szellemi képessége, tudása és erénye 
nagyobb erővé és tökéletesebb kiegyensúlyozottsággá fejlődik. Másrészt hagy-
hatja, hogy ereje elrozsdásodjék az igénybevétel hiánya miatt, vagy a rossz szo-
kások által megromoljék az önuralom vagy az erkölcsös és vallásos szívósság 
hiánya miatt. Útja ez esetben a lejtőn lefelé halad; engedetlen Isten és az egész-
ség törvényei iránt. Az étvágy legyőzi; hajlama elragadja őt. A mindig tevékeny 
gonoszság erőinek könnyebb megengednie, hogy hátrafelé rángassák, minthogy 
küzdjön ellenük és előre haladjon. Ezt kicsapongás, betegség és halál követi. 
Sok életnek ez a története, mely hasznos lehetett volna Isten és az emberiség 
ügyében. - CTBH 41,42 (1890.) CH 107, 108.

Törekedj tökéletességre!
2. Isten szeretné, ha a tökéletesség útján olyan magasra jutnánk, amilyenre 
Krisztus ajándéka által ez lehetséges. Arra szólít fel bennünket, válasszuk a jót, 
lépjünk kapcsolatba a menny képviselőivel; kövessük azokat az elveket, ame-
lyek kialakíthatják bennünk Isten képmását. Írott Igéjében és a természet nagy 
könyvében Isten feltárta az élet alapelveit. Feladatunk ezeket az alapelveket 
megismerni, és testünk, lelkünk egészségének helyreállításában Istennel enge-
delmesen együttműködni. - 1905. NO 69.
3. Az élő szervezet Isten tulajdona, 6 rendelkezik felette a teremtés és a megvál-
tás jogán. Ezért ha visszaélünk erőinkkel, megraboljuk Istent a neki járó tiszte-
lettől. - Letter 73a, 1896.

Az engedelmesség kérdése
4. Nem értjük az Istennek tartozó ama kötelezettségeinket, hogy tiszta, ártatlan, 
egészséges testet ajándékozzunk neki. - Ms 49, 1897.
5. Ha elmulasztjuk gondját viselni az élő gépezetnek, az a Teremtő megsértése. 
Ha az Isten által elrendelt szabályoknak engedelmeskedünk, azok megóvnak a 
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betegségtől és a korai haláltól. - Letter 120, 1901.
6. Azért nem örvendünk az Úr áldásainak, mert nem térődünk azzal a világos-
sággal, melyet jókedvében adott nékünk az élet és halál törvényeire való tekin-
tettel. - R&H 1883. május 8.
7. A fizikai törvény áthágása egyenlő az erkölcsi törvény áthágásával, mert Isten 
a fizikai törvények szerzője éppúgy, mint az erkölcsi törvényé. Saját ujjával írta 
bele törvényét minden idegszálunkba, minden izmunkba és minden képessé-
günkbe. -1900. KP 240. 
8. Az ember Teremtője rendezte el testünk élő gépezetét. Minden működését 
csodálatosan és bölcsen alkotta. Isten elkötelezte magát arra, hogy emberi gé-
pezetet egészséges működésben tartja, ha az ember engedelmeskedik törvé-
nyének és együttműködik Istennel. Az emberi gépezetet uraló minden törvényt 
eredetében, jellemében és fontosságában ugyanolyan isteni igazságnak kell te-
kintenünk, mint Isten szavát. Minden meggondolatlan, nemtörődöm cseleke-
det, az Úr csodálatos gépezetével való bárminemű visszaélés az emberi testben 
lévő sajátos törvényének semmibevételével, az Isten törvényének áthágása. 
Szemlélhetjük és csodálhatjuk Isten munkáját a természet világában, de a leg-
csodálatosabb mégis az ember teste. - Ms 3,1897.

[Bún, ha olyan ösvényre lépünk, mely fölöslegesen használja az életerőt vagy 
ködösíti az agyat. - 194.]
9. Valóban éppoly bűn megsérteni lényünk törvényeit, mint a Tízparancsolatot 
áthágni. Mindkettő Isten törvényének áthágása. Aki a szervezetébe oltott isteni 
törvényeket áthágja, könnyen fog hajlani arra is, hogy a Sínai-hegyen kinyilat-
koztatott törvényt megszegje. [Lásd: a 63. idézetet is!]

Üdvözítőnk figyelmeztette a tanítványokat, hogy közvetlenül második eljö-
vetele előtt ugyanolyan állapotok lesznek a földön, mint a vízözön előtt. Mér-
téktelenül esznek, isznak, s a világ az élvezeteknek hódol. Ma ez a helyzet. A 
világ főleg az étvágy élvezetének rabja, és a világi szokások követésének hajla-
ma a megrontott szokások rabságába hajt minket - rabságba, mely által egyre 
inkább hasonlókká leszünk Sodoma halálra ítélt lakosaihoz. Csodálkozom, hogy 
a föld lakosait még nem pusztították el, mint Sodoma és Gomora népét. Elég 
okot látok a világon uralkodó romlottság és halandóság jelenlegi állapotára. El-
vakult szenvedély uralja a józan észt, és sokan a magasztos megfontolásokat 
feláldozzák a bűnös kívánságnak. Az legyen életünk tanulmányozásának tárgya, 
hogy hogyan őrizzük meg testünket egészséges állapotban, hogy az élő gépezet 
minden része összhangban tudjon működni. Isten gyermekei nem képesek őt di-
csőíteni beteges testtel vagy eltörpült értelemmel. Akik belemerülnek a mérték-
telenség bármilyen válfajába, akár az evésbe, vagy az ivásba, azok elpazarolják 
testi erejüket és gyengítik erkölcsi képességüket. - 1890. CTBH 53.
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10. Mivel a természet törvénye Isten törvénye, ezért nyilvánvalóan az a köte-
lességünk, hogy gondosan tanulmányozzuk e törvényeket. Kutassuk azok tes-
tünkre vonatkozó követelményeit és alkalmazkodjunk azokhoz. A tudatlanság e 
dolgokban bűn. 

[A szándékos tudatlanság növeli a bűnt. - 53.]
„Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Krisztusnak tagjai?” „Avagy nem tud-

játok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet 
Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; di-
csőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi” 
(1Kor 6:15, 19-20). Testünk Krisztus megvásárolt tulajdona, ezért nincs jogunk 
azt tenni vele, amit akarunk. Pedig az ember azt teszi. Úgy bánik testével, mint-
ha törvényének nem volna büntetése. Megrontott étvágyunkkal annak szervei 
és ereje elgyengült, beteg és nyomorék lett. Sátán, aki tetszetős kísértéseivel 
hozta létre e következményeket, Isten kigúnyolására használja most fel azokat. 
Isten elé állítja az ember testét, amit Krisztus a maga tulajdonának vett meg; 
és Teremtőjének mily csúnya képviselője az ember! Mivel az ember vétkezett 
a teste ellen és útjait megrontotta, ezért gyalázatot hoz Istenre. Amikor a fér-
fiak és a nők tényleg megtérnek, akkor lelkiismeretesen figyelembe veszik az 
élet törvényeit, melyeket Isten hozta létre lényükben, így igyekezvén elkerülni 
a testi, szellemi és erkölcsi gyengeséget. Tartsuk kötelességünknek e törvények 
iránti engedelmességet! Magunknak kell elszenvednünk a megsértett törvény 
kellemetlenségét. Szokásainkért és tetteinkért Istennek tartozunk számadással. 
A kérdés tehát nem ez: mit szól hozzá a világ? hanem: én, aki kereszténynek val-
lom magam, hogyan bánjak azzal alakhellyel, melyet Isten adott nekem. Mun-
kálkodjak-e mulandó és lelki javamért, testem megtartásáért, mint a Szentlélek 
lakhelyének templomáért, vagy feláldozzam magam a világ eszméiért és szoká-
saiért. - 1900. 6T 369,370.

A tudatlanság büntetése
11. Isten törvényeket alkotott, melyek szervezetünket kormányozzák. A lényünk-
be helyezett törvények Isten törvényei, és minden egyes törvényáthágásért 
meghatározott büntetés jár, melyet előbb vagy utóbb le kell rónunk. A beteg-
ségek túlnyomó része, melyektől az emberi család szenvedett és szenved, azért 
jött létre, mert nem ismerik tulajdon szervezetük törvényét. Mintha hidegen 
hagyná őket az egészség kérdése, mintha mindenképpen arra törekednének, 
hogy dara- bokra szaggassák magukat, s mikor testileg és szellemileg összeom-
lottak és betegek, akkor kihívatják az orvost és a gyógyszerekkel halálra mérge-
zik magukat. - Health Reformer, 1866. október
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Nem mindig tudatlanok
12. Mikor az egészségügyi megújulásról szólunk némelyeknek, gyakran ilyen 

választ kapunk: sokkal többet tudunk, mint amennyit megvalósítunk. Nem értik 
meg, hogy felelősek minden egyes testi jólétükkel kapcsolatos világosságért és 
valamennyi szokásuk nyitva áll Isten felülvizsgálata előtt. Nem szabad földi éle-
tünket a vak véletlenre bíznunk. Szentül óvjuk valamennyi szervünket, testünk 
minden szövetét. - 1900. 6T 372.

Felelősség a világosságért
13. Amidőn felragyogott ránk az egészségügyi megújulásnak fénye, azóta is e 
kérdések vetődnek fel bennünk mindennap: „mindenben az igaz mértéket gya-
korlom-e?” „Olyan-e az étrendem, hogy abba a helyzetbe segít, ahol a legtöbb 
jót tudom elvégezni?” Ha nem tudunk igennel válaszolni, akkor elítélten állunk 
az Isten előtt, mert felelősek vagyunk az ösvényünkre hulló világosságért. Isten 
elnézte a tudatlanság idejét, de amilyen ütemben fény ragyog ránk, oly ütem-
ben várja el, hogy változtassunk egészségpusztító szokásainkon és lépjünk he-
lyes kapcsolatba testünk törvényeivel. - Good Health, 1880. november.
14. Nagy kincs az egészség. Ideiglenes tulajdonunk közül a legdrágább. Gazdag-
ság, műveltség és megtiszteltetés - mindegyiket drágán vásároltuk meg, ha élet-
erőnk árával fizetünk érte. Egyikük sem biztosíthatja a boldogságot, ha oda az 
egészség. Borzalmas bűn visszaélni az egészséggel, amit Isten adott nekünk; az 
ilyen visszaélések életre szólóan legyengítenek bennünket és vesztesekké tesz-
nek, még ha bármekkora mennyiségű tudást szerzünk is meg vele. - 1890. CTBH 
150. A világosság semmibevétele miatti szenvedés példái - 119, 204.
15. Isten bőségesen gondoskodott teremtményeinek fenntartásáról és boldog-
ságáról; ha soha nem rontották volna meg törvényeit, ha mindenki összhangban 
élt volna Isten akaratával, akkor nyomorúság és folytonos rossz helyett jó egész-
ség, béke és boldogság lenne annak eredménye. - (1890) C.T.B.H. 151
16. A lényünkbe ültetett Isten törvényéhez való gondos hasonulás biztosít-
ja egészségünket, s akkor nem roppan össze szervezetünk. -Health Reformer, 
1866. augusztus.

[Az egészségügyi megújulás az Úr eszköze a szenvedés csökkentésére. – 788]

Szeplőtlen áldozat
17. Az ősi zsidó istentiszteletnél az volt a követelmény, hogy minden áldozat 
szeplőtlen legyen. A bibliaszöveg azt mondja nekünk, adjuk testünket élő, szent, 
Istennek tetsző áldozatul, amely okos tiszteletünk. Isten remekművei vagyunk. 
A zsoltáros, amikor elmélkedett Isten csodálatos munkájáról az ember alkotá-
sát illetően, így kiáltott fel: „ ...csodálatosan megalkottál” (Zsolt 139:14 - kat. 
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ford.). Sokan, akik jártasak a tudományokban és jól ismerik az igazság elméletét, 
mégsem értik meg a lényüket kormányzó törvényeket. Isten képességeket és 
tehetségeket ajándékozott nékünk; a mi kötelességünk, mint fiainak és lányai-
nak, azok lehető legjobb felhasználása. Ha káros szokásokkal és a megromlott 
étvágyba való merüléssel gyengítjük szellemi és testi erőinket, akkor lehetetlen 
lesz Istent úgy tisztelni, amint kellene. - (1890) CT.BB. 15.
18. Isten azt kívánja, hogy a test élő, nem pedig holt vagy haldokló áldozat le-
gyen. Az ősi héberek áldozatának szeplőtlennek kellett lennie; hogyan fogadná 
el Isten kedves áldozatul az embert, ha tele van betegséggel és romlottsággal? 
Azt mondja nekünk, testünk a Szentlélek temploma, és o elvárja, hogy vigyáz-
zunk erre a templomra, hogy alkalmas lakóhely legyen Lelke számára. Pál így int 
bennünket: „ ... nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg; dicsőít-
sétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi” (1Kor 
6:19-20). Legyünk nagyon gondosak, hogy a lehető legjobb egészségben őrizzük 
meg testünket, hogy tökéletes szolgálatot ajánlhassunk fel Istennek, és hogy a 
családban és a társadalomban is eleget tudjunk tenni kötelességünknek. -1890. 
[CT.BB. 52,531 CH. 121.

Hitvány áldozat
19. Meg kell tanulnunk, mit együnk, mit igyunk, hogyan ruházkodjunk, hogy 
megóvjuk egészségünket. A betegséget az egészség törvényeinek áthágása 
okozza; ez a természet törvénye áthágásának eredménye. Legfőbb kötelessé-
günk, amivel Istennek, magunknak és embertársainknak tartozunk, hogy enge-
delmeskedjünk Isten törvényeinek, ami magában foglalja az egészség törvénye-
it. Ha betegek vagyunk, súlyos terhet hárítunk barátainkra, és képtelenné tesz 
arra, hogy eleget tegyünk a család és embertársaink iránti kötelességeinknek. 

Ha a természet törvényei megsértésének eredménye a korai halál, akkor 
gyászt és szenvedést zúdítunk másokra; megfosztjuk felebarátainkat attól a se-
gítségtől, amelyet életünkben kellett volna nyújtanunk nekik; meglopjuk csalá-
dunkat attól a megélhetéstől és segítségtől, amivel támogathattuk volna őket, 
és megraboljuk Istent attól a szolgálattól, amit elvár tőlünk, hogy elősegítsük 
dicsőségét. Így nem Isten törvényének áthágói vagyunk-e a legrosszabb érte-
lemben? Isten mégis mindenképpen szánakozó, kegyes és gyengéd, s amikor 
világosság érkezik azok számára, akik eddig bűnös kívánságaik kielégítésével 
ártottak egészségüknek – amikor meggyőződnek a bűnről, amikor bűnbánatot 
tartanak és bűnbocsánatot kérnek -, akkor elfogadja a neki szánt szegényes ál-
dozatot és elfogadja őket. Ó! mily gyengéd könyörület is ez, hogy nem utasítja 
vissza a szenvedő, bűnbánó bűnös tönkretett életének maradékát! Kegyes kö-
nyörületében megmenti e lelkeket, mintha tűzből ragadná ki őket. Mégis milyen 
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alacsonyrendű, szánalmas áldozat a legjobb esetben is, amit a tiszta és szent Is-
tennek felajánlanak! A bűnösök a maguk kényeztetésének ártalmas szokásaival 
megbénították a nemes képességeket. A célkitűzések romlottá lettek, a lélek és 
a test elcsúfult. -1872. 3T 164,165.

Miért van fény az egészségügyi megújuláson?
20. Az Úr fényt engedett ránk ragyogni ez utolsó napokban az egészségügy te-
rületén, hogy az a homály és sötétség, ami a múlt nemzedékek bűnös kíván-
ságainak kielégítése miatt egyre sűrűsödött, bizonyos fokig eloszoljon, s határt 
szabjon annak a tengernyi rossznak, ami a mértéktelen evés és ivás következmé-
nye. Az Úr bölcsessége olyan helyzetbe akarta hozni népét, ahol lelkületükkel 
és cselekedeteikkel is el tudnak válni a világtól, hogy gyermekeik ne terelődje-
nek olyan könnyen a bálványimádásba, ne szennyeződjenek be korunk uralkodó 
romlottságaitól. Isten terve, hogy a hívő szülők és gyermekeik Krisztus élő képvi-
selőiként, az örök élet örököseiként megálljanak. Aki az isteni természet részese 
lesz, az el- menekül a romlottság elöl, mely a bűnös vágyak által van a világban. 
Akik kielégítik étvágyukat, azoknak lehetetlen elérni a keresztény tökéletessé-
get. - 1870. 2T 399,400.
21. Isten megengedte, hogy ez utolsó napokban az egészségügyi megújulásnak 
a fénye ránk ragyogjon, hogy a világosságban való járás által sok veszélytől meg-
meneküljünk, melyeknek ki leszünk téve. Sátán nagy erővel azon mesterkedik, 
hogy rávegye az embereket az étvágy kielégítésére, a hajlamok kedvezésére, s 
arra, hogy ostobaságokkal töltsék napjaikat. A csábító dolgokat önző élvezet-
ként és érzéki örömként nyújtja. A mértéktelenség meggyöngíti az értelem és a 
test erőit. Akit így legyőzött, az az ördög területére helyezte magát, ahol kísér-
tések és bántalmak érik, végül pedig az igaz élet ellensége kénye-kedve szerint 
uralkodik rajta. -1890. CTBH 75.
22. Az egészség megóvása céljából minden dologban szükséges a mértékletes-
ség - mértékletesség a munkában, evésben és ivásban. Mennyei Atyánk azért 
küldte az egészségügyi megújulás fényét, hogy megóvjon bennünket a megrom-
lott étvágy gonosz következményeitől; hogy azok, akik szeretik a tisztaságot és 
szentséget, tudják, hogyan éljenek bölcsen azokkal a jó dolgokkal, melyekkel az 
Úr ellátta őket, hogy a mindennapi életben gyakorolt mértékletesség segítségé-
vel megszentelődjenek az igazság által. – CTBH 52. (1890,) CH. 120,121.
23. Mindenki tartsa szem előtt, az egészség megújulásának nagyszerű célkitűzé-
se az, hogy biztosítsa az értelem, a lélek és a test lehető legkitűnőbb fejlődését. 
A természet összes törvényei - amelyek az Isten törvényei - javunkra léteznek. 
Az irántuk való engedelmesség előmozdítja boldogságunkat ez életben, és segít 
az eljövendő élet felkészülésében. - 1890. CTBH 120.
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Az egészség elveinek fontossága
24. Közölték velem, hogy az üzenet kezdetén adott elvek ma is ugyanolyan fon-
tosak és ugyanolyan lelkiismeretesen követendők, mint annak idején. Akadnak 
olyanok, akik sohasem követték az étrend kérdésében adott világosságot. Ideje, 
hogy kivegyük a világosságot a véka alól, és ragyogtassuk tiszta, fényes sugarait. 
Az egészséges életmód elvei egyénenként és népként is fontosak ... Most vala-
mennyien próba és vizsgálat alatt állunk. Megkeresztelkedtünk Krisztusban, és 
ha megtesszük a magunk részét, hogy elkülönülünk mindattól, ami lehúz és azzá 
tesz, amivé nem kellene lennünk, akkor erőt kapunk, hogy felnőjünk Krisztus-
ban, aki élő fejünk, és akkor majd meglátjuk Isten szabadítását. Csak ha értelme-
sen fogjuk fel az egészséges életmód elveit, akkor ébredünk rá a helytelen étke-
zésből fakadó veszedelmekre. Akik kezdeti melléfogásaik után elég bátrak, hogy 
megváltoztassák szokásaikat, azok tapasztalják, hogy a megújulás folyamata 
küzdelmes és nagy kitartást igényel. De ha egyszer kialakult a helyes ízlés, akkor 
rájönnek, hogy az előzőleg ártalmatlannak tekintett ételek lassan, de biztosan 
az emésztési zavarok és más betegségek alapjait fektették le. -1909. 9T 158-160.

Az újítók élén
25. A h. n. adventisták hatalmas igazságokkal foglalkoznak. Az Úr több mint 
negyven évvel ezelőtt különleges világosságot nyújtott nekünk az egészségügyi 
megújulásról, de mennyire járunk e világosságban? Hányan visszautasították, 
hogy összhangban éljenek Isten tanácsaival! Mint népnek a kapott világosság 
arányában kellene fejlődnünk. Kötelességünk, hogy megértsük és tiszteletben 
tartsuk az egészségügyi megújulás elveit. Minden más népnél előrehaladottab-
baknak kellene lennünk a mértékletesség terén. Mégis akadnak közöttünk jól 
képzett gyülekezeti tagok, sőt evangéliumi lelkészek, akik kevésre becsülik a vi-
lágosságot, amit Isten nyújtott e tárgyról. Úgy étkeznek és úgy dolgoznak, ahogy 
nekik jól esik. Az egészségügyi megújulás kérdésében ügyünk tanítói és vezetői 
helyezkedjenek szilárdan a Biblia alapjára! Tegyenek félreérthetetlen bizonysá-
got azoknak, akik hiszik, hogy a föld történelmének utolsó napjaiban élünk! Meg 
kell húznunk a válaszvonalat Isten szolgái és azok között, akik magukat szolgál-
ják. - 1909. 9T 158.
26. Azok, akik”Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtar-
tó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; aki önmagát adta miérettünk, 
hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált-
képpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt” (Tit 2:13-14), elmaradjanak-e az 
olyan vallásoskodók mögött, akik nem hisznek az Üdvözítő közeli eljövetelében? 
A magának megtisztított különös népnek – hogy a halál megízlelése nélkül a 
mennybe vigye őket -, nem kellene mások mögött lenniük a jótettekben. Abban 
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az igyekezetükben, hogy megtisztítsák magukat a test és lélek minden szeny-
nyétől, teljessé téve megszentelődésüket Isten félelmében, annyira előrehala-
dottnak kellene lenniük minden más embercsoportnál a földön, amennyivel a 
hitvallásuk is magasztosabb másénál. - 1867. 1T 487

Az egészségügyi megújulás és a betegekért való ima
27. Hogy megtisztuljanak és tiszták maradjanak, a h. n. adventistáknak szívük-
ben és otthonukban kell legyen a Szentlélek. Az Úr felvilágosított, hogyha a ma 
Izraele megalázza magát előtte és megtisztítja lelke templomát minden szeny-
nytől, akkor meghallgatja a betegekért mondott imáikat és megáldja gyógymód-
jainak használatát. Mikor az ember hittel mindent elkövet a betegség ellen, ha 
felhasználja az Isten- nyújtotta egyszerű gyógymódokat, akkor az Úr megáldja 
törekvéseit. De ha Isten népe a nagy világosság ellenére is káros szokásokat me-
lenget, ha elnéző magával és visszautasítja a megújulást, akkor el kell szenvednie 
a törvénytiprás elkerülhetetlen következményeit. Ha megmakacsoltan, bármi 
áron is kielégíti romlott étvágyát, Isten nem tesz csodát, hogy megóvja őt bűnös 
kielégülései következményeitől, „fájdalomban fogtok feküdni” (Ésa 50:11).

Aki azt választja, hogy elbizakodottan így szóljon: az Úr meggyógyított, nem 
kell korlátoznom étrendemet, tetszésem szerint ehetek, ihatok, az rövidesen 
testében is, lelkében is újra rászorul Isten gyógyító hatalmára. Mivel az Úr ke-
gyelmesen meggyógyított, ne gondold, hogy belevetheted magad a világ fékte-
len szokásaiba. Tegyétek azt, amit Krisztus parancsolt a meggyógyítottnak: „...
eredj el és többé ne vétkezzél!” (Jn 8:11). Ne az étvágy legyen az istened! - 1909. 
9T 164, 165.
28. Az egészségügyi megújulás Isten különleges munkájának része népe javára... 
Láttam, Isten azért nem hallgatja meg teljesen szolgáinak a köztünk levő bete-
gekért elhangzó imáit, mert mindaddig nem tehette meg a maga dicsőségére, 
amíg megsértették az egészség törvényeit. Azt is láttam, hogy azért tervezte az 
egészségügyi megújulást és az egészségügyi intézményt, hogy előkészítse a hit 
imájának útját a teljes meghallgatásra. A hitnek és a jó cselekedeteknek karöltve 
kell haladniuk, segítve a köztünk levő lesújtottakat, alkalmassá téve őket itt Isten 
dicsőségére és hogy megmentettek legyenek Krisztus eljövetelekor. - 1867. 1T 
560,561.
29. Sokan elvárták, őrizze meg Isten őket a betegségtől, pusztán azért, mert 
ezt kérték. De Isten nem vette figyelembe imáikat, mert hitük nem vált tettek 
által tökéletessé. Isten nem fog csodát tenni, hogy azokat óvja meg a betegség-
től, akik nem törődnek magukkal, hanem folyamatosan megrontják az egész-
ség törvényeit, másrészt nem igyekeznek megelőzni a betegségeket. Amikor 
megtesszük a tőlünk telhetőt egészségünk érdekében, akkor elvárhatjuk, hogy 
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áldott eredmények kövessék azt, és hittel kérhetjük Istent, áldja meg egészsé-
günk megóvására tett erőfeszítésünket. Akkor felel majd imánkra, ha azzal neve 
megdicsőül. De mindenki értse meg, kötelesség vár rá. Isten nem tesz csodát, 
hogy olyanok egészségét oltalmazza, akik, mivel hanyagul veszik az egészség 
törvényeit, biztos úton haladnak egészségük romlása felé.

Akik kedveznek étvágyuknak és szenvednek mértéktelenségük következté-
ben, majd erős gyógyszereket szednek a szenvedés enyhítésére, azok ne is várják 
Isten közbelépését, hogy megóvja egészségüket és életüket, melyet feleletlenül 
veszélybe sodortak. Az ok kiváltotta az okozatot. Sokan utolsó menedékként, 
követve Isten szavának utasítását - megkérik a gyülekezet véneit, hogy imád-
kozzanak egészségük helyreállításáért. Isten nem látja jónak, hogy feleljen az 
ilyenekért felajánlott könyörgésre, mert tudja, hogyha meggyógyulnának, újra 
áldoznának az egészségtelen étvágy oltárán. - 1864. 4SpG 144, 145. 

[Lásd a 713. idézetet!]

Tanulság Izrael kudarcából
30. Az Úr szavát adta az ősi Izraelnek, hogyha szigorúan ragaszkodnak hozzá és 
eleget tesznek minden követelményének, akkor megóvja őket az egyiptomiakra 
hozott betegségektől; de ezt az ígéretet az engedelmesség feltételéhez kötötte. 
Ha az izraeliták engedelmeskedtek volna a kapott utasításnak, ha javukra fordí-
tották volna előnyeiket, akkor egészségük és jólétük a világ szemléltető példája 
lett volna. Az izraeliták azonban nem teljesítették Isten szándékát, ezért nem is 
nyerték el az áldásokat, melyek övéik lehettek volna. Azonban József és Dániel, 
Mózes és Illés és sokan mások mégis nemes példát nyújtottak nekünk az élet 
igaz tervének eredménye felöl. Hasonló hűség ma is hasonló eredményeket ér 
el. Számunkra írták: „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nem-
zet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, 
aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (IPt 2:9). -1909. 
9T 165.
31. Ha az izraeliták engedelmeskedtek volna ennek a rendelkezésnek és okultak 
volna belőle, ok lettek volna a világ előtt az egészség és jólét példaképei. Ha 
mint nép az Úr terve szerint éltek volna, védve lettek volna a más nemzete-
ket sújtó betegségektől. Minden más népnél erősebbek lettek volna testileg és 
élénkebbek szellemileg. - 1905. NO 197. 

[Lásd a 641-644. idézetet!]

Keresztény versenyfutás
32. „Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, 
de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek! Mindaz pedig aki 
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pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó 
koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant” (1Kor 9:24-25). Ezek az önuralom 
és mértékletes szokások jó eredményei. A régi görögök között isteneik tisztele-
tére intézményesített különböző játékok tárulnak elénk Pál apostol által, hogy 
szemléltesse a lelki hadviselést és annak eredményeit. Akik részt akartak venni 
a játékokban, azokat a legszigorúbb fegyelemmel képezték ki. Tiltva volt nekik 
minden élvezet, mely gyengítené testi erejüket. Tilos volt a fényűző táplálék és 
a bor fogyasztása abból a célból, hogy elősegítsék a testi rugalmasságot, szívós-
ságot és erőt. A legmagasabb kitüntetésnek tekintették, hogy elnyerjék a díjat, 
amelyért küzdöttek, a hervadó virágkoszorút, melyet a sokaság tapsa közben 
nyújtottak át nekik. Ha oly sokat tudtak eltűrni, oly sok önmegtagadást gya-
koroltak az ily értéktelen díj elnyerése reményében – amit csak egy, a legjobb 
szerezhetett meg -, a hervadhatatlan koronáért és az örök életért mennyivel 
nagyobbnak kell lennie az áldozatnak, mennyivel készségesebbnek az önmeg-
tagadásnak! Munkát kell végeznünk - szigorú, komoly munkát. Minden szoká-
sunkat, ízlésünket és hajlamunkat az élet és egészség törvényeivel összhangban 
kell nevelnünk. Ezúton tudjuk biztosítani magunknak a lehető legkitűnőbb testi 
erőt és a szellemi tisztánlátást, hogy különbséget tudjunk tenni a gonosz és a jó 
között. -1890. CTBH 25.

<<<vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

BOLDOG OTTHON, (269-275.) VALLÁS A CSALÁDBAN 

A családi vallásosság meghatározása. - A család vallásossága abban áll, hogy 
a gyermekeket az Úr tanítása és igazsága szerint neveljük fel. A család minden 
tagját Krisztus tanításával kell táplálnunk és minden lélek érdekét szigorúan meg 
kell védelmeznünk, nehogy Sátán megcsalja és elcsábítsa Krisztustól. Ezt a szín-
vonalat törekedjen minden család elérni és határozza el, hogy nem hagyja abba 
az erőfeszítést és nem csügged el. Amidőn a szülők szorgalmasak és éberek ta-
nításukban, továbbá gyermekeiket Isten dicsőségének szemmel tartásával ok-
tatják, akkor együttműködnek Istennel és Ő is együttműködik velük gyermekeik 
lelki életének megmentéséért, akikért Krisztus meghalt. 

A vallásos nevelés sokkal többet jelent az általános oktatásnál. Azt jelenti, 
hogy imádkoznod kell gyermekeiddel és meg kell tanítanod őket arra, hogyan 
közeledjenek Jézushoz és hogyan mondják el neki minden kívánságukat. Azt is 
jelenti, életeddel kell megmutatnod, hogy számodra Jézus minden, mert szere-
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tete türelmessé, kedvessé, elnézővé, sőt - Ábrahámhoz hasonlóan - határozottá 
tesz mikor fiaidnak és az utánuk következőknek parancsot adsz. 

Ahogy igazgatod magadat az otthoni életedben, akként vagy bejegyezve a 
mennyei könyvekbe. Aki szent akar lenni a mennyben, előbb szent kell legyen 
a maga családjában. Ha az apák és anyák igaz keresztények a családban, akkor 
a gyülekezet hasznos tagjaivá válnak; képesek lesznek a gyülekezet és a társa-
dalom dolgait ugyanúgy vezetni, mint családjukét. Szülők, vallásotok ne csupán 
hitvallás legyen, hanem valóság! 

Legyen a vallás az otthoni nevelés része. - Az otthoni vallásos élet meglepően 
elhanyagolt. A férfiak és nők nagy érdeklődést tanúsítanak a külmisszió iránt. Bő-
ségesen adakoznak arra, mert így próbálják megnyugtatni lelkiismeretüket, azt 
gondolva, ha Isten ügyéért adakoznak, akkor engesztelést szereznek hanyagsá-
gukra és jó példát mutatnak otthonukban. De különleges munkaterületük mégis 
az otthonuk, amelynek elhanyagolására Isten semmi mentséget nem fogad el. 

Amely otthonban gyakorlati dolog a vallás, ott nagyon jól cselekszenek. A 
vallás rávezeti a szülőket arra, hogy elvégezzék azt a nagy munkát, amit Isten 
szándéka szerint el kell végezniük otthonukban. Gyermekeiket az Úr félelme és 
intése szerint kell felnevelniük. 

Az, hogy a mai ifjak miért nem vallásosabb hajlamúak, annak hiányos ne-
veltetésük az oka. Nem tanúsítanak igaz szeretetet a gyermekek iránt, amikor 
megengedik, hogy szenvedélyüknek hódoljanak vagy büntetlenül áthágják pa-
rancsaikat. Amerre hajlítják az ágat, arra hajlik a fa. 

Ahhoz, hogy a vallás befolyásolja a társadalmat, előbb a családi kört kell be-
folyásolnia. Ha a gyermekeket otthon Isten szeretetére és félelmére nevelik, a 
világba kikerülve elő lennének készítve, hogy saját családjukat Isten számára ne-
veljék és így az igazság alapelvei be lennének plántálva a társadalomba, s hatal-
mas befolyást gyakorolnának a világra. A vallást nem volna szabad elválasztani 
az otthoni neveléstől. 

Az otthoni hitélet megelőzi a gyülekezeti vallásosságot. - A gyülekezet virág-
zásának alapját a családban fektethetjük le. Az otthoni életben uralkodó befo-
lyásokat a gyülekezeti életbe is bevisszük, ezért gyülekezeti kötelességeinknek 
otthon kell elkezdődniük. 

Ha jó otthoni vallásossággal rendelkezünk, akkor kiváló vallási összejövetele-
ink lesznek. Az otthon legyen az erődítmény! Istennek szenteljétek családotokat 
és azután keresztényekként beszéljetek és cselekedjetek otthon! Legyetek ked-
vesek, türelmesek, elnézők otthon, tudván, hogy tanítók vagytok! Minden anya 
tanító, és minden anya tanuló is kell legyen Krisztus iskolájában, megtanulván, 
hogyan kell tanítania, hogy gyermekeinek a helyes mintát, a jellem helyes min-
táját adhassa. 
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Ahol hiányzik az otthoni vallás, ott értéktelen a hitvallás... Sokan becsapják 
magukat azt gondolva, hogy jellemük Krisztus eljövetelekor átváltozik, de meg-
jelenésekor már nincs a szívnek lehetősége az átalakulása. Jellemhibáinkat itt 
kell megbánnunk és 

azokat Krisztus kegyelme által le kell győznünk addig, amíg tart a próbaidő. 
Itt kell felkészülnünk, hogy alkalmasak legyünk a mennyei család számára. 

Nagy szükségünk van az otthoni vallásosságra, szavaink az otthonunkban le-
gyenek igazak, mert különben bizonyságtételünk a gyülekezetben semmit sem 
ér. Ha a családodban nem tanúsítasz szelídséget, kedvességet, udvariasságot, 
hiábavaló a vallásosságod. Ha több lenne az őszinte otthoni vallásosság, akkor 
több erő mutatkozna meg a gyülekezetben is. 

Hatalmas hiba a vallásoktatás halogatása. - A legszomorúbb dolog, ha meg-
engedik, hogy a gyermekek Isten ismerete nélkül nőjenek fel. 

A szülők a legszörnyűbb hibát követik el, amikor elhanyagolják azt a felada-
tukat, hogy vallásoktatást adjanak gyermekeiknek, azt gondolva, hogy minden 
jóra fordul a jövőben, és midőn idősebbek lesznek, vágyódni fognak a keresz-
tény tapasztalatokra. Szülők, nem veszitek észre, ha ti nem vetitek el az igazság, 
a szeretet és a mennyei tulajdonság drága magvát a szívbe, akkor Sátán veti be 
a szív talaját konkollyal? 

A gyermekeknek túl gyakran megengedik, hogy vallásoktatás nélkül nőjenek 
fel, mert szüleik azt gondolják, még túl fiatalok ahhoz, hogy keresztény köteles-
ségeket helyezzenek reájuk... 

A gyermekek kötelességének kérdésében vallásos dolgok tekintetében addig 
kell feltétlenül és habozás nélkül döntenünk, amíg a család tagjai. 

A gyermekek számára a szülők helyettesítik Istent, hogy határozottan, tökéle-
tes önuralommal elmondják nekik, mit kell és mit nem kell tenniük. Minden erő-
feszítés, amit kedvesen és önuralommal tesznek értük, ápolni fogja jellemükben 
a szilárdság és határozottság elemeit... A szülők kötelessége, hogy időben elin-
tézzék e kérdést úgy, hogy a gyermek ne gondoljon többé a szombat megron-
tására, elhanyagolván az istentiszteleten való részvételt és a családi közös imát 
éppúgy, ahogyan a lopásra sem gondol. A szülőknek saját kezükkel kell felépíte-
niük a védőfalat. 

  A legfiatalabb kortól kell Krisztus szellemében elkezdeni a bölcs nevelést és 
azt továbbfolytatni. Amikor még a gyermekek szíve fogékony, akkor kell őket az 
örök igazságokra tanítani. A szülők gondoljanak arra, hogy Isten jelenlétében 
élnek, beszélnek és cselekednek. 

Szülők, milyen eljárást követtek? Azt az elgondolást követitek, hogy vallási 
dolgokban gyermekeiteket minden korlátozástól mentesítsétek? Tanács és fi-
gyelmeztetés nélkül hagyjátok-e őket gyermek- és ifjúkorukban? Hagyjátok-e, 
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hogy úgy cselekedjenek, ahogyan nekik tetszik? Ha igen, akkor elhanyagoljátok 
Istentől kapott felelősségeteket. 

A tanításban alkalmazkodjatok a gyermek korához. - A szülők mondják el 
a kicsinyeknek - mihelyst meg tudják érteni -, Jézus történetét, hogy magukba 
szívják a betlehemi kisdedre vonatkozó értékes igazságot. Vésd a gyermekek 
elméjébe az egyszerű jámborságot, mely megfelel életkoruknak és képessé-
güknek. Imátokban vigyétek Jézus elé gyermekeiteket, mert lehetővé tette 
számukra, hogy megtanulják a vallást, ahogyan a nyelv szavainak rendszerét is 
megtanulják. 

Amikor a gyermekek nagyon fiatalok, fogékonyak az isteni befolyásra. Az Úr 
különleges gondjába veszi őket és mire felnövekednek - az Ő tanítása és intése 
szerint -, nem akadályként, hanem segítségként szolgálnak szüleiknek. 

A szülőknek közösen kell ápolniuk a vallásosságot az otthonban. - Az apa és 
az anya felelősek a vallásosság fenntartásáért otthonukban. 

Az anya ne halmozzon fel magának annyi gondot, hogy ne legyen ideje csa-
ládja lelki szükségleteinek kielégítésére. A szülők kérjék az Úr vezetését otthoni 
munkájukra. Miközben előtte térdelnek, igazán megértik óriási felelősségüket 
és gyermekeiket Istenre bízhatják, aki sohasem téved a tanácsadásban és taní-
tásban... A családapa ne hagyja csak az anyára a lelki tanítás átadásának minden 
gondját. A szülőknek nagy munkát kell elvégezniük, amiből mindkét félnek ki kell 
vennie a maga részét, hogy felkészítsék gyermekeiket a nagy vizsgálati ítéletre. 

Szülők, vigyétek magatokkal gyermekeiteket a vallásos ünnepségekre. 
Vegyétek körül őket hitetek karjával és szenteljétek őket Krisztusnak! Semmit 
se engedjetek meg, ami a helyes oktatás alóli felelősségetektől mentesítene; 
ne hagyjátok, hogy bármilyen világi érdek miatt elhagyjátok őket! Kereszté-
nyi életetek sohase szigetelje el őket tőletek. Együtt menjetek az Úr elé! Ké-
pezzétek értelmüket, hogy megismerjék az isteni igazságot! Engedjétek azok 
társaságába, akik szeretik Istent! Vigyétek őket Isten népe közé, mint olyan 
gyermekeket, akiknek segíteni akartok, hogy alkalmas jellemet fejlesszenek ki 
az örökkévalóságra. 

Mi az, amit nem végez el a vallás az otthonban? Elvégezheti mindazt a mun-
kát, amit Isten szándéka szerint el kell végeznie minden családban. A gyermekek 
az Úr irányítása és intése szerint nőjenek fel. Úgy neveljék és tanítsák őket, hogy 
ne a társaság hívei, hanem az Úr családjának tagjai legyenek. 

A gyermekek következetes életet várnak el szüleiktől. - Minden a maga pe-
csétjét nyomja rá a fiatalok értelmére. Tanulmányozzák az arckifejezést, befo-
lyása van a hanghordozásunknak is és gondosan utánozzák viselkedésünket. Az 
ingerlékeny és mogorva szülők olyan tanítást adnak gyermekeiknek, melyet ha 
el tudnának felejtetni velük később, életük bizonyos időszakában odaadnák érte 
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az egész világot. A gyermekek vegyék észre szüleik életében azt a következe-
tességet, amely összhangban van hitükkel. Amennyiben a szülők következetes 
életet élnek és önuralmat gyakorolnak, akkor képesek átalakítani gyermekeik 
jellemét. 

Isten becsüli a jól szervezett családot. - Azok az apák és anyák, akik Istent 
teszik első helyre otthonukban és megtanítják gyermekeiket arra, hogy a böl-
csesség kezdete az Úrnak félelme, dicsőítik Istent az angyalok és az emberek 
előtt azáltal, hogy a világnak jól szervezett, jól nevelt családot mutatnak be, oly 
családot, amely szereti Istent, engedelmeskedik neki és nem lázad fel ellene. 
Ez otthonban Krisztus nem idegen; neve családi, tisztelt, megdicsőített név. Az 
angyalok gyönyörűségüket találják abban az otthonban, ahol Isten uralkodik 
mindenek fölött, és a gyermekeket megtanítják a vallás, a Biblia és Teremtőjük 
tiszteletére. E családok igényt tarthatnak az ígéretre: „Akik engem tisztelnek, 
azoknak tisztességet szerzek.” (1Sám 2:30.)” 

Hogyan hozzuk be Krisztust otthonunkba? - Ha Krisztus szívünkben van, be-
visszük a családba is. A szülők átérzik a Szentlélek iránti engedelmes élet fontos-
ságát. A mennyei angyalok, akik az üdvösség örököseinek szolgálnak, mint taní-
tók szolgálnak az otthonban, nevelvén és oktatván őket gyermekeik tanításának 
munkájára. Az otthonban egy kis gyülekezet lehet, amely tiszteli és dicsőíti a 
Megváltót. 

Tedd vonzóvá a vallást! - Tedd vonzóvá a keresztény életet! Beszélj az or-
szágról, ahol Krisztus követőinek otthont készítenek. Ha ekként teszel, az Isten 
elvezeti gyermekeidet minden igazságra és oly vággyal tölti be szívüket, hogy 
méltókká tegyék magukat azokra a lakhelyekre, melyeket Krisztus készít az Őt 
szeretők számára. 

A szülők ne kényszerítsék gyermekeiket látszat vallásosságra, hanem vonzó 
módon tárják fel előttük az igazság örök alapelveit. 

A szülők tegyék vonzóvá Krisztus vallását vidámságuk, keresztény előzékeny-
ségük és gyengéd, részvétteljes együttérzésük által; de legyenek határozottak a 
tisztelet és engedelmesség megkövetelésében. A gyermek elméjében meg kell 
alapoznunk a helyes elveket. 

Az ifjak elé kell tárnunk a jó cselekvés indítékát. Ehhez nem elegendő az ezüst 
és az arany. Tárjuk eléjük Krisztus szeretetét, irgalmát, kegyelmét, Igéjének ér-
tékét és a győzők örömét! Az effajta erőfeszítésekkel oly munkát végeztek, mely 
az örökkévalóságban is megmarad. 

Miért követ el hibát némely szülő? - Némely szülő, noha vallásosnak vallja 
magát, mégsem tárja gyermekei elé azt a tényt, hogy Istennek kell szolgálni-
uk és engedelmeskedniük; a velük szemben támasztott igényt ne akadályozza 
kényelmük, élvezetük vagy hajlamuk. „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” 
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(Zsolt 111:10). Ezt a tényt bele kell szőniük életükbe és jellemükbe. Elméjükbe 
kell vésni Krisztus ismerete által Isten igaz elképzelését, aki meghalt, hogy üd-
vözülhessünk. 

Szülők, azt gondolhatjátok, nincs időtök arra, hogy mindezt megtegyétek, 
azonban időt kell arra szánnotok, hogy elvégezzétek munkátokat a családban, 
különben Sátán tölti be a hiányt. Távolítsatok el életetekből mindent, ami meg-
akadályozná e munka elvégzését és neveljétek gyermekeiteket az Úr utasítása 
szerint! Hanyagoljatok el minden mulandót, elégedjetek meg takarékos élettel, 
gondoskodjatok szükségleteitekről, de Krisztusért kérlek, ne hanyagoljátok el 
saját és gyermekeitek vallásos nevelését! 

A család minden tagja legyen Istennek szentelve! - Azok az utasítások, 
amelyeket Mózes adott a húsvét ünnepével kapcsolatban, teljes jelentőségűek, 
amelyek a világban most élő szülőkre és gyermekeikre alkalmazhatók... 

Az apának a család papjaként kellett tevékenykednie, s ha ő meghalt, a leg-
idősebb fiúnak kellett végeznie az ajtófélfa vérrel való meghintésének ünnepé-
lyes cselekményét. Ez annak a munkának a jelképe, amit el kell végezni minden 
családban. A szülőknek össze kell gyűjteniük gyermekeiket otthonukban és be 
kell mutatniuk előttük Krisztust, mint húsvéti Bárányukat. Az apa szentelje Isten-
nek otthona minden lakóját és végezzen olyan munkát, amelyet a húsvét ün-
nepe jelent. Veszélyes dolog ezt az ünnepélyes kötelességet más kezekre bízni. 

A keresztény szülők határozzák el, hogy hűségesek lesznek Istenhez; gyűjtsék 
maguk köré gyermekeiket otthonukban, kenjék meg az ajtófélfát vérrel, Krisz-
tust ábrázolva, mint az egyetlent, aki meg tud oltalmazni és védelmezni, hogy 
a pusztító angyal elhaladhasson otthonuk becsben tartott köre mellett. Hadd 
lássa meg a világ, hogy az otthonban az emberi befolyásnál nagyobb hatalom 
munkálkodik! A szülők élő összeköttetést tartsanak fenn Istennel, álljanak Krisz-
tus oldalára és mutassák meg, hogy kegyelme által mily sok jót lehet végezni a 
szülői tevékenység által. 

<<<vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

A TE IGÉD IGAZSÁG, (237-241.) JEL. 3:8-21. VERSEK MAGYARÁZATA

8. Nyitott ajtó - Az igaz tanú kijelenti: „Íme adtam elődbe egy nyitott ajtót.” 
Adjunk hálát Istennek teljes szívből, lelkünkből, hangunkkal; s tanuljunk meg 
mintegy nyitott ajtón át közeledni hozzá, hinni, hogy szabadon hozzá fordulha-
tunk kéréseinkkel, s ö meghallja és válaszol rá A segítő képességébe vetett élő 
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hit által részesülhetünk erőben, hogy a győzelem reményében harcoljuk meg az 
Úr harcát. (Szemle 1908 július 9)

(Zsidó 10:19, 20) Az érintkezés ajtaja - Az igaz tanú biztosít, hogy az Úr nyi-
tott ajtót adott elénk, melyet senki be nem zárhat. Akik hűségesek akarnak lenni 
Istenhez, azoktól a világ sok előjogot megtagadhat. Az igazság ellenségei eláll-
hatják útjukat, akadályozhatják munkájukat, mégsincs hatalom, mely bezárhat-
ná az Isten és lelkük közti érintkezés ajtaját. A keresztény maga bezárhatja ezt az 
ajtót, ha bűnt enged meg magának, vagy ha elutasíthatja a menny világosságát. 
Elfordíthatja fülét az igazság üzenetének hallásától, s így eltépheti az Isten és 
lelke közti kapcsolatot... Sem ember, sem Sátán be nem zárhatja a Krisztus által 
számunkra megnyitott ajtót. (Szemle és hírnök 1889 március 26)

Világossága menny küszöbéről - (8,9 vers) Ha kísértés ér bennünket, ez az 
ajtó rendelkezésünkre áll. Semmi hatalom el nem rejtheti előlünk a dicsőség 
fényét, mely azon létra széltében világít, amelyen föl kell kapaszkodnunk. Hiszen 
az Úr erőt adott nekünk erejével, bátorságot bátorságával, fényt a fényességé-
vel. Mikor a sötétség hatalmasságai le lesznek győzve, mikor Isten dicsősége 
ragyogja be a földet, világosabban fogunk látni és érteni, mint ma. Ha megér-
tenénk, hogy Isten dicsősége körülvesz bennünket, hogy a menny közelebb van 
a földhöz, mint föltételeznénk, mennyország lenne családunkban, miközben a 
fönti magasságba készülünk. (1901,92. kézirat)

14-18. (Lásd 1-5; 2Korintus 5:17 megvilágítását) Állapotunk - A laodíceai 
üzenet kinyilatkoztatja gyülekezetünk állapotát. (Szemle 1904 december 15)

Üzenet a szőlő tétleneinek - A laodíceai üzenet az Úr szőlője tétleneinek 
szól. (1905, 26. kézirat)

(Róma 2: 17-24) A laodíceai üzenet alkalmazása - A laodíceai üzenet azok-
nak szól, akik bár nagy világosságban és sok lehetőségben részesültek, mégsem 
értékelték ezeket. (Szemle és hírnök 1902. március 11)

(2:4,5) Hiányzik a szeretet melegsége - A laodíceai üzenet a mi állapotunkra 
vonatkozik. Milyen világosan ecseteli azok helyzetét, akik azt hiszik, hogy min-
den világosság az övék, akik büszkélkednek igeismeretükkel, de a megszentelő 
erő nem érződik életükben. Hiányzik szívükből Isten szeretetének heve, pedig 
ez a szeretet-hevesség teszi Isten népét a világ világosságává (Advent szemle és 
szombat hírnök 1889. július 23)

Laodíceai üzent adventistáknak - A laodíceai gyülekezet üzenete nagyon 
érvényes népünkre. Hosszú időn át elénk helyezte ezt az Úr, mégsem engedel-
meskedünk neki kellő, mértékben. Mikor a bűnbánat folyamata őszinte és mé-
lyenszántó, a gyülekezet egyéni tagjai gazdag mennyei javakat fognak vásárolni. 
(18. vers) Hányan látják romlott megvilágításban a dolgokat, a Sátán akaratának 
megfelelően!
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Lehet, hogy nagyon buzgón végzed a hittérítést, mégis, mivel önzés ront-
ja meg igyekezetedet s erősen érződik rajta az éned, semmi az az Isten szem-
ében. Mivel ez szennyes, romlott áldozat. Hacsak a szív ajtaja nyitva nem áll 
Jézus előtt, hacsak Jézus nem foglalja el a lélek templomát, ha szívünket az ő 
isteni tulajdonságai nem itatják át, az emberi cselekedeteket a menny mérlege 
szerint híjával találtnak fogják nyilvánítani. Krisztus szeretete gazdaggá tenne 
benneteket, sokan mégsem fogják föl szeretetének értékét Nem értik, hogy az 
általuk ápolt lelkületből hiányzik az alázatos-szívűség, hiányzik a szeretet, mely 
a világosság közvetítőjévé tenné őket. (1894 33. kézirat)

(2Péter 3:11) Isten tévedett volna? A laodíceai üzenet a mai gyülekezetnek 
szól. Elhiszitek-e az üzenetet? Van-e érző szívetek? Vagy csak egyre azt hajto-
gatjátok, hogy gazdag vagyok, dúsgazdag, semmire sincs szükségünk. Hiába lett 
volna, hogy az örök igazság hirdetése lett adva ennek a nemzetnek, hogy eljut-
tassák a világ minden nemzetéhez? Isten népet választott ki s tett örök követ-
kezményekkel terhes igazságok letéteményesévé. Nekik adta, velük közölte a vi-
lágosságot, melynek be kellett ragyognia a világot. Isten tévedett volna? Tényleg 
mi vagyunk az Úr választott eszközei? Azok vagyunk-e valóban, akiknek hordoz-
niuk kell Jelenések tizennégy három üzenetét, az üdvösség üzenetét hirdetni a 
romlás szélén állóknak? Úgy viselkedünk-e, mintha így lenne? (1901, 51. kézirat)

Hitvallók, de nem cselekvők - A laodíceai üzenet azoknak szói, akik vallják, 
hogy megtartják Isten parancsolatait, s mégsem cselekvői a parancsoknak. Sem-
miben sem szabad önzőnek lennünk. A keresztény élet minden része legyen 
Krisztus életének képviselete. Ha nem az, hallani fogjuk a rettenetes szavakat: 
„Nem ismerlek titeket.” (Szemle és hírnök 1899 október 17)

Lanyha, áporodott vallásos élet - A laodíceai üzenet a leghatározottabban 
azoknak szól, akiknek a vallásos élete üres és hideg, akik nem hordoznak hatá-
rozott bizonyságot az igazság mellett. (1901,98. levél)

(Ésaiás 65:5; Lukács 18:11,12) Halljad, ó halljad - Az Úr nevében mondom, 
hogy akik nagy világosságban részesültek, ma a Krisztus által a laodíceai gyüleke-
zetről írt állapotban leledzenek. Azt képzelik, hogy gazdagok, meggazdagodtak, 
úgy érzik, semmire sincs szükségük. Krisztus szól hozzátok. Halljátok, ó halljátok, 
ha értékelitek üdvösségeteket, a mindenható tanácsadó szavait és kövessétek 
azokat. (18. vers) (1897, 5. levél)

Szabadítás a vakbuzgóságtól - A laodíceai üzenet célja az volt, hogy ...meg-
szabadítsa a gyülekezetet a vakbuzgó behatásoktól. A Sátán viszont arra tört, 
hogy megrontsa az üzenetet, semmivé tegye hatását. Jobban tetszene neki, ha 
vakbuzgó személyek tennék magukévá a bizonyságtételt, s használnák az ő ügye 
javára, majd langymeleg állapotban maradnának. Láttam, hogy nem az az üze-
net célja, hogy a testvéreket az egymás fölötti ítélkezésre vezesse, nekik mondva 
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meg, mit tegyenek s pontosan milyen messzire menjenek, hanem hogy minden-
ki a maga szívét kutassa s a maga föladatát teljesítse. (2Lelki ajándékok 223)

Halott! - Sokan laodíceaiak, lelki önámításban élők. Tulajdon igazságosságuk 
öltözékébe öltöznek, azt képzelik, hogy gazdagok, dúsgazdagok, semmire sincs 
szükségük, mikor pedig naponta Jézustól kell tanulniuk szelídséget és alázatos 
szívűséget, máskülönben lelki holtaknak találják magukat és egész életüket ha-
zugságnak. (1894, 66. levél)

Fölfuvalkodott vallás - Az önszeretet kirekeszti Krisztus szeretetét. Akik ma-
gukért élnek, a laodíceai gyülekezetbe tartoznak, mert ezek langymelegek, sem 
hidegek, sem melegek. Az első szeretetet forrósága önző életbe fulladt. A szív-
ben levő Krisztus szeretete tettekben fejezi ki magát. Ha a Krisztus iránti szeretet 
lanyha, az azok iránti szeretet is megromlik, akikért Krisztus meghalt. Csodálatos 
látszata lehet a buzgalomnak és szertartásoknak, de ez a maguk fölfújta vallás 
alapanyaga. Krisztus mint ízük szerint undorítót írja le. (Idézi 3:17,18-at) (1898, 
61. kézirat)

(Példa 30:12; Abdiás 3.) önmagasztalás veszélye - Veszélyes elem az önhitt-
ség. Mindent beszennyez, amit érint. A kevélység gyermeke ez, s oly. ügyesen 
ügyeskedik, hogy ha csak nem őrködünk ellene, rabul ejti gondolatainkat és 
uralkodik cselekedeteinken.

Hatalommal kell hirdetni a laodíceai üzenetet, mivel ez most különöskép-
pen érvényes. Mint soha még, láthatóvá vált a kevélység, világi nagyravágyás, 
önmagasztalás, kétkulacsosság, álszenteskedés és csalásokon szólnak nagy fel-
fujt szavakat hiúságból, mondván: „Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire 
sincs szükségem.” Pedig nyomorultak, szegények, vakok és mezítelenek (Szemle 
és hírnök 1900 szeptember 25)

(Prédikátor 9:21; Máté 7:1-5) Önszeretet, önámítás, önigazolás - Akiket 
Krisztus figyelmeztet, néhány kitűnő vonással rendelkeznek, ám ezek semle-
gesítve vannak azoknál, akikben beteges önszeretet, önámítás, önigazolás él, 
mentegetve súlyos hanyagságukat, hogy bátorító szavakkal és tettekkel segítsék 
Isten szolgálatában levő testvéreiket. Döglött légy büdösíti kenetüket. Olyan va-
laki méri le őket, aki sohasem téved. Ő hirdeti ki a cselekedetek eredményeit, 
melyek azt bizonyítják, hogy Krisztus szeretete nem bennlakó elv a lélekben. 
Isten mindnyájatokat fölszólít, tanuljátok meg Krisztustól a szelídséget. Szaba-
duljatok a mások hibáinak meglátásától. A magatok hibáira figyelmezzetek. Ön-
igazultságotok visszataszító az Úr Jézus előtt. (3:15-18) Szavai az egyházra vo-
natkoznak és az Isten munkájában bizalmi állást betöltők közül is sokakra. (1899, 
108. kézirat)

Lelki kezdők - Nagyszámú hitvalló keresztény nem követi igazán Jézust. Nem 
hordozzák a keresztet helyénvaló lemondással és önfeláldozással. Bár nagyhan-
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gon hirdetik buzgó keresztény voltukat, oly sok tökéletlen szálat szőnek jelle-
mükből a szövetbe, hogy elcsúfítja a gyönyörű mintát. Ezekről mondja Krisztus: 
„Kérkedtek gazdagságotokkal és lelki eredményeitek bőségével. Valójában sem 
hidegek, sem melegek nem vagytok, hanem hiú önhittséggel teli. Ha meg nem 
tértek, nem üdvözülhettek, mert elcsúfítanátok a mennyet megszenteletlen 
bölcsességetekkel. Nem viselkedtek az isteni példaképnek megfelelőn. Magatok 
kitalálta mintát követtek. Mivel langymelegek vagytok, kénytelen vagyok kiköp-
ni titeket szájamból.”

Köszönjük meg az Úrnak, hogy bár ez a csoport ily nagyszámú, még maradt 
idő a megtérésre. Jézus mondja: „Én, megváltótok, ismerém tetteiteket, me-
lyek lelki állapototok felöli kérkedésre késztet: Gazdag vagyok, meggazdagod-
tam, semmire sincs szükségem. Nem tudod, hogy szegény, nyomorult vak és 
meztelen vagy.” Akiknek ilyen az állapotuk, szántszándékkal tudatlanok. Nem 
ismerik föl a bűn valódi jellegét. Helytelen viselkedésükkel állandóan rosszul 
képviselik Krisztus jellemét, nyilvános szégyennek téve ki őt. Vallják, hogy isme-
rik az igazságot, mégis lelki kezdőként viselkednek. Mintha nem értenék meg 
az igazságot, melyet föltétlenül szavakban és cselekedetekben kell kifejeznünk, 
hogy kimutassuk a határozott különbséget a között, aki Istent szolgálja, és aki 
nem szolgálja Őt. Hamisan kérkednek minden keresztény áldással és előjoggal, 
mikor mint Krisztus képviselői, nem gazdagok a keresztény képességekben és 
jótettekben. Nyomorultak, szegények, vakok, nyomorékok. Micsoda helyzet is 
ez. Tulajdon világosságukban állnak. Szándékos tudatlanságuk ellenére is az Úr 
nem hagyja őket további figyelmeztetés és tanács nélkül. (1902, 138. kézirat)

15. A látomás hegye - Ha minden tekintélyes ember fölmehetne a látomás 
hegyére, ahonnét belátná cselekedeteit, ahogyan Krisztus látja azokat, mikor ki-
jelenti: Ismerem teteidet; ha a munkás októl-okozatig tudna követni minden al-
kalmatlan szót és cselekedetet, nem bírná elviselni a látványt. (1903, 128. kézirat)

15,16. (Máté 6: 22-24) Gonoszabb a pogánynál - A félszívű keresztények 
rosszabbak a pogánynál; mivel ámító szavaik és semmitmondó álláspontjuk so-
kakat félrevezetnek. A hitetlen nem rejti el álláspontját. A langymeleg keresz-
tény mindkét felet ámítja. Sem becsületes világi, sem pedig jó keresztény. A Sá-
tán őt választja olyan munka végzésére, melyet senki más el nem tudna végezni. 
(1903,44. levél)

(Lukács 13:24-30) A langymelegek sorsa - Azok ezek, akik bár állítólag Isten 
szolgálják, mégis ellene tesznek tanúságot. A laodíceai üzenet ilyeneknek szól. 
Krisztus mondja nekik: „Ismerem tetteidet, hogy sem hideg nem vagy, sem hév.” 
Mikor a bosszúállás angyala járja be a földet, Krisztus nem mondhatja neki: „Ne 
nyúlj ezekhez, markomba metszettem őket.” Ellenkezőleg, azt fogja mondani a 
lagymatagokról: Kivetem őket számból. Undorítók előttem. (1903,44. levél)
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Vétkekben és bűnökben holtak - Isten igéje holt betű azoknak, akik nem gya-
korolják. Ilyenekről mondja Krisztus: „Bárcsak hideg lennél, vagy hév, de mivel 
langymeleg vagy és sem hideg, sem hév, kivetlek szájamból.” Az ilyenek ügyét 
nem képviselheti az Atyánál. Ha megértenék, hogy bűnösök. Krisztus esedezhet-
ne értük, s az Úr fölrázná őket Szentlelkével. Ők azonban rosszabbak, mim a vét-
keikben és bűneikben holtak. Hallják az igét, de nem magukra, hanem másokra 
alkalmazzák az ige szavait. (1898, 163./a. kézirat)

15-20. (János 4:13,14) Élő víz forrása - A laodíceai üzenet pontosan ecsete-
li sok magát Isten gyermekének valló állapotát. Az Istennek szolgálók előtt ki-
mondhatatlan értékű igazságok tárulnak föl. Ezeknek a mindennapi életbe való 
átültetése mutatja a különbséget az Istennek szolgálók, és a nem ót szolgálók 
között

A föld nincs gazdagabban behálózva az aranyérc ereivel, mint a kinyilatkoz-
tatások mezeje a drága igazságok ereivel. A Biblia Isten kikutathatatlan gazdag-
ságának kincsesháza. Akik megértenek valamelyest az igazságokból, mégsem 
ismerik annyira, mint ismerhetnék. Nem viszik be Krisztus szeretetét szívükbe 
és életükbe.

Az ige kutatója az élő vizek forrása fölé hajolva találja magát. A gyülekezetnek 
mélyen kell innia az ige lelkiségéből. Isten iránti szolgálatuknak nagyon másnak 
kell lennie, mint a langymeleg, élettelen, fásult vallásos tapasztalatnak, mely sok 
hívőt alig tesz különbözővé a hitetlenektől, és lelkületben igen hasonlóvá tesz a 
megtéretlenekhez. (1902, 117. kézirat)

15-21. Laodícea üzenet a világnak - A laodíceai üzenetet most hirdetik. Vegy-
étek az üzenetet összes szakaszaival s hirdessétek az embereknek, ahol csak utat 
nyit a gondviselés. A hit általi megigazulás és a Krisztus igazságossága legyen a 
pusztuló világnak hirdetett két tárgykör. (1892, 24. levél)

15-22. (Kolossé 4:12,13) A laodíceai gyülekezetért végzett hiábavaló munka 
- (15-22 vers) Ez a laodíceai gyülekezetnek hirdetett bizonyságtétel. A gyülekezet 
megbízható tanításban részesült. Pál írja a kolosszei levélben: „Köszönt titeket 
Epafrás, aki közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván érte-
tek imádságaimban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel 
Isten minden akaratában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad 
értetek és azokért, akik Laodíceában és Jerápolisban vannak.”

A laodíceai gyülekezetért sok kitűnő munkát végeztek el. Nekik szólt a ta-
nítás: „Legyetek azért tökéletesek, mim a ti mennyei Atyátok tökéletes.” De a 
gyülekezet nem folytatta az Isten hírnökei által megkezdett munkát. Hallották, 
de nem sajátították el az igazságot, nem valósították meg a tanításokat. A követ-
kezmény az lett, ami mindig a következmény, ha elvetik az Úr figyelmeztetéseit 
és kérleléseit. (1903, 128. kézirat)
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17. (Róna 11:20; 12:3, 16.) Isten türelmének kimerítése - Krisztus látja, amit 
az ember nem lát. Látja a bűnöket, melyekből, ha meg nem térnek, ki fogják 
meríteni a hosszútűrő Isten türelmét. Krisztus nem veheti föl az önhittségükben 
megelégedettek nevét Nem könyöröghet azokért, akik nem érzik segítsége szük-
ségességét, akik állítólag mindem tudnak, mindennel rendelkeznek. (Szemle és 
hírnök 1889. július 23)

17-20. Tárjuk ki szívlak ajtaját! Ki kell űznünk szívünk templomából a vevő-
ket és eladókat, hogy Jézus költözhessek szívünkbe. Jézus most szívünk ajtajánál 
áll mennyei kereskedőként: „Íme az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghall-
ja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő 
énvelem.” Nyissátok meg az ajtót, vegyetek tőlem mennyei javakat. „Végy tőlem 
tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy.” Végy hitet, szeretetet, megvál-
tónk drága, szépséges tulajdonságait, mely képesít megtalálnotok az utat azok 
szívébe, akik nem ismerik őt, akik hidegek és elidegenedtek tőle a hitetlenség és 
bűn által. Végy tőle fehér ruhát, ami az ő dicső jelleme, igazságossága, és szem-
gyógyító írt, hogy fölismerd a lelki dolgokat. Nyisd, ó nyisd meg szíved ajtaját a 
mennyei látogató előtt. (Biblia visszhangja 1892. január 15)

18. (Ésaiás 55:1, János 14:6) A kimondhatatlan kincs árusa - A lelki gazdag-
ság nagy árusa várja elismerésedet, hogy fölismerd őt. (18. vers)..Az üdvözítő 
közeleg az igazság legnagyobb értékű ékköveivel, mely különbözik minden hit-
ványtól, hamistól. Eljön minden házhoz, kopogtat az ajtón, kínálja kimondhatat-
lan értékű kincsét. Sürget: Végy tőlem. (1894, 66. levél)

A menny értékes árúi - A menny értékes árúit ajánlja gyülekezeteinek. Min-
den egyén hordozza szívén Krisztus megbízását. Testvérem, ilyenek-e a gondo-
lataid? „Ezek az éles, határozott szavak nem szólhatnak nekem. Elég jó lelki álla-
potban vagyok. Lehet, hogy nem él bennem teljes buzgalom és lelkesedés, mint 
némelyekben. Mégis hiszek az igazságban. Az vegye magára az üzenetet, akinek 
szól. Egyeseknek szükségük van rá.” Aki így érvelsz, bizonyos lehetsz, hogy ép-
pen neked szól az üzenet. Míg nyitva állnak előtted a menny drága javai, húzódj 
közelebb és vedd meg, amit elvesztettél. A szeretet és hit aranyát, a fehér öltö-
zetet, ami a Krisztus igaz jelleme. (1892, 30/a. levél)

Hiányzó erényeink - Krisztus olyan aranyat kínál nekünk, mely tűzben meg-
próbált. A hit és szeretet aranyát, melyhez nem elegyedik szennyező salak. A 
fehér ruha a Krisztus igazságossága, isteni jelleme; a mennyegzős ruha, melyet 
egyedül Krisztus adhat. A szemkenőcs az igaz lelki látás, melyre oly igen szükség 
van közöttünk, hiszen lelki dolgokat lelkileg lehet megítélni. (Szemle és hírnök 
1890 április 1)

(Ésaiás 64:6; Filippi 3:9) Bő gondoskodás - Az igaz tanú mondja: Végy tőlem 
tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá tégy, fehér ruhát, hogy öltözeted 



136 9. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA 

legyen és ne láttassék ki a te meztelenséged rútsága. Mi is a meztelenség és sze-
génység szégyene? Az önigazultságba öltözködés és az Istentől való elkülönülés 
szégyene, mikor az Úr jól gondoskodott mindenkiről, hogy áldásaiban részesül-
jenek. (Történelmi vázlatok 139)

(7:14) Bátorító tanács a gyülekezetnek - Az igaz tanú tanácsa tele van báto-
rítással és megnyugtatással. A gyülekezetek még mindig szert tehetnek az iga-
zság, hit és szeretet aranyára, és gazdagok lehetnek mennyei kincsekben. „Végy 
tőlem aranyat... hogy gazdaggá légy és fehér ruhát, hogy öltözeted legyen és ne 
láttassék ki mezítelenséged rútsága.” A fehér ruha a Krisztus igazságossága, me-
lyet a jellembe lehet építeni. A szív, az indíték tisztasága fogja jellemezni azt, aki 
megmossa ruháját és fehérré teszi a bárány vérében. (Szemle és hírnök 1888. 
július 24.)

(Ésaiás 61:10 Zakariás 3:4, 5) A menny szövőszékén szőtt - Nincs bennünk 
semmi, amibe öltözködhetnénk, hogy a lélek meztelensége ne láttassék ki. Fo-
gadjuk el az igazságosság menny szövőszékén szőtt öltözékét, Krisztus igazságos-
ságának makulátlan palástját. (Szemle és hírnök 1892 július 19)

(Máté 6:22; Jakab 1:23-25) A lelkiismeret helyes látása - A szem az érzékeny 
lelkiismeret, az értelem. benső fénye. Az egész lélek és lény egészsége ennek 
helyes látóképességén fordul meg. A szemgyógyító ír, az Isten igéje csípős fáj-
dalmat okoz az alkalmazásakor. Hiszen meggyőz a bűnről. A fájdalomra azonban 
szükség van, hogy gyógyulás és az egyedül Isten dicsőségére való tekintés követ-
hesse. A bűnös Isten nagy erkölcsi tükrében úgy látja magát, amint Isten látja őt, 
s bűnbánatot gyakorol Isten és hitet az Úr Jézus iránt...

A laodiceaiak nem voltak teljesen vakok, másképp a szemkenőcs nem állí-
totta volna vissza látásukat, hogy fölismerjék Krisztus tényleges tulajdonságait. 
Önhittségünkről való lemondás, mindenről való lemondással, mégha mégoly 
kedvesek is neked, aranyat vehetsz és öltözetet és szemgyógyító írt, hogy láss. 
(Szemle és hírnök 1897 november 23)

18-20. A gazdagsággal terhelt árus - A megváltó mennyei árusként írja le ma-
gát, gazdagsággal terhelve, aki házról-házra jár, kínálva kimondhatatlan értékű 
árúit. (3:18-20.) (Szemle és hírnök 1889. július 23)

(Jób 22: 21-25) Kopogtat a szív ajtaján - Az Úr kopogtat szíved ajtaján, belépni 
kíván, hogy lelki gazdagságában részesíthesse lelkedet. Meg szeretné kenni a vak 
szemet, hogy fölismerje Isten szent jellemét a törvényében és megértse Krisztus 
szeretetét, mely valóban tűzben próbált arany. (Szemle 1890. február 25)

(Ésaiás 13:12; Máté 13:45, 46) Lelki javak a lélek számára - Jézus házról-
házra jár, megáll minden lelki templom előtt, és így szól: „Az ajtó előtt állok 
és zörgetek.” Mennyei árusként kitárja kincseit s így kiált: „Végy tőlem tűzben 
megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, s 
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ne láttassék ki a te mezítelenséged rútsága.” Az ajánlott aranyban nincs ötvözet, 
értékesebb Ofir aranyánál, mert ez a hit és szeretet. A léleknek ajánlott fehér 
ruha Jézus igazságosságának, isteni jellemének öltözéke. S az olaj a megkenésre 
a kegyelem olaja, mely lelki látást ad a szemnek a vakság és sötétségben, hogy 
különbséget tudjon tenni a Krisztus lelkének munkálkodása s az ellenség lelké-
nek működése közt. Nyissátok meg ajtótokat, szól a mennyei árus, a lelki gaz-
dagság, kincsek tulajdonosa, s vegyetek tőlem. Én, az Üdvözítőtök tanácsolom 
ezt. (Advent szemle és szombat hírnök 1894 augusztus 7)

18-21. (Filippi 3:12-15) Miénk a küzdelem - Az igaz Tanú bátorítást hoz azok-
nak, akik a nevébe vetett hit által az alázatos engedelmesség útján járnak. Kije-
lenti: „Aki győz, megadom annak, hogy királyiszékemen üljön velem, amint én is 
győztem és ültem az én Atyámnak királyi székén.”

Ezek helyettesünk és kezesünk szavai. A gyülekezet feje, a leghatalmasabb 
hódító életére, fáradozására, lemondására, küzdelmeire és a megvetés, vissza-
utasítás, kigúnyolás, lenézés bántalmazás hazugság által elviselt szenvedései-
re mutat, föl a Kálvária ösvényén a keresztre feszítés helyére, hogy bátorságot 
merítsenek célegyenest nyomulni az elhívás jutalmára. A győzelmet a hit és az 
engedelmesség biztosítja.

Alkalmazzuk magunkra, egyéni esetünkre a Krisztus szavait. Szegények, vakok, 
nyomorultak vagyunk-e? Keressük hát az Úr által ajánlott aranyat és a fehér ruhát. 
A győzelem kötelessége nem korlátozódik a vértanúk korára. A harc a mienk a 
világiasságba, önigazultságba, kevélységbe, másé kívánásába, hamis tanításokba 
és erkölcstelen életbe merülésre való alig észlelhető kísértésnek ezen napjaiban. 
(Szemle és hírnök 1888 július 24)

(Énekek 6:10) Ésaiás 1:16-19) Megújulás reménye - A gyülekezetnek köte-
lessége és el is fogja érni, hogy „szép legyen, mint a hold, tiszta, mint a nap és 
rettenetes, mint a zászlós tábor.” Isten szolgáinak Krisztussal együttműködve el 
kell távolítaniuk az átkot, mely langymeleggé tette a gyülekezetet. (3:15-19) Az 
intés fölkelti a megújulás reményét. (20-21 vers) (1902, 130. levél)

A laodíceai fölhívás gyümölcsöt terem - Láttam, hogy a laodíceai fölhívás 
hatni fog a lelkekre. Isten kellő buzgalomra szólít bennünket. Bűnbánatot kell 
tartanunk, meg kell térnünk. Vessük el érzéseinket mindenestől, ébredjünk tud-
tára szegénységünknek, vegyünk aranyat, hogy meggazdagodjunk, szemkenő-
csöt, hogy lássunk és fehér ruhát, hogy öltözetünk legyen. (1851, 2. levél)

(Máté 25:1-2) Van remény a laodiceaiaknak - (3: 15-17) A megdorgáltak ese-
te mégsem reménytelen. Nem haladja meg a közbenjáró képességét. Ö mondja: 
„Végy tőlem tűzben próbált aranyat, hogy meggazdagodjál; fehér ruhát, hogy 
öltözeted legyen és ne láttassék ki a te mezítelenséged rútsága; és szemgyógyí-
tó írral kend meg szemedet, hogy láss.” Noha Krisztus hitvalló követői siralmas 
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állapotban vannak, még sincsenek olyan reménytelen helyzetben, mint a kihu-
nyó lámpású szüzek, akik nem érkeztek feltölteni edényeiket. Mikor a vőlegény 
megjött, a készen állók bementek vele a mennyegzőre. Am mire a balga szüzek 
megérkeztek, az ajtó zárva volt s ők nem nyertek bemenetelt.

Az igaz tanú tanácsa nem mondja reménytelennek a langymelegek esetét. 
Van lehetőség helyrehozni állapotukat A laodíceai üzenet tele van bátorítással, 
hiszen a visszaesett gyülekezetnek még módjában van megvenni a hit és sze-
retet aranyát, övék lehet Krisztus isteni jellemének öltözete, hogy ne lássék ki 
meztelenségük rútsága. Tiszta szív, tiszta szándék jellemezheti majd a ma még 
lagymatagokat s azokat, akik mind Istent, mind a pénzistent próbálják szolgálni. 
Módjukban áll megmosni ruhájukat és megfehéríteni a Bárány vérében. (Ad-
vent szemle és szombat hírnök 1894 augusztus 28)

Van remény gyülekezeteink számára, ha hallgatnak a laodíceai üzenetre. 
(1903, 139. kézirat)

20. (22:17; Példa 1:23-33) Ne pazarold el Isten talentumait - Az igaz tanú 
mondja: „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek,” Isten igéjének minden figyelmez-
tetése, intése és kérlelése, a hírnökei által küldött üzenetek kopogtatások a szív 
ajtaján, mindegyik Jézus hangja, bebocsátást kérve. Minden ellenállt kopogta-
tással a kinyitás szándéka egyre gyöngül bennünk. Ha nem engedelmeskedünk 
azonnal Jézus hangjának, akkor hangja a hangok sokaságával keveredik értel-
münkben, a világ gondjai és ügyei kötik le figyelmünket, és meggyőződésünk is 
elhalványul Szívünk kevésbé válik fogékonnyá, veszélyes öntudatlanságba ha-
nyatlik az idő rövidsége s a túlnan fekvő örökkévalóság felöl.

A mennyei vendég ajtónk előtt áll, míg ti akadályokat halmoztok belépése 
elé. Jézus a jóléten keresztül kopogtat, melyben részesít. Elhalmoz áldásaival, 
hogy próbára tegye hűségeteket, hogy a jólét mások számára is áradjon tőle-
tek. Megengeditek-e, hogy önzésetek diadalmaskodjék? Eltékozoljátok-e Isten 
talentumait, s elvetitek-e üdvösségeteket az Úr áldásainak bálványimádó szere-
tete miatt. (Szemle és hírnök 1886. november 2)

Nem csüggesztő az üzenet - Nincs csüggesztő üzenetünk a gyülekezet számá-
ra. Bár dorgálások, óvások és helyesbítések hangzottak el, a gyülekezet mégis 
Isten eszközeként állt, hogy szerte hintse a fényt Isten parancsolattartó népe 
figyelmeztetést hirdetett és hirdet a világnak, minden nyelvnek, nemzetnek és 
népeknek. Isten egyháza élő tanú, folytonos bizonyságtétel, hogy meggyőzze 
az embereket, ha elfogadják s kárhoztassa, ha ellenszegülnek s visszautasítják. 
(Keltezetlen 37 kézirat) 21. Lásd Róma 8:17; Galata 6:7,8; Zsidók 4:15 észrevé-
teleit.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
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KRISZTUS PÉLDÁZATAI, (234-236.) A TALENTUMOK [A BEFOLYÁS]

Krisztus életének egyre szélesbülő, a végtelenséget is átfogó befolyása volt, 
amely összekapcsolta Istennel és az egész emberi családdal. Krisztus által Isten 
olyan befolyás gyakorlására tette képessé az embert, amely miatt lehetetlen, 
hogy csak önmagának éljen. Kölcsönös kötelességekkel kötődünk embertársa-
inkhoz, akik mind Isten teremtésének, a nagy egésznek egy-egy darabjai. Senki 
sem függetlenítheti magát embertársaitól, mert minden ember sorsa kihat má-
sokra. Isten lelkünkbe akarja vésni, hogy mások jóléte tőlünk is függ, és hogy elő 
kell segítenünk boldogságukat.

Minden embert a reá jellemző légkör vesz körül. Ezt a légkört megtöltheti a 
hit és a bátorság éltető ereje, és balzsamossá teheti a szeretet jó illata. De lehet 
terhes és fagyos is az elégedetlenség és önzés mélabújától, és mérgezett vala-
milyen halálos bűn szennyétől. A bennünket körülvevő légkör - tudatosan vagy 
öntudatlanul kihat minden emberre, akivel érintkezünk.

Ezt a felelősséget nem tudjuk lerázni magunkról. Beszédünk, ténykedésünk, 
öltözködésünk, viselkedésünk, sőt még arckifejezésünk is befolyást áraszt. Az 
ilyen benyomások következményeit - jókat vagy rosszakat - senki sem tudja fel-
mérni. Minden ilyen hatás egyben magvetés is, amely meghozza a maga termé-
sét. Ez is egy-egy láncszem az emberi események hosszú láncában, amelynek 
nem látjuk a végét. Ha példamutatásunkkal segítünk másokat a jó elvek kialakí-
tásában, akkor erőt adunk nekik a jó cselekedetekhez. Ezután ők ugyanilyen be-
folyást árasztanak másokra, és azok is másokra. Eközben tudtunkon kívül ezrek 
meríthetnek áldást befolyásunkból.

Dobj egy kavicsot a tóba, és hullám formálódik; majd újabb és újabb hul-
lám. A hullámok egyre szaporodnak, a kör szélesedik, amíg eléri a partot. Ilyen 
a mi befolyásunk is. Tudtunkon és akaratunkon kívül befolyásunk áldásban vagy 
átokban jelentkezik mások életében.

A jellem hatalom. Az igaz, önzetlen, istenfélő élet csendes bizonyságtevésé-
nek szinte ellenállhatatlan befolyása van. Ha életünk Krisztus jellemét tükrözi, 
akkor együtt működünk vele lelkek megmentésében; és csakis akkor tudunk 
együtt munkálkodni Istennel, ha életünk az Ő jellemét tükrözi. Minél messzebb-
re terjed befolyásunk, annál több jót tehetünk. Ha azok, akik magukat Isten szol-
gáinak mondják, követik Krisztus példáját, és gyakorolják mindennapi életükben 
a törvény elveit; ha minden tettük arról tanúskodik, hogy szeretik Istent minde-
nekfelett és felebarátjukat, mint önmagukat, akkor lesz ereje az egyháznak arra, 
hogy felrázza a világot.
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De soha ne felejtsük el, hogy rosszra is lehet befolyásolni! Rettenetes dolog 
elveszteni saját lelkünket, de még rettenetesebb mások lelki halálát okozni. Fé-
lelmes gondolat, hogy befolyásunk talán a halál illata. De ez lehetséges. Sokan, 
akik azt állítják, hogy Krisztussal gyűjtenek, valójában elűznek tőle másokat. 
Ezért olyan erőtlen az egyház. Sokan gátlástalanul kritizálnak és vádaskodnak. 
Gyanakvásuk, féltékenységük és elégedetlenségük kifejezésével Sátán szolgála-
tába szegődnek. Mielőtt ráeszmélnének arra, hogy mit csinálnak, az ellenség 
már meg is valósította célját általuk. Másokban is elhintették a bűn magvát, rá-
vetették lelkükre árnyát, és Sátán nyilai célba találtak. A bizalmatlanság, hitet-
lenség és istentagadás szelleme elhatalmasodik olyanokban is, akik különben 
talán elfogadták volna Krisztust. Eközben Sátán munkásai önelégülten nézik azo-
kat, akiket kételkedésbe kergettek, és akik most már érzéketlenek a feddéssel 
és kérleléssel szemben. Azzal áltatják magukat, hogy e kételkedőkhöz képest ők 
erkölcsös és igaz emberek. Nem veszik észre, hogy saját zabolátlan nyelvük és 
lázadó szívük miatt futottak embertársaik lelkileg zátonyra. E megkísértett em-
berek az ő befolyásukra buktak el.

A magukat kereszténynek vallók felszínessége, önzése és nemtörődömsége 
miatt térnek le sokan az élet útjáról. Sokan rémülten fogják látni befolyásuk kö-
vetkezményeit Isten ítélőszéke előtt.

Csak Isten kegyelméből tudjuk helyesen használni ezt a képességünket. Sem-
mi olyan nincs bennünk a saját erőnkből, amivel a jóra tudnánk befolyásolni 
másokat. Ha felismerjük tehetetlenségünket, és azt, hogy szükségünk van Isten 
erejére, akkor nem bízunk önmagunkban. Nem tudjuk, hogy mi fordul meg egy 
napon, egy órán vagy egy pillanaton. Egy napot se kezdjünk el anélkül, hogy 
terveinket mennyei Atyánkra ne bíznánk! Isten megbízta angyalait, hogy vigyáz-
zanak reánk. Ha magunkat oltalmuk alá helyezzük, a veszély idején jobb kezünk 
felől állnak. Ha akaratlanul rossz befolyást árasztanánk, mellénk állnak, és jóra 
biztatnak. Megválasztják szavainkat, és befolyásolják tetteinket. Így befolyá-
sunk, ha csendes és öntudatlan is, hatalmas erővel vonz másokat Krisztushoz és 
a mennyei világhoz.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
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COLPORTEUR MINISTRY, (pp. 72–75.)

Kellemes megnyerő modor a hangban és a beszédben

Beszélj a hallgatóknak egyszerűséggel – Férfiak és nők barangolnak a té-
vedések ködös útjain. Meg akarják tudni, hogy mi az igazság. Mutassátok be 
nekik, de nem magasröptű szónoklatokkal, hanem Isten gyermekeinek egysze-
rűségével. 

A szavakat jól meg kell válogatni – Ne legyetek gondtalanok a szavaitok 
megválasztásában – mivel ott éltek a hitetlenek között – mert ők ez alapján 
mérnek le benneteket. Tanulmányozzátok a Nádábnak és Abihunak – Áron fi-
ainak – adott isteni oktatást, „és vivének az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem 
parancsolt vala nékik.” Közönséges tüzet helyeztek a tömjénezőjükbe. „Tűz jöve 
azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt. És monda 
Mózes Áronnak: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel van-
nak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.” 
(3.Mózes 10:1-3.) A könyvevangélisták mindig gondoljanak arra, hogy ők az Úr-
ral dolgoznak a lelkek megmentéséért, és semmi közönséges vagy hétközna-
pi dolgot nem hozhatnak be a szent szolgálatukba. Töltsék meg az értelmüket 
tiszta szent gondolatokkal, és válogassák meg jól a szavaikat. Ne gátoljátok a 
munkátok sikerességét azzal, hogy könnyelmű, gondtalan szavakat mondotok.  

Megnyerő szavak; Finom, udvarias modor – Mindnyájan, akik Krisztusért 
dolgoznak, őszinték, megbízhatók, az alapelvek megtartásában sziklaszilárdak, 
egyúttal azonban kedvesek és udvariasak legyenek. A szívesség a Szentlélek 
egyik kegyelmi ajándéka. Emberek lelkével foglalkozni a legnagyobb feladat, 
amit valaha az emberre bíztak; és aki a szívekhez akarja megtalálni az utat, szív-
lelje meg ezt a tanácsot: „Legyetek irgalmasak és kegyesek!” (1.Péter 3:8.) A 
szeretet elvégzi azt, amit az érvelés nem képes. De egy pillanatnyi ingerültség, 
egyetlen barátságtalan válasz, a keresztényi udvariasság és szívesség hiánya va-
lami kis apró ügyben barátaink, és befolyásunk elvesztését eredményezheti!

Az evangélium szolgája törekedjék azzá lenni, aki Krisztus volt a földön. És ne 
csak szeplő nélküli tisztasága szolgáljon például nekünk, hanem türelme, sze-
lídsége és szeretetreméltósága is. Élete az igazi szívességet szemlélteti. A szű-
kölködőkhöz és elnyomottakhoz mindig volt barátságos pillantása és vigasztaló 
szava. Jelenléte megtisztította az otthon légkörét. Élete kovászként hatott a tár-
sadalom különféle csoportjaira. Tisztán és hiba nélkül járt a meggondolatlanok, 
gorombák és barátságtalanok, a tisztességtelen vámosok, az igazságtalan sama-
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ritánusok, pogány katonák, durva parasztok és a vegyes tömeg között…
Jézus vallása meglágyítja mindazt, ami a természetünkben kemény és durva, 

és elsimít mindent, ami modorunkban érdes és szúrós. Ő a szavakat szelíddé és 
a viselkedést megnyerővé teszi. Tanuljuk meg Krisztustól, hogyan lehet össze-
kapcsolni a magas szintű tisztaságot és feddhetetlenséget a derűs kedélyálla-
pottal. A jóságos, barátságos keresztény a leghatalmasabb bizonyíték, amit a ke-
reszténység mellett felhozhatunk. Többen, akikkel kapcsolatba kerültök, lehet, 
hogy durvák és udvariatlanok, de ezért ne legyetek velük kevésbé udvariasak.  

Ha némelyek, akikkel érintkezésbe kerültök, nyersek és barátságtalanok is, ti 
ne legyetek kevésbé jóságosak hozzájuk. Ha meg akarjuk őrizni önbecsülésün-
ket, őrizkedjünk attól, hogy mások önbecsülését szükségtelenül megsebezzük. 
Ezt a szent szabályt még a leglassúbb észjárásúakkal és a legoktalanabbakkal is 
tartsuk meg.

A Megváltó hangja – Az Üdvözítő hangja lágy zeneként hatott azon hallga-
tóknak, akik hozzászoktak az írástudók és farizeusok monoton, lélek nélküli pré-
dikációihoz. Lassan és nyomatékosan beszélt, kihangsúlyozta azokat a szavakat, 
amit nyomatékosítani akart a hallgatóiban… A beszéd hatalma, a szónoklás ké-
pessége nagy ajándék, és a hangot művelni kell, hogy áldás lehessen azoknak, 
akikkel kapcsolatba kerülünk.

Szavai vonzották a szíveket – Beszéljünk Krisztusról azoknak, akik nem isme-
rik! Kövessük Krisztus példáját, aki bárhol volt – a zsinagógában, az út mentén, 
a part közelében horgonyzó csónakban, a farizeus lakomáján vagy a vámszedő 
asztalánál – mindenütt a magasabb rendű életről beszélt az embereknek. A ter-
mészet dolgait és a mindennapi élet eseményeit összekapcsolta az igazsággal. 
Hallgatói vonzódtak hozzá, mert meggyógyította betegeiket, megvigasztalta a 
sírókat, karjába vette és megáldotta gyermekeiket. Amikor ajka beszédre nyílt, 
figyelmüket magára vonta, és minden szava az élet illata volt az életre.

Ezt kell nekünk is tennünk. Bárhol vagyunk, keressük az alkalmat, hogy a 
Megváltóról beszélhessünk! Ha Krisztus példáját követjük, és jót cselekszünk, 
szívek nyílnak meg előttünk, mint egykor a Megváltó előtt. Ne ridegen, hanem 
szeretetből fakadó tapintattal beszéljünk nekik róla, aki „tízezer közül is kitet-
szik”, és aki „mindenestől fogva kívánatos” (Énekek Éneke 5:10, 16). Ez a beszéd 
talentumának felhasználására kínálkozó legmagasztosabb munka. Ezt a képes-
séget azért kaptuk, hogy bemutassuk Krisztust, a bűnbocsátó Megváltót.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
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JÉZUS ÉLETE, (73-81.) KIÁLTÓ SZÓ A PUSZTÁBAN

Nem sokkal a megígért gyermek születése után az apa nyelve megoldódott 
„és szóla, áldván az Istent. És félelem szállott minden ő szomszédaikra: és Júde-
ának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok. És szívökre 
vevék mindenek, akik hallák, mondván: Vajon mi lesz e gyermekből?” (Lk 1:64-
66). Mindez azért történt, hogy az emberek felfigyeljenek a Messiás jövetelére, 
akinek útját Jánosnak kellett készítenie.

A Szentlélek megnyugodott Zakariáson, és ő ezekkel a gyönyörű szavakkal 
prófétált fia küldetéséről:

„Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol;
Mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;
És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét,

A bűnöknek bocsánatjában.
A mi Istenünk nagy irgalmasságáért,

Amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,
Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában 

ülnek;
Hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!” (Lk 1:76-79)

„A kisgyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában 
vala mind ama napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek” (Lk 1:80). János 
születése előtt az angyal azt mondta: „Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és 
részegítő italt nem iszik; és betelik Szentlélekkel” (Lk 1:15). Isten nagy munkára 
hívta el Zakariás fiát, a legnagyobbra, amit valaha emberre bízott. E munka el-
végzéséhez Jánosnak szüksége volt arra, hogy az Úr együttmunkálkodjék vele. 
Tudta, hogy Isten Lelke vele lesz, ha megtartja az angyal utasításait.

Jánosnak az Úr követeként kellett fellépnie, hogy feltárja az embereknek Is-
ten világosságát. Új irányba kell terelnie gondolataikat. Rá kell ébresztenie őket 
Isten kívánalmainak szentségére, arra, hogy szükségük van tökéletes igazságos-
ságára. Az ilyen követnek szentnek kell lennie. A benne lakozó isteni Szentlélek 
templomává kell válnia. Annak érdekében, hogy küldetését betölthesse, egész-
séges testtel, szellemi és lelki erővel kell rendelkeznie. Uralnia kell étvágyát, 
szenvedélyeit, összes képességét, hogy olyan rendületlenül állhasson a külön-
böző helyzetekben is, mint a puszta sziklái és hegyei.

Keresztelő János idejében széles körben elterjedt a nyereségvágy, a fényűzés 



144 11. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA 

és a nagyzás. Az érzéki örömök, a lakomázás és ivás testi betegségeket, elkor-
csosulást okoztak, csökkentették a bűnnel szembeni érzékenységet, bénították 
a lelki fogékonyságot. Jánosnak reformátorként kellett fellépnie. Önmegtartóz-
tató életével és egyszerű ruházatával korának túlkapásait kellett megrónia. Ezért 
kaptak János szülei utasításokat. Az angyal a menny trónjától hozta a mértékle-
tesség leckéjét.

A jellem gyermek- és ifjúkorban a legformálhatóbb. Ekkor kell elsajátítani 
az önuralmat. A családi tűzhely és asztal mellett áradó befolyás kihatása olyan 
maradandó, mint az örökkévalóság. A gyermekkorban kialakított szokások bár-
mely természetes adottságnál jobban meghatározzák, hogy az ember győz, vagy 
alulmarad az élet harcában. Az ifjúkor a magvetés ideje. Eldönti, milyen lesz a 
termés ebben az életben és az eljövendőben.

Jánosnak prófétaként feladata volt; „hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és 
az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes 
népet” (Lk 1:17). Azzal, hogy Krisztus első adventjét készítette elő, azokat jelké-
pezte, akiknek egy népet kell elkészíteniük a mi Urunk második eljövetelére. A 
világban az egyéni vágyak kielégítése a cél. Rengeteg a tévedés, a hamis állítás. 
Sátán még több csapdát állít fel a lelkek elpusztítására. Mindazoknak, akik is-
tenfélelemmel szentségre törekszenek, meg kell tanulniuk a mértékletesség és 
az önuralom leckéit. Az étvágyat, a szenvedélyeket az értelem magasabb rendű 
erejének kell alávetni. Ez az önfegyelem létfontosságú ahhoz a szellemi erőhöz 
és lelki érzékenységhez, amely képessé tesz minket arra, hogy Isten szavának 
szent igazságait megértsük és gyakoroljuk. Ezért a mértékletességnek szerepe 
van a Krisztus második eljövetelére való felkészülésben is.

A dolgok természetes rendje szerint Zakariás fiának papi pályára kellett volna 
lépnie. De a rabbik iskoláinak nevelése alkalmatlanná tette volna munkájára. 
Isten nem a teológusokhoz küldte, hogy megtanulja, hogyan kell magyarázni az 
Írásokat. A sivatagba hívta, hogy a természettől és a természet Istenétől tanul-
hasson.

Magányos tájon talált otthont, kopár hegyek, kietlen szakadékok és sziklás 
barlangok között. Ő választotta a lemondást az élet élvezeteiről, a fényűzésről 
a szigorú fegyelem javára. Itt környezete kedvezett az egyszerűség és önmegta-
gadás elsajátításának. Nem zavarta a világ zaja, tanulmányozhatta a természet, 
a kinyilatkoztatások és a Gondviselés leckéit. Istenfélő szülei gyakran ismétel-
ték el az angyal Zakariáshoz intézett szavait. Gyermekkorától fogva szeme előtt 
lebegett küldetése, és elfogadta a szent igazságot. Számára a sivatag magánya 
örvendetes menekvés volt a társadalomból, amelyet a gyanakvás, a hitetlenség 
és az erkölcstelenség csaknem teljesen áthatott. Nem bízott abban, hogy saját 
erejéből ellen tud állni a kísértésnek, irtózott a bűnnel való állandó érintkezés-
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től, nehogy elveszítse érzékenységét a bűn rendkívüli rombolásával szemben.
Születésétől fogva Istennek szentelték mint nazireust, és ő maga is fogadal-

mat tett, hogy egész életét az Úrnak áldozza.
Öltözete olyan volt, mint hajdan a prófétáké: bőrövvel körülkötött teveszőr 

ruha. Eledele a pusztai „sáska és erdei méz” (Mk 1:6) volt, itala a hegyek tiszta 
vize.

János élete mégsem tétlenségben, önsanyargató komorságban vagy önző 
elszigeteltségben telt. Időnként elment és elvegyült az emberek között. Min-
dig érdeklődéssel figyelte, mi történik a világban. Csendes visszavonultságából 
nyomon követte az események kibontakozását. Az isteni Lélek megvilágosította 
értelmét, így tanulmányozta az emberek jellemét, hogy megértse, hogyan fér-
kőzhet szívükhöz az égi üzenettel. Küldetésének terhe ránehezedett. Magányá-
ban, elmélkedve és imádkozva vágyakozott arra, hogy lelkét felövezze az előtte 
álló életre.

Bár a pusztában élt, mégsem kerülték el a kísértések. Amennyire csak tehet-
te, minden utat elzárt, ahol Sátán megközelíthette. A kísértő mégis támadta. De 
lelki érzékelése tiszta volt. Erős, határozott jellemet fejlesztett ki, és a Szentlélek 
segítségével képes volt nyomon követni Sátán közeledését, és ellen tudott állni 
hatalmának.

János iskolára és szentélyre lelt a pusztában. Csakúgy, mint Mózest Midián-
hegyei között, őt is átjárta Isten jelenléte, körülvették hatalmának bizonyítékai. 
Neki nem a hegyvidéki magány ünnepélyes fensége jutott lakhelyül, mint Izrael 
nagy vezérének, de láthatta a Jordánon túl Moáb magaslatait, amelyek Arról 
beszéltek, Aki a hegyeket alkotta és megerősítette. Pusztai otthonában a termé-
szet sivár, szörnyű látványa élénken ábrázolta Izrael állapotát. Az Úr termékeny 
szőlője kopár pusztasággá vált. De a sivatag fölé hajlott a ragyogó, gyönyörű ég-
bolt. A gyülekező sötét viharfelhőket átívelte az ígéret szivárványa. Így fénylett 
a Messiás uralkodásának megígért dicsősége Izrael romlottsága felett. A harag 
felhőit áthidalta Isten szövetségének, kegyelmének szivárványa.

A csöndes éjszakában egyedül olvasta ki az Ábrahámnak tett ígéretet; hogy 
Isten úgy megsokasítja magvát, mint a csillagokat. A hajnal fénye, amely beara-
nyozta Moáb hegyeit, Róla beszélt, aki olyan,”mint a reggeli világosság, mikor 
a nap feljő, mint a felhőtlen reggel” (2Sám 23: 4). És a verőfényes délben az Ő 
megnyilatkozásának fényét látta, amikor „megjelenik az Úr dicsősége, és min-
den test látni fogja azt” (Ésa 40: 5).

Félelemmel, tisztelettel, mégis ujjongó lélekkel kutatta a Messiás jövetelé-
ről szóló kinyilatkoztatásokat a prófétikus tekercsekben a megígért magról, aki 
a kígyó fejére tapos; Silóról, a Béke Fejedelméről (Vö. Ésa 9: 6), akinek akkor 
kell megjelennie, mielőtt egy bizonyos király befejezi uralkodását Dávid trónján. 
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Most eljött az idő. Római uralkodó ült a Sion-hegyi palotában. Az Úr biztos szava 
szerint Krisztus már megszületett.

Ésaiás elragadtatva ábrázolta a Messiás dicsőségét, János éjjel-nappal ezt 
tanulmányozta. Az Isai törzséből származó vesszőszál, az igazságban uralko-
dó Király, aki „igazságban ítéli a gyöngéket”(Ésa 11:4), „oltalom zivatar ellen 
[...], nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön” (Ésa 32:2). Izraelt nem kell 
többé”elhagyatott”-nak nevezni, sem pedig földjét „pusztaság”-nak, hanem 
az Úr „gyönyörűségem”-nek fogja hívni, földjét pedig“férjhez adott”-nak (Ésa 
62:4). A magányos száműzött szívét dicsőséges látomás töltötte be.

János a Királyt szemlélte szépségében, és magáról elfeledkezett. Nézte a 
szentség fenségét, önmagát alkalmatlannak, méltatlannak érezte. Kész volt, 
hogy a menny követeként elinduljon; nem félt az emberektől, mert Istenre te-
kintett. Emelt fővel, félelem nélkül tudott a földi uralkodók elé állni, mert már 
mélyen meghajolt a királyok Királya előtt.

János nem teljesen értette a Messiás királyságának mibenlétét. Azt várta, 
hogy Izrael majd megszabadul nemzeti ellenségeitől, de mindenekfelett abban 
reménykedett, hogy eljön egy igazságos király, és Izraelt szent néppé teszi. Így 
hite szerint beteljesedik a születésekor adott jövendölés:

„Hogy [...] megemlékezzék az ő szent szövetségéről, [...]
Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből,

Félelem nélkül szolgáljunk neki
Szentségben és igazságban őelőtte a mi életünknek minden napjaiban” (Lk 

1:72-75).

Látta népét becsapottan, önelégülten és bűneiben szunnyadva. Arra vágyott, 
hogy szentebb életre ébressze őket. Az Istentől rábízott üzenetnek az volt a cél-
ja, hogy felrázza őket közönyükből, és félelmet keltsen bennük mérhetetlen go-
noszságuk miatt. Mielőtt az evangélium magva megfelelő helyre kerülne, fel kell 
törni szívük talaját. Mielőtt Jézusnál gyógyulást keresnének, rá kell ébredniük, 
milyen veszedelmesek a bűn sebei.

Isten nem azért küld követeket, hogy hízelegjenek a bűnösnek. Nem hirdet 
békeüzenetet, hogy végzetes biztonságérzetet nyújtson a meg nem szentelt em-
bereknek. Mély bűntudatot kelt a bűnös lelkében, a meggyőzés nyilaival járja át 
a szívét. A szolgáló angyalok elé tárják Isten félelmetes ítéleteit, hogy elmélyít-
sék hiányérzetét, és mihamarabb kiáltsa: „Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” 
Akkor a kéz, amely porig alázott, felemeli a megtérőt. A hang, amely megfeddte 
a bűnt és megszégyenítette a büszkeséget, becsvágyat, gyöngéd részvéttel kér-
di: „Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?”
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Amikor János szolgálata elkezdődött, a nép izgatottsága, elégedetlensége 
már-már forradalomba csapott. Arkhelaus eltávolítása után Júdea közvetlenül 
Róma fennhatósága alá került. A római helytartók zsarnoksága és visszaélései, 
valamint határozott erőfeszítései, hogy bevezessék a pogány jelképeket és szo-
kásokat, lázadást szított, amelyet vérbe fojtottak, és a legbátrabb zsidók ezrei 
pusztultak el. Mindez mélyítette a Róma elleni gyűlöletet, és fokozta a hatalma 
alóli szabadulás vágyát.

A széthúzás és viszály közepette egy hang hallatszott a pusztából, megdöb-
bentő és szigorú, mégis reményteli hang:”Térjetek meg, mert elközelített a 
mennyeknek országa!” (Mt 3:2) Ez új, különös erővel hatott a népre. A próféták 
Krisztus jövetelét a távoli jövő eseményeként jövendölték, e kijelentés szerint vi-
szont közvetlen közel van. János rendkívüli megjelenése hallgatóinak gondolata-
it az ősi látnokokra terelte. Modora, ruházata Illés prófétáéhoz hasonlított. Illés 
lelkével és erejével leplezte le a nemzeti romlást, és feddte meg az eluralkodó 
bűnöket. Szavai egyszerűek, tömörek és meggyőzőek voltak. Sokan azt hitték, 
hogy egy halott próféta támadt fel személyében. Az egész népet felrázta. Töme-
gek sereglettek a pusztába.

János a Messiás eljövetelét hirdette, és megtérésre szólította fel a népet. A 
bűntől való tisztulás jeléül alámerítette őket a Jordán vizében. Ezzel a jelentős 
szemléltető tanítással azt mutatta be, hogy akik Isten választott népének tartják 
magukat, bűntől szennyezettek; szívük és életük megtisztítása nélkül aligha le-
hetnek részesei a Messiás országának.

Fejedelmek, rabbik, katonák, vámszedők és parasztok mentek, hogy a prófé-
tát meghallgassák. Egy ideig az ünnepélyes isteni figyelmeztetés felrázta őket. 
Sokan megbánták bűneiket és megkeresztelkedtek. Mindenféle rendű-rangú 
ember alávetette magát a Keresztelő János által támasztott követelményeknek, 
hogy részesei lehessenek a királyságnak, amit meghirdetett.

Sok írástudó és farizeus is eljött, megbánta bűneit, és kérte a keresztséget. 
Magukat dicsőítették, mintha másoknál jobbak volnának, és elvárták, hogy az 
emberek nagyra tartsák kegyességüket. Most lelepleződtek életük bűnös titkai. 
Jánost figyelmeztette a Szentlélek, hogy közülük sokan nincsenek meggyőződ-
ve bűnösségükről, csak köpönyegforgatók. Azt remélték, hogy a próféta bará-
taiként majd az eljövendő Fejedelem kegyeibe juthatnak. Azt hitték, hogy ha a 
népszerű fiatal tanító kereszteli meg őket, ez növelni fogja befolyásukat a nép 
között.

János metsző kérdéssel fogadta őket: „Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda 
intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmenekülje-
tek? Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket! És ne gondoljátok, hogy 
így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy 



148 11. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA 

Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak” (Mt 3: 7 9).
A zsidók tévesen értelmezték Isten ígéretét az Izrael iránti örök kegyről. „Ezt 

mondja az Úr, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott 
a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert 
és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve: Ha eltűnnek e törvények elő-
lem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha énelőttem 
nép ne legyen. Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt 
alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megutálom Izráelnek minden 
magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja az Úr!” (Jer 31:35-37). A 
zsidók Ábrahámtól való természetes származásuk alapján igényt tartottak erre 
az ígéretre. Szemet hunytak azonban az Isten által szabott feltételek fölött. Az 
Úr, mielőtt az ígéretet adta, így szólt: „Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, 
és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. [...] 
Mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem” 
(Jer 31: 33-34).

Isten kegyelme árad arra a népre, amelynek szívébe van írva törvénye. Ők 
egyek vele. De a zsidók elszakadtak Istentől. Bűneik miatt elszenvedték ítéleteit. 
Ezért voltak pogány nép szolgaságában. Értelmüket elhomályosította a törvény-
szegés, és mivel az elmúlt időkben az Úr oly kegyelmes volt irántuk, találtak 
mentséget is bűneikre. Hízelegtek maguknak, mintha másoknál jobbak volná-
nak, és jogot formáltak Isten áldásaira.

Mindezek „megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége 
elérkezett” (1Kor 10:11). Milyen gyakran félreértelmezzük Isten áldásait, és az-
zal áltatjuk magunkat, hogy jóságunkért kedvez nekünk! Isten nem teheti meg 
értünk, amit szeretne. Ajándékai növelik önelégültségünket, és szívünket meg-
keményíti a hitetlenségben és a bűnben.

János kijelentette Izrael tanítóinak, hogy büszkék, önzők és kegyetlenek, in-
kább hasonlítanak mérges kígyók fajzataihoz - ami halálos átok az embereken 
-, mint Ábrahám igaz és engedelmes gyermekeihez. Az Istentől kapott világos-
ság fényében rosszabbak voltak a pogányoknál, akiknél sokkal felsőbbrendűnek 
érezték magukat. Elfeledkeztek a szikláról, amelyből Isten kifaragta őket, és a 
verem mélyéről, ahonnan kiemelte őket. Isten céljának véghezvitele nem tőlük 
függött. Ahogyan Ábrahámot kihívta a pogányok közül, úgy másokat is elhívhat 
a szolgálatára. Ezek szíve olyan élettelennek tűnhet, mint a sivatag kövei, de Is-
ten Lelke életre keltheti őket, hogy cselekedjék akaratát, és beteljesüljön rajtuk 
ígérete.

„Immár pedig - mondta a próféta - a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: min-
den fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik” 
(Lk 3: 9). Egy fa értékét nem a neve, hanem a gyümölcse határozza meg. Ha a 
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gyümölcs értéktelen, a név nem mentheti meg a fát a pusztulástól. János kije-
lentette a zsidóknak, hogy Isten előtti helyzetüket jellemük és életük határozza 
meg. Hitvallásuk semmit sem ér. Ha életük és jellemük nincs összhangban Isten 
törvényével, akkor ők nem az Ő népe.

János szívhez szóló szavai elítélték hallgatóit. Kérdéssel fordultak hozzá: „Mit 
cselekedjünk tehát?” (Lk 3:10). János így felelt: „Akinek két köntöse van, egyiket 
adja annak, akinek nincs; és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék” 
(Lk 3:11). Intette a vámszedőket és a katonákat, ne legyenek igazságtalanok, 
erőszakosak.

Mindazok, akik Krisztus országának alattvalói lettek - mondta János -, bizony-
ságot fognak tenni hitükről és bűnbánatukról. Kedvességről, becsületességről és 
hűségről fog tanúskodni életük. Szolgálni fognak a rászorulóknak, adományaikat 
Istennek szentelik. Menedéket nyújtanak a védtelennek, példaképei az erény-
nek és együttérzésnek. Krisztus követői így fogják bizonyítani a Szentlélek át-
formáló erejét. Mindennapi életükben igazságosság, irgalmasság és Isten iránti 
szeretet látható. Ha nem úgy élnek, olyanok lesznek, mint a pelyva, amelyet 
tűzre vetnek.

„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre - mondta János -, de aki utá-
nam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó: ő Szent-
lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket” (Mt 3:11). Ésaiás próféta kijelentette, 
hogy az Úr megtisztítja népét bűneitől „az ítélet lelkével, a megégetés lelkével” 
(Ésa 4:3). Az Úr így szólt Izraelhez: „Kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom 
mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat” (Ésa 1:25). A bűnnel 
szemben, bárhol van is, „a mi Istenünk megemésztő tűz” (Zsid 12:29).

Mindazokban, akik alávetik magukat hatalmának, Isten Lelke megemészti a 
bűnt. De ha az ember ragaszkodik a bűnhöz, azonosul is vele. Azután pedig Isten 
dicsősége, amely elpusztítja a bűnt, el kell, hogy pusztítsa a bűnöst is. Jákób, 
miután egy éjszakán át küzdött az angyallal, felkiáltott: „Látám az Istent színről 
színre, és megszabadult az én lelkem,” (lMóz 32:30). Jákób súlyosan vétkezett 
Ézsau ellen, de bűnét megbánta. Isten megbocsátott neki, bűnétől megtisztítot-
ta, ezért tudta elviselni Isten jelenlétének megnyilatkozását. De ha valaki csak 
Isten elé járul, és közben szántszándékkal vétkezik, elpusztul. Krisztus második 
eljövetelekor a gonoszokat az Úr megemészti „az ő szájának leheletével „, és 
megsemmisíti „az ő megjelenésének feltűnésével” (2Thess 2:8). Isten dicsősé-
gének fénye, amely életet ad az igazaknak, elpusztítja a gonoszokat.

Krisztusnak Keresztelő János idejében kellett megjelennie és kinyilatkoztat-
nia Isten jellemét. Puszta jelenléte is nyilvánvalóvá teszi az emberek bűneit. 
Csak akkor juthatnak közösségre Vele, ha meg akarnak tisztulni a bűntől. Csak a 
tiszta szívűek tartózkodhatnak jelenlétében.
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Keresztelő János így hirdette Isten üzenetét Izráelnek. Sokan megszívlelték 
tanítását, és mindent feláldoztak, hogy engedelmeskedjenek. Tömegek követték 
ezt az új tanítót egyik helyről a másikra, és jó néhányan dédelgették a reményt, 
hogy ő a Messiás. De amint János úgy látta, hogy az emberek felé fordulnak, 
minden lehetőséget megragadott, hogy hitüket az Eljövendőre irányítsa.

<<<vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya

BOLDOG OTTHON, (277-286.) ERKÖLCSI ZSINÓRMÉRTÉK

Sátán a házasság megrontására igyekszik. - Sátán megfontolt erőfeszítéssel 
meg akarta rontani a házasság intézményét; meg akarta gyengíteni kötelezett-
ségeit és csökkenteni akarta szentségét. Mert Sátán jól tudta, hogy nincs ennél 
biztosabb módszer Isten képmásának kitörlésére az emberből, és az ajtó kitárá-
sára az emberre rátörni akaró nyomorúság és bűnök előtt.

Sátán jól ismeri az emberi szív anyagát, amellyel munkálkodik. Ismeri minden 
jellem legkönnyebben sebezhető pontját, mert gonosz igyekezettel ezt tanulmá-
nyozta évezredek óta, s egymást követő nemzedékeken át azon dolgozott, hogy 
legyőzze a legerősebb embereket, Izrael fejedelmeit ugyanazzal a kísértéssel, 
amely oly eredményes volt Baál-Peórnál. Minden korban voltak jellemroncsok, 
melyek az érzéki engedékenység szikláin hajótörést szenvedtek.

Tragédia Izraelben. - A kicsapongás bűne Isten ítéletét hozta Izraelre. A nők-
nek ama buzgalma, hogy lelkeket ragadjanak el, nem Baál-Peórnál végződött. 
Izraelben a bűnösöket ért büntetés ellenére ugyanazt a gonoszságot nagyon 
sokszor megismételték. Sátán buzgón törekedett Izrael teljes romlására.

A héberek kicsapongó szokásai miatt következett be rajtuk az, amit a nem-
zetekkel való háborúik és Bálám csábításai nem tudtak elvégezni. Elszakadtak 
Istenüktől. Oltalmuk és védelmük eltávozott. Az Úr elfordult tőlük, hogy ellensé-
gükké legyen. A fejedelmek és a nép közül oly sokan estek a kicsapongás bűné-
be, hogy az a nemzet bűnévé lett, így Isten megharagudott az egész közösségre.

A történelem megismétlődik. - A föld történelmének végéhez közeled-
ve Sátán minden erejével azonos módon azonos kísértéssel fog munkálkodni, 
mint amellyel az ősi Izraelt kísértette meg közvetlenül az Ígéret földjére való 
bemenetele előtt. Azok elé vet tőrt, akik állítják, hogy megtartják Isten paran-
csolatait, akik szinte a mennyei Kánaán határánál állnak. A végsőkig megfeszí-
ti erejét, hogy magához ragadja a lelkeket és Isten hitvalló népét leggyengébb 
pontjánál támadja meg. Azokat, akik alantas szenvedélyeiket nem rendelték alá 
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lényük magasabb erőinek; azokat akik megengedték, hogy gondolataik a testi 
szenvedélyek hitvány erőinek élvezete medrében folyjanak, Sátán - elhatározása 
szerint - elpusztítja kísértéseivel, megfertőzi lelküket kicsapongással. Ő nem az 
alacsonyrendű és kevésbé fontos célokra irányítja figyelmét, hanem azok által 
használja fel tőreit, akiket eszközei közé sorolhat, hogy olyan szabadság után 
vonzza az embereket, amelyet az Úr törvénye kárhoztat. Sátán rajtaütést kísé-
relt meg felelős tisztséget viselő férfiakon, akik Isten törvényének igényeit tanít-
ják, s törvénye védelmében fennhangon érvelnek, beveti ellenük pokoli erőit és 
eszközei munkába állnak, hogy legyőzzék őket jellemük gyenge pontjain, tudva 
azt, hogy aki vétkezik egy törvény ellen, az egész törvény áthágásában bűnös, 
így elnyerik az egész ember felett a teljesen uralmat. A testet, a lelket, az értel-
met és a lelkiismeretet magával rántja a romlásba. Ha az illető az igazság hír-
nöke volt és nagy világossággal rendelkezett - és az Úr különleges eszközeként 
használta fel az igazság ügyében -, akkor mily nagy Sátán győzelme! Mennyire 
ujjong! Micsoda gyalázat éri Istent!

Az erkölcstelenség elterjedtsége ma. - A világ állapotának rettenetes ké-
pét láttam. Mindenütt erkölcstelenség uralkodik. Korunk sajátos bűne a kicsa-
pongás. A bűn sohasem emelte fel eltorzult fejét olyan vakmerően, mint most. 
Úgy látszik, mintha az emberek megbénultak volna, ezért az erény és igaz jóság 
kedvelői majdnem elcsüggednek a bűn vakmerősége, ereje és terjedése miatt. 
A sokasodó gonoszság nem csupán a hitetlenekre és káromlókra korlátozódik. 
Bárcsak így volna, de nem így van. Sok férfi és nő, akik Krisztus vallását vallják, 
bűnösök. Egyesek, akik hirdetik, hogy Krisztus megjelenését várják, nincsenek 
jobban felkészülve erre az eseményre, mint maga Sátán. Nem tisztítják meg 
magukat minden szennytől. Oly sokáig szolgáltak vágyaiknak, hogy számukra 
természetes a gondolatuk tisztátalansága és képzeletük romlottsága. Amilyen 
lehetetlen számukra, hogy elméjük tiszta és szent dolgoknál időzzön, éppen úgy 
lehetetlen, hogy a Niagara megfordítsa irányát és visszafelé folyjon... Minden 
kereszténynek meg kell tanulnia, hogy fékezze szenvedélyeit és az alapelv uralja 
őt. Ha nem így cselekszik, akkor méltatlan a keresztény névre.

Szerelembeteg érzelgősség uralkodik. Nős férfiakra felfigyelnek a férjezett 
vagy hajadon nők. Az asszonyok szintén vonzónak mutatják magukat és elvesz-
tik eszüket, lelki ítélőképességüket és általános jó érzésüket; azokat a dolgo-
kat cselekszik, amelyeket Isten Igéje kárhoztat, azokat, melyeket Isten Lelkének 
bizonyságtételei kárhoztatnak. A figyelmeztetések és dorgálások világosan áll-
nak előttük, mégis átmennek ugyanarra az ösvényre, amelyen mások haladtak 
előttük. A megtévesztő játékhoz hasonlít, amellyel játszanak. Sátán ráveszi őket, 
hogy a vesztükbe rohanjanak és Isten ügyét veszélyeztessék, s nyílt gyalázatnak 
kitéve újra megfeszítsék Isten Fiát. Tudatlanság, élvezetvágy, bűnös szokások, 
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megrontott test, lélek, értelem a világot erkölcsi bélpoklossággal tölti be; a halá-
los erkölcsi malária ezreket és tízezreket semmisít meg. Mit tegyünk ifjúságunk 
megmentéséért? Mi keveset tehetünk, de Isten él és uralkodik, aki sokat tehet.

Isten népe a világ ellentéteként álljon. - Az a fajta szabadság, amely romlott 
korunkban uralkodik, ne legyen mérvadó Krisztus követői számára. A bizalmas-
kodás divatos megnyilatkozása ne létezzen a keresztények között, akik alkalma-
sakká akarnak válni a halhatatlanságra. Ha bujaság, tisztátalanság, házasságtö-
rés, bűntény és gyilkosság napirenden van azok között, akik nem ismerik az iga-
zságot és visszautasítják, hogy Isten Igéjének elvei uralják őket, akkor mennyire 
fontos, hogy Krisztus hitvalló követői szoros szövetségben legyenek Istennel és 
angyalaival, s egy jobb, magasztosabb utat mutassanak nekik! Mennyire fontos, 
hogy tisztaságuk és erényük által éles ellentétben álljanak azzal az osztállyal, 
melyet alantas szenvedélyek uralnak.

Növekvő veszedelem. - Ez elfajult időben sokan annyira vakok a bűn utála-
tosságával szemben, hogy a könnyelmű életet választják, mert az megfelel szí-
vük természetes és romlott hajlamának. Ahelyett, hogy Isten törvénye csodáit 
szemlélnék és szívüket, jellemüket az Úr színvonalára emelnék, megengedik Sá-
tán eszközeinek, hogy szívükben felállítsák az ő kívánalmát. A romlott emberek 
könnyebbnek vélik az Írások félremagyarázását, hogy támogassa őket gonoszsá-
gukban; semhogy felhagyjanak romlottságukkal és bűnükkel, s tiszták legyenek 
szívükben és életükben.

Sokkal több ilyen jellemű ember van, mint sokan gondolnák és egyre többen 
lesznek, ahogy a végidőhöz közeledünk.

Ha valakit Sátán megbabonázó ereje ural, akkor elfelejti Istent és azt az em-
bert magasztalja fel, aki romlott szándékú. A titkos kicsapongást úgy gyakorol-
ják e rászedett lelkek, mintha az erény lenne. Ez a varázserő egyik fajtája... Az 
eretnekségben és a kicsapongásban mindig megbabonázó erő van. Az értelem 
annyira meg van tévesztve, hogy nem tud értelmesen gondolkodni és a káprá-
zat állandóan letéríti a tisztaság útjáról. Lelki látása elhomályosodik és az eddig 
tiszta erkölcsű személy megzavarodik Sátán ama eszközeinek megtévesztő ál-
bölcseletétől, akik a világosság követeinek vallják magukat. Ez az a csalás, amely 
erőt ad e közvetítőknek. Ha bátran fellépnének és nyíltan haladnának előre, ha-
bozás nélkül elutasítanák őket; de ők úgy dolgoznak, hogy előbb rokonszenvet 
nyerjenek és bizalmat biztosítsanak a maguk számára, mint Isten szent, önfelál-
dozó emberei. Különleges követeiként, megkezdik ravasz munkájukat, s a lelke-
ket elvonják a feddhetetlenség útjáról azáltal, hogy igyekeznek Isten törvényét 
érvénytelenné tenni.

A férfiak és nők őrizzék meg helyüket és éljenek feddhetetlenül. - A férfi 
vagy a nő értelme nem egy pillanat alatt süllyed le a tisztaságból és szentség-
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ből a romlottságba, erkölcstelenségbe és a bűnözésbe. Időbe telik az emberit 
istenivé átalakítani, vagy az Isten képmására alkotott embert kegyetlenné vagy 
sátánivá lesüllyeszteni. Szemlélés által alakulunk át. Bár Alkotója képmására lett 
formálva, az ember úgy nevelheti elméjét, hogy az egykor gyűlölt bűn kelle-
messé lesz számára. Amikor megszűnik vigyázni és imádkozni, megszűnik őrizni 
fellegvárát, a szívét, akkor bűnbe és bűnözésbe süllyed. Gondolkodása lealacso-
nyodik és képtelen felemelkedni a romlottságból, mert megszokta, hogy rabigá-
ba döntse erkölcsi-szellemi erejét és alárendelje azokat durva szenvedélyeinek. 
Állandó harcot kell vívnunk az érzéki gondolatok ellen; az Isten kegyelme jobbító 
befolyása segít bennünket, amely felfelé vonzza lelkünket és hozzászoktatja a 
tiszta és a szent dolgokról való elmélkedésre.

Egy ember sincs biztonságban, legyen fiatal vagy idős, ha nem érzi szükségét, 
hogy minden lépésnél Isten tanácsát keresse. Csak akik szoros kapcsolatot tarta-
nak fenn Istennel, tanulják meg értékelni az embereket, tisztelni a tisztát, a jót, 
az alázatost és a szelídet. Úgy kell őriznünk a szívünket, ahogyan József is tette. 
Akkor a becsületességtől eltávozó kísértés határozottsággal találkozik: „Hogy kö-
vethetném hát el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten ellen?” 
(1Móz 39:9.) A legnagyobb kísértés sem mentség a bűnre. Nem számít milyen 
erős nyomás nehezedik rád, a bűn a te saját cselekedeted. A baj székhelye a meg 
nem újult szív.

Korunk veszedelmeit tekintve, mint Isten parancsolatát megtartó nép, ne tá-
volítsunk-e el magunktól minden bűnt, gonoszságot és romlottságot? Vajon az 
igazságot valló nők ne ügyeljenek gondosan magukra, hogy a legkisebb bátorí-
tást se adják a helytelen bizalmaskodásra? Sok kísértésnek az ajtaját bezárhat-
ják, ha minden időben megőrzik szigorú tartózkodásukat és illő magatartásukat.

A nők őrizzék meg nemes magatartásukat. - Szomorú szívvel írom, hogy ko-
runk férjezett és hajadon női nagyon gyakran nem őrzik meg a szükséges tar-
tózkodó magatartást. Kacér nők módjára viselkednek. Felkeltik a nőtlen és nős 
férfiak figyelmét és tőrbe ejtik azokat, akiknek gyenge az erkölcsi erejük. E dol-
gok - ha megengedik - eltompítják az emberek erkölcsi érzékét és elvakítják ér-
telmüket, úgyhogy a bűn már nem látszik bűnnek. Olyan gondolatok ébrednek 
fel bennük, amelyek nem lettek volna, ha a nő szerényen és illendően viselkedik. 
Lehet, hogy nem volt törvénytelen célja vagy indítéka, mégis felbátorította a 
megkísértett férfiakat, akiknek szükségük van minden segítségre, amit azoktól 
kaphatnak, akikkel kapcsolatban állnak. Sok gonoszság elkerülhető lenne, ha a 
nők körültekintőek, tartózkodóak lennének és nem akarnának több szabadsá-
got maguknak, nem fogadnák el mások helytelen figyelmét, hanem megőriznék 
magas erkölcsi színvonalukat és nemes méltóságukat.

Régóta kívánok szólni testvérnőinkhez arról, amit az Úr időről időre megmu-
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tat nekem: nagy hiba van közöttük. Nem ügyelnek arra, hogy a rossznak még a 
látszatától is őrizkedjenek. Nem mindnyájan körültekintőek magatartásukban, 
mint ami illik a kegyességet valló nőkhöz. Szavuk nem választékos és megfon-
tolt, mint amaz asszonyoké, akik elfogadták Isten kegyelmét. Túlságosan bizal-
maskodók a testvérekkel. Körülrajongják őket, vonzódnak hozzájuk és úgy lát-
szik társaságukat keresik. Figyelmességük nagyon megörvendezteti őket.

Az Úrtól kapott világosságomnál fogva látom, hogy a testvérnőknek egészen 
másképpen kellene viselkedniük. Legyenek tartózkodóbbak, tanúsítsanak ke-
vesebb merészséget és ápolják magukban a „szemérmességet és mértékletes-
séget” (1Tim 2:9)! A testvérek és testvérnők túl sok vidám beszélgetésbe me-
rülnek, ha egymás társaságában vannak. A kegyességet valló nők sok illetlen 
tréfát, viccet és nevetgélést engednek meg maguknak, ezért megszomorítják 
Isten Lelkét. E megnyilatkozás az igaz keresztényi finomság hiánya. Ezek nem 
erősítik a lelket Istenben, hanem nagy sötétséget árasztanak; elűzik a tiszta, fi-
nom jellemű mennyei angyalokat és alacsony színvonalra juttatják azokat, akik e 
helytelenségeknek hódolnak.

A nők túl gyakran kísértők, amikor valamilyen ürüggyel lekötik a nős vagy 
nőtlen férfiak figyelmét, és addig vezetik őket, amíg áthágják Isten törvényét, 
tönkreteszik hasznavehetőségüket és lelkük veszélybe kerül... Bárcsak a nők 
magasra emelnék erkölcsi színvonalukat és Krisztus munkásaivá válnának, ak-
kor kevesebb veszély lenne befolyásuk által; de a közöny jelenlegi érzetével - az 
otthoni felelősségeket és az Isten által rájuk helyezett igényeket illetően -, be-
folyásuk gyakran rossz irányú, erejük eltörpül és munkájuk nem viseli magán az 
isteni pecsétet.

Sok arcátlan leány és merész arcátlan asszony van, akik jó érzékkel magukra 
hívják a figyelmet azáltal, hogy a fiatal férfiak társaságában a nőtlen vagy nős 
férfiak figyelmét keresik és kacérkodásra csábítják őket. Ha nem irányítják olyan 
szilárdan Krisztusra figyelmüket, mint amilyen az acél, Sátán hálójába esnek.

Mint Krisztus követe kérlek, aki vallod a jelenvaló igazságot, hogy azonnal 
utasíts vissza minden tisztátalan közeledést, és kerüld azoknak a társaságát, akik 
tisztátalan befolyást árasztanak. A legádázabb gyűlölettel utáljátok meg e be-
szennyező bűnöket! Meneküljetek azoktól, akik még a beszélgetésben is ilyen 
irányt vesznek, „mert a szívnek teljességéből szól a száj” (Mt 12:34)...

Egy pillanatra se adjatok helyt a rejtett, tisztátalan ajánlatnak, mert az is be-
szennyezi a lelket, ahogyan a tisztátalan víz beszennyezi a csatornát, amelyen 
átfolyik.

Az a nő, aki jelenlétében tisztátalan szavakat vagy célzásokat enged meg, az 
nem olyan, amilyennek Isten szeretné látni. Aki megengedi az illetlen bizalmas-
kodást vagy tisztességtelen ajánlatot, az nem őrzi meg jámbor nőiességét.
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A tisztaság szent légköre által megoltalmazva. - A testvérnőknek ápolniuk 
kell az igazi szelídséget. Ne legyenek tolakodóak, sokat beszélők és vakmerők, 
hanem inkább szerények, egyszerűek és halk szavúak. Ápolják az előzékenysé-
get! Legyenek kedvesek, gyengédek, részvétteljesek, megbocsátóak, alázatosak 
és Istennek tetszők! Ha ezt az álláspontot képviselik, akkor a férfiak nem terhe-
lik meg őket helytelen figyelmükkel a gyülekezetben vagy azon kívül. Mindenki 
érezni fogja, hogy a tisztaság szent légköre veszi körül az istenfélő nőt, mely 
megőrzi őt minden helytelen szabadságtól.

Néhány kegyességet valló nő gondtalan és féktelen szabadosságot mutat, 
amely helytelenségre és rosszra vezet. Azonban azokat az istenfélő nőket, akik-
nek szívét és elméjét olyan dologról való elmélkedés köti le, amely erősíti az élet 
tisztaságát és amely felemeli a lelket, hogy Istennel beszélgessen, nem könnyen 
téríthetik el a feddhetetlenség és erény útjáról. Az ilyenek erőt nyernek Sátán 
álbölcselkedése ellen és felkészülnek arra, hogy ellenálljanak megtévesztő mód-
szerének.

Felszólítalak benneteket, mint Krisztus követőit, foglaljatok el magasztos ál-
láspontot és ápoljátok a szerénység drága, felbecsülhetetlen értékű drágakövét. 
Ez megoltalmazza az erényt.

Uraljátok gondolataitokat! - Uralnotok kell gondolataitokat. Ez nem köny-
nyű feladat; nagy és komoly erőfeszítés nélkül nem valósíthatjátok meg azt. De 
Isten ezt kívánja tőletek; ez kötelesség, mely minden felelős személyen nyug-
szik. Felelős vagy Istennek gondolataidért. Ha a hiábavaló képzelgésbe merülsz, 
megengedve elmédnek, hogy tisztátalan gondolatoknál időzzön, akkor bizonyos 
mértékben épp oly bűnös vagy Isten előtt, mintha gondolataidat tettek követték 
volna. A tetteket csak az alkalom hiánya akadályozhatja meg. Az éjjel-nappal tar-
tó álmodozás és légvárépítés rossz és rendkívül veszedelmes szokás. Ha egyszer 
gyökeret ver, legközelebb már lehetetlen megtörni az ilyen szokást, és a gondo-
latokat tiszta, szent és magasztos tárgyakra irányítani.

Őrizkedj a hízelgéstől! - Fájdalmat okoz nekem, ha látom, hogy a férfiakat 
dicsérik, hízelegnek nekik és becézgetik őket. Isten kinyilatkoztatta azt a tényt, 
hogy akik ilyen figyelmet kapnak, méltatlanok arra, hogy ajkukra vegyék nevét; 
őket mégis a mennyekig magasztalják véges lények becslése által, akik csak a 
külső megjelenésből olvasnak. Testvérnőim, soha ne becézgessetek és hízeleg-
jetek szegény, esendő, tévelygő férfiaknak, legyenek fiatalok vagy idősek, há-
zasok vagy nőtlenek. Nem ismeritek gyengeségeiket és nem tudjátok, hogy az 
efféle figyelem és e pazar dicséret előidézheti romlásukat. Meg vagyok rémülve 
a rövidlátás, a bölcsesség hiánya miatt, amit sokan tanúsítanak e tekintetben.

Azok a férfiak, akik Isten munkáját végzik és akiknek szívében maradan-
dóan Krisztus lakozik, nem alacsonyítják le az erkölcsi színvonalat, inkább fel-
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emelik azt. Nem találnak örömet a nők hízelgésében vagy becézgetésében. 
Hadd mondják a nőtlen vagy nős férfiak: „El a kezekkel! Nem adom meg a 
legkisebb alkalmat sem arra, hogy jó híremet rossz nyelvek a szájukra vegyék. 
Nevem becsesebb és értékesebb minden ezüstnél és aranynál. Hadd őrizzem 
meg azt tisztán! Ha az emberek vádolják e nevet, nem azért teszik, mert alkal-
mat adtam rá, hanem ugyan abból az okból, amiért gonoszt szóltak Krisztusról 
-, mert gyűlölték jelleme tisztaságát és szentségét, mivel állandó feddés volt 
az számukra.”

Ha a lelkész kísértetik meg. - Komolyan utasítsd vissza a legcsekélyebb cél-
zást, bármely helyről jöjjön is, amely bűnre csábít vagy amely megengedi a 
legcsekélyebb helytelen szabadságot, mert ez méltóságteljes nőiességednek 
legsúlyosabb megsértése. Egy csók az arcodon alkalmatlan időben és helyen, 
indítson arra, hogy utálattal űzd el Sátán küldöttét. Ha az illető magas tisztséget 
tölt be és szent dolgokkal foglalkozik, bűne tízszer nagyobb; ezért az istenfélő 
nőt vagy ifjút ez arra indítsa, hogy borzalommal riadjon vissza nemcsak a bűn-
től, amelynek elkövetésére rá akarták bírni, hanem annak a képmutatásától és 
gazságától, akit az emberek Isten szolgájaként tisztelnek és becsülnek.

Ha az evangélium szolgája nem uralja alantas szenvedélyeit és nem követi az 
apostol példáját, akkor meggyalázza hivatását és hitét. Mégha csak célzást tesz 
a bűn elkövetésére, testvérnőink, akik istenfélőknek vallják magukat, pillanatnyi 
hízelgésért sose áltassák magukat azzal, hogy bűnük vagy vétkük a legkisebb 
mértékben is semmivé teszi bűnösségüket, mivel a lelkészük meri azt kezdemé-
nyezni. Az a tény, hogy férfiak felelős tisztséget töltenek be és rokonszenveznek 
a bűnnel, ne csökkentse senkinek a szemében a bűnt és a bűn utálatát. A bűn 
épp oly visszataszító bűnnek tűnjön fel, mint amilyennek korábban is tekintet-
ték. A tiszta és nemes lelkűek rettenjenek vissza és kerüljék azt, aki a bűnnek hó-
dol, úgy mint ahogyan egy kígyó elől is elmenekülnek, amelynek marása halálos. 
Ha a testvérnők emelkedett lelkűek és tiszta szívűek volnának, akkor bármely 
romlott közeledés - még lelkészük részéről is -, el lenne utasítva oly határozot-
tan, melynek megismétlésére nem lenne soha többé szükség.

Legyetek hűségesek házassági fogadalmatokhoz! - A férjnek és édesapának 
mily gondosan kell megtartania házassági fogadalma iránti hűségét. Jellemének 
mily körültekintőnek kell lennie, nehogy olyan gondolatokat ébresszen fiatal le-
ányokban sőt férjes asszonyokban, amelyek nincsenek összhangban a magasz-
tos, szent mércével, Isten parancsolataival! Azok a parancsolatok, amelyeket 
Krisztus mutat, rendkívül messze hatóak, mert elérik még a szív gondolatait, 
szándékait és céljait is. E tekintetben sokan bűnösök. Szívük gondolatai nem 
olyan tiszta, szent jelleműek, mint amit Isten megkíván. Bármennyire magasz-
tos az elhivatásuk, bármennyire tehetségesek, Isten számon tartja bűneiket és 
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inkább megérdemlik haragját, mint azok, akiknek kevesebb tehetségük, világos-
ságuk, befolyásuk van.

Utasítást kaptam, hogy mondjam meg a nős férfiaknak: feleségeteket, mint 
gyermekeitek anyját megilleti a tisztelet és a szeretet. Méltassátok őt figyelme-
tekre és gondolatban készítsetek terveket, hogy boldoggá tegyétek őt!

Láttam olyan családot, ahol a férj és apa nem őrizte meg azt a tartózkodást, 
méltóságot, magasztos istenszerű férfiasságot, ami illik Krisztus követőjéhez. 
Nem tanúsított kedves, gyengéd, előzékeny magatartást, amely megilleti fele-
ségét, akinek megígérte Isten és az angyalok előtt, hogy szeretni, tisztelni és 
becsülni fogja, ameddig csak élnek. Az a leány, aki felesége mellett segítő volt, 
előtte szabadon viselkedett és egy kicsit merész volt hajának elrendezésében; 
túlzott figyelmességet és szeretet tanúsított, ami a férjnek nagyon tetszett. A 
felesége iránti szeretetét és figyelmességét már nem nyilvánítja ki annyira, mint 
azelőtt. Biztos lehetsz abban, hogy itt Sátán munkálkodik. Tiszteld alkalmazot-
tadat, bánj vele kedvesen, figyelmesen, de ne menj messzebbre! Olyan legyen 
magaviseleted, hogy ne váltson ki bizalmaskodást!

Őrizd meg családi magánéleted! - Ó! mennyi életet keserítenek meg azáltal, 
hogy lerombolják azokat a falakat, amelyek minden család magánéletét magá-
ban zárja, amelyeknek célja, hogy megőrizzék az otthon tisztaságát és szent-
ségét. A feleség egy harmadik személyt is bizalmába fogad és mint különleges 
barát előtt, feltárja a család titkos dolgait. Ez Sátán csalása, hogy elidegenítse 
egymástól a férj és a feleség szívét. Ó! ez bárcsak megszűnne! Mennyi bajtól 
menekülnének meg e világban! Zárjátok szívetekbe egymás hibáinak ismeretét! 
Egyedül csak Istennek mondjátok el bajaitokat! Ő helyes tanácsot és biztos vi-
gaszt ad nektek, amely tiszta és nincs benne keserűség.

Ha a feleség elbeszéli családi gondjait, vagy panaszkodik férjére egy másik 
férfinak, akkor megsérti házassági fogadalmát, meggyalázza férjét és lerombolja 
azt a falat, mely megőrzi a házassági kapcsolat szentségét. Ekkor szélesre tárja 
az ajtót és meghívja Sátánt, lépjen be ravasz kísértéseivel. Éppen ez az, amit 
Sátán akar. Amikor az asszony keresztény hittestvéréhez megy bajainak, csaló-
dásainak és próbáinak elbeszélésével, mindig azt tanácsolja neki, ha gondjait 
bizalmasan közölnie kell valakivel, testvérnőket fogadjon bizalmába. Akkor nem 
fog fennállni a gonoszság látszata, s Isten ügye nem szenved szégyent.

Hogyan menekülhetünk meg az eltévelyedéstől? - Népünkhöz szólok. Ha 
közel mész Jézushoz és hitvallásodat jól rendezett élettel, kegyes beszélgetés-
sel igyekszel felékesíteni, akkor megőrzöd lábadat attól, hogy tiltott ösvényre 
tévedj. Ha vigyázol és állandóan őrködsz imában és mindent úgy teszel, mintha 
Isten közvetlen jelenlétében volnál, akkor megmenekülsz attól, hogy engedj a 
kísértésnek. Ezért remélheted, hogy tisztán, szeplőtlenül és feddhetetlenül áll-
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hatsz meg mindvégig. Ha a megkezdett bizodalmat mindvégig szilárdan meg-
tartod, akkor szíved megalapozódik Istenben, és amit a kegyelem elkezdett, azt 
dicsőség koronázza meg Istenünk országában. „De a Léleknek gyümölcse: sze-
retet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékle-
tesség. Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal 5: 22-23). Amikor Krisztus bennünk 
lakozik, akkor a testet megfeszítjük minden indulatával és kívánságával.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya

EVANGÉLIZÁLÁS, (147-150.) JÉZUS VISSZAJÖVETELÉNEK ÖRÖMÜZE-
NETE

Ébresszétek fel az embereket, hogy készüljenek Jézus második eljövetelére! 
A Föld történelmének lezárulása idején élünk. A próféciák tel jesednek, s Krisz-
tus nemsokára eljön hatalommal és nagydicsőséggel. Nincs elvesztegetni való 
időnk. Hangozzék az üzenet komoly figyelmeztető szavakkal. Késztetnünk kell 
az embereket a bűnbánatra, hogy a bekövetkező harag elől megmenekülhesse-
nek. Lelküket megmenthetik vagy elveszthetik. Ebben a dologban nem szabad 
közö nyösnek lennünk. Az Úr olyan munkásokat hív, akiket komoly, határozott cél 
vezet. Beszélj az emberekkel „alkalmas és alkalmatlan időben”. Az élet Igéjével 
kezdd, hogy elmondhasd az embereknek: minden dolog vége elérkezett.

Lelkünk állandóan Isten szereteténél időzzék. Intő beszédünknek hangoznia 
kell. Ne legyenek szavaink bizonytalanok. Az embereket azonnali készülődésre 
kell serkentenünk, mert valóban alig tudjuk, mi vár ránk. Hitem szilárdabb, mint 
valaha abban, hogy az utolsó időben élünk. Minden tanító tárjon nyitott ajtót 
azok elé, akik bűnei ket megbánva Jézushoz akarnak járulni (Letter, 1903,105.).

Hirdesd minden országban. Tanítást kaptam, hogy intsem meg azokat a test-
véreimet, akik abban a veszélyben forognak, hogy sze mük elől tévesztik az idő-
szerű, különleges feladatot. Minden ország ban hirdetnünk kell Krisztus második 
eljövetelét a jelenések írójának szava szerint: „Imé eljő a felhőkkel és minden 
szem meglátja Őt...” (Jel 1:7) (Testimonies, 8.. 1904. 116.o.).

Eljött az ideje, hogy Krisztus második közeli eljövetelének üzene te az egész 
világon hangozzék. (Testimonies, 8.. 1904. 24.o.).

Az üzenet: „Eljön az Úr” Az Úr közel. Emeljétek fel fejeteket és örvendje-
tek! Akik ezt az örvendetes hírt hallják, és akik szeretik Jé zust, kimondhatatlan 
örömmel örvendeznek, megdicsőült örömmel. Ez az a jó, örvendetes hír, amely 
áthat és felráz minden embert, s amit ismételnünk kell a családunkban, és amit 
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el kell mondanunk azok nak, akikkel bárhol találkozunk. Hat közölhetünk-e ennél 
örvendetesebb hírt?

A hű őrálló kiáltását mindenütt hallani kell: „Eljött a reggel, az éjszaka is!” 
(Ésa 21:12) A harsonának határozottan kell szólnia, mert az Úr nagy napjára való 
felkészülés idején élünk (Letter 1886,55.).

Nincs veszteni való időnk. Fújj riadót az egész Földön. Mondd e] a népnek, 
hogy az Úr napja közel, és igen siet. Mindenkit figyelmez tetnünk kell. Hiszen 
lehetnénk mi is olyan szegény lelkek, akik tévelyegnek. Az igazsággal, amelyet 
nyertünk, adósok vagyunk, hirdet nünk kell azt másoknak.

A sötétség hatalmai feszült erővel tevékenykednek: Sátán belopakodik, 
előnyt szerez, hogy mint farkas a prédáját, elragadja a szunnyadókat. Most kell 
a ránk bízott figyelmeztetésnek hangoznia,most kell feladatunkat végeznünk, 
mert nemsokára sokkal nehezebb lesz mint elképzelhetnénk!

Az Úr eljövetele közelebb van, mint amikor hívőkké lettünk. A nagy küzdelem 
végéhez közeledik. Tengeren és szárazon a szeren csétlenségekről szóló jelenté-
sek azt a tényt bizonyítják, hogy min den dolog vége elérkezett. Háborúk és há-
borúk hírei nyilatkoztatják ezt ki. Vajon él-e olyan keresztény, akinek szíve nem 
ver hevesebben, amikor az előttünk feltáruló nagy eseményeket szemléli?

Az Úr eljön. Halljuk a közelgő Isten hangját, mert eljön hogy megítélje a vilá-
got bűneiért. Nekünk az Ő útját kell készítenünk, fel adatunkat végeznünk, hogy 
egy népet készítsünk elő arra a nagy nap ra (Review and Herald, 1914. XI. 12.).

Az üzenetet élő erőnek kell kísérnie. A Krisztus második eljövete léről szó-
ló üzenetet élő erőnek kell kísérnie. Nem szabad addig megnyugodnunk, amíg 
nem látjuk, hogy lelkek térnek meg az Úr eljövetelének boldog reménységére. 
Az apostolok napjaiban az általuk hirdetet üzenet valóságos munkát végzett: lel-
kek fordultak el a bálványoktól, hogy az élő Istennek szolgáljanak. A napjainkban 
végzendő munka olyan nagyon valóságos, az igazság pedig hasonlóan igazság a 
különbség az, hogy nekünk ezt az üzenetet annyival komolyabban kell hirdet-
nünk, amennyivel az Úr eljövetele közelebb van. Az idő szerű üzenet határozott, 
egyszerű és mélységesen fontos. Úgy kell élnünk, mint akik ezt komolyan gondol-
ják. Várakozva, őrködve, dolgozva, imádkozva figyelmeztessük a világot. Ez a mi 
feladatunk. Az egész menny készül Isten nagy napjára, Sion megszabadításának 
napjára. A várakozás ideje csaknem lejárt. A zarándokok és a vándorok, akik oly 
sokáig keresték a jobb hazát, már majdnem hazaértek. Örömömben legszíveseb-
ben hangosan kiáltanék: Hazafelé! Gyorsan közeledik az idő,  amikor Krisztus el-
jön, hogy maga köré gyűjtse az övéit (Review and Herald, 1913. XI. I3.).

Minden előadásunk, minden beszédünk Krisztus eljövetelét helyezze elő-
térbe. A prófécia igazságai összetartoznak; ha tanulmányozzuk ezeket, akkor a 
gyakorlati keresztény igazság gyönyörű fürtjét alkotják. Minden beszédükben 
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világosan fel kell tárnunk, hogy várako zunk. dolgozunk és imádkozunk Isten Fiá-
nak eljöveteléért. Eljöve tele a mi reménységünk. Ezt a reménységet szőjük bele 
minden sza vunkba és munkánkba, minden társalgásunkba és viszonyulásunkba 
(Letter.1902. 150.).

A történelem kulcsa. Ha Krisztus második eljövetelének remény ségét meg-
értjük, kezünkben a kulcs, amely az ezután következő tör ténelmet felnyitja és a 
jövő minden tanulságát érthetővé teszi (Letter, 1906. 218.) 

A második advent tanításának hatása. Az ember Fiának második eljövetele 
az a csodálatos témakör, amelyről beszélnünk kell az embe reknek. Mindig erről 
kell szólnunk. Örök valóságokat kell lelki sze meik elé tárnunk, s a világ vonzó 
dolgai majd megmutatkoznak igaz valóságukban: kiderül, hogy haszontalanok 
és fölöslegesek. Mit is kezdjünk a világ hiábavalóságával, dicséretével, gazdagsá-
gával, meg becsülésével vagy élvezeteivel?

Zarándokok és idegenek vagyunk, akik várakozunk, reményke dünk és imád-
kozunk a boldog reménységért, a mi Urunk és Üdvö zítőnk, Jézus Krisztus dicső-
séges megjelenéséért. Ha hisszük ezt és gyakorlati életünkben megvalósítjuk, 
miiyen eleven tevékenységre ösztönöz majd ez a hit és reménység, milyen oda-
adó szeretetre egy más iránt, milyen lelkiismeretes, szent életre az Isten dicső-
ségére! S ha jutalmunkra tekintünk, élessé válik a különbség gondolkodásunk, 
tetteink és a világ cselekedetei között (Manuscript, 1893,39.).

Krisztus újra eljön. Krisztus visszatér a Földre - ezt az igazságot kell feltárnunk 
minden ember előtt (Letter, 1900, 131.).

Óvása pontos időmeghatározások ellen. Az időt és időszakokat Is ten saját 
hatalmában tartja. Miért nem bízta ránk? Mert ha ránk bízta volna, nem hasz-
nálnánk fel helyesen. Ez az ismeret olyan állapotokat teremtene népünk között, 
amelyek nagyban feltartóztathatnák Isten művét, hogy olyan népet készítsen 
e , amely ama eljövendő napon megállhat előtte. Ne foglalkozzunk ezzel, ne 
okoskodjunk az időt és iz időszakokat illetően, amelyet Isten nem jelentett ki. 
Jézus megmondotta tanítványainak, hogy „őrködjenek”, de nem határozta meg 
az időt. Követői olyan helyzetben vannak, hogy mint akik parancs nokuk ren-
delkezéseire figyelnek: őrködniük, várakozniuk, imádkoz niuk és munkálkodniuk 
kell, mialatt az Úr eljövetelének napja kö zeledik; de senki sem jelentheti ki pon-
tosan, hogy mikor történik meg, mert „arról a napról és óráról senki sem tud”. 
Nem határozha tod meg, nem mondhatod, hogy egy, kettő vagy öt év múlva jön 
el, sem ki nem tolhatod eljövetelét, mondván, hogy csak tíz vagy húsz év múlva 
történhet meg. Mi nem tudhatjuk sem a Szentlélek kiárasztásának, sem Krisztus 
eljövetelének pontos idejét {Review and Herald, 1892. III. 22.).

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
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KÉ – Keresztény Életmód
KP – Krisztus Példázatai
MT – A Megváltás Története
NK – A Nagy Küzdelem
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
PK – Próféták és Királyok
PP – Pátriárkák és Próféták
TII – A Te Igéd Igazság

ANGOL RÖVIDÍTÉSEK
1-21 MR – Manuscripts Releases
1-4 SP – The Spirit of Prophecy 1-4. 
CE – Christian Education
CH – Counsels on Health
CM – Colporteur Ministry
CT – Counsels to Parents, Teachers, and Students          
CTr – Christ Triumphant
CWE – Counsels to Writers and Editors  
FE – Fundamentals of Christian Education
HP – In Heavenly Places
HR – Health Reformer
HS – Historical Sketches
MM – Medical Ministry
PC – The Paulson Collection
RC – Reflecting Christ
RH – The Review and Herald
SD – Sons and Daughters of God
ST – The Signs of the Times
SW – The Southern Watchman
TSA – Testimonies to Southern Africa
YI – The Youth’s Instructor

http://www.hnarm.hu
http://www.azsmr.ro
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